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Wolność niejedno ma imię. Tematyka przewodnia XXIX Olimpiady Języka Polskiego i Literatury na Litwie – w 
znamiennym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę – została określona jako literackie wizje 
drogi do Niepodległości. Niepodległości rozumianej w szerokim tego słowa znaczeniu. Bo nie można mówić o 
wolności obywateli w kraju, który traci niezawisłość, tak samo jak nie sposób jest uznać za niepodległy i niezawisły 
ten kraj, którego obywatele nie mogą korzystać w pełni ze swych praw obywatelskich, prawa do korzeni, tożsamości, 
poznawania i pamiętania o własnej historii i tych, którzy ją tworzyli. Myśl ta została wyrażona w słowach Zbigniewa 
Herberta: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”, które stały się mottem tegorocznego święta mowy ojczystej.

PRZEDTERMINOWE 
WYBORY? 
Przed tygodniem w Wilnie, przy 
gmachu Sejmu RL, odbył się wiec 
protestacyjny. Zwołani przez spo-
łecznościowe media na wiec (jego 
gorącym propagatorem był dzien-
nikarz Andrius Tapinas) obywatele, 
mogli przysyłać swe „żądania” wo-
bec Sejmu, które uważają za naj-
bardziej aktualne i pilne do zreali-
zowania.
Wiec protestacyjny podtrzyma-
li członkowie sejmowej opozycji. 
Znudziło się najwidoczniej im (jak 
jednemu młodemu konserwatyście, 
który przed paru tygodniami zrzekł 

się mandatu poselskiego), rozwalać 
głową mur większości chłopsko-zie-
lonej, więc postanowili spróbować 
wywołać falę społecznego protestu 
przeciwko, według nich, patowej sy-
tuacji w państwie.
Organizatorzy i sympatycy bardzo 
się cieszyli z masowości wiecu. We-
dług różnych obliczeń stawiło się na 
plac przed Sejmem około 6-7 tysię-
cy ludzi. Niby liczba imponująca…
Ale przypomnijmy sobie, że to pol-
ska społeczność na Litwie potrafi ła 
akurat zebrać taką liczbę rodaków 
protestując m.in. przeciwko dys-
kryminacyjnym założeniom nowej 
Ustawy o oświacie.

Dla całej litewskiej większości na-
rodowej jest to, jeżeli nie kropla, 
to i nie „obfi tość”. Organizatorzy 
krytykowali poczynania sejmowej 
większości, a raczej takowych brak, 
układali „spis rzeczy niedokona-
nych”. Zaprosili też na scenę m.in. 
przewodniczącego Sejmu Viktorasa 
Pranckietisa i lidera zielonych chło-
pów Ramūnasa Karbauskisa.
O ile Karbauskis bardzo dobrze so-
bie radził z lubującym się w gwizda-
niu tłumem i wprost tryskał zdrową 
energią i humorem, to przewodni-
czący Sejmu całkowicie sobie nie 
poradził w roli polityka. Poddał się 
presji tłumu i zupełnie zdezoriento-

wany był gotów przyznać się do…, 
ano czego by tłum od niego zażą-
dał. Powtarzał w ślad za „masami”, 
że jest mu wstyd za Sejm, który po-
dejmował decyzje w takich „spra-
wach” jak los posłanki Kildišienė, 
posła Bastysa, którego pozosta-
wienie w Sejmie pomimo złamania 
przysięgi i Konstytucji (przyznał to 
Sąd Konstytucyjny) stało się tą przy-
słowiową kroplą, która, jak twierdzili 
organizatorzy protestu, przepełniła 
miarkę przewinień rządzącej koalicji.
Zdezorientowany i idący na pasku 
tłumu Pranckietis doczekał się bar-
dzo wymownej reakcji szefa rządzą-
cej partii: jak mu wstyd, to niech się 

podaje do dymisji. Znajdziemy inne-
go przewodniczącego. Bardzo re-
zolutnie odpowiedział na biadole-
nie przywódcy Sejmu Karbauskis. 
Taka reakcja szefa rządzącej koalicji 
była dla Pranckietisa kubłem zim-
nej wody. Już następnego dnia „nie 
było mu wstyd”. Najwidoczniej jed-
nak taka postawa „chorągiewki na 
wietrze” nie wyjdzie mu na dobre… 
A co z wyborami? Raczej nie mają 
szans. Choć, kto to wie? Jednak nie 
ma na horyzoncie nowego „zbawi-
ciela”, a bez niego – jakież wybory. 
Naród potrzebuje kolejnego „dobro-
dzieja”. Kto się w niego tym razem 
zabawi? 

Język ojczysty – 
jedna z dróg do wolności
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Język ojczysty – jedna z dróg do wolności
XXIX Olimpiada Języka Pol-

skiego i Literatury została zain-
augurowana na Litewskim Uni-
wersytecie Edukologicznym, 
gdzie też się odbywały zmaga-
nia olimpijskie. Tradycyjnie 
konkurs ten jest na Litwie or-
ganizowany przez Republikań-
skie Centrum Nieformalnego 
Kształcenia Młodzieży wraz z 
wykładowcami polonistyk Uni-
wersytetu Wileńskiego i Litew-
skiego Uniwersytetu Edukolo-
gicznego oraz przedstawicielami 
Ogólnopolskiej Olimpiady Ję-
zyka i Literatury Polskiej, którą 
tego roku reprezentowała profe-
sor, dr hab. Teresa Dobrzyńska-
-Janusz – wiceprzewodnicząca 
Prezydium Olimpiady w Polsce.

W ciągu dwóch olimpij-
skich dni miłośnicy mowy oj-
czystej wzięli udział w pisem-
nym sprawdzianie oraz mieli 
ustne prezentacje na tematy li-
terackie i językowe. Olimpijczy-
cy podczas pracy pisemnej mieli 
do wyboru trzy tematy rozpra-
wek oraz trzy teksty literackie 
do interpretacji. 

Wśród tematów rozprawek 
były: 1. „Nie chciejcie ojczy-
zny, która was nic nie kosztu-
je” (Jan Paweł II). Omów na 
wybranych przykładach lite-
rackich, jak pojmowano patrio-
tyzm i służbę ojczyźnie w róż-
nych okresach historii narodu 
polskiego. 2. „Nie jesteśmy, by 
spożywać urok świata, ale po 
to, by go tworzyć i przetaczać 
przez czasy jak skałę złotą” (K. 
I. Gałczyński). Czy postawa jed-
nostki może wpływać na zmiany 
w świecie? W swoich rozważa-
niach odwołaj się do utworów 
literackich i innych tekstów kul-
tury. 3. „Stawiam kobiety wyżej 
niż mężczyzn. Są bliższe prawdy 
o życiu” (Ryszard Kapuściński). 
Ton obywatelski i ton intymny 
w twórczości wybranych pisarek 
polskich XIX i XX wieku. 

Interpretacja tekstów lite-
rackich objęła: 1. Interpreta-
cja wiersza Juliusza Słowackie-
go „Do matki”. 2. Interpretacja 
porównawcza wierszy Edwarda 
Słońskiego „Już Ją widzieli idą-
cą…” i Alicji Rybałko „Idąca”. 
3. Interpretacja fragmentu po-
wieści Tadeusza Konwickiego 
„Kompleks polski”. 

Jak zaznaczyła podczas pod-
sumowania wyników olimpiady 
przewodnicząca komisji ocenia-
jącej doc. dr Henryka Sokołow-
ska, w olimpijskim sprawdzianie 
wzięło udział 24 uczniów klas III 
i IV gimnazjalnych (odpowied-
nio 11 i 13 osób): 8 z Wilna, 10 
z rejonu wileńskiego, 4 – z solecz-
nickiego i jedna – z Podbrodzia 
w rejonie święciańskim. 

Uczestnicy podczas pisem-
nych prac preferowali rozprawki 
– pisało je 15 uczniów. Najpopu-
larniejszym okazał się tu temat 

nr 1, drugim co do popularno-
ści był temat nr 2 (wybrały go 
4 osoby). Nikt z uczestników 
nie podjął się analizy trzeciego 
tematu o kobietach. 

Z kolei wszystkie trzy te-
maty interpretacji utworów li-
terackich doczekały się swoich 
autorów: pierwszy utwór anali-
zowało czworo, drugi – troje, zaś 
trzeci – dwoje uczniów. 

Mówiąc o ustnych wypowie-
dziach olimpijczyków dr Soko-

łowska odnotowała, że wśród 
tematów literackich najwięk-
szą popularnością cieszyła się 
twórczość Stefana Żeromskiego. 
Na ten temat mówiło 5 olimpij-
czyków oraz „Lalka” Bolesława 
Prusa (3 osoby). Jako miła nie-
spodzianka został odebrany te-
mat o teatrze elżbietańskim.

Wśród tematów wiedzy o 
języku, tradycyjnie cieszyły się 
popularnością takie tematy jak: 
etykiety językowe, język w In-
ternecie, język reklam… Prze-
wodnicząca komisji oceniającej 
dziękowała młodzieży za szcze-
rość i odwagę w przekazywaniu 
swojej wiedzy i refleksji. Cieszy-
ło, jak podkreśliła dr Sokołow-
ska, oczytanie i wiedza mło-
dzieży, które nie zdobywa się w 
ciągu kilku tygodni przygoto-
wań do olimpiady, ale jest to wy-
nik przyjaźni z książką i to daje 
plony, daje ogólną orientację w 
kulturze, literaturze.

Komisja oceniająca w skła-
dzie: prof. dr hab. Teresa Do-
brzyńska – Janusz, prof. dr Kry-
styna Rutkowska, doc. dr Irena 
Masojć, doc. dr Halina Turkie-
wicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, 
doc. dr Romuald Naruniec, dr Mi-
rosław Dawlewicz, doc. dr Irena 
Fedorowicz, dr Teresa Dalecka, 
Dina Woronina miała nie tylko 
odpowiedzialne zadanie wyło-
nienia najlepszych, ale też wie-
le satysfakcji z poziomu wiedzy, 
swobody wypowiadania wła-
snych sądów olimpijczyków.

Tegoroczne podsumowanie 
i uroczysta gala zakończenia 
olimpiady wypadły bardzo uro-
czyście. Młodzieży polskiej – mi-
łośnikom języka ojczystego suk-
cesów olimpijskich gratulowali 
nie tylko organizatorzy, przed-

stawiciele samorządów, Związ-
ku Polaków na Litwie i Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie 
– Związku Chrześcijańskich Ro-
dzin, przedstawiciele Ambasady 
RP w Wilnie i Instytutu Polskie-
go w Wilnie, ale też gość szcze-
gólny – marszałek Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej Stanisław 
Karczewski.

Marszałek Senatu RP przy-
był na podsumowanie olimpiady 
do Wileńskiego Gimnazjum im. 

Jana Pawła II. Zwracając się do 
zebranych na sali gości, nauczy-
cieli oraz olimpijczyków wyso-
ki gość powiedział: „Chciałbym 
wszystkim bardzo podziękować. 
(…) zacznę od nauczycieli, bo 
to nauczyciele będą później na-
mawiać następnych uczniów, by 
brali udział w tym wspaniałym, 
ważnym i potrzebnym konkur-
sie. (…) Wszystkim nauczy-
cielom, którzy uczą języka pol-
skiego, którzy dbają o ciągłość 
nauczania języka polskiego, o 
poziom nauczania, bardzo ser-
decznie dziękuję. Ale dzięku-
ję również uczniom. Dziękuję, 
kochani, że zdecydowaliście się 
wziąć udział w tym konkursie. 
Dziękuję za piękne prezenta-
cje, za piękny śpiew. Widziałem, 
jak wiele talentów tu w Wilnie 
rozwijacie. Życzę Wam, abyście 
swoje zainteresowania i talenty 
dalej rozwijali. (…) Sukces jest 
zawsze pełniejszy wtedy, kiedy 
można dzielić się nim z innymi, 
więc zachęcam Was do studio-
wania na polonistyce, abyście w 
przyszłości mogli uczyć następ-
ne pokolenia języka polskiego”.

Serdeczne słowa i życzenia 
do uczestników olimpiady kie-
rowali: posłanka na Sejm Litwy 
z ramienia AWPL-ZChR Rita 
Tamašunienė (przekazała ona 
również pozdrowienia od eu-
roposła Waldemara Tomaszew-
skiego, który dla szóstki laure-
atów ufundował wycieczkę do 
Brukseli); prezes Związku Po-
laków na Litwie, poseł Michał 
Mackiewicz – przekazał pre-
zenty od Związku dla uczniów 
-laureatów i wyróżnionych oraz 
ich nauczycieli; przewodniczący 
sejmowego Komitetu Oświaty 
i Nauki Eugenijus Jovaiša oraz 

członek tegoż komitetu, poseł z 
ramienia AWPL-ZChR Jarosław 
Narkiewicz (prezes Trockiego 
Oddziału Rejonowego ZPL); wi-
ceminister oświaty i nauki Litwy 
Gražvydas Kazakevičius. 

Niezwykle życzliwie przywi-
tała olimpijczyków i ich nauczy-
cieli oraz kolegów-polonistów 
– członków komisji oceniającej 
prof. dr hab. Teresa Dobrzyń-
ska-Janusz – wiceprzewodni-
cząca Prezydium Ogólnopol-
skiej Olimpiady Literatury i 
Języka Polskiego. Bardzo wyso-
ko oceniła pani profesor dzia-
łalność nauczycieli polonistów 
i wykładowców, których wielo-
letnia praca nad kształceniem 
polonistów, nauczaniem języka 
polskiego daje tak piękne owoce. 

Chociaż wszyscy, jak to pod-
kreślali przemawiający, uczest-
nicy finałowych zmagań olim-
pijskich mogą się uważać za 
zwycięzców, jednak zawody 
olimpijskie mają swoje zasady. 
Tradycyjnie została wyłoniona 
dziesiątka laureatów i osób wy-
różnionych, którzy dostąpią za-
szczytu reprezentowania pol-
skich uczniów z Litwy na 48. 
Olimpiadzie Ogólnopolskiej, 
która się odbędzie w dniach 14-
15 kwietnia br. w Konstancinie 
i Warszawie. 

Wiele emocji przeżyli za-
równo nauczyciele-instrukto-
rzy jak i uczestnicy, zanim prze-
wodnicząca komisji oceniającej 
dr Henryka Sokołowska odczy-
tała werdykt. Tego roku komi-
sja obok tytułu zwycięzcy, który 
przypadł Dorocie Sokołowskiej 
z Gimnazjum im. Wł. Syro-
komli w Wilnie – nauczycielka 
Grażyna Berdešiūtė-Starynina 
(tu warto odnotować, że trze-
ci rok z rzędu uczennice tego 
gimnazjum są tymi naj najlep-
szymi z wiedzy języka ojczyste-
go), przyznała aż trzy drugie 
miejsca.

Dyplomy i srebrne meda-
le olimpiady otrzymali: Ewa 
Mincevičiūtė z Gimnazjum im. 
Wł. Syrokomli – nauczycielka 
Grażyna Berdešiūtė-Starynina; 
Donat Jurewicz z Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego – nauczy-
cielka Łucja Czetyrkowska oraz 
Marieta Mikulewicz z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II – nauczy-
cielka Anna Jasińska.

Brązowe medale wywalczyli: 
Kamila Anna Herman z Gim-
nazjum im. F. Ruszczyca w Ru-
dominie – nauczycielka Ilona 
Herman oraz Konstanty Keda z 
Gimnazjum w Mickunach – na-
uczycielka Diana Oberlan.

Wyróżnieni zostali: Deiwid 
Gudaniec z Gimnazjum im. J. 
Słowackiego w Bezdanach – na-
uczycielka Anna Maciulewicz; 
Ewelina Grochowska z Gimna-
zjum im. S. Batorego w Ława-
ryszkach – nauczycielka Hali-

na Szturo; Albert Bogdanowicz 
z Gimnazjum Inżynierii im. J. 
Lelewela w Wilnie – nauczyciel-
ka Mirena Narkun oraz Karina 
Katarzyna Januszkiewicz z Gim-
nazjum im. U. Ledóchowskiej w 
Czarnym Borze – nauczycielka 
Ewa Kupcewicz. 

Komisja przyznała również 
tzw. nagrody pocieszenia tym 
olimpijczykom, którym suma 
zdobytych punktów nie pozwo-
liła znaleźć się w dziesiątce laure-
atów, ale ich wypowiedzi, czy też 
prace, wywarły bardzo dobre wra-
żenie. Wśród uhonorowanych 
znaleźli się: Karolina Kliukaitė-
Limanowska z Gimnazjum im. A. 
Mickiewicza w Wilnie – za zapre-
zentowanie tematu literackiego 
w odpowiedzi ustnej; Diana Syl-
wia Kwakszys z Gimnazjum im. 
Wł. Syrokomli za przedstawienie 
obu ustnych tematów; Gabrie-
la Przednia z Gimnazjum im. T. 
Konwickiego w Bujwidzach za 
interpretację fragmentu powieści 
Tadeusza Konwickiego „Kom-
pleks polski”.

Na zwycięską dziesiątkę 
oraz wszystkich uczestników 
finałowych zmagań oraz ich 
nauczycieli czekała tego roku 
prawdziwa lawina nagród. Za-
angażowaniem i rzetelną pracą 
na nie zasłużyli. 

O historii olimpiad polo-
nistycznych na Litwie przypo-
mniał zebranym podczas uro-
czystości prezes Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich na 
Litwie „Macierz Szkolna” Józef 
Kwiatkowski, a sięga ona roku 
1989, kiedy poloniści-entuzja-
ści postanowili polonistyczną 
olimpiadę przenieść również na 
wileński grunt.

Należy odnotować, że bar-
dzo sympatyczny program arty-
styczny przygotowali uczniowie 
Gimnazjum im. Jana Pawła II – 
gospodarze gali. Popisy kwarte-
tu rodziny Gancewskich (słyn-
nych wileńskich czworaczków) 
oraz piękny śpiew i deklamacje 
Radosława Stasiły stworzyły na 
sali bardzo miły nastrój. Dyrek-
tor Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II Adam Błaszkiewicz, który 
jako gospodarz witał zebranych 
w jego murach serdecznymi 
słowy, mógł po raz kolejny być 
dumny ze swych wychowanków. 

Po finałowych emocjach i 
pięknych chwilach na zwycię-
ską dziesiątkę czeka jeszcze dal-
sza praca – przygotowanie do 
Olimpiady w Macierzy. Pomoc-
ne im będą w tym warsztaty, któ-
re 27 marca czekają na nich na 
Litewskim Uniwersytecie Edu-
kologicznym. Życzyć wypada, 
by wypoczęci i dobrze przygo-
towani potrafili zdobyć laury na 
48. Olimpiadzie Języka i Litera-
tury Polskiej. 

JANINA LISIEWICZ
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TEGOROCZNI ZWYCIĘZCY OLIMPIADY NAGRODY OTRZYMALI Z RĄK 
MARSZAŁKA SENATU RP STANISŁAWA KARCZEWSKIEGO
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Premiera spektaklu o Mar-
szałku Józefie Piłsudskim, na 
którą Wilno z niecierpliwością 
czekało do 16 marca br. poka-
zała tego wybitnego męża stanu 
w wymiarze „zwyczajnego czło-
wieczeństwa”. Byliśmy świadka-
mi tego, że jak głosi tytuł sztuki 
„Marszałek: żołnierz z ducha” 
był, nie przeszkadzało mu to ko-
chać i marzyć, mieć słabostki, 
być wielkim i po ludzku zarad-
nym… Po prostu człowiekiem. 
Człowiekiem, któremu jednak 
dane było tak wiele: umiejętność 
porwania za sobą, swą ideą rzesz 
rodaków. Nie bazowało się to na 
jakimś chwiejnym fundamencie. 
Kształtował siebie, swego ducha 
od bardzo wczesnej młodości. 
M.in. też na twórczości innego 
wielkiego rodaka, którego stro-
fy poezji były dla niego busolą 
w życiu.

Spektakl o Piłsudskim bez 
jego, nazwijmy to, realnej obec-
ności, przyznajmy wymagał od 
widza (ułatwiało to odbiór) zna-
jomości zarówno życiorysu Ziu-
ka, jak i osób, w których kręgu 
przebiegało jego życie, wyda-
rzeń historycznych i ogólnego 
tła epoki przełomu dwóch wie-
ków, dwóch światów.

Odbiór ułatwiały i nastrój 
skutecznie podnosiły wplecio-
ne, tak doskonale znane i lubia-
ne pieśni, nierozerwalnie wią-
żące się z odrodzeniem Polski, 
z imieniem jej Marszałka.

Jednak bodajże najmocniej-
szym akcentem była scena z wy-
konaniem przez najmłodszego 
aktora – Bartka Urbanowicza – 
piosenki, która powstała w 1842 
roku (jej autorzy to Wiktoryn 
Zieliński i Kazimierz Lubomir-
ski) „O gwiazdeczko, coś błysz-
czała…”. W jej słowach zawar-
ty znalazł się cały etos i tragizm 
życia człowieka… Marszałka 

Józefa Piłsudskiego – zwykłego 
człowieka, ale z „duszą nie nie-
wolniczą”.

Perfekcyjna gra aktorów 
starszego pokolenia i  nieza-
przeczalne talenty młodych, 
animusz chóru-baletu i barw-
ność postaci – całość wypadła 
bardzo nastrojowo, tworząc jak-
że sprzyjającą aurę do uczcze-
nia imienin Marszałka, który w 
roku 100-lecia odzyskania przez 
Polskę utraconej państwowości 
jest i będzie ciągle obecny. 

Spektakl „Marszałek: żoł-
nierz z ducha” wyreżyserowała 
kierownik Polskiego Studia Te-
atralnego w Wilnie Lilia Kiejzik 
wraz z wieloletnim partnerem 
Studia, reżyserem i aktorem Sła-
womirem Gaudynem. Scena-
riusz napisała wileńska dzien-
nikarka, pisarka Alwida A. 
Bajor. Prapremiera sztuki, ocze-
kiwana praktycznie od grud-
nia ub. r., odbyła się w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie przy 
pełniusieńkiej sali i z udziałem 
honorowych gości. Przybył na 
nią marszałek Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej Stanisław Kar-
czewski.

Witając zebranych na sali 
kierownik PST w Wilnie Lilia 
Kiejzik powiedziała: „Dzisiaj za-
praszamy Państwa na kolejną 
część obchodów setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości, 
gdzie Teatr Studio będzie snuł 
opowieść o człowieku, który dał 
nam wolność, żołnierzu z du-
cha – Marszałku Józefie Piłsud-
skim. Czujemy się niezmiernie 
zaszczyceni, że na premierze 
obecny jest z nami marszałek Se-
natu RP Stanisław Karczewski”.

Zabierając głos ze sceny DKP 
marszałek Stanisław Karczew-
ski podkreślił, że „W dniu, w 
którym przyszło zaproszenie, 
natychmiast podjąłem decyzję, 

że przyjadę do Wilna na Litwę, 
żeby z Państwem przeżyć tę pre-
mierę”. 

Robiąc wypad na pole rela-
cji polsko-litewskich Stanisław 
Karczewski zauważył: „Relacje 
między Polską i Litwą mocno 
kulały, były bardzo niedosko-
nałe. Bardzo chcemy, aby były 
lepsze. My, politycy, bardzo 
chcemy, aby dzięki naszym re-
lacjom również rozwiązać wie-
le istniejących problemów Pola-
ków, mieszkających na Litwie”. 

Mówiąc o serii odbytych 
ostatnio spotkań przywódców 
Polski i Litwy marszałek Senatu 
wyraził nadzieję, że przybliża-
ją one nas do rozwiązania tych 
problemów. 

Już niejako tradycyjnie Sta-
nisław Karczewski dziękował 
społeczności polskiej (…) „za 
to, co państwo robicie. Za to, 
że Państwo czujecie się Pola-
kami, kultywujecie polską hi-
storię, pamiętacie o języku pol-
skim, o tym, żeby przekazywać 
nasze tradycje, wiarę, język na-
stępnym pokoleniom”. 

Marszałek Senatu jednocze-
śnie zapewniał, że: „Senat dbał, 
dba i będzie dbać o to, aby Pań-
stwo w tych wysiłkach i stara-
niach wspierać”. Wyraził rów-
nież zadowolenie z działalności 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie, który zbudowany ze środ-
ków Senatu dobrze służy spo-

łeczności polskiej. Dziękował 
też za spektakl o „naszym wiel-
kim Polaku”, od którego 150. 
rocznicy urodzin – 5 grudnia 
ub. r. – rozpoczęły się oficjalne 
obchody setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości w Polsce. 
Również u nas, na Litwie, które 
to obchody zostały zainauguro-
wane przez Związek Polaków w 
Zułowie – miejscu urodzin Mar-
szałka, a dziś odradzanym Miej-
scu Pamięci Narodowej. 

W swym wystąpieniu Stani-
sław Karczewski zachęcał nas, 
Polaków, mieszkających na Li-
twie, byśmy „dalej pracowali, 
myśleli po polsku, czuli po pol-
sku i marzyli po polsku. Senat, 
który sprawuje opiekę nad Polo-
nią, pamięta o Państwie i wszyst-
kich Polakach, a to 16-20 mln 
rozsianych po całym świecie”.

Kolejno marszałek Senatu 
zaakcentował i prosił o to, aby 
„relacje między wami i między 
tymi, którzy mieszkają w Pol-
sce, były coraz lepsze i coraz ści-
ślejsze”. 

Wysoki gość uhonorował 
kierownik Polskiego Studia Te-
atralnego w Wilnie Lilię Kiejzik 
brązowym medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. Odzna-
czenie to, jak zaznaczyła amba-
sador Rzeczypospolitej Polskiej 
na Litwie Urszula Doroszewska 
nadane zostało przez wicepre-
miera, ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego.

Medalami „Meritus Pa-
triae” zostały odznaczone przez 
Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” aktorki Studia Łu-
cja Gornatkiewicz i Jolanta Gry-
niewicz.

Po spektaklu, który zo-
stał przyjęty przez wileńską 
publiczność owacjami, odby-
ło się spotkanie marszałka Se-
natu Stanisława Karczewskie-
go z przedstawicielami polskiej 
społeczności na Litwie. Obecni 
na nim byli posłowie z ramie-
nia AWPL-ZChR do Sejmu Li-

Zwyczajne człowieczeństwo

twy, m.in. starosta frakcji Rita 
Tamašunienė, prezes Związ-
ku Polaków na Litwie Michał 
Mackiewicz na czele z euro-
posłem, przewodniczącym 
AWPL-ZChR Waldemarem 
Tomaszewskim. Przybyli na nie 
merowie rejonów wileńskiego 
i solecznickiego, działacze pol-
skich organizacji, przedstawi-
ciele mediów polskich. 

Witając dostojnego gościa 
europoseł Waldemar Toma-
szewski zaakcentował, iż „Pol-
skie społeczeństwo na Litwie 
mocno trzyma się swych pol-
skich korzeni, jest zjednoczone i 
solidarne”. Dodał też, że chciał-
by podziękować Marszałkowi i 
Państwu Polskiemu za wsparcie, 
„które ciągle otrzymujemy i któ-
re ciągle czujemy”.

Waldemar Tomaszewski 
wręczył dostojnemu gościo-
wi tradycyjną wileńską palmę 
oraz obraz Matki Boskiej Ostro-
bramskiej. 

Dziękując za ciepłe słowa i 
miłe upominki Stanisław Kar-
czewski zapewnił, że „Państwo 
Polskie będzie wspierało Pola-
ków na Litwie w pielęgnowaniu 
i wzmacnianiu polskości”. 

O premierze „Marszałek: 
żołnierz z ducha” czytamy w 
anonsie: „To opowieść o Józe-
fie Piłsudskim, ale bez udziału 
samego Marszałka. O tym, jaki 
był, jak torował drogę do nie-
podległości dowiadujemy się z 
ust jego przyjaciół, kolegów, ro-
dziny. W spektaklu wyreżysero-
wanym przez Sławomira Gau-
dyna i Lilię Kiejzik jest miejsce i 
na refleksję, i na wzruszenie, na 
powagę i na dowcip. Na poezję i 
na prozę, na żart i na piosenkę 
– słowem na wszystko, co niesie 
ze sobą życie, zwłaszcza życie 
przyszłego Marszałka”.  

To widz wileński na premie-
rze w pełni odczuł, za co dzię-
kuje autorce sztuki i aktorom, 
którzy tę sztukę do nas donieśli.

JANINA LISIEWICZ 

Często lubimy bohaterów narodowych, 
wybitne postacie ubierać w spiżowe szaty, 
„upomnikować”, stawiając na piedestale 
wielkości wytrzebić z nich zwykłe ludzkie 
uczucia, słabostki, niekiedy też dziwactwa. 
Tak jakby od posiadania takowych miałoby 
im ubyć ich wielkości, czy naszego szacunku 
wobec nich.

W SWYM WYSTĄPIENIU 
STANISŁAW KARCZEWSKI 
ZACHĘCAŁ NAS, POLAKÓW, 
MIESZKAJĄCYCH NA 
LITWIE, BYŚMY „DALEJ 
PRACOWALI, MYŚLELI PO 
POLSKU, CZULI PO POLSKU 
I MARZYLI PO POLSKU.
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AKTORZY STUDIA WRAZ Z MARSZAŁKIEM SENATU STANISŁAWEM KARCZEWSKIM I KIEROWNIK LILIĄ KIEJZIK
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UCIECZKA Z AUSCHWITZ
Po podjęciu decyzji o uciecz-

ce z obozu, Witold Pilecki wraz 
z współwięźniami Edwardem 
Ciesielskim i Janem Redzejem 
postanowili jej plan urzeczy-
wistnić w nocy z 26 na 27 kwiet-
nia 1943 roku, w czasie Świąt 
Wielkanocnych. Miało to na-
stąpić w czasie pracy w piekarni, 
która znajdowała się w odległo-
ści około 2 km od obozu. Po od-
cięciu połączenia telefonicznego 
i korzystając z tego, że strażnicy 
byli zajęci osobistymi sprawami, 
udało im się otworzyć drzwi i 
wydostać się z piekarni.

W trakcie forsownej uciecz-
ki dotarli po przeprawieniu 
się przez Wisłę do plebanii, 
skąd nakarmieni wraz z prze-
wodnikiem, o którego zatrosz-
czył się ksiądz, dotarli do Pusz-
czy Niepołomickiej. Celem ich 
była Bochnia. Musieli przekro-
czyć granicę miedzy III Rzeszą 
i Generalną Gubernią. W cza-
sie ucieczki natrafili na Niem-
ców, w wyniku ostrzeliwania Pi-
lecki został ranny. Kontynuując 
ucieczkę musieli się rozdzielić. 
2 maja, po sześciu dniach prze-
dzierania się z obozu Auschwitz, 
dotarli szczęśliwie do Bochni. Tu 
Pilecki spotkał się z człowiekiem, 
którego imieniem i nazwiskiem 

posługiwał się w obozie. Musiał 
uprzedzić go o niebezpieczeń-
stwie, które groziło mu z powodu 
możliwego poszukania go przez 
Niemców. Prawdziwy Tomasz 
Serafiński działał w konspiracji. 
I to przez niego zbiegowie chcieli 
nawiązać kontakt z komendan-
tem AK Okręgu Krakowskiego. 
Pragnęli, po nawiązaniu łączno-
ści, przedstawić plan akcji zbroj-
nej w celu uwolnienia więźniów 
oświęcimskich. Przedstawili też 
raporty o zbrodniach popełnia-
nych w obozie.

Jednak Krakowska Komenda 
AK była nieufna i bała się pro-
wokacji. Nieufności tej nawet 
nie rozproszył list gończy z ge-
stapo rozesłany za nimi z obozu. 
Po pełnym napięcia okresie Pi-
lecki otrzymał nowe dokumenty 
na nazwisko Jana Uznańskiego, 
których używał do czasu Po-
wstania Warszawskiego.

Pilecki pozostając w Bochni 
miał ciągle nadzieję na uzgodnie-
nie akcji na obóz Auschwitz. W 
tym celu jednak musiał, dla uzy-
skania zgody Komendy Głównej 
Armii Krajowej, udać się do War-
szawy. Wyruszył tam 22 sierpnia. 
W stolicy w konspiracji występo-
wał jako Roman Jezierski. 

POWRÓT DO WARSZAWY
W Warszawie, po aresztowa-

niu 30 czerwca generała Stefana 

Roweckiego, któremu była zna-
na misja Witolda w Auschwitz, 
zapewniono go, że dowódca Ar-
mii Krajowej Tadeusz Komo-
rowski „Bór” zna sprawy obo-
zu, ale akcja na obóz jest obecnie 
niemożliwa. 

Relacje Pileckiego o sytuacji w 
Auschwitz przekazywane do Lon-
dynu, do polskiego rządu na emi-
gracji i wojsk sojuszniczych były 
traktowane bardzo poważnie. 
Jednak ani propozycja bombar-
dowania obozu, ani projekt po-
wstania w obozie nie miały szansy 
na realizacje. Rozważano podję-
cie walki jedynie w przypadku, 
gdyby Niemcy zdecydowali się na 
likwidację wszystkich więźniów. 
Zakładano, że w razie powstania 
i akcji partyzanckiej mogłoby się 
wydostać 200-300 więźniów, zaś 
reszta musiałaby się ratować na 
własną rękę. To mogło się zakoń-
czyć bardzo tragicznie przy licz-
bie 100 tysięcy więźniów. 

I chociaż do walki o wyzwo-
lenie więźniów nie doszło, pra-
ca konspiracyjna Witolda Pilec-
kiego w Auschwitz dała wyniki. 
Niemcy, wiedząc o działalności 
podziemia, nie podjęli się ma-
sowej likwidacji więźniów w 
końcowym okresie istnienia 
obozu. Ponadto obozowa kon-
spiracja była fizycznym i mo-
ralnym oparciem dla więźniów. 
Pilecki aż do wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego pozostawał 
w kontakcie z obozowym pod-
ziemiem, wspierał też rodziny 
więźniów. 

NOWA ORGANIZACJA 
I MISJA ROTMISTRZA

W kwietniu 1944 roku gen. 
Komorowski polecił opracowa-
nie struktury organizacji kon-
spiracyjnej „NIE”(„Niepodle-
głość”). Miała to być konspiracja 
w konspiracji. Statut „Nie” pod-
kreślał, że: „Organizacja ma za 
zadanie wszystkimi dostępnymi 
środkami i metodami utrzymy-
wać Ducha Narodu i wywalczyć 
Niepodległą Wolną Polskę”.

W organizacji został zaan-
gażowany Witold Pilecki. Tym 
razem miał kryptonim „T-IV”. 
Jego zadaniem było organizo-
wać strukturę planowania i ak-
cje bojowe. Ta działalność nie 
dawała mu prawa włączać się do 
akcji powstańczych. Jednak, gdy 
wybuchło Powstanie walczył on 
jako szeregowy żołnierz, a na-
stępnie jako dowódca 2. kom-
panii I Batalionu Zgrupowania 
„Chrobry II”. 

Po kapitulacji Powstania 
Warszawskiego Pilecki znalazł 
się w niemieckim obozie Lams-
dorf, a potem w Murnau. Po wy-
zwoleniu przez Amerykanów, 
Witold Pilecki, jako człowiek o 
ogromnym poczuciu obowiąz-
ku, postanowił odpowiedzieć za 
to, że złamał rozkaz włączając 
się do Powstania. Stanął do ra-
portu u generała Tadeusza Peł-
czyńskiego.

Jako członek „NIE” powi-
nien był przebywać w okupo-
wanej przez wojska sowieckie 
Polsce i prowadzić pracę kon-
spiracyjną, a nie walczyć w sze-
regach powstańczych. Wła-
dze wojskowe uznały jednak, 
że działał w stanie wyższej ko-
nieczności i Pilecki otrzymał 
przydział do 2. Korpusu Polskie-
go, gdzie zameldował się 11 lip-
ca 1945 roku. Jednak nie dostał 
przydziału, gdyż przesądzony 
był jego powrót do okupowanej 
przez Sowietów Polski. 

Latem 1945 roku, będąc 
we Włoszech, Pilecki spisywał 
wspomnienia obozowe z Au-
schwitz.  

POWRÓT DO POLSKI
Po rozmowie Pileckiego z 

gen. Władysławem Andersem, 
w czasie której opowiedział on 
generałowi o realiach Auschwitz 
i pracy podziemia, zdecydowano 
o powrocie Pileckiego do kraju, 
dając mu bardzo dużą swobodę 
działalności. Oznaczało to jego 
rozległe kompetencje, do czego 
był zresztą uprawniony, zajmu-

jąc wysoką pozycję w struktu-
rze „NIE”. 

Do Polski, jako Roman Je-
zierski, przybył rotmistrz Pilec-
ki 8 grudnia 1945 roku. Wier-
ność przysiędze i wyznawanym 
wartościom była moralnym 
oparciem dla Pileckiego, który 
miał w Polsce realizować kon-
cepcję dalszej pracy niepodle-
głościowej. Obok pracy kon-
spiracyjnej poświęcił też wiele 
uwagi gromadzeniu materiałów 
i opracowaniu wspomnień, by 
zapobiec fałszowaniu rzeczywi-
stości obozowej. Witold zamie-
rzał także napisać o Powstaniu 
Warszawskim. 

Jednakże pisanie wspomnień 
to była tylko część jego życia – 
swoista ucieczka przed otacza-
jącą rzeczywistością, która była 
tak samo groźna, jak niedawna 
okupacja niemiecka. I walka z 
tą nową okupacją pochłaniała 
Pileckiego bez reszty. I chociaż 
sytuacja była bardzo niebez-
pieczna, a jego działalność zbyt 
znana, nie zdecydował się po raz 
kolejny opuścić kraju.

Jak wspominała jedna z jego 
znajomych, w rozmowie, na py-
tanie, czy zamierza wyjechać za 
granicę „odpowiedział wolno, 
tym swoim charakterystycznym 
kresowym akcentem: ja zostanę, 
wszyscy nie mogą stąd wyjechać, 
ktoś musi tu trwać bez względu 
na konsekwencje”. 

Na te „konsekwencje” nie 
musiał długo czekać. Został 
aresztowany przez struktury re-
presyjne 8 maja 1947 roku. Był 
osadzony w więzieniu moko-
towskim Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Państwowego. Siedział 
w całkowitej izolacji. Przyczyną 
aresztowania i oskarżenia był, 
rzekomo, przygotowywany za-
mach na kierownictwo tegoż mi-
nisterstwa. 

Prowadzone wobec niego 
śledztwo charakteryzowało się 
wielkim okrucieństwem fizycz-
nym i psychologicznym. Porów-
nując okrucieństwo obozowe i 

Bohater niezwyciężony
Po raz ósmy tego roku Polska i Polacy mieszkający poza granicami 
Macierzy obchodzili 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych (Niezłomnych). Na kilka dni przed tym dniem 
do Wilna zawitała wystawa plakatów poświęconych pamięci 
rotmistrza Witolda Pileckiego oraz wydany staraniem fundacji 
„Gdzie” z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz 
wydawnictwa „Apostolicum” w Ząbkach „Raport Witolda” – relacje 
Witolda Pileckiego z okresu dobrowolnego uwięzienia i działalności 
konspiracyjnej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.
Wystawę i „Raport” prezentowała w Wilnie pani Małgorzata 
Kupiszewska. Dziś kontynuujemy zapoznanie z życiorysem 
niezłomnego żołnierza oraz publikujemy kolejne urywki z 
„Raportu”. Jest to wyraz pamięci i hołdu Witoldowi Pileckiemu, 
który przed 70 laty, wyrokiem „Polski Ludowej” 15 marca 1948 roku 
został skazany na śmierć.

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI JAKO ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO

Dokończenie
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struktur komunistycznych, nie-
złomny rotmistrz Pilecki okre-
ślał je jako szczególnie okrutne 
i nieludzkie. 

Na rozprawie, która rozpo-
częła się 3 marca 1948 roku, wo-
bec stawianych zarzutów rot-
mistrz Pilecki oświadczył: „Nie 
byłem rezydentem, a tylko pol-
skim oficerem. Wykonywałem 
tylko rozkazy aż do chwili aresz-
towania mnie. Nie miałem prze-
świadczenia, że dopuszczam się 
szpiegostwa, i przy ferowaniu 
wyroku proszę o wzięcie tego 
pod uwagę”. 

Na procesie, jak wspomina-
ją bliscy, był wymizerowany, ale 
robił wrażenie stanowczego. Do 
jednej ze znajomych miał powie-
dzieć: „Ja już żyć nie mogę. (…) 
mnie wykończono. Bo Oświęcim 
– to była igraszka”. 

15 marca 1948 roku Woj-
skowy Sąd Rejonowy ogłosił 
wyrok. Pilecki został skazany 
na karę śmierci oraz pozbawio-
ny na zawsze praw publicznych 
i obywatelskich oraz honoro-
wych, a także na przepadek 
mienia.

Po ogłoszeniu wyroku Pi-
lecki zwrócił się do ówczesne-
go prezydenta Polski Bieruta w 
liście pełnym godności, przed-
stawiając swoją obywatelską i 
żołnierską drogę życiową. Był 
to żołnierski raport z wypełnie-
nia obowiązku wobec Ojczyzny.

Pilecki nie dał się namówić 
na oskarżenie ośrodków emigra-
cyjnych, co mu mogło pozwolić 
uniknąć najwyższej kary, a może 
nawet otworzyłoby drogę do ka-
riery. Ale byłaby to droga kolabo-
rowania z narzuconą z zewnątrz 
władzą. Na to rotmistrz Witold 
Pilecki sobie nie pozwolił. 

Inną drogą uzyskania od-
wołania wyroku mogło być 
wstawiennictwo byłego więź-
nia obozu Auschwitz (niejed-
noznacznie ocenianego) Józefa 
Cyrankiewicza (wieloletniego 
premiera Polski Ludowej), który 
jednak odmówił pomocy.

Egzekucja Witolda Pileckie-
go odbyła się w więzieniu mo-
kotowskim 25 maja 1948 roku 
o godzinie 21.30. Nie jest do 
dziś wiadome, gdzie spoczywa-
ją prochy Witolda Pileckiego – 
polskiego oficera, niezłomnego 
bohatera. Dziś trwają ich po-
szukiwania, m.in. na tzw. Łącz-
ce. Godny pochówek bohatera 
stałby się należytym uwieńcze-

niem jego pięknego, niezłomne-
go życiorysu. Miejmy nadzieję, 
że kiedyś to nastąpi. 

Imię rotmistrza Witolda Pi-
leckiego dziś jest szeroko znane 
zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie, wszędzie tam, gdzie żyją Po-
lacy, dla których historia ojczy-
sta i jej bohaterzy są ważni, służą 
przykładem. 

Jednak dla najbliższych osób 
– córki, Witold Pilecki do dziś 
pozostaje nie tylko niezłomnym 
bojownikiem, ale zwyczajnie 
kochanym Tatusiem. Oto jak 
o swoim Ojcu w słowie wstęp-
nym do „Raportu Witolda” 
napisała Zofia Pilecka-Opto-
łowicz: „Rodzice moi – Maria i 
Witold – byli dla mnie klejno-
tami; i że Ich miałam takich, to 
dla mnie największy skarb. O 
Tatusiu myślę, jak myśli córka 
o troskliwym ojcu, najlepszym 
przyjacielu, wytęsknionym do-
mowniku, ciepłym i bliskim…

Ale też coraz częściej przy-
chodzi mi myśleć o Nim jako 
o bohaterze, herosie, wzor-
cu osobowym, człowieku nie-
złomnym i zasłużonym dla 
Narodu. I jestem wtedy mniej 
„Generałką”, bo tak mnie Ta-
tuś nazywał, ale jak tysiące i 
miliony Polek i Polaków bar-
dziej spadkobierczynią Jego 
służby dla Polski – jak bardzo 
wielu z nich – zawdzięczam 
Mu pokoleniowy transfer na-
rodowych wartości.

Cieszę się szkołami im. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego, któ-
rych coraz więcej; raduje mnie 
masowy udział młodych ludzi 
w biegach, marszach i innych 
przedsięwzięciach upamiętnia-
jących Jego osobę.

I przyznaję – czasem tylko 
nie wiem, czy jestem jedna z 
tych wielu, czy Ojcową „Gene-
rałką”, dzięki Niemu tak wyróż-
nioną. On – Rotmistrz Witold 
– stał się dobrem narodowym i 
porywającym wianem polskich 
Orląt w ich pokoleniowej służ-
bie Polsce. I w końcu myślę, że 
im bardziej jest On wszystkich, 
tym bardziej jest mój”. (…)

WSPOMNIENIE
O PRADZIADKU
(Te strofy o Witoldzie Pi-

leckim napisał jego prawnuk 
Krzysztof Kosior)

Witold Pilecki jest dla mnie 
postacią zupełnie wyjątkową i 
niepowtarzalną (…)

Jego wyjątkowość polega 
na tym, że jako jedyny czło-
wiek znany historii poszedł z 
własnej woli do obozu śmier-
ci Auschwitz. Obóz nie tylko 
przeżył, ale zorganizował tam 
prężny ruch oporu, system wy-
wiadu przesyłający wiadomo-
ści na zewnątrz oraz samopo-
moc wśród więźniów obozu. 
Po zniesieniu odpowiedzialno-
ści zbiorowej za ucieczki sam 
uciekł, by zainterweniować u 
swoich zwierzchników w spra-
wie podjęcia próby oswobodze-
nia więźniów.

Tym, co łączy go z innymi, 
współczesnymi mu postaciami, 
jest fakt, że jego losy ukazują 
zmagania Polaków – narodu od-
rodzonego w XX wieku: od wojny 
polsko-bolszewickiej, przez spo-
łeczną pracę u podstaw w latach 
20. i 30., kampanię wrześniową, 
konspirację pod okupacją nazi-
stowskich Niemiec, Powstanie 
Warszawskie, 2. Korpus Polski 
we Włoszech, ponowną konspi-
rację w Kraju pod okupacją Armii 
Czerwonej, aż po tortury w ubec-
kiej katowni, pokazowy proces i 
mord sądowy.

Na każdym etapie Witold 
Pilecki wykazywał się dużą od-
wagą, znacznym sprytem i do-
skonałą umiejętnością organi-
zacji. Ale trzeba pamiętać, że 
za tym człowiekiem stały całe 
rzędy współpracowników – dla 
nas dziś często bezimiennych 
ludzi, którzy razem z Witoldem 
pracowali we wspólnym celu. 
(…) Niesamowitą zdolnością 
Witolda była umiejętność łą-
czenia ludzi o różnych, często 
przeciwstawnych poglądach. 
Potrafił zjednoczyć politycz-
nych adwersarzy wokół wspól-
nego celu. (…)

Jestem przekonany, że Wi-
told Pilecki miał własne, silne 
przekonania zarówno świa-
topoglądowe, jak i politycz-
ne. Był również osobą głębo-
ko wierzącą, z czego czerpał 
siłę w najtrudniejszych chwi-
lach. Ale własne wartości nigdy 
nie ograniczały mu możliwości 
podjęcia dialogu i współpracy z 
innymi ludźmi. Co więcej, nie 
dzielił ludzi na dobrych i złych 
– ani politycznie, ani światopo-
glądowo, ani z racji pochodze-
nia. Człowieka oceniał jedynie 
po tym, co ten reprezentował 
swoją postawą i chęcią działa-
nia. (…)

URYWKI „RAPORTU 
WITOLDA” – KARTY 
OKRUTNEJ 
RZECZYWISTOŚCI

(…) stojąc w kącie sali i ob-
serwując tych ludzi, którzy świe-
żo z ziemi przybyli i mieli – zda-
wałoby się na sobie jeszcze kurz 
Warszawy – człowiek czuł się 
tak jakoś dziwnie.

Tak jakby mieścił w sobie na-
raz kilku ludzi.

Jeden chciałby czuć żal do 
losu i tęsknotę za ziemią, gdy-
by się nie wstydził tej reszty w 
sobie.

Drugi jednak był silniejszy i 
ten czuł w sobie radość zwycię-
stwa nad zachciankami i drobia-
zgami zbędnymi tutaj, do których 
ludzie są przywiązani na ziemi.

Trzeci z pewnego rodzaju 
politowaniem, nie w najgorszym 
słowa tego znaczeniu, lecz z ja-
kimś uśmiechem wewnętrznym, 
braterskim, pobłażliwie patrzył 
na tych przybyszów, co to jesz-
cze zwracali się do siebie nawza-
jem: panie mecenasie, panie in-
żynierze, panie pułkowniku, 
panie poruczniku.

Mój Boże! – jak prędko z 
was to wszystko musi opaść… 
Im prędzej – tym lepiej. 

Tu wykańczają przede 
wszystkim inteligencję dlate-
go, że taki jest nakaz dla wła-
dzy lagru i dlatego, że inteligent 
nie nadawał się na rzemieślni-
ka w warsztacie – jeśli nie trafił 
do rezerwatu inteligencji lagru: 
baubiura, schreibstuby, szpitala, 
effektenkameru i bekleidung-
skammeru – to ginął, jako ma-
teriał tu korzyści nie przyno-
szący, lecz i dlatego, że czasami 
niestety inteligent posiadający 
mądrość naukową, był życiowo 
zupełną niezdarą.

Pozatym miał organizm wy-
delikacony, nieprzystosowany 
do pracy fizycznej i byle jakiego 
odżywiania.

Przykro – lecz chcąc oddać 
obraz prawdy w obozie, nie 
mogę pominąć tego momentu.

I niesłusznie czytając to za-
rzucałby mnie ktokolwiek chęć 
„obmalowania” inteligencji.

Zdaje mi się że sam mam 
prawo do jakiegoś tam miejsca 
wśród takowej, lecz nie znaczy 
to żebym gorzkiej prawdy nie 
miał napisać.

W wielkim procencie inteli-
genci przywiezieni do obozu byli 
niezdarami życiowymi. Nie orien-
towali się że inteligencję swoją na-
ukową – dyplomowaną należało 
ukryć na razie jak najgłębiej i jak 
najprędzej pod inteligencją umy-
słu sprężystego, szukającego spo-
sobu zaczepienia się za życie na tej 
skalistej, trudnej do wegetowania 
glebie „koncentraku”.

Nie tytułować się należało, 
lecz brać się z warunkami za 
bary.

Nie żądać, dlatego że się jest 
inżynierem pracy w biurze lub, że 
jest się doktorem – pracy w szpita-
lu, lecz zadawalać się każdą moż-
liwą „dziurką” przez którą by z 

bloku „zugangów” można było 
się wymknąć gdziekolwiek bądź 
byleby się znaleźć na miejscu pra-
cy, która władzom obozu wydaje 
się potrzebna, a która jednak nie 
ubliża honorowi Polaka. –

Nie „dąć się ważnie”, że jest 
się mecenasem, tu zawód ten ab-
solutnie nie popłacał.

Być przede wszystkim kole-
żeńskim w stosunkach z każdym 
Polakiem, jeśli nie jest draniem 
i korzystać z każdej przysługi, 
przysługą odpłacając. – 

Bo tu się żyło tylko wzajem-
nie się wiążąc przyjaźnią – pra-
cą, wzajemnie się wspomagając...

A iluż tego nie rozumiało?!
Iluż było takich egoistów 

o których można powiedzieć: 
nie lgnie fala do niego ani on 
do fali. Taki musiał ginąć. Zbyt 
mało mieliśmy miejsc, a wielu 
do ratowania.

Charakterystycznym poza-
tym był brak siły woli, nie nale-
żało jeść wszystkiego, czego się 
nie może strawić, a nie wszyst-
kie żołądki naszej inteligencji 
były wytrzymałe.

„Głupi, zasr..y inteligent” 
– było to przezwisko najpogar-
dliwsze w obozie. (…)

(…) Często było się świad-
kiem, siedząc w Oświęcimiu, 
jak któryś z kolegów, list dosta-
wał z domu, w którym go mat-
ka, ojciec lub żona, zaklinali na 
wszystko, by podpisał volklistę – 
tyczyło się to początkowo prze-
ważnie więźniów takich, któ-
rzy mieli nazwisko o brzmieniu 
niemieckim lub matki nazwisko 
było niemieckie, czasem jakieś 
pokrewieństwo i t.p.

Potym coraz więcej władze 
robiły ułatwień, tak że ostatnio 
wcale nie potrzeba było żadnych 
brzmień niemieckich, ponad tę 
jedną chęć, zamazania polskiego 
sumienia – chyba że inne, wyż-
sze względy były.

Jakże często za to widziało 
się, tam – w „piekle” serdecznego 
chłopa, któremu brzmienie obce 
jego nazwiska nie przeszkadza-
ło być godnym imienia Polaka.

Który z rozrzewnieniem mó-
wił: „Tak. Kocham matkę, żonę, 
czy też ojca, lecz listy – nie pod-
piszę! – Zginę tu – wiem o tym… 
Żona pisze: Kochany Jasiu – 
podpisz… Nie! Niedoczekanie! 
– Nikt kiedyś w przyszłości nie 
będzie mógł opluć moją polskość 
– choćby młodą, lecz – twardą!”

Jakże wielu takich w Oświę-
cimiu zginęło…

…Śmiercią ładną, bo – wy-
trwali do ostatka na reducie za-
chowania polskiego sumienia…

A czy wszyscy rodacy o na-
zwisku polskim na wolności bę-
dąc o swą polskość walczyli?

Jakże bardzo by się przydał 
aparat, który by mógł zrobić we-
ryfikację sumienia polskiego, 
które u różnych – różnymi cho-
dziło drogami, przez tych kilka 
lat – od początku wojny. (…)
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JÓZEF ŁUKASZEWICZ
Józef Łukaszewicz urodził się 

1 grudnia 1863 roku w rodzin-
nym dworze Bykówka (obecnie 
wieś Bikiškės) niedaleko Mied-
nik. Pochodził z rodziny szla-
checkiej. Obydwaj jego stryjowie 
zginęli w Powstaniu Stycznio-
wym, brat matki za udział w tym 
„polskim buncie” został zesłany 
na Sybir.

Kilku spośród kolegów-geo-
logów, znających Łukaszewicza 
z Petersburga pozostawiło o nim 
swoje wspomnienia, najbardziej 
obszerne z nich są autorstwa 
Karola Bohdanowicza. Nieja-
ko wstęp do tych wspomnień 
pozwala nam zrozumieć moty-
wy, jakimi kierował się ówcze-
sny student Uniwersytetu Pe-
tersburskiego, przystępując do 
grupy terrorystycznej. Bohda-
nowicz pisał: 

„W tym, pod każdym wzglę-
dem wyjątkowym człowieku jak-
by skoncentrowały się dziedziczne 
zdolności i dodatnie cechy kul-
turalnej i uzdolnionej rodziny. 
Dziadek jego, po matce Adam 
Bielkiewicz, był wybitnym i wiel-
ce zasłużonym profesorem Uni-
wersytetu Wileńskiego na kate-
drze anatomii i chirurgii w latach 
1827-1840. Swymi pracami i 
rzadkimi preparatami postawił 
gabinet anatomiczny Uniwersy-
tetu na równi z najlepszymi ga-
binetami ówczesnej Europy.

Po ojcu odziedziczył zami-
łowanie do przyrodoznawstwa i 
zdolności do rysunku i malarstwa. 
Szczególne miał zamiłowanie do 
kwiatów, które lubił sam pielęgno-
wać. Od dzieciństwa cechowały go 
wielka dobroć i prawość. Od wcze-
snego też dzieciństwa odznaczał 
się wprost fenomenalną pamię-
cią i wielkimi zdolnościami. Uczył 
się wszystkiego z łatwością; przed 
wstąpieniem do gimnazjum znał 
wszystkie zwierzęta i ptaki, ja-
kie były w naszych lasach i pusz-
czach. Ptaki doskonale rozróżniał 
po głosie i locie, znał dużo roślin 
i ich nazwy nie tylko polskie lecz 
i łacińskie, znał w ogólnych zary-
sach historię powszechną i szcze-
gółowo historię Polski, gdyż od 
kolebki prawie słyszał z ust matki 
o dziejach narodu swego, jak rów-
nież o losach najbliższej rodziny.

Z Wilnem w życiorysie
Z takim zapasem wiedzy i 

uczuć patriotycznych wstąpił Jó-
zef w 1875 roku  do pier wszej 
klasy klasycznego gimnazjum w 
Wilnie”.

W 1875 roku Józef Łukasze-
wicz rozpoczął naukę w klasycz-
nym gimnazjum w Wilnie. Po 
jego ukończeniu, w 1883 roku 
dostał się na wydział matema-
tyczno-przyrodniczy Uniwersy-
tetu w Petersburgu. Szczególnie 
interesował się botaniką, której 
miał zamiar poświęcić swoje ży-
cie. Przygotowywał się do pracy 
naukowej.

Jednak w czasie studiów 
włączył się do działalności re-
wolucyjnej jako członek tajnej 
organizacji „Narodnaja Wola”, 
tworząc frakcję terrorystyczną, 
która zmierzała do obalenia 
caratu. Wspominając ten okres 
zauważył, że „gorzkie warunki 
życia społecznego i politycznego 
wzywały nas do walki. Wszędzie 
dookoła widzieliśmy taki bezmiar 
ucisku, niedoli i ciemnoty, że uchy-
lenie się od walki było niepodo-
bieństwem [...] Nie mogłem się 
uchylać od najbardziej stanow-
czej walki terrorystycznej z innego 
jeszcze, bardziej dla mnie ważne-
go, powodu. Moja ojczyzna, za-
lana krwią po dwu powstaniach 
(1830 i 1863), dusiła się pod 
podwójnym jarzmem carskiego 
reżimu. Upadek samowładztwa 
miał ulżyć losowi pognębionej i 
rozgromionej Polski”.

Ówczesny student Łuka-
szewicz uczestniczył w przy-
gotowaniu zamachu na cara 
Aleksandra III, współpracując, 
między innymi, z Bronisławem 
Piłsudskim, bratem Józefa Pił-
sudskiego. 

Józef Łukaszewicz opraco-
wał plan zamachu, a także do-
starczył środków wybuchowych. 
Skonstruowane zostały trzy 
bomby. Były one tak pomyśla-
ne, aby car zginął nawet w przy-
padku lekkiego zranienia. Łuka-
szewicz włożył do bomb pięćset 
małych pocisków w kształcie ko-
stek do gry. Każda kostka wy-
pełniona została atropiną, a z 
wierzchu posmarowana papką 
strychniny rozdrobnionej spi-
rytusem. 

Około połowy lutego 1887 
roku bomby były już gotowe. 
Pierwsza została zamontowana 
w specjalnie spreparowanym 
słowniku medycznym Grün-
berga. Łukaszewicz skleił jego 
stronice, ścisnął pod prasą, wy-
suszył, następnie wyciął całe 
wnętrze pozostawiając tylko 
obrzeża. Książka zmieniła się 
w pudełko. Po zamocowaniu 
pocisku i wypełnieniu go trują-
cymi kostkami przyklejone zo-
stały okładki. Bomba przybrała 
niewinny kształt pomocy na-
ukowej. 

Dwóm pozostałym bombom 
konstruktor nadał formę kar-
tonowych walców oklejonych 

czarnym angielskim płótnem.    
Pomimo tak starannego 

przygotowania i konspiracji 
spisek jednak wykryto. Zama-
chowców aresztowano. Pro-
ces trwał 5 dni. W maju pięciu 
z nich skazano na śmierć i po-
wieszono. Józef Łukaszewicz zo-
stał również aresztowany i ska-
zany na śmierć. Jednak adwokat 
poradził mu napisać prośbę o 
ułaskawienie. W wyniku – karę 
śmierci Józefowi zamieniono na 
dożywocie w twierdzy Szlissel-
burg. Praktycznie oznaczało to 
wyrok śmierci z odroczeniem, ale 
jakimś cudem przeżył, doczekał 
się amnestii i wolnej Polski.

Działalność rewolucyjna 
Łukaszewicza (ściślej: terro-
rystyczna) nie trwała dłużej 
niż rok. Jednak pozostawiła 
trwały ślad w jego życiorysie. 
Wcześniej interesował się so-
cjalizmem i pozytywizmem. Po 
wyjściu z więzienia był głównie 
pracownikiem naukowym i my-
ślicielem, który chciał dać pełną 
syntezę wiedzy ludzkiej. 

Duchowo był niezłomny. 
Będąc więźniem, studiował 
mineralogię, chemię, geologię. 
Dzięki samokształceniu zdo-
był rozległą wiedzę. Organi-
zował pogadanki naukowe dla 
współwięźniów. Tu w twierdzy 
powstała myśl stworzenia 7 to-
mów „Kursu elementarnej na-
ukowej filozofii”. W więzieniu 
napisał tom II „Nieorganiczne 
życie Ziemi” i tom IV „Orga-
niczne życie Ziemi”. W swych 
pracach przedstawił wiele ory-
ginalnych teorii z zakresu geo-
logii dynamicznej i geofizyki. 
Później otrzymał za nie nagro-
dę rosyjskiej Akademii Nauk.

Ostatecznie przeżył najcięż-
sze z więzień Rosji. Po ponad 
18 latach, w 1905 roku został 
zwolniony. Dwa lata mieszkał w 
domu w Bykówce pod nadzorem 
policji. Nie zajmował się już po-
lityką. W 1907 roku wrócił do 
Petersburga i ukończył Uniwer-
sytet. W latach 1908-1911 wy-
dał napisane w więzieniu dzieła. 
Jego praca stała się wydarzeniem 
naukowym. Znalazły się w niej 
rozdziały poświęcone ogólnym 
fizyko-chemicznym procesom 
Ziemi, chemicznym procesom 
skał, metamorfizmowi, pale-
ografii, czyli poznaniu historii 
Ziemi. 

W tym też okresie uczony 
uczestniczył w geologicznych 
ekspedycjach po Rosji, Kauka-
zie, pracował na stacji zoologicz-
nej w Neapolu, podróżował po 
Egipcie, Turcji i Grecji. W 1914 
roku prowadził badania geolo-
giczne w Tatrach i Karpatach.

W 1916 roku Józef Łuka-
szewicz objął katedrę geomor-
fologii na Wyższych Kursach 
Geograficznych w Petersburgu 
i był pracownikiem naukowej 
biblioteki Geologicznego Ko-
mitetu. W 1917 roku Wyższe 

Kursy Geografii zreorganizo-
wał w Instytut Geografii i Łu-
kaszewicz został jego rektorem 
oraz profesorem. Współpraco-
wał z naukowo-literackimi cza-
sopismami, gdzie opublikował 
ponad 20 naukowych artyku-
łów. Samorealizację znajdował w 
działalności naukowej, a później 
także nauczycielskiej.

W 1918 roku Józef Łukasze-
wicz przyjechał do Wilna. Był 
wizytatorem szkół średnich 
w Komisji Generalnej Ziem 
Wschodnich, a w roku 1920 
został profesorem Wileńskie-
go Uniwersytetu im. Stefana 
Batorego. Założył tu katedrę 
geofizyki, później mineralogii, 
wykładał i kierował pracami 
praktycznymi. W lipcu 1920 
roku mianowano go profeso-
rem nadzwyczajnym i kierow-
nikiem wydziału geologii fizycz-
nej. Stanowisko to piastował aż 
do śmierci.

Życiorys Józefa Łukasze-
wicza – to dokument z wie-
lu względów bardzo interesu-
jący. Dotyczy bowiem losów 
człowieka, który – co prawda 
pośrednio – w istotny sposób 
wpłynął na losy braci Bronisła-
wa i Józefa Piłsudskich. To on 
wykorzystał ich do pomocy dla 
niedoszłych zamachowców na 
życie cesarza Aleksandra III. I 
chociaż w przygotowaniu aktu 
terrorystycznego odegrali oni, 
rzec można, rolę marginalną, 
bardzo srogo musieli za to za-

płacić: Bronisława skazano na 
15 lat katorgi na Sachalinie, a 
Józefa zesłano na pięć lat do 
Wschodniej Syberii. Z zsyłki 
Józef Piłsudski wrócił do kra-
ju jako człowiek zdecydowany 
podjąć konsekwentną walkę z 
zaborcami o wolność ojczyzny. 
O swoim starszym koledze nie 
zapomniał nigdy, o czym świad-
czyć może telegram kondolen-
cyjny przysłany wdowie po zgo-
nie uczonego.

Po ciężkiej chorobie Józef 
Łukaszewicz zmarł w paździer-
niku 1928 roku. Został pocho-
wany na Rossie w Wilnie. Na-
grobek i napis zachowały się w 
dobrym stanie. Z pewnością za-
służył jednak, by o jego grób bar-
dziej zadbano.

Wkład Józefa Łukaszewicza 
w poznanie Ziemi jest bardzo 
szeroki. Był jednym z pierw-
szych pomysłodawców hipote-
zy skurczowej, uzupełniającej 
twierdzenia teorii izostatycz-
nej, rozwinął teorię metamor-
fizmu skał i hipotezę związku 
między oblodzeniem – z górą i 
tektoniką; wyróżnił strefy me-
tamorficzne skał i opracował 
hipotezę pochodzenia łupków 
krystalicznych. Pierwszy two-
rzył podstawy globalnej pale-
ogeografii i stworzył schematy 
paleogeograficzne planety Zie-
mia dla poszczególnych okresów 
geologicznych. 

OPRACOWAŁA 
ALBINA DRZEWIECKA

GRÓB UCZONEGO NA CMENTARZU NA ROSSIE
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympaty-
ków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Ga-
zetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Li-
twy. Prenumerata na kwiecień 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 dostarczanie 
gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczy-
my na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik 
Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

W dniach 3-4 marca gru-
pa członkiń zespołu ludowego 
„Czerwone Maki” na zapro-
szenie burmistrza Węgorzewa 
Krzysztofa Piwowarczyka i dy-
rektora Węgorzewskiego Cen-
trum Kultury Mirosława Błud-
nia gościła w tym mieście na 
„Kaziukach nad Węgorapą”. 
Organizatorami świątecznej 
imprezy z Wileńszczyzny były: 
Muzeum Etnograficzne w Nie-
menczynie oraz jego filia – Ośro-
dek Rzemiosła Tradycyjnego w 
Mejszagole.

Społeczności węgorzew-
skiej zaproponowaliśmy swo-
je specjały: wędliny, sery, wy-
pieki, obwarzanki i pierniki, 
a także słynne wileńskie pal-
my. Wieczorem w Węgorzew-
skim Centrum Kultury, które 
po brzegi wypełnili widzowie, 
odbył się koncert, podczas 
którego zabrzmiało wiele pie-
śni wileńskich, takich, jak 
„Walc Wileński”, „Nad Wi-
lią” i inne. Te piękne piosen-

„Kaziuk” w Węgorzewie

ki wykonywały miejscowe chó-
ry i zespoły. W drugiej części 
koncertu wystąpiliśmy my, go-
ście z Litwy: zespół „Harmo-
nia” z Mariampola (rejon wi-
leński), trio zespołu „Czerwone 
Maki” z Jawniun (rejon szyr-
wincki) oraz grupa w składzie: 
Jana Tamašunaitė (skrzypce), 
Patrycja Galinauskaitė (akor-
deon, śpiew), Teresa Radziun 
(śpiew). Wykonawcy zaprezen-
towali kilka popularnych pieśni 
kompozytorów polskich i pieśni 
ludowe z okolic podwileńskich.

Po koncercie mieliśmy im-
prezę integracyjną, podczas któ-
rej bliżej zapoznaliśmy się z Wę-
gorzewem, jego mieszkańcami, 
tradycjami. Przy okazji zaprosi-
liśmy chór z Węgorzewa na XIV 
Festyn Kultury Polskiej „Śpie-
waj z nami”, który ma się odbyć 
11 sierpnia br. w rejonie szyr-
winckim.

Na zakończenie w imie-
niu wszystkich uczestników 
„Kaziuków nad Węgorapą” z 

Litwy pragnę serdecznie po-
dziękować tym, którzy przy-
czynili się do zorganizowania 
i realizacji tej pięknej impre-
zy: burmistrzowi Węgorzewa 
Krzysztofowi Piwowarczyko-
wi, dyrektorowi Centrum Kul-
tury w Węgorzewie Mirosła-
wowi Błudeniowi, dyrektorowi 
Muzeum Etnograficznego Wi-
leńszczyzny w Niemenczynie 
Algimantowi Baniewiczowi, 
dyrektorowi Ośrodka Rzemio-
sła Tradycyjnego w Mejsza-
gole Jolancie Łapińskiej oraz 
dziewczętom z zespołu „Czer-
wone Maki”. Dziękuję za cie-
płe przyjęcie w Węgorzewie, za 
pielęgnowanie tradycji bliskich 
naszym sercom i mam nadzie-
je, że wkrótce spotkamy się na 
Ziemi Wileńskiej.

STEFANIA TOMASZUN,
PREZES SZYRWINCKIEGO 

ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL, 
KIEROWNIK ZESPOŁU 
„CZERWONE MAKI”               

Poznawcze wycieczki do 
Wędziagoły są określane jako 
te, które na długo pozostają w 
pamięci. Za takowe uważają 
też je organizatorzy i uczestni-
cy wypraw pod hasłem „Poznaj 
Litwę”. Wielu ludzi już od daw-
na nie tęskni do egzotycznych 
wypraw za granicę. Odczuwa-
jąc głód wiedzy historycznej, 
ludzie chcą coraz więcej zoba-
czyć tu, na miejscu i lepiej po-
znać swój kraj. Szczególnie się 
cieszą, kiedy mogą porozmawiać 
z tak zwanymi ambasadorami 
peryferii – „brylantami” – miej-
scowymi mieszkańcami, którzy 
tak wiele wiedzą i pamiętają o 
swoich ziomkach, rodzinnych 
miejscowościach, są świadka-
mi i uczestnikami zachodzą-
cych tu historycznych i kultu-
rowych procesów. Na te tematy 
rozmawiają oni z wielką przy-
jemnością, opowiadają ciekawie 
i przekonywująco.  

Historyk z Uniwersytetu Wi-

Pamiętne wycieczki 
tolda Wielkiego w Kownie Rūstis 
Kamuntavičius  uczestnikom po-
znawczych wypraw przypomina, 
że Litwa, to nie tylko Wilno czy 
inne jakieś większe miasto. Na 
Litwie są też takie miejscowości, 
które trzeba i warto odwiedzić. 
W Wędziagole, starym miastecz-
ku na Laudzie, są ludzie, z który-
mi spotykając się po raz pierwszy, 
słuchając ich opowiadań nie po-
trafisz ich nie podziwiać.

Wieczorem, 15 marca, gru-
pa uczestników poznawczej wy-
cieczki na czele z historykiem 
Rūstisem Kamuntavičiusem  
przybyła do Wędziagoły. Byli to 
przedsiębiorcy z Wilna. Niektó-
rzy już słyszeli o naszej krainie, 
inni po raz pierwszy się dowie-
dzieli o naszym miasteczku. Po 
wysłuchaniu opowiadania wę-
dziagolanina Ryszarda Jankow-
skiego i jego rozważań o miesz-
kających tu Polakach, uczestnicy 
wycieczki postanowili, że nie 
zważając na późną porę, mrok i 

przenikliwy wiatr, muszą odwie-
dzić stary polski cmentarz znaj-
dujący się przy kościele.

Długo chodzili po ciemku 
po przykościelnym cmenta-
rzu, uważnie słuchali opowia-
dania Ryszarda Jankowskie-
go... Żegnając się ubolewali, że 
za krótko byli w Wędziagole, nie 
zdążyli wszystkiego zobaczyć i 
usłyszeć. Uczestnikom wyciecz-
ki wszystko tu się spodobało i 
obiecali przy okazji jeszcze raz 
tu zawitać. Jeden z przedsię-
biorców, żegnając się, szczerze 
się cieszył, że tu, w Wędziago-
le, mieszkają Polacy. Pochwalił 
się również, że uczy się języka 
polskiego, który obecnie, jak po-
wietrze, jest potrzebny w świe-
cie biznesu... Chyba potrzebni 
też są ludzie, którzy organizują 
takie wycieczki i starają się, by 
pozostały one na długo w pamię-
ci uczestników. 

LEONIA PIOTROWSKA

NA KAZIUKU W WĘGORZEWIE
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„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. 

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno 

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

SKŁADAMY SZCZERE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA 

HENRYKOWI HAJDUKIEWICZOWI 
Z POWODU ŚMIERCI MAMY

CZŁONKOWIE KOŁA ZPL „KAROLINA” 

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA I ŻALU 
Z POWODU ŚMIERCI 

WALENTYNY BUHOWICZ 
RODZINIE I BLISKIM 

SKŁADA JEZIOROSKI 
ODDZIAŁ REJONOWY ZPL

16 marca br. w Kielmach 
(Kelmė) odbył się fi nałowy Dru-
żynowy (dziewcząt i chłopców) 
Turniej Szkół Wiejskich na Li-
twie w Tenisie Stołowym - 2018. 
W zawodach uczestniczyło 6 
drużyn dziewcząt i tyleż chłop-
ców. Ekipa dziewcząt z Mickun, 
w składzie której znalazły się: 
Agnieszka Rackiewicz (5 kl.), 
Aneta Czebatul (4a kl.), Dia-
na Tabunowa (4a kl.), Miłana 
Skaiwa (3a kl.) była najmłod-
szą ekipą turnieju, jednak nie 
przeszodziło to jej odnieść suk-
ces we wszystkich zmaganiach. 
Z triumfującym wynikiem 3 : 0 
młode tenisistki z Mickun po-
konały starsze o 4-5 lat ekipy: z 
Gimnazjum w Skaistgiriai (re-

11 marca w siedzibie Kłaj-
pedzkiego Oddziału Związku 
Polaków na Litwie odbyła się im-
preza, poświęcona Świętu Od-
rodzenia Niepodległości Litwy, 
podczas której zostały również 
omówione aktualne wydarzenia, 
które towarzyszyły obchodom 
odrodzenia Państwa Litewskiego 
i jego suwerenności w 1990 roku.

Podczas świątecznego spo-
tkania rodaków prelekcję na-
wiązującą do wydarzeń histo-
rycznych oraz spraw bieżących 
wygłosiła prezes Kłajpedzkiego 
Oddziału ZPL Liulita Sulcienė.

Polacy zamieszkali nad li-
tewskim Bałtykiem z wielkim 
wzruszeniem i zaciekawieniem 
wysłuchali i komentowali in-
formację na temat wizyt na Li-
twie zarówno prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy, jak i premiera rządu pol-
skiego Tadeusza Morawieckiego 

Polacy nad litewskim Bałtykiem

Sukces tenisistów z Mickun

oraz marszałka Sejmu RP Marka 
Kuchcińskiego. 

Słowa, wygłoszone przez 
prezydenta RP, w których dzię-
kował Polakom na Litwie za 
trwanie w polskości, pielęgno-
wanie tradycji, języka, kultu-

ry rodacy z Kłajpedy odebrali 
jako kierowane również do nich 
i czuli wielką satysfakcję i dumę 
z tego, że są cząstką narodu pol-
skiego, obywatelami Litwy, dla 
których Ojczyzna i Macierz są 
jednakowo ważne i drogie.

jon joniski), z Gimnazjum w 
Twerach (Rietavas), ze Szko-
ły Podstawowej w Skriaudžiai 
(rejon preński), z Gimnazjum 
w Sidabrawiu (rejon radziwili-
ski) oraz z Gimnazjum im. Mi-
kołaja Katkauskasa w Krakiai 
(rejon kiejdański).  

Ekipa tenisistów z Mickun 
również triumfowała w roz-
grywkach – chłopcy pokonali 
rywali z Gimnazjum w Pakra-
žantis (rejon kelmeski) – 3:0, ze 
Szkoły Podstawowej w Pabiržė 
(rejon birżański) – 3:0, ze Szko-
ły Podstawowej w Skriaudžiai 
(rejon preński) –3:0, ze Szko-
ły Podstawowej w Dovilai (re-
jon kłajpedzki) – 3:1, z Gimna-
zjum im. Mikołaja Antataitisa 

w Krekenawie (rejon poniewie-
ski) – 3:0. 

W składzie ekipy chłopców 
byli: Łukasz Subocz (8 kl.), Łu-
kasz Kubarewicz (7 kl.), Ernest 
Urbanowicz (5 kl.) i Edwin Pry-
stawko (6 kl.).

Po drużynowym turnieju 
sportowcy zmagali się w indy-
widualnych zawodach, w któ-
rych Ernest Urbanowicz (5 kl.) 
zdobył srebro, Edwin Prystawko 
(6 kl.) – brąz. Dziewczynki rów-
nież świetnie się wykazały: Aneta 
Czebatul (4a kl.) zdobyła srebro, 
Diana Tabunowa (4a kl.) – brąz.

MARK WAJTONIS,
TRENER SZKOŁY SPORTOWEJ 

SAMORZĄDU REJONU 
WILEŃSKIEGO 

MŁODOCIANI MISTRZOWIE

W SIEDZIBIE KŁAJPEDZKIEGO ODDZIAŁU ZPL W DNIU 11 MARCA


