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NIE KUCHARKA,  
A JEDNAK…
Wielki wódz wielkiej rewolucji wma-
wiał jej hegemonowi, że kucharka 
też może rządzić krajem. To dema-
gogiczne hasło odżyło w pamię-
ci w świetle ostatnich wydarzeń 
na Litwie, które wywołały skandal 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Zanim premier wygrzewał się pod 
hiszpańskim słońcem, jego dorad-
ca Skirmantas Malinauskas wraz 
z audytorką Rasą Kazėnienė (sta-
ła się ona znana w całym kraju po 
tym, jak na światło dzienne wycią-
gnęła afery z publicznymi zakupami 
w Departamencie Więziennictwa), 
zwołali konferencję prasową, pod-
czas której powiadomili dziennika-
rzy, że przeprowadzenie audytu i 
wyjawianie negatywnych faktów w 
Departamencie Więziennictwa jest 
hamowane przez wiceministra Ra-
imondasa Bakšysa, a pani minister 

Honory – po latach zniewagi
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Bieg w hołdzie Żołnierzom Niezłomnym wystartował w wileńskim Zakrecie. Wzięło w nim udział 288 
zawodników.

Milda Vainiutė (kandydatka od so-
cjaldemokratów) nie wydaje się być 
zdolna do przeciwstawienia się tym 
poczynaniom. Podczas konferen-
cji nie tylko zabrzmiały oskarżenia 
wobec wiceministra, ale też zosta-
ło postawione ultimatum. Doradca 
premiera oświadczył stanowczo, 
że o ile wiceminister nie ustąpi ze 
stanowiska, to do dymisji poda się 
doradca premiera wraz z audytor-
ką. Rasa Kazėnienė m.in. w kolej-
nych wywiadach dla telewizji obok 
oskarżeń wobec wiceministra, na-
pomknęła również o negatywnym 
wpływie na wprowadzanie zmian 
w Departamencie Więziennictwa 
kanclerza ministerstwa Arūnasa 
Kazlauskasa. Zanim premier zdążył 
ochłodzić się w litewskim klimacie 
po hiszpańskiej wiośnie i uświado-
mić sobie, co się dzieje wiceminister 
podał się do dymisji, nie czekając 
werdyktu premiera. Do dymisji po-

dała się również minister sprawie-
dliwości, którą premier w pierwszym 
odruchu starał się bronić. Prawda, 
trochę nieudolnie – twierdząc, że 
pani minister wykazuje się dobrymi 
chęciami (wiemy, że wystarcza ich 
do piekła brukowania, a do skutecz-
nej pracy i uzyskania wyników, jakby 
ciut za mało). Na decyzję minister 
najprawdopodobniej miała wpływ 
ocena jej pracy przez panią prezy-
dent, która, tradycyjnie, nie szukała 
zbyt delikatnych słów i określiła, że 
minister jest nie na swoim miejscu 
i demonstruje polityczną niepełno-
sprawność („politinį neįgalumą”). Na 
dodatek minister Vainiutė zabrakło 
podtrzymania ze strony tych, co ją 
wysunęli na to stanowisko. Jeden 
z liderów byłych socjaldemokratów 
(obecnie „powstającej” socjaldemo-
kratycznej partii pracy) – Gediminas 
Kirkilas nie zdobył się na jej obronę. 
Wręcz przeciwnie – stwierdził, że 

minister raczej nie daje sobie rady i 
zapewnił, że z jej zastępstwem nie 
będą towarzysze mieli problemu. 
W co chce się wątpić, przypomina-
jąc perypetie ze znalezieniem kan-
dydata na ministra sprawiedliwości 
podczas formowania rządu przed 
półtora rokiem, kiedy to kolejni par-
tyjni kandydaci kompromitowali się 
na starcie i tylko niepartyjna Vainiutė 
została zaakceptowana zarówno 
przez premiera, jak i przez panią 
prezydent. Co mamy w efekcie? Do-
radca premiera, który został przez 
szefa rządu upomniany, że działał 
metodą niedozwoloną, naruszając 
subordynację i wykazał się brakiem 
politycznego doświadczenia, cieszył 
się wyraźnie, że nie został usunię-
ty z grona doradców i jego metoda 
działania przez zaskoczenie oka-
zała się skuteczna. Pani Kazėnienė 
wyraziła nadzieję, że w ciągu pozo-
stałego okresu dokonywania przez 

nią audytu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości uda się wyjawić wszystkie 
nieprawidłowości istniejące w De-
partamencie Więziennictwa. Ogo-
łocone z kierownictwa ministerstwo 
jednak będzie potrzebowało trochę 
czasu, by skompletować władzę. 
Czy wreszcie będzie to ekipa, któ-
ra weźmie się za reformowanie pod-
legających ministerstwu instytucji 
(przypomnijmy, że nie tylko Depar-
tament Więziennictwa, ale też Cen-
trum Rejestru całkiem niedawno bu-
dziło jakże wiele emocji), którego z 
uporem godnym podziwu unikali po-
przedni ministrowie. Miejmy nadzie-
ję. Cóż, doradca premiera i audytor 
to nie kucharka, a jednak trudno się 
oprzeć przeprowadzeniu pewnych 
paraleli. Zresztą, jak zwał, tak zwał. 
Najważniejsze, że osoby te zadzia-
łały nad wyraz skutecznie – sprawie-
dliwość (podobno) pokonała zło. I o 
to chyba chodzi.
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Już po raz ósmy w Polsce i 
poza nią obchodzono Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Z inicjatywą uhonoro-
wania w ten sposób wszystkich 
tych, którzy po zakończeniu  
II wojny światowej i po znalezie-
niu się Polski w strefie sowieckich 
wpływów podjęli się desperackiej 
walki z komunistyczną władzą, 
nasadzaną na wszelkie możliwe 
sposoby przez agentów NKWD 
i ich polskich popleczników, 
wystąpił w roku 2010 śp. pre-
zydent Lech Kaczyński. Za jego 
datę obrano 1 marca, kiedy to w 
1951 roku w więzieniu moko-
towskim w Warszawie dokonano 
egzekucji na siedmiu pierwotnie 
żołnierzach AK, a później anty-
komunistycznego podziemia, 
członkach Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość”: prezesie IV Za-
rządu Głównego WiN: ppłk. Łu-
kaszu Cieplińskim, mjr. Adamie 
Lazarowiczu, mjr. Mieczysławie 
Kawalcu, kpt. Józefie Batorym,  
kpt. Franciszku Błażeju,  
kpt. Józefie Rzepce oraz por. Ka-
rolu Chmielu – ostatnich ogólno-
polskich koordynatorach walki z 
nową sowiecką okupacją.

Szacuje się, że polskie pod-
ziemie antykomunistyczne pod-
czas swego apogeum liczyło w 
swych szeregach około 180 ty-
sięcy osób, z których ponad  
20 tysięcy walczyło orężnie w 
oddziałach partyzanckich. Bro-
nili oni ludności wiejskiej przed 
rabunkami i prześladowaniami 
NKWD oraz administracji oku-
pacyjnej, wyzwalali z więzień 
przetrzymywanych tam aresz-
towanych, piętnowali kolabo-
rantów i likwidowali zdrajców. 
Czynili to od wkroczenia wojsk 
sowieckich na tereny Polski w 

1944 roku aż po 23 październi-
ka 1963 roku, kiedy to podczas 
obławy we wsi pod Lublinem po-
legł ostatni polski partyzant – 
Józef Franczak „Lalek”.

Bilans walk antykomuni-
stycznego podziemia Polsce Lu-
dowej był tragiczny. W latach 
1944-1963 ponad 5 tysięcy osób 
skazano na karę śmierci przez 
sądy wojskowe, 21 tysięcy za-
męczono w więzieniach, około 
8-10 tysięcy zginęło z bronią w 
ręku. Dla większego zhańbienia 
przez długie lata komunistyczna 
propaganda nazywała stawiają-
cych opór wobec sowietyzacji i 
komunizacji Ojczyzny „zaplu-
tymi karłami reakcji”, „zdraj-
cami”, „bandytami”, szykano-
wano też członków ich rodzin.

Wyklęci ze świadomości spo-
łecznej bohaterowie antykomu-
nistycznego podziemia dopiero 
ostatnimi laty odzyskują należ-
ną im cześć. Ich niezłomna po-
stawa, wynikająca z przekona-
nia, że być zwyciężonym i nie 
ulec – to zwycięstwo, znajduje 
coraz większy szacunek, zwłasz-
cza wśród młodego pokolenia. 
Wyznaczone w dniu 1 marca 
Święto Żołnierzy Wyklętych ma 
ze wszech miar sprzyjać honoro-
waniu tych, kto zginął w samot-
nej walce, by Polska była Polską, 
a komu odmówiono prawa do 
godnego pochówku, wymazy-
wano imiona i nazwiska ze świa-
domości następnych pokoleń.

Wielce chwalebne, że upa-
miętnianie męstwa Niezłom-
nych ma też miejsce poza Polską, 
w tym też – wśród rodaków na Li-
twie. Piękną klamrą spinającą te-
goroczne oddanie u nas czci bo-
haterom antykomunistycznego 
podziemia stał się zorganizowa-

ny 4 marca z inicjatywy Ambasa-
dy RP w Wilnie oraz Wileńskiej 
Młodzieży Patriotycznej Bieg 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym”. Jego miej-
scem, podobnie jak trzech po-
przednich, stał się wileński park 
Zakret. Chętni wzięcia udziału 
mogli wybrać jeden z trzech dy-
stansów: albo ten liczący1963 
metry (nawiązujący długością do 
1963 roku, kiedy to poległ Józef 
Franczak „Lalek”), albo 5.000 
bądź 10.000 metrów.

Obawy organizatorów, czy 
aby przenikliwe zimno, pano-
sząca się epidemia grypy i trwa-
jący równolegle Kaziukowy jar-
mark nie przerzedzą dotkliwie 
uczestników, okazały się zby-
teczne. Owszem, frekwencja była 
mniej liczna niż przed rokiem, 
aczkolwiek łącznie sprawdzić 
się na sportowo, oddając przy 
okazji hołd żołnierzom wyklę-
tym zechciało 288 osób. Zgod-
nie z przypuszczeniem, najwięcej 
uczestników zgromadził najkrót-
szy z dystansów, zdominowany 
przez uczniów szkół polskich 
oraz młodzież harcerską, a naj-
bardziej tłumny, gdyż 36-osobo-
wy występ zanotowali uczniowie 
Wileńskiej Szkoły im. Szymona 
Konarskiego na czele z dyrek-
torem Walerym Jaglińskim, na-
uczycielami oraz rodzicami. Tra-
sy dłuższe preferowali natomiast 
nierzadko zbratani z biegiem wy-
czynowo.

W gronie uczestników nie 
brakło też osób, którzy w Bie-
gu „Tropem Wilczym” wca-
le nie są nowicjuszami. Witalij 
Kotow, notabene wychowanek 
wspomnianej nieco wyżej sto-
łecznej placówki oświatowej, po 
zameldowaniu się na mecie jako 

pierwszy zwierzał się o trzecim 
swoim występie, okraszanym za 
każdym razem sukcesami, jako 
że w roku 2016 uplasował się 
na pozycji trzeciej w biegu na 
5.000 metrów, przed rokiem był 
drugi na dystansie 1963 metry, 
aż wreszcie teraz załapał się w 
nim na najwyższy stopień po-
dium. Wśród kobiet na najkrót-
szym dystansie triumfowała na-
tomiast debiutująca w imprezie 
Dominika Jakowicz – uczennica 
klasy 10. Wileńskiego Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza.

Oblodzone i zaśnieżone tego 
dnia alejki parku na Zakrecie 
oraz przenikliwy ziąb bynaj-
mniej nie zmniejszyły tempera-
tury rywalizacji. Każdy z uczest-
ników, oprócz ufundowanych 
przez Stowarzyszenie „Wolność 
i Demokracja” numerów oraz 
kamizelek startowych po przy-
biegnięciu na metę otrzymywał 
pamiątkowy medal i mógł się ra-
czyć oferowaną przez Litewskie 
Wojsko herbatą. Warto dodać, 
że armia spod znaku Pogoni już 
nie po raz pierwszy wyciąga po-
mocną dłoń w kierunku organi-
zatorów, prezentując pod posta-
cią wystawy wspólne z Polską 
inicjatywy w zakresie obronno-
ści oraz urządzając pokaz będą-
cej na służbie broni.

Zdobywcy miejsc na podium 
zgarnęli natomiast dodatkowe 
nagrody, a te najokazalsze obok 
Witalija Kotowa i Dominiki Ja-
kowicz trafiły do zwycięzców 
biegu na dystansie 5.000 m – 
Julii Eweliny Jaczun (triumfa-
torki sprzed roku na 1963-me-
trowej trasie) oraz Roberta 
Bartusewicza, najlepszych na 
dwakroć dłuższym dystansie – 
Jarosława Siemaszko i Aurelii 

Vaciukevičiutė oraz najlepszych 
w nordic walkingu – Haliny Kał-
myk i Damiana Smusa, mają-
cych do pokonania 5.000 me-
trów (dodam, że konkurencja 
ta zadebiutowała w zawodach 
i ma z pewnością wielkie szan-
se, by na dobre zadomowić się 
w ich programie). Wśród okla-
skujących wyczyny uczestników 
znajdowała się też ambasador 
RP na Litwie Urszula Doro-
szewska, która w prologu im-
prezy zabrała okazyjnie głos.

Prezesujący Wileńskiej Mło-
dzieży Patriotycznej Rajmund 
Klonowski mówił, że organiza-
cja tych zawodów – to nic innego 
jak wypełnianie obowiązku pa-
mięci o ludziach, którzy na oł-
tarzu wolności Ojczyzny złożyli 
najwyższą ofiarę z własnego ży-
cia, a zbratani z polskim etosem 
pozostali do końca wiernymi da-
nej przysiędze. Wilno – jak za-
uważył – ma do tych obchodów 
prawo szczególne, gdyż niejeden 
z żołnierzy wyklętych odnoto-
wał w swoim życiorysie epizod 
związany z naszym miastem, że 
przywołamy tu chociażby: Wi-
tolda Pileckiego, ps. „Witold”, 
„Druh”, Augusta Emila Fieldor-
fa ps. „Nil”, Zygmunta Szen-
dzielarza ps. „Łupaszka” czy 
też spoczywającego w żołnier-
skiej kwaterze na Rossie Sergiu-
sza Zyndram-Kościałkowskiego 
ps. „Fakir” – od początku patro-
na Wileńskiego Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

Nie trzeba mówić, że rzeczo-
na impreza z udziałem jak Po-
laków miejscowych, rodaków z 
Macierzy tak też Litwinów po-
zwala znaleźć się na wyciągnię-
cie ręki z najnowszymi dziejami 
Polski. Temu też bez wątpienia 
służy działalność Wileńskiego 
Klubu Rekonstrukcji Historycz-
nej Garnizon Nowa Wilejka na 
czele z prezesem Waldemarem 
Szełkowskim. Ich przybycie na 
prośbę organizatorów do Zakre-
tu stało się dobrą okazją do za-
demonstrowania kunsztu wła-
dania szablą, w czym zresztą 
mógł się sprawdzić każdy chęt-
ny. Ponadto kilku członków klu-
bu w żołnierskich mundurach 
sprzed lat pomyślnie zmierzyło 
się z dystansem 1963 metrów.

Jeśli wierzyć statystykom, w 
tegoroczne niedzielne 4 marca 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych „Tropem Wilczym” odby-
wał się w 333 miastach Polski 
oraz w ośmiu poza jej granicami 
(Londyn, Nowy Jork, Chicago, 
Hurth, Wilno, Wiedeń, Penro-
se Park oraz Healesville), a sza-
cunkowo wzięło w nich łącznie 
udział ponad 70 tysięcy biegaczy. 
Owszem, rywalizujących o loka-
ty w czołówce, choć też chcących 
uzmysłowić na sportowo czyny i 
hart ducha bohaterów tamtych 
dni, którym potomni po latach 
długiej zniewagi zwracają hono-
ry, dziejową sprawiedliwość oraz 
należne miejsce w historii.

Henryk Mażul

Honory – po latach zniewagi
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Wileńskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

DRUŻYNA SZKOŁY IM. SZYMONA KONARSKIEGO W WILNIE NA CZELE Z DYREKTOREM WALERYM JAGLIŃSKIM TUŻ PO UDANYCH STARTACH
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UROCZYSTOŚCI  
NA WAWELU
XIII Światowe Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie, które odbywały się 
w Krynicy-Zdroju w dniach od 
25 lutego do 2 marca, to dla przy-
byłej na zawody Polonii okazja 
nie tylko do sportowej rywali-
zacji i spotkania w gronie roda-
ków z całego świata, ale również 
uczestniczenia na ojczystej zie-
mi w obchodach Setnej Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości.

UROCZYSTA SESJA
Uroczystości odbyły się 2 marca 
2018 roku na Zamku Królewskim 
na Wawelu, w miejscu symbolicz-
nym dla naszej państwowości i na-

rodowej pamięci. Rozpoczęła je 
uroczysta sesja, w której wystąpili z 
okolicznościowymi przemówienia-
mi przedstawiciele Senatu RP, Pola-
ków i Polonii za Granicą, wiceprze-
wodniczący Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą se-
nator Artur Warzocha, senator Ka-
zimierz Wiatr, doradca prezydenta 
RP Piotr Nowak, biskup Wiesław 
Lechowicz, Delegat KEP ds. Dusz-
pasterstwa Emigracji Polskiej, pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, 
prezes Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego Andrzej Kraśnicki, prof. An-
drzej Nowak przedstawiający „Rolę 
emigracji i Polonii w odzyskaniu Nie-
podległości Polski”.

APEL
Ważnym akcentem obchodów 
100-lecia Niepodległości jest apel 
Polaków – jak to sami określili – 
„przedstawicieli tej części narodu, 
która żyje poza granicami Polski”, 
który złożono na ręce przedsta-
wicieli Senatu RP. Oto jego treść:

W odpowiedzi na apel Marszał-
ka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
Pana Stanisława Karczewskie-
go, wystosowany do Polonii, my 
– przedstawiciele tej części naro-
du, która żyje poza granicami Pol-
ski – zgromadzeni na Wawelu, w 
miejscu, gdzie bije serce naszego 
narodu, gdzie znaleźli miejsce swe-
go wiecznego spoczynku władcy i 
twórcy wielkości Rzeczypospolitej, 

zwracamy się do wszystkich roz-
sianych po świecie rodaków, aby 
w roku obchodów Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości doło-
żyli sił i starań, by był to czas wiel-
kiego święta, przywołującego pa-
mięć o dniach powrotu pomiędzy 
wolne i samostanowiące narody 
i ludziach, dzięki którym Polska, 
jako suwerenny byt państwowy, za-
istniała na mapie świata.

Pragniemy, aby każdy z nas 
był ambasadorem broniącym 
jej dobrego imienia i głoszącym 
prawdę o wspaniałej historii 
Rzeczypospolitej – wspólnym 
domu wielu kultur i religii, w 
którym wolność wyznania, de-
mokracja i niezawisłe sądy pa-
nowały wówczas, gdy Europa 
pogrążała się w absolutyzmie.

Głęboko wierzymy, że dzię-
ki temu każdego Polaka żyjące-
go za granicą silniejsze więzy 
połączą ze wspólnotą budującą 
Polskę taką, jaką wymarzyli nasi 
przodkowie – wolną, podmioto-
wą, sprawiedliwą i bezpieczną, 
wyrastającą z chrześcijańskich 
fundamentów Europy.

Apelujemy do wszystkich 
Polaków, aby pamiętali, że na-
szym wspólnym narodowym 
dziedzictwem – obecnym we 
wszystkich epokach niełatwej 
polskiej historii – było, jest i bę-
dzie umiłowanie wolności.

SYGNATARIUSZAMI  
APELU SĄ:

Tadeusz Pilat – Europejska 
Unia Wspólnot Polonijnych, 

Teresa Berezowski – Rada 
Polonii Świata, 

Frank Spula – Kongres Po-
lonii Amerykańskiej, 

Bożena Kamiński – Kon-
gres Polonii Amerykańskiej, 

Jolanta Tatara – Kongres 
Oświaty Polonijnej, 

Waldemar Tomaszewski 
– Akcja Wyborcza Polaków na 
Litwie – Związek Chrześcijań-
skich Rodzin, 

Emilia Chmielowa – Fede-
racja Organizacji Polskich na 
Ukrainie,

Andżelika Borys – Związek 
Polaków na Białorusi.

MEDALE I WYRÓŻNIENIA
W dowód zasług wręczono me-
dale i wyróżnienia 100-lecia dla 
Andrzeja Lecha, Ireny Szewiń-
skiej, Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Sportowego „Be-
skid Śląski” oraz Lwowskiego 
Klubu Sportowego „Pogoń”.

MSZA ŚWIĘTA  
I ZŁOŻENIE WIEŃCÓW
Zwieńczeniem uroczystości była 
Msza święta w Bazylice św. Stani-
sława i św. Wacława na Wawelu, od-
prawiana przez arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego oraz biskupa Wie-
sława Lechowicza, Delegata KEP ds. 
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 
oraz złożenie wieńców na grobie 
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”

Za kilka dni Litwa będzie ob-
chodziła kolejną – 28. rocznicę 
odrodzenia niepodległości. Ob-
chodzić ją będzie w znamiennym 
roku – 100-lecia odrodzenia Pań-
stwa Litewskiego. Okres, dzielący 
nas od 11 marca 1990 roku, kie-
dy Litwa ogłosiła swą niezależ-
ność od Związku Radzieckiego, 
w którego składzie znajdowała 
się przez pół wieku (przypomnij-
my, że słońce ze Wschodu przy-
wieźli do Litwy jej komunistycz-
ni emisariusze w sierpniu 1940 
roku) jest najdłuższy w samo-
dzielnym stanowieniu Państwa 
Litewskiego w XX wieku. 

Lata państwowości w mię-
dzywojniu – naznaczone dzia-
łaniami wojennymi w obronie 
granic, budowaniem podwalin 
instytucji państwowych, woj-
ska, stanowienia narodu były 
zbyt krótkim, chociaż bardzo 
intensywnym okresem litew-
skiej państwowości. Wśród 
wypracowanych wówczas osią-
gnięć, zarówno na Litwie, jak 
i w Polsce, bez wątpienia moż-
na nazwać patriotyzm. Uczucie 
dumy z odrodzonej Ojczyzny i 
jej umiłowanie, wpojenie eto-
su niepodległego państwa było 
bodajże największym osiągnię-

ciem międzywojnia, które po-
trafiło wydać owoce nawet po 
pół wieku.   

Końcówkę XX wieku i dwie 
dekady XXI stulecia Litwa po-
święciła na powrót do Europy 
– stała się członkiem Unii Eu-
ropejskiej i Sojuszu Północno-
atlantyckiego, zapewniając za-
równo gospodarczo-polityczne 
jak i wojskowe bezpieczeństwo 
kraju. Poczyniono w tych dzie-
dzinach milowe kroki. Mamy 
wciąż rosnący PKB, potrafiliśmy 
się zdobyć na wniesienie deklaro-
wanych 2 procent do obronnego 
funduszu NATO. Najwyraźniej 
jesteśmy na dobrej drodze.

Przy okazji święta, kolejnej 
rocznicy odzyskania niepodle-
głości, tradycyjnie czyniąc bilans 
zysków i strat, trudno jest twier-
dzić, że szala zwycięstwa przechy-
la się na stronę tych pierwszych. 

Wiele mówimy o szkodzie 
emigracji. Ale to ona skutecznie 
zmniejszyła poziom bezrobocia. 
Owszem, jest wielkim zagroże-
niem zarówno dla gospodar-
czego jak i społecznego rozwo-
ju kraju. Ale kiedy rozważymy, 
co jest lepsze: bezrobotny, zde-
gradowany mieszkaniec prowin-
cji, czy emigrant zarabiający w 

Londynie czy Oslo (i nawet in-
westujący na Litwie), to trudno 
jest się kierować jedynie wzglę-
dami patriotycznymi, bo odpo-
wiedź niby jest oczywista. I chce 
się w tym przypadku apelować 
do rodzimych pracodawców o 
ten patriotyzm, który mogliby 
wykazać zmniejszając swoje ape-
tyty na zyski i godziwymi pła-
cami dla własnych obywateli, a 
nie sprowadzaniem tańszej siły 
roboczej ze Wschodu, zapobie-
gali jej brakowi.

Ostatnio, jak i większość kra-
jów tzw. Zachodu, emocjonuje-
my się skandalami związanymi 
z seksualnym molestowaniem, a 
hasło #MeToo podważa autory-
tety i rujnuje polityczne kariery 
nie tylko starszego, ale też, jak 
wynika z ostatnich wydarzeń w 
tym temacie, młodszego poko-
lenia, to jednak najbardziej ra-
żącym problemem współczesnej 
Litwy w 28. roku niepodległo-
ści wydaje się być rozwarstwienie 
społeczne i jego skutek: degrada-
cja dość sporej części społeczeń-
stwa. Degradacja, której skutki 
obok skandali z #MeToo znajdu-
jemy każdego dnia w napływają-
cym potoku wiadomości.

Najbardziej odrażającą i bul-

wersującą jej formą jest sytuacja 
dzieci. Bo chociaż przed rokiem, 
po zakatowaniu na śmierć przez 
„rodziców” czterolatka, zarów-
no politycy, jak i społeczność 
obiecywali sobie nawzajem, że 
ma być temu położony kres, 
praktycznie nie ma dnia, a już 
na pewno tygodnia, byśmy nie 
byli świadkami przemocy wobec 
dzieci: brutalnej, graniczącej z 
pojęciem człowieczeństwa.

Wciąż nowe, drastyczne 
przypadki przemocy wobec 
dzieci budzą trwogę. Ale nie 
mniejszy niepokój muszą rodzić 
warunki życia tysięcy dzieci, 
które nie zostały jeszcze pobite, 
wyrzucone przez okno, molesto-
wane, lecz „po prostu” dorasta-
ją w rodzinach, które urzędnicy 
bardzo delikatnie nauczyli się 
określać, jako „nie posiadające 
nawyków socjalnych”. Co się 
kryje za tym określeniem? Ele-
mentarne rzeczy: brak niezbęd-
nych posiłków, odpowiedniego 
ubrania, warunków do spania, 
odrabiania lekcji, zaspokaja-
nia potrzeb osobistej higieny… 
Tysiące dzieci wkraczają w do-
rosłe życie XXI wieku z poczu-
ciem krzywdy, elementarnymi 
brakami w rozwoju i wychowa-
niu, z bagażem praktycznie nie 
do nadrobienia.

Taka sytuacja zakłada kształ-

towanie się wciąż nowych po-
koleń stanowiących tzw. drugą 
Litwę. Litwę, którą skutecznie 
ominęły sukcesy i postęp, wy-
generowane w ciągu 28 lat nie-
podległości. 

Z okazji 100-lecia odrodze-
nia Państwa Litewskiego ogło-
szony był konkurs idei dla Li-
twy. Zwyciężyły, jak pisaliśmy 
trzy – uznane za najważniej-
sze: ustanowienie podwójnego 
obywatelstwa, podniesienie (do 
roku 2025!) prestiżu zawodu na-
uczyciela, wspierania uzyskania 
mieszkania przez młode rodziny, 
okiełznania biurokracji… 

Zabrakło D z i e c k a – przy-
szłego obywatela, bez którego: 
zdrowego, odpowiednio wy-
kształconego i wychowanego 
trudno jest wyobrazić świetlaną 
przyszłość państwa. Dwie Litwy, 
których przedstawiciele żyją w 
odmiennych i jakże odległych od 
siebie warunkach i standardach, 
są największym zagrożeniem na-
szej państwowości. Z okazji świę-
ta chciałoby się życzyć zrozu-
mienia tego niebezpieczeństwa 
przez przedstawicieli władzy – tej 
lokalnej, znajdującej się najbliżej 
obywatela i tej „na górze”. Tego 
wymaga bezpieczeństwo każde-
go z nas oraz kraju. 

Janina Lisiewicz

11 Marca – kolejna rocznica
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MSZA ŚW. W KATEDRZE NA WAWELU

Polonijne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
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Po raz ósmy tego roku Pol-
ska i Polacy mieszkający poza 
granicami Macierzy obchodzili  
1 marca Narodowy Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych (Nie-
złomnych). Na kilka dni przed 
tym Dniem do Wilna zawita-
ła wystawa plakatów poświęco-
nych pamięci rotmistrza Witolda 
Pileckiego oraz wydany stara-
niem Fundacji „Gdzie” z Krako-
wa, Studium Polski Podziemnej 
w Londynie oraz wydawnictwa 
„Apostolicum” w Ząbkach „Ra-
port Witolda” (relacje Witolda 
Pileckiego z okresu dobrowolne-
go uwięzienia i działalności kon-
spiracyjnej w niemieckim obozie 
koncentracyjnym Auschwitz) 
oraz dokumentalny film „Tatu-
siu” – opowiadanie o ojcu córki 
Zofii Pileckiej-Optułowicz. Wy-
stawę i „Raport” prezentowała 
w Wilnie pani Małgorzata Ku-
piszewska. By przybliżyć postać 
niezłomnego żołnierza Witolda 
Pileckiego, który kilkanaście lat 
spędził w Wilnie i na Wileńsz-
czyźnie, publikujemy skrótowy 
życiorys Witolda Pileckiego oraz 
urywki jego „Raportu”. Powstał 
on w wyniku czynu, który wyda-
wał się nie do wykonania, a, któ-
rego rotmistrz Pilecki potrafił do-
konać.

DROGA DO AUSCHWITZ
W czasie działań obronnych 
we wrześniu 1939 roku Wi-
told Pilecki służył pod komendą  
mjr. Jana Włodarkiewicza. Po po-
rażce wrześniowej i napaści so-
wieckiej na Polskę 17 września 
1939 roku Witold Pilecki już nie 
mógł przedostać się do rodziny do 

Sukurcz, bo na przeszkodzie sta-
nęła granica niemiecko-sowiecka. 
Udał się więc do Warszawy. Los 
sprawił, że żona wraz z dziećmi 
potrafiła przedrzeć się do swojej 
rodzinnej miejscowości – Ostrowi 
Mazowieckiej i tu się dowiedzia-
ła, że mąż żyje i jest w Warszawie.

Od samego początku okupa-
cji niemieckiej zaczęły się tworzyć 
organizacje niepodległościowe. Z 
udziałem Pileckiego powstawała 
TAP – Tajna Armia Polska. Kiedy 
rodziła się TAP, istniała już powo-
łana przed kapitulacją Warszawy 
SZP – Służba Zwycięstwu Polski, 
która później została przekształ-
cona w Związek Walki Zbrojnej. 
TAP weszła w jej skład na jesie-
ni 1941 roku. Pilecki miał za za-
danie przekształcenie struktury 
TAP według modelu wojskowego 
z podziałem na plutony, kompa-
nie i bataliony. Działalność orga-
nizacji sięgała do Siedlec, Lublina, 
Radomia i Krakowa. Miała ona w 
posiadaniu kilka dział przeciw-
pancernych, karabinów maszyno-
wych i 4 tys. zwykłych. Po zjedno-
czeniu się organizacji Komendant 
Główny ZWZ awansował 4 ofice-
rów TAP, wśród nich był Witold 
Pilecki, który otrzymał stopień 
porucznika.

W tym okresie, tak tragicz-
nym i decydującym dla Polski, 
konspiracja pochłaniała go bez 
reszty. Miał wciąż nowe pomysły 
i bardzo sugestywnie oddziaływał 
na inne osoby, intuicyjnie rozpo-
znając ich walory. Był nieufny i 
małomówny, co dla konspiratora 
było wręcz konieczne. Sam przej-
mował większość spraw organiza-
cyjnych, nawiązywał kontakty i 

łączył nici tajnych powiązań. Za-
zwyczaj więcej słuchał niż mówił, 
ale potrafił podczas narad podsu-
mować je, często łagodząc rozła-
my i konflikty. Pilecki był typem 
altruisty, człowieka angażującego 
się w sprawy innych kosztem sie-
bie. Był wrażliwy na cierpienia, a 
ludzie blisko z nim związani mó-
wili o jego dobroci i zadziwiającej 
delikatności.

Daleki od wszelkiej małost-
kowości był odważny i konse-
kwentny. Współcześni mówili o 
nim: „Wszystko, co robił, robił 
dokładnie, porządnie, wszystko 
było wypracowane do najdrob-
niejszego szczegółu”. Najwidocz-
niej właśnie te cechy pozwoliły 
mu uskutecznić plan działalności 
w niemieckim obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz. 

Pierwsze miesiące konspiracji 
w okupowanym kraju przynosiły 
też straty w szeregach Tajnej Ar-
mii Polskiej – aresztowano wie-
lu konspiratorów i znaczna ich 
część trafiła do obozu Auschwitz. 
Uwięzienie w nim dwóch osób ze 
ścisłego kierownictwa organizacji 
– ppłk. Władysława Surmackiego, 
szefa sztabu i dr. Władysława De-
ringa, szefa służby zdrowia, pod-
sunęło Pileckiemu niecodzienny 
pomysł dobrowolnego pójścia za 
druty obozowe. Stało się to, jak 
wynika z relacji i dokumentów, 
najprawdopodobniej podczas na-
rady sztabowej pod koniec sierp-
nia 1940 roku. Powstający obóz 
jeszcze nie budził takiej grozy, 
z którą potem się kojarzył. Są-
dzono, że można się tam dostać, 
by zorientować się na miejscu w 
możliwości organizowania ucie-
czek lub akcji odbicia więźniów 
i zdobycia materiałów o warun-
kach więźniów politycznych i o 
złym traktowaniu ich przez hitle-
rowców. Właśnie raport na ten te-
mat zamierzano przedstawić wła-
dzom Rzeczypospolitej Polskiej w 
Londynie oraz stworzyć konspi-
rację w obozie. 

Wniosek uzyskał akceptację 
mjr. Włodarkiewicza i do jego re-
alizacji na ochotnika zgłosił się 
Witold Pilecki. Jak podają au-
torzy biografii Pileckiego, moż-
liwe jest, że to on przekonywał 
majora, by ten oddał jego funk-
cje w organizacji innemu ofice-
rowi i pozwolił mu się udać do 
obozu. Podobno za pierwszym 
razem takiej zgody nie uzyskał, 
jednak potrafił przekonać majo-
ra i w końcowym efekcie uzyskać 
pozwolenie na działanie. O do-
browolnym pójściu Pileckiego do 
obozu wiedział również płk Ta-
deusz Pełczyński, szef wywiadu 
Związku Walki Zbrojnej.

Od momentu uzyskania ak-
ceptacji dla swojej akcji, Pilecki 
rozpoczął przygotowania do niej. 
Zaopatrzył się w fałszywe doku-
menty na nazwisko Tomasza Se-
rafińskiego. Witold Pilecki – To-

masz Serafiński dał się aresztować 
podczas łapanki na Żoliborzu 19 
września 1940 roku.

OBOZOWA PRACA  
U PODSTAW
Trafiwszy do Auschwitz, Pilecki – 
Tomasz Serafiński stał się nume-
rem 4859. Już na początku uwię-
zienia zrozumiał, że najbardziej 
zagrożeni w obozie są przedsta-
wiciele elit: prawnicy, nauczycie-
le, duchowni. Pierwsze doświad-
czenie i zapoznanie się z obozową 
rzeczywistością zdobył już w łaźni 
obozowej – kapo wybił mu dwa 
zęby, a gestapowiec zapoznał z 
główną „atrakcją” i jedyną drogą 
na wolność – przez komin krema-
torium. Te „lekcje” wniosły zmia-
ny w jego przemyślenia o planie 
działalności w obozie, ale podsta-
wowe cele nie uległy zmianie.

Witold Pilecki miał na celu 
założenie organizacji wojskowej; 
podtrzymywanie na duchu ko-
legów przez dostarczanie i roz-
powszechnianie wiadomości z 
zewnątrz; zorganizowanie, w 
miarę możliwości, dożywiania i 
rozdzielania odzieży wśród zor-
ganizowanych osób; przekazy-
wanie wiadomości na zewnątrz i 
jako uwieńczenie misji – przygo-
towanie oddziałów własnych do 
opanowania obozu, gdy nadejdzie 
nakaz chwili w postaci rozkazu 
zrzucenia tu broni lub siły żywej 
– desantu.

Po paru tygodniach pobytu 
w obozie udało mu się zorgani-
zować zalążki konspiracji. Tzw. 
grupa „Tomka” (Tomasza Se-
rafińskiego – czyli Pileckiego) 
skupiająca więźniów przybyłych 
z Warszawy nosiła nazwę Tajna 
Organizacja Wojskowa, a kiedy 
udało się mu dołączyć grupy o 
różnych opcjach, to zmieniono 
nazwę na Związek Organizacji 
Wojskowej. Swoistym manife-
stem porozumienia polityczne-
go była wigilia 1941 roku, na 
której było obecnych kilkana-
ście osób – polityków i wojsko-
wych o dużym autorytecie. Był 
to ryzykowny krok, naruszający 
zasady konspiracji, ale uznano 
go za potrzebny do zrealizowa-
nia celu – wspólnej działalności. 

Formowanie organizacji roz-
poczęto od organizowania pią-
tek górnych, które rozgałęziały 
się dalej. Bazą organizacji było 
pięć górnych piątek, z których 
każda rozwijała się niezależnie. 
Pilecki starał się izolować osoby 
z każdej piątki. Tego wymagały 
warunki konspiracji i straszna 
obozowa rzeczywistość.

Tworzenie górnych piątek nie 
było proste, w ich składzie powin-
ni byli znaleźć się ludzie budzą-
cy absolutne zaufanie, zdolni 
wytrzymać najbardziej brutalne 
śledztwo, mający głęboką mo-
tywację działania oraz w miarę 
urządzeni w obozie i umiejący 

ostrożnie wciągać do współpra-
cy towarzyszy niedoli obozowej.

Był to proces dość powolny. O 
czym może świadczyć fakt, że po 
powstaniu pierwszej piątki jesie-
nią 1940, druga zawiązała się do-
piero w marcu 1941 roku. Dzię-
ki przenoszeniu się z komanda 
do komanda Pilecki mógł roz-
szerzać krąg ludzi wtajemniczo-
nych. W trakcie tej pracy orga-
nizm Witolda, zahartowany i 
dość wytrzymały, jednak się pod-
dał. Pierwszy przypadek zdarzył 
się 28 października podczas ape-
lu, który trwał kilkadziesiąt go-
dzin (po ucieczce jednego więź-
nia) i w wyniku którego zmarło 
170 osób. Udało się mu urato-
wać dzięki otrzymaniu funkcji 
pielęgniarza, co pozwoliło mu 
powrócić do sił na szpitalnym 
bloku. Drugi kryzys przeżył po-
rucznik zimą 1941 roku. Stało 
się to podczas akcji odwszawia-
nia, które co jakiś czas urządza-
no w obozie. Podczas gdy bloki 
dezynfekowano, więźniowie mu-
sieli czekać na zewnątrz. Podczas 
takiej dezynfekcji dostał Pilecki 
zapalenia płuc. Ponownie został 
pielęgniarzem. Przeżył też tyfus.

Podczas swego pobytu w 
obozie Witold Pilecki przeszedł 
przez wiele komand. Jednymi 
z najważniejszych (z różnych 
powodów) były m.in. „jarzy-
niarnia”, garbarnia, kancelaria 
obozu, biuro organizacji pracy. 
Dzięki wpływom w tych jed-
nostkach konspiratorzy mo-
gli pomagać więźniom, koor-
dynować ich przemieszczenia, 
zbierać informację, sporządzać 
dokumenty. Konspiracja obo-
zowa miała własny sąd, wyda-
jący wyroki na donosicieli, któ-
rzy za dodatkową miskę zupy, 
lżejszą pracę lub na skutek za-
łamania byli gotowi współpraco-
wać z oprawcami. Rzeczywistość 
obozowa wyzwalała w ludziach 
najgorsze instynkty. Wyroki wy-
konywano często w szpitalu, ini-
cjując przy pomocy zakażonych 
insektów, np. tyfus.

REALIA,  
KTÓRE BUDZIŁY GROZĘ  
I PRZECIWDZIAŁANIE IM 
Gdy Pilecki przybył do obozu, 
jego więźniami byli w większości 
Polacy. Drugą grupę stanowili 
niemieccy kryminaliści, sprawu-
jący funkcje nadzoru. W miarę 
przybywania transportów spoza 
okupowanej Polski, obóz stawał 
się międzynarodowy. Jeńcy so-
wieccy w początkowym okresie 
nie wchodzili w rachubę, jako 
element konspiracji obozowej 
zakładanej przez Pileckiego, ale 
brano pod uwagę Czechów. 

Kiedy rozpoczęto rozbudo-
wę obozu i powstał Auschwitz II 
– Birkenau, naziści podjęli się 
masowej eksterminacji głównie 
Żydów. Więc za zadanie posta-
wiono objęcie siatką konspira-
cyjną nowego terenu. Trzeba 
było zebrać możliwe wiarygod-
ne i udokumentowane informa-
cje, a następnie przesłać je do 
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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. 

Warszawy. O zbrodni ludobój-
stwa powinien był dowiedzieć 
się Zachód. Skala masowej za-
głady przerażała i porażała, nie 
sposób było uwierzyć w rozmia-
ry tego zjawiska. 

Według posiadanych da-
nych, już w marcu 1942 roku 
Związek Organizacji Wojskowej 
liczył około 500 osób, a w 1943 
roku ta znacznie się powiększy-
ła. Około stu osób wciągnął do 
organizacji osobiście „Tomek” – 
Witold Pilecki. Siła siatki kon-
spiracyjnej nie polegała na wa-
lorach militarnych, choć i do 
walki była przygotowywana, ale 
na znaczeniu psychologicznym 
i moralnym. 

Dopiero stworzenie struktury 
konspiracyjnej, porozumienie po-
lityczne, przeniesienie siatki pod-
ziemnej na teren rozwijającego się 
kompleksu Birkenau, pierwsze 
uzgodnienia współpracy między-
narodowej, dokonane w porozu-
mieniu z Czechami, umożliwiły 
przejście od form samopomocy 
koleżeńskiej, lokowania wtajem-
niczonych więźniów w lepszych 
komandach i na różnych funk-
cjach, zbierania informacji i prze-
syłania ich do Komendy Głównej 
Armii Krajowej w Warszawie, na-
wiązywania łączności ze światem 
podobozowym i rozpowszechnia-
nia krzepiących wiadomości, do 
bardziej bezpośrednich działań w 
postaci łączności radiowej i organi-
zowania ucieczek. Zaczęto rozwa-
żać plany aktywnej samoobrony, 
by esesmani wyraźnie odczuli, że 
więźniowie są w stanie przeciwsta-
wić się terrorowi i eksterminacji.

W znacznym jednak stopniu 
paraliżowała wszystkich świa-
domość ewentualnego odwe-
tu. Pilecki rozumiał bezsilność 
więźniów i niemożliwość prze-
ciwstawienia się esesmanom bez 
pomocy z zewnątrz. Powstały 
nadzieje na desant i pomoc od 
grup podobozowych, a także na 
zsynchronizowanie akcji we-
wnątrz obozu.

Ogrom dokonywanych 
zbrodni kazał więźniom my-
śleć o desperackim buncie, gdy-
by kaci postanowili zlikwidować 
obóz. Konieczne stało się opra-
cowanie szczegółowych przy-
gotowań do akcji militarnej w 
różnych sytuacjach. Liczono, 
że z chwilą rozpoczęcia walki 
przez więźniów obozowego pod-
ziemia, dołączą do nich tysiące 
innych. Zadania wojskowe po-
wierzono czterem dowódcom. 

W połowie 1942 roku w obo-
zie zmieniono sposób lokowa-
nia więźniów, zamieszkali oni w 
blokach komandami roboczymi, 
więc na początku października 
1942 roku podzielono więź-
niów zaprzysiężonych zgodnie 
ze strukturą wojskową na bata-
liony, kompanie i plutony. Au-
schwitz został przez Pileckiego 
podzielony na 4 bataliony. 

Kierownictwo ZOW nie 
chciało spontanicznego i nie-
zorganizowanego buntu, ale ak-
cji zaplanowanej i celowej. By 

miała szansę na powodzenie, 
musiała posiadać broń (mieli 
zamaskowany magazyn broni 
pod barakiem biura budowla-
nego) i być zsynchronizowaną 
ze wsparciem z zewnątrz. 

Pilecki optymistycznie oce-
niał możliwości obozowej kon-
spiracji, ale oczekiwał wyraźne-
go sygnału z Warszawy. Liczył 
na jednoczesną akcję z ogólno-
narodowym zrywem powstań-
czym. Przy każdym meldunku 
do Komendy Głównej ponaglał, 
by padły odpowiednie rozkazy. 
Był przekonany, że zadanie, któ-
rego się podjął, wypełnił, gdyż 
przygotował obóz do walki. 

Pierwszy swój meldunek 
o sytuacji w Auschwitz Pilec-
ki przesłał w listopadzie 1940 
roku przez zwolnionego z obo-
zu członka przedwojennego wy-
wiadu. Meldunek ten pocztą ku-
rierską Komendanta Głównego 
ZWZ Stefana Roweckiego do-
tarł do Londynu w marcu 1941 
roku, gdzie upowszechniono 
wiadomości o zbrodniach hitle-
rowskich dokonywanych w obo-
zie. Na początku lutego 1941 
roku przesłał kolejny meldunek 
do Warszawy. Następne poszły 
w świat 7 marca, w połowie maja 
i w grudniu 1941 roku. W stycz-
niu 1942 wraz z raportem prze-
słał informacje o zorganizowa-
niu struktury konspiracyjnej w 
celu walki w obozie. Meldunki 
przesyłane były wraz ze zwal-
nianymi więźniami, ale musieli 
być to ludzie zaufani. 

Inną pracą było organizowa-
nie ucieczek. Na początku ist-
nienia obozu powodowały one 
zbiorową odpowiedzialność. Pi-
lecki ustosunkował się do ucie-
czek zdecydowanie negatywnie, 
uważał je za przejaw egoizmu, 
gdyż cierpieli od tego więź-
niowie i rodziny uciekinierów. 
Na początku 1942 roku zosta-
ła zniesiona odpowiedzialność 
zbiorowa za ucieczki, co zwol-
niło więźniów z morderczych 
apeli, więc organizacja zmieniła 
stosunek do ucieczek i przystą-
piono do ich organizowania, bo 
stały się też jedną z dróg wysy-
łania apeli.

Pierwszą ucieczkę zorga-
nizowano w maju 1942 roku. 
Uciekinier złożył meldunek 
ustny i pisemny o obozie. Od 
nowo przybywających osób, 
m.in. z Pawiaka, Pilecki otrzy-
mywał potwierdzenie przesła-
nych meldunków i relacji oraz 
akceptację działań i zachętę do 
kontynuowania pracy. 

W pismach konspiracyj-
nych: „Biuletynie Informacyj-
nym”, „Rzeczypospolitej” uka-
zywało się wiele drastycznych 
informacji o Auschwitz i eses-
mani odnotowali, że w Berlinie 
byli wściekli i chcieli wiedzieć, 
w jaki sposób informacja wydo-
staje się na zewnątrz. 

Napływające z obozu infor-
macje przesyłano za pośrednic-
twem KG Armii Krajowej do 
władz w Londynie. Przetłuma-

czone na inne języki miały one 
alarmować rządy sojusznicze 
i światową opinię publiczną o 
zbrodniach niemieckich, do-
konywanych za drutami obo-
zu. Informacje, wraz z wiedzą o 
eksterminacji więźniów żydow-
skich, docierały do najwyższych 
władz sojuszniczych mocarstw.

W marcu 1943 roku delegat 
rządu Jan Stanisław Jankowski i 
komendant Armii Krajowej gen. 
Stefan Rowecki pisali do Lon-
dynu: „Statystyka Oświęcimia 
od założenia obozu do 15.XII. 
(1942 r.) wykazuje, że zginę-
ło tam ponad 640 tysięcy ludzi, 
a pozostało przy życiu około  
30 tys. 65 tys. Polaków zostało 
rozstrzelanych, powieszonych, 
storturowanych, zagazowanych, 
zmarło z głodu i chorób, żyje zaś 
17 tysięcy. Jeńców sowieckich 
zgładzono ponad 6 tysięcy, żyje 
stu. Żydów wytruto gazem po-
nad 520 tysięcy, w tym 20 tysięcy 
z Polski, reszta z Francji, Belgii, 
Holandii, Jugosławii i in. Kobiet 
– w większości Polek – żyje 6800, 
zabito i zmarło 19.000. Część tyl-
ko przechodzi przez ewidencję 
obozową. Tysiące giną bez imie-
nia, np. prawie wszyscy Żydzi”. 

Na początku 1943 roku Pi-
lecki zaczął poważnie myśleć o 
ucieczce z obozu. Obozowe ge-
stapo coraz bardziej zaciskało pę-
tlę wokół ZOW i współpracowni-
ków Witolda. Mając informację 
o obozowej konspiracji, władze 
obozowe postanowiły większą 
część „starych” więźniów prze-
rzucić do innych obozów. W 
dniach 7-9 marca 1943 roku 
wybrano około 6 tys. więźniów 
i odizolowano ich, wśród nich 
był także Pilecki oraz wiele osób 
z siatki konspiracyjnej. Pileckie-
mu, dzięki udaniu poważnej cho-
roby, udało się uniknąć transpor-
tu i ocalić szkielet organizacji, 
ale wielu członków konspiracji 
wywieziono do obozów w głąb 
Niemiec. Po tygodniu odbyła się 
kolejna selekcja. Pilecki musiał 
wystarać się o kategorię fachow-
ca niezbędnego do pracy. Ale to 
mogło wystarczyć nie na długo.

Witold Pilecki poszedł do 
obozu dobrowolnie i kiedy osią-
gnął cel, jak sądził, pozostało tyl-
ko oczekiwać sygnału i pomocy 
z zewnątrz, ale Komenda Głów-
na Armii Krajowej nie odpowia-
dała na ponaglenia. To skłoniło 
Pileckiego do podjęcia decyzji o 
ucieczce i osobistej interwencji u 
władz podziemia w kraju, by zre-
alizować akcję zbrojną więźniów 
i współdziałanie w postaci desan-
tu, bombardowań i uderzeń od-
działów partyzanckich.

13 kwietnia 1943 roku, wie-
czorem, Witold Pilecki „To-
masz” zdecydował się ostatecz-
nie na ucieczkę z obozu. Zaczął 
przekazywać swoje kontakty i 
zobowiązania oraz przekazał 
najważniejsze i najtajniejsze 
sprawy związane z walką kon-
spiracyjną. 

(Cdn.) 

Po drugiej wojnie światowej na 
Ukrainie trwały liczne walki par-
tyzanckie. Oddziały Ukraińskiej 
Armii Powstańczej UPA były naj-
większymi tego rodzaju formacja-
mi w Europie Wschodniej. Grupa 
operacyjna UPA Zachód – Kar-
paty – tysięczna formacja działa-
ła i przemieszczała się pomiędzy 
Polską Wschodnią i zachodnimi 
terenami Ukrainy, na terenach 
Karpat. Nacjonalistom ukraiń-
skim, dokonywanym przez nich 
zbrojnym karnym operacjom na 
Wołyniu i w Galicji dowodziło 
naczelne dowództwo UPA oraz 
sztaby zachodnich i północnych 
ugrupowań. Trwały krwawe, za-
cięte walki na śmierć i życie. 

Oto co o tych walkach z ban-
dytami z UPA w Polsce Wschod-
niej przypomina żołnierz, we-
teran, wędziagolanin Stanisław 
Waszkiewicz.

„Kiedy zbliżała się zima, prze-
niesiono nas do strefy działań 
band, gdzie rozpoczęliśmy pe-
netrowanie lasów i znajdujących 
się na tym terenie wsi. Nie tylko 
łapaliśmy bandytów, ale też szu-
kaliśmy ich kryjówek, w których 
trzymali zapasy broni i żywno-
ści. Do tego celu żołnierzom przy-
dzielono długie metalowe pręty, 
więc gdzie tylko w lasach, czy nad 
rzeką dało się zauważyć naruszo-
ną ziemię, wsadzaliśmy w te miej-
sca pręty i badaliśmy grunt. W ten 
sposób znaleźliśmy kilkanaście 
kryjówek. 

Jedną wielką kryjówkę znaleź-
liśmy dość daleko od wsi, było w 
niej 20 tzw. partyzantów, którzy 
zaciekle bronili się. Prowadziły z 
niej aż cztery dobrze zamasko-
wane wyjścia, przez które ban-
dyci próbowali przedrzeć się na 
wolność. Ale ponieważ nas było 
o wiele więcej, więc to im się nie 
udało. Jak tylko wydostawali się 
z ziemianki dosięgała ich kula. 
Wiele razy nawoływaliśmy, by się 
poddali, ale oni wciąż odpowia-
dali: „Śmierć Lachom!”. Bandyci 
przez otwory w kryjówkach rzu-
cali granaty, podejść bliżej było 
bardzo niebezpiecznie, a przez 
nas rzucane granaty im nie mo-

gły zaszkodzić. Przebić ścian zie-
mianki nie mogliśmy, gdyż była 
przykryta bardzo grubą warstwą 
ziemi. Wreszcie udało się nam 
wrzucić kilka granatów i zasłon 
dymnych. Kiedy znajdujący się 
w ukryciu zaczęli się dusić, roz-
dał się bardzo silny wybuch i zie-
mianka zapadła się. Myśleliśmy, 
że nie zostało w niej żywej duszy, 
ale, jak się okazało, składała się 
ona z dwóch pomieszczeń. W jed-
nym z nich był sztab tzw. party-
zantów. Znaleźliśmy tam wiele 
osmolonych różnych dokumen-
tów oraz nadajnik. Zostało znisz-
czone wiele broni i amunicji. W 
drugim pomieszczeniu znajdował 
się szpital dla rannych. Odkopali-
śmy jeszcze żywych czworo ran-
nych. Pozostali byli tak zmasakro-
wani wybuchem, że nie mogliśmy 
nawet ustalić ilu ich było.

We wsiach banderowcy kryjó-
wek nie urządzali, bowiem miesz-
kało w nich po równo Polaków i 
Ukraińców. Nie dowierzali oni 
tam mieszkającym Polakom, wal-
czyli przeciwko nim. Jeszcze z 
czasów wojny mieli oni od Niem-
ców dobre uzbrojenie, nadajniki, 
byli wyszkoleni w zwiadzie, więc 
wciągali do swej działalności miej-
scowych Ukraińców, którzy im 
przekazywali wiadomości. To po-
zwalało im dokonywać „udane” 
krwawe akcje.

Bolało nas to, że po wojnie, 
zwycięstwie nad Niemcami, kie-
dy pozostaliśmy żywi mogliśmy 
paść od kuli jakiegoś bandziora, 
który zabijając sam był już ska-
zany, a jeszcze mógł pozbawić 
życia innego człowieka. Nie mo-
głem zrozumieć, o co walczyli i 
dlaczego zabijali bandyci z UPA, 
przecież te przestępstwa popeł-
niali oni na terenach, które od 
zawsze należały do Polski. Za co 
zabijali bezbronnych cywilnych 
mieszkańców” – tymi słowy za-
kończył swoje opowiadanie o jed-
nym z odcinków walki z bandyta-
mi z UPA w Polsce Wschodniej, 
polski żołnierz, weteran, wędzia-
golanin Stanisław Waszkiewicz.

Ryszard Jankowski 

Walczył przeciwko 
UPA
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PREZES „MACIERZY 
SZKOLNEJ”  
J. KWIATKOWSKI 
PODKREŚLIŁ POTRZEBĘ 
SPRAWNEGO 
ROZWIĄZANIA PROBLEMU 
PODRĘCZNIKÓW

27 lutego br. w Minister-
stwie Oświaty i Nauki Litwy 
odbyło się pierwsze spotkanie 
grupy roboczej do spraw pod-
ręczników dla szkół polskich i 
rosyjskich na Litwie z wicemi-
nistrem oświaty i nauki Gra-
žvydasem Kazakevičiusem. Z 
ramienia szkół polskich na Li-
twie do grupy wchodzą: na-
uczycielka klas początkowych 
Marzena Grydź-Willems, na-
uczycielka języka polskiego 
Danuta Korkus, wiceprezes 

„Macierzy Szkolnej” Krystyna 
Dzierżyńska.

Stowarzyszenie Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” 5 lutego 2018 
roku skierowało do minister 
oświaty i nauki Litwy pismo 
dotyczące konieczności uzu-
pełnienia projektu „Opis trybu 
zaopatrzenia i oceny zgodności 
z aktami prawnymi podręczni-
ków i pomocy naukowych do 
kształcenia ogólnego” o zapis 
umożliwiający korzystanie do 
nauki języka ojczystego z pod-
ręczników wydanych za granicą.

Powstanie grupy roboczej 
poprzedziło spotkanie preze-
sa „Macierzy Szkolnej” Józe-
fa Kwiatkowskiego z minister 
oświaty i nauki Litwy Jolitą 
Petrauskienė oraz spotkanie 
przedstawicieli Zarządu Sto-
warzyszenia z premierem rzą-
du Litwy Sauliusem Skverneli-
sem, na których kwestia braku 
podręczników do nauki języ-
ka ojczystego w szkołach pol-

skich została zaakcentowana 
w sposób szczególny. Jako jed-
ną z możliwości przyśpieszone-
go rozwiązania tego problemu 
wysunięto propozycję korzysta-
nia z podręczników do nauki 
języka ojczystego wydanych w 
Polsce. 

Na wczorajszym spotkaniu 
wiceminister G. Kazakevičius 
zaznaczył, że problem podręcz-
ników wymaga szybkich rozwią-
zań. Wskazał na dwa możliwe 
kierunki – napisanie nowego 
podręcznika, jednak byłaby to 
czasowo dłuższa droga, a także 
sprowadzanie ich z zagranicy. 
Wiceminister przystał na pro-
pozycję „Macierzy Szkolnej”, 
by podręczniki z Polski poddać 
ocenie ekspertów ministerstwa i 
wówczas zadecydować o możli-
wości ich używania do nauki ję-
zyka ojczystego w szkołach pol-
skich na Litwie. 

Prezes „Macierzy Szkolnej” 
J. Kwiatkowski podkreślił po-
trzebę sprawnego rozwiązania 

problemu podręczników oraz 
konieczności wyasygnowania 
przez państwo większych środ-
ków, tłumacząc, że podręczniki 
dla szkół mniejszości narodo-
wych są droższe o 50-70 proc., 
zaś przyznane dofinansowanie 
dla szkół mniejszości na ten cel 
jest większe zaledwie o 14 proc.

Po południu tego same-
go dnia w siedzibie „Macierzy 
Szkolnej” odbyło się spotka-
nie z nauczycielami nauczania 
początkowego, mające na celu 
wytypowanie 3-4 pozycji pod-
ręczników do nauki języka oj-
czystego w klasach 0-3 szkoły 
początkowej wydanych w Pol-
sce. Nauczyciele podkreślili, że 
podręczniki wydane w Macie-
rzy są naprawdę atrakcyjne z 
uwagi na poprawny język, bo-
gatą treść, kolorową szatę gra-
ficzną oraz możliwość pracy z 
uczniem, wykorzystując multi-
media. Zaznaczyli też, że do ta-
kiego podręcznika należałoby 
przygotować suplement, obej-

mujący również tematykę litew-
ską dla najmłodszych. 

Obecnie Stowarzyszenie 
czyni starania, by sprowadzić 
na Litwę zaproponowane przez 
nauczycieli klas początkowych 
pozycje podręcznikowe do języ-
ka polskiego dla klas 0-3 oraz 
wytypowane na wcześniejszym 
spotkaniu przez nauczycieli po-
lonistów pozycje do nauki języ-
ka ojczystego w klasach 4-12. 

Powołane oddzielne zespoły 
nauczycieli klas początkowych 
oraz nauczycieli polonistów, 
pracujących w szkołach polskich 
na Litwie, po dogłębnym prze-
analizowaniu otrzymanych po-
zycji wybiorą jedną, która, jako 
podstawowa, zostanie złożona 
w Ministerstwie Oświaty i Na-
uki Litwy do akceptacji przez 
ekspertów.

Stowarzyszenie  
Nauczycieli Szkół Polskich 

na Litwie  
„Macierz Szkolna”

Podręczniki dla polskich szkół – otwarty problem

W kościele pw. św. Trójcy 
w Wędziagole są żywe pięk-
ne wspomnienia wypełnio-
nych modlitwą nabożeństw 
Drogi Krzyżowej. Z szacun-
kiem i nostalgią wspomina-
my nie tak odległe lata 1980-
2000, kiedy z nami jeszcze 
byli parafianie – czciciele 
Drogi Krzyżowej: Jadwiga 
Sankowska, która co piątek 
z pobliskiej wsi Boniszki (6 
kilometrów od Wędziagoły) 
na piechotę przychodziła do 

się tym chrześcijańskim po-
wołaniem i odnowić tę modli-
tewną, czcigodną tradycję ob-
chodzenia Drogi Krzyżowej w 
wędziagolskim kościele. Jeste-
śmy członkami Bożego ludu, 
potrafiącymi cieszyć się wize-
runkiem Boga. Zapraszamy 
do spotykania się i wspólne-
go uczestniczenia o godzinie 
17.00 w nabożeństwie Dro-
gi Krzyżowej w każdy piątek 
Wielkiego Postu.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

kościoła pw. św. Trójcy. Ze 
wsi Kikonie (odległej od Wę-
dziagoły o 4 km) przychodzili 
Stanisław Zwycewicz i Kon-
stanty Ciechanowicz. Nigdy 
nie opuszczał w piątki Dro-
gi Krzyżowej pobożny Anto-
ni Orent. Za każdym razem 
idąc ze wsi Wygi pokonywał 
on 6-7 kilometrów. Ci poboż-
ni Polacy nigdy nie narzekali 
ani na odległą drogę, ani na 
złą pogodę. Był to dla nich 
wyraz szacunku i głębokiej 

wiary. Mieszkańcy miasteczka 
– kowale Stefan Kostkiewicz 
i Stanisław Chmielewski za-
wsze przychodzili skupieni, 
wystrojeni i  na zmianę nie-
śli krzyż. Modlitwy i Gorz-
kie żale śpiewał wielki zastęp 
polskich chórzystów. W piąt-
ki podczas Wielkiego Postu 
w Drodze Krzyżowej brało 
udział od 50 do 80 wiernych.

W 1877 roku parafianie 
kupili i ofiarowali wędzia-
golskiemu kościołowi pw. św. 

Trójcy nowe obrazy stacji Dro-
gi Krzyżowej autorstwa mala-
rza M. Buczyńskiego. Obrazy 
Drogi Krzyżowej tego autora, 
znajdujące się w Wędziagole, 
wyróżniają się spośród innych 
jego dzieł indywidualnością. 
Widocznie autor, uzmysławia-
jąc sobie wyjątkowość wędzia-
golskiego kościoła św. Trójcy, 
naprawdę bardzo się postarał. 

Wędziagolanie nawołują 
wszystkich wiernych, ludzi 
dobrej woli szczerze przejąć 

Pamiętajmy o Drodze Krzyżowej

Nasze prababki w 1910 roku 
zjechały do Kopenhagi i na pro-
pozycję Klary Zetkin ogłosiły 
dzień 8 marca Świętem Kobiet. 
Odtąd płeć piękna podjęła walkę 
o swe prawa, o równouprawnie-
nie z mężczyznami. 

W przeciwieństwie do 
Amerykanek i niektórych Eu-
ropejek, które osiągnęły pięk-
ne wyniki w tej walce, nasze 
kobiety, którym fasadową rów-
ność deklarowała sowiecka 
władza, na polu walki o równo-
uprawnienie płci obecnie nad-
rabiają zaległości. Ale, musimy 
przyznać, ruch ten pozostaje 
na uboczu życia politycznego 
i społecznego. Dominują inne 
zagadnienia, a raczej panuje 
słaba aktywność społeczna. A 
panie? Cóż, płeć piękna na Li-
twie dźwiga na swych wątłych 
(a jakże silnych jednocześnie) 
barkach przysłowiowe cztery 
kąty, to na nią spadają skut-

ki wszelkich kryzysów, wycho-
wania dzieci, a nierzadko też 
utrzymania całej rodziny. A 
mimo to, przyznajmy, kobiety 
na Litwie potrafią być piękne, 
co na wiosnę szczególnie daje 
się zaobserwować.

Po odzyskaniu przez Li-
twę niepodległości sporo mó-
wiono o równouprawnieniu, 
ale zbytnich przywilejów nie 
da się zaobserwować. Można 
wręcz stwierdzić, że to męż-
czyźni uzyskali pewne ele-
menty „równouprawnienia” 
– mogą się ubiegać o urlopy 
wychowawcze na dzieci, co do 
niedawna było jedynie „przy-
wilejem” kobiet. Na zaraniu 
niepodległości, należy przypo-
mnieć, kobiety cechowała pew-
na aktywność, potrafiły nawet 
założyć własną partię. Nieste-
ty, nie znalazła swego należyte-
go miejsca na litewskiej scenie 
politycznej.

A władza w ramach „rów-
nouprawnienia” zlikwidowa-
ła oficjalne obchody Święta 
Kobiet, uznając je za komu-
nistyczny relikt. Jednak wio-
senne święto pań potrafiło 
wytrwać wbrew oficjalnym de-
klaracjom i przetrwało. Męż-
czyźni chętnie poddają się jego 
magii, by w ten sposób przy-
najmniej raz do roku, oddając 
demonstracyjnie hołd kobie-
tom, przeprosić je za mniejsze 
i większe grzechy. 

W związku z powyższym 
należy sądzić, że w bieżącym 
roku, 8 marca, znów powstaną 
kolejki przy stoiskach z kwiata-
mi, panowie będą dumnie nieśli 
tulipany i goździki, hiacynty i 
róże dla swoich pań. Ale niewy-
kluczone, że również tego dnia 
niejeden z nich, tak z przekory, 
wrzuci „kamyk” do damskiego 
ogródka.

Oto kilka aforyzmów o ko-

bietach, wymyślonych, oczywi-
ście, przez mężczyzn. Jakie ich 
zdaniem są kobiety?

NIEBEZPIECZNE. Naj-
większe zwycięstwo nad kobie-
tą, to uciec od niej. Napoleon 
Bonaparte

CHIMERYCZNE. Nie po-
wiem, że kobiety nie mają cha-
rakteru. Raczej mają codziennie 
inny. Henryk Heine

NIEZNANE. Trzeba wybie-
rać: albo kochać kobietę, albo ją 
znać. Nicolas Chamfort

ZWODNICZE. Ile razy 
mężczyzna patrzy na kobietę, 
tyle razy szatan zakłada mu ró-
żowe okulary. Bolesław Prus

KOCHLIWE. Kobieta do 
przyjaźni nie zdolna, jej wiado-
ma tylko miłość. Pierre Nicole

ZWARIOWANE. Na cóż się 
nie odważy ślepy szał kobiecy?  
Seneka 

KŁÓTLIWE. Prędzej pogo-
dziłbym całą Europę niż dwie 
kobiety. Ludwik XIV

NIETOLERANCYJNE. Go-
dzien politowania mężczyzna, o 

którym wydaje sąd kobieta. Szo-
lem Alejchem

ZACHŁANNE. Pieniądze 
albo życie! Złodziej zostawia 
nam wybór, żona żąda jednego 
i drugiego. S. Boder

MARZYCIELSKIE. Mieć 
stopę wąziutką, a żyć na szero-
kiej. Julian Tuwim

W Dniu Święta Kobiet 
wszystkim kochanym Paniom 
pragnę z całego serca złożyć 
życzenia: zdrowia, optymi-
zmu, uśmiechu i pogody du-
cha, bo wiosna już nadcho-
dzi…

Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy
I pierwszy promień bliskiej wiosny.
Dzień bez kłopotów, bez troski
I dużo radości !
Miejcie słońce w swym sercu,
Rozpraszajcie nim cień.
Niech jasno płonie, niech świeci
I jasnym będzie Wasz dzień !

Dobrał  
Kazimierz Wołodko

Kwiaty i „kamyki” na 8 marca 
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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

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! 

XIII Światowe Zimowe 
Igrzyska Polonijne, które się 
odbywały w Krynicy-Zdroju po 
raz kolejny stały się polem do 
zademonstrowania polonijnej 
jedności. Jak stwierdza się w ko-
munikacie głównego organiza-
tora Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska”, „spotkania, plany 
przyszłych wspólnych działań 
umacniających jedność Polonii 
i Polaków żyjących poza grani-
cami Ojczyzny z Macierzą za-
owocują poczuciem dumy z na-
szej wspólnej tradycji i kultury, 
bez względu na to, gdzie w świat 

Zimowy sukces Wileńszczyzny

zawiodły nas losy niełatwej pol-
skiej historii”.

Przedstawiciele Litwy – Po-
lacy z Wileńszczyzny (Wilna 
i najliczniej reprezentowanych 
rejonów: wileńskiego, solecz-
nickiego, trockiego) odnieśli 
kolejny sukces. Prawda, ciągle 
nam się nie udaje pokonać eki-
py rodaków z Czech, ale doro-
bek medalowy reprezentantów 
Wileńszczyzny jest naprawdę 
imponujący. W klasyfikacji dru-
żynowej rodacy z Czech zdoby-
li 21 złotych, 11 srebrnych i 17 
brązowych medali.

Nasi reprezentanci odpo-
wiednio wywalczyli 14 zło-
tych, 18 srebrnych i 12 brązo-
wych krążków (m.in. sportowa 
ekipa rejonu solecznickiego 
wywalczyła 2 złote, 2 srebrne i  
3 brązowe odznaczenia). Naj-
więcej razy na podium meda-
lowym stawali przedstawiciele 
rejonu wileńskiego, wyprzedza-
jąc kolegów z rejonu trockiego. 

Przedstawiciele Polaków 
na Białorusi do swej skarbonki 
medalowej tego roku dołączyli  
12 złotych, 11 srebrnych i 15 
brązowych nagród.

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 Zarzą-
du Związku (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.

POLACY Z LITWY PODCZAS IGRZYSK CZĘSTO STAWALI NA PODIUM



8-14 marca 2018 r., nr 10 (1306) www.zpl.lt8

Wyrazy głębokiego współczucia  
przewodniczącej koła „Żardzie”

Eleonorze Lucenko
z powodu śmierci 

MAMY
składa Kłajpedzki oddział Związku Polaków na Litwie

Podzielamy ból i smutek
oraz składamy wyrazy głębokiego współczucia 

kierowniczce koła „Ogród i sad”

 Wandzie Turek
z powodu śmierci 

siostry
słuchacze polskiego uniwersytetu trzeciego wieku  

w solecznikach

„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. 

Jezioroski Oddział Rejonowy  
Związku Polaków na Litwie 

informuje, że 7 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 
w Domu Kultury w Turmontach (ul. Tilžės) 

odbędzie się 
sprawozdawczo-wyborcza konferencja Oddziału.

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).

Z okazji 20. Urodzin Władysławowi GAWSZTELOWI wiązankę ser-
decznych życzeń: zdrowia, miłości, wiernych przyjaciół, spełnienia 
marzeń i realizacji planów, które pozwolą osiągnąć życiowy sukces  

składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL oraz 
Koła Młodzieżowego  


