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Zułów w biało-czerwonych
barwach
FLAGI NA MASZTACH

PRACA WRE...

Nad Zułowem powiewają biało-czerwone
flagi, przy płycie upamiętniającej miejsce
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego świeżo
wysadzone kwiaty i krzewy, na centralnym
klombie – biało-czerwone kwiaty… Tak Zułów
prezentuje się po nieco skandalicznym, ale
pracowitym ubiegłym tygodniu.

HARCERZE SZYKUJĄ SIĘ DO APELU

PUNKT NA MAPIE
W ciągu ostatnich lat mieliśmy
sporo haseł reklamowych, które
miały promować Litwę, jej stolicę, w świecie. Próbowaliśmy przyciągnąć uwagę twierdząc, że jesteśmy krajem ludzi odważnych,
roztropnych. Za takich chcieliśmy
uchodzić. Wydaje się jednak, że w
świetle ostatniej promocji Wilna,
wymyślonej przez agencję hojnie
finansowaną z samorządowych
środków, za odważnych może i
ujdziemy, ale roztropnych, raczej
– nie. Miniony tydzień obfitował w
oświadczenia dotyczące najnowszej reklamy Wilna. Do władz miasta wystosował je zarówno kanc-

lerz rządu, jak i arcybiskup, znany
duszpasterz, nie mówiąc już o politykach, którzy gotowi są komentować wszystko przed zbliżającym
się rokiem maratonu wyborczego.
Co wywołało taką reakcję? Nowo
powstały plakat reklamowy, który
od dziś ma być eksponowany na
ulicach Niemiec i Wielkiej Brytanii, by zachęcić ich mieszkańców
w wieku 18-35 lat do odwiedzenia
Wilna. Co jest na tym plakacie?
Wizerunek ładnej i raczej ognistej dziewczyny zdecydowanym
ruchem ręki zdzierającej mapę
świata – prześcieradło, trzymając
je w dłoni w miejscu, gdzie jest Litwa. Litwa, która według twórców

tego plakatu, jest punktem G Europy. Miejscem, które trudno jest
odnaleźć, ale jak się go odnajdzie
– to jest cudownie. Całe zamieszanie wywołał ten feralny punkt G.
Podobno ma on oznaczać miejsce dające najbardziej przyjemne
doznania (erotyczne?). Właśnie z
tego powodu taka reklama Wilna
wywołała komentarze arcybiskupa i księdza oraz kanclerza rządu,
który starał się przekonać władze
Wilna, by przynajmniej zaczekały z propagowaniem takiego wizerunku miasta do zakończenia
wizyty papieża, która ma się odbyć na Litwie w ostatniej dekadzie
września. Zarówno arcybiskup jak

i szanowny ksiądz (nawet premier
wyraził swój brak zachwytu plakatem) uważa, że nie godzi się europejskiej stolicy mającej tak bogatą
historię i wielkie ambicje, reklamować jako centrum erotycznych doznań, akcentowania dostępności
miejscowych kobiet. Trudno przeczyć tak autorytatywnym osobom,
chociaż ojcowie miasta próbowali,
twierdząc, że jest to najlepsza reklama stolicy od lat, a ten punkt G
– to ma być taka intryga, zagadka,
przynęta. Żeby było śmieszniej,
plakat, który ma wprost genialnie
spełniać rolę lepu na młodych Europejczyków, przez wielu z nich
z trudem był rozszyfrowywany.

„Zagadka” okazała się za trudna!
Jedna z telewizji przeprowadziła
wywiady z turystami (w młodym i
średnim wieku) na ulicach Wilna,
prosząc o ustosunkowanie się do
nowej reklamy stolicy. Nikt (!) z
bodajże 5-6 osób, bez wyraźnej
podpowiedzi dziennikarzy, nie połapał się, co to za punkt G i nie był
w euforii od przekazu plakatu. No
i jak to jest: czy do nas ze świata jedynie jakieś przygłupy przyjeżdżają i purytanie? Nie wiedzą
o punkcie G, co do którego swoje zdanie mają nawet osoby duchowne, kanclerz rządu… Co o
tym mają sądzić wilnianie. Ano,
tradycji po raz kolejny stało się
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Zułów w biało-czerwonych barwach
Opublikowanie wiadomości o ściągnięciu z masztów
biało-czerwonych flag w Zułowie, z powodu nieodpowiadającego statusowi tego miejsca i jego randze wyglądowi
na łamach „N.G.”, wywołało
burzliwe reakcje. Szczere zatroskanie wśród tych, kto nieraz bywał tu, uczestnicząc zarówno w uroczystościach, jak
i pracach porządkowych. Histerię i bluzganie zarzutami o
„szarganiu świętości” wśród
tych, którzy w ciągu wielu lat
żmudnej i niełatwej epopei
przywracania temu miejscu
należytego wyglądu, wydzierania skrawka po skrawku tej
ziemi z betonu, jeżeli i zauważali tę pracę i inicjatywy, to ze
wszech miar starali się je marginalizować, często też głosząc
opinie, że pomysł uczynienia
Zułowa miejscem pamięci narodowej nie jest tym, co potrzebne jest na dziś. Wyrażało się to m.in. w negatywnym
ocenianiu projektów dotyczących Zułowa.
Warto przypomnieć, że
podczas nabycia działek w Zułowie, pieniądze z Polski znalazły się (częściowe) podczas
drugiego etapu zakupu. Kto
zapłacił za pierwszą, 2,5-hektarową działkę nikogo nigdy
nie interesowało. Tak samo jak
nikt nie chciał ponosić kosztów (bardzo znacznych) likwidacji pozostałości ferm, które
dosłownie wrastały w tę ziemię
sowieckim betonem na kilka
metrów. Koszty tej pracy oraz

wywóz ton betonu spoczął na
barkach ZPL. Organizowane
koncerty charytatywne „Piłsudski pamięcią przyzywa”,
dobrowolne datki rodaków –
każdy grosz się liczył, chociaż
w puli wydatków stanowił niewielką część. Jedyna pomoc finansowa na uporządkowanie
Alei Pamięci Narodowej – wyłożenie kostki i wybudowanie
murku – przyszła z Macierzy
dopiero w ubiegłym roku.
Niestety, w świetle ostatnich wydarzeń pomawiania,
oskarżania i wyraźnego niszczenia ZPL, zaplanowane, cyklicznie prowadzone prace,
które m.in. wymagają stałych
wydatków, zostały, oczywiście,
przerwane. Przerwane również
na skutek tego, że kiedy się widzi, że rzetelna, uczciwa praca
skierowana na budowanie społecznego dobra nie tylko pozostaje niezauważona i niedoceniona, ale wręcz negowana,
opadają ręce.
Decyzja o ściągnięciu flag
nie przyszła prezesowi ZPL
łatwo. Nie jest łatwo widzieć,
jak praca, której poświęciło
się kilkanaście lat, może być
zmarnowana przez czyjąś złą
wolę, zacietrzewienie, wyraźną wrogość wobec naszej jedności i sławetną chęć dzielenia
i rządzenia.
Ale cóż, bywa też tak, że
trudne, radykalne kroki przynoszą niespodziewane owoce i satysfakcję. Prezes wraz z
członkami ZG ZPL, Rady ZPL
jest niezmiernie wdzięczny

tym ludziom, którzy wiedzeni autentyczną troską postanowili zatroszczyć się o Zułów.
Przypomnijmy, że po ściągnięciu flag, jako pierwsi kroki
sprzątania terenu podjęli harcerze. I to cieszy najbardziej
– bo młodzież ma to kontynuować, a i w ciągu minionych lat
młodzi, do spółki ze starszymi
członkami ZPL (m.in. z rejonu święciańskiego) stawali do
„walki” o porządkowanie tego
terenu. Członek Rady ZPL, naczelnik Organizacji Harcerzy
ZHP na Litwie Ryszard Gierasim po porozumieniu się z
prezesem Michałem Mackiewiczem wraz z ponad dwudziestoma harcerzami 26. Wileńskiego Szczepu Harcerzy im.
13. Pułku Ułanów Wileńskich
i ułanem Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich Jarosławem Szostko
1 sierpnia zmagali się z przerastającą możliwości małego
traktorka trawą, zatroszczyli
się o zebranie starych wieńców, zniczy… Zuchy. Uczcili
również pamięć bohaterów Powstania Warszawskiego apelem z okazji Dnia Chusty Zuchowej, wciągnęli na maszt
biało-czerwoną flagę. Mieli do
tego prawo – czynem się wpisali do historii Zułowa.
To oni, a także dziesiątki
innych zatroskanych głosów
ludzi z Polski i Litwy, tych
którzy nieraz po raz pierwszy
usłyszeli o Zułowie i którzy
tu spędzili wzruszające chwi-

le podczas organizowanych
przez ZG ZPL uroczystości;
współobywatele Litwini, którzy martwili się tym, że zaniedbane miejsce urodzin Marszałka będzie źle świadczyło o
Litwie, w ciągu tego tygodnia
dodawali moralnych sił.
Wypróbowany od lat desant na czele z prezesem ZPL
Michałem Mackiewiczem,
prezesem Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL, posłem
na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Jarosławem Narkiewiczem, radnym miasta Wilna z
ramienia tejże partii Jarosławem Kamińskim, aktywnymi
i zaangażowanymi w wielu inicjatywach: Konradem Błażewiczem, Łukaszem Kamińskim,
Janem Aksamitem, Czesławem
Tatolem w ciągu trzech dni zabrał się do gruntownych prac.
Została użyta tzw. ciężka technika, za której wynajem w pilnym trybie jesteśmy wdzięczni
staroście Podbrodzia Edwardowi Worszyńskiemu. Tylko
taki traktor-kombajn, który od
razu wybujałą trawę przetwarza na sieczkę mógł się uporać
z należytym wykoszeniem ponad 4 ha terenu.
Kwiaty przy płycie – to już
był końcowy akcent. Pracę finalizowało wciągnięcie na
maszty biało-czerwonych flag.
W minioną niedzielę do
akcji porządkowania Zułowa
włączyło się nawet tradycyjnie nieżyczliwe nam środowisko Radia „Znad Wilii” (kilka
osób) razem z kilkoma akto-

rami amatorami z Edwardem
Kiejzikiem na czele. Zasadzili oni na centralnym klombie
imponującą ilość biało-czerwonych kwiatów. Prawda, szkoda,
że nie uzgodnili z gospodarzami danej akcji i wsadzili je w
miejscu zasadzonych na wiosnę kwiatów, które wymagały
pielenia. I ci, co wiosną trudzili
się przy klombie, mają o to żal.
Pomijając
milczeniem
prawdziwe intencje organizatorów tej akcji, wypada jednak
podziękować za włożoną pracę
w uporządkowanie tego klombu. Cóż, w życiu bywa też tak,
że nawet czyn podyktowany
chęcią wyrządzenia czegoś złego, daje nieoczekiwanie pozytywny końcowy wynik.
Nawet chęć szkodzenia wyszła na korzyść Zułowa. Miejmy nadzieję, że Zułów odtąd
zawsze będzie wygrywał. Nie,
nie jesteśmy naiwni, by uwierzyć w cudowną przemianę
tych, którzy nigdy nie sprzyjali idei Związku Polaków na
Litwie o uczynienie z Zułowa
miejsca pamięci narodowej.
Jednak wierzymy w to, że bieżące wydarzenia otworzą oczy
i serca wielu ludzi, w tym decydentów o ważnych dla Polaków
po tej i tamtej stronie granicy
sprawach.
Temat Zułowa i powtarzających się jak w katarynce
niewybrednych ataków na największą polską organizację –
Związek Polaków na Litwie –
będziemy kontynuowali.

„Rudomianka”, „Hałas” i „Kropelki” w Bułgarii
ZESPOŁY NA GOŚCINNEJ BUŁGARSKIEJ ZIEMI

Po raz pierwszy zespoły folklorystyczne Wielofunkcyjnego
Ośrodka Kultury w Rudominie:
pieśni i tańca ludowego „Rudomianka” (kierownik Wioleta Cereszka), tańca ludowego „Hałas”
(filia w Czarnym Borze), taneczny „Kropelki” (filia w Mariampolu) pod kierownictwem Krystyny

Wołejko wyruszyły na I Międzynarodowy Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Sztuki „Golden Ant
2018” do Bułgarii.
Tak oczekiwana przez nas
przygoda rozpoczęła się 23 czerwca. W daleką drogę ruszyliśmy z
modlitwą. Trasa naszej podróży prowadziła przez Budapeszt.

W pięknej stolicy Węgier mieliśmy wycieczkę po tym cudnym
mieście, wypad do zoo oraz czas
wolny. Po czym wyruszyliśmy w
dalszą podróż. Droga nam się nie
dłużyła, gdyż w czasie jazdy potrafiliśmy nie tylko zgranie śpiewać pod akompaniament gitary,
ale i wspólnie się bawić.

Do celu dotarliśmy 25 czerwca
po obiedzie. Witały nas niepowtarzalne bułgarskie Złote Piaski. Jest
to uzdrowisko na wybrzeżu Morza
Czarnego. Nazwa miejscowości pochodzi, oczywiście, od „złotego”
piasku. Według legendy, na tamtejszej plaży piraci zakopali skarb, a
natura zamieniła go w złoty piasek.
Złote Piaski to najpopularniejsze
uzdrowisko w Bułgarii. Więc byliśmy szczęśliwi mogąc je poznać.
Po zakwaterowaniu wybraliśmy się na słynny „wieczór talentów”. Piękne popisy utalentowanych uczestników wieczoru
podbiły nasze serca. Wieczór
wieńczył występ niepowtarzalnej
Gabrieli Ždanovičiutė oraz Kewina Jasińskiego – rozpalili publikę i
dodali zapału naszym tancerzom
do prowadzenia zabawy.
Następnego dnia udaliśmy się
na zwiedzanie miasta. Najpierw
poszliśmy nad morze, a następnie spacerowaliśmy po uroczych
zakątkach, poznając miejscową
kulturę, tradycje, zwyczaje mieszkańców.

Kolejny dzień był bardziej napięty, ponieważ musieliśmy zająć
się przygotowaniami do jutrzejszego koncertu. Po śniadaniu
udaliśmy się nad morze, gdzie
wzięliśmy udział w integracyjnych zajęciach tanecznych. Mogły w nich uczestniczyć nie tylko
zespoły, ale też turyści. W drugiej połowie dnia mieliśmy próby
i czas wolny.
27 czerwca odbyło się otwarcie międzynarodowego festiwalu,
podczas którego każdy zespół starał się jak najpełniej przedstawić
widzom reprezentowaną kulturę. Festiwal został zainaugurowany pochodem po starym mieście
Nessebar, które usytuowane jest
w obwodzie Burgas. Jest to cudne miasto – architektoniczny
i archeologiczny rezerwat. Znajdujące się tu zabytki kultury zostały wpisane na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO.
Czas wolny podczas pobytu w
Bułgarii był wypełniony atrakcjami. Z rana byliśmy na zajęciach
integracyjnych nad morzem, pod-
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Muzyka mojej duszy… Miłe miasto…
W minioną niedzielę, 5 sierpnia, w ramach Festiwalu „Muzyka
w pałacu Balińskich w Jaszunach”
odbył się kolejny, już szósty koncert
pod tytułem „Idzie błękitna, cicha,
skrzydlata – Muzyka mojej duszy”,
podczas którego wystąpiła Gabriela
Vasiliauskaitė (mezzosopran) i Julija Sadaunykaitė (fortepian). Należy odnotować, że hasło koncertu
w stu procentach odpowiadało jego
treści – zarówno śpiewane utwory,
jak i komentarze solistki ich treści, opowiadania o ich autorach i
epoce, w jakiej zostały stworzone,
były nacechowane emocjonalnie,
pozwalały odczuć osobiste zaangażowanie, stosunek wykonawczyni
do prezentowanych utworów i idei,
które translowały.
Miłośnicy muzyki, którzy jakże
gremialnie wypełnili tego popołudnia salę pałacu (niestety, zmienna aura nie pozwoliła na koncert
pod otwartym niebem) mieli okazję
usłyszeć pieśni Stanisława Niewiadomskiego do słów Marii Konopnickiej: „Kołysanka”, „Latawica”,
„Swatka”, „Dzwony”. A także
utwory tegoż kompozytora z cyklu
„Z wiosennych tchnień” do słów
Mariana Gawalewicza: „W księżycową noc”, „Nie wiem sam…”.
Gabriela Vasiliauskaitė przedstawiła zebranej publiczności postać Ignacego Jana Paderewskiego,
mówiąc zarówno o jego osiągnięciach jako kompozytora i pianisty, jak i polityka. Podkreśliła jego
wkład w odzyskanie przez Polskę
utraconej państwowości, co bezpośrednio wiązało się z tematyką tegorocznego festiwalu, który jest poświęcony 100-leciu niepodległości
Litwy i Polski. W wykonaniu solistki operowej zabrzmiały cztery pio-

senki Ignacego Jana Paderewskiego
do słów Adama Asnyka.
Widzowie mieli też okazję wysłuchać szeregu piosenek Mieczysława Karłowicza do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera, m.in. „Idzie
na pola”, strofy której posłużyły jako
motto koncertu, „Wieczorem”,
„Mów do mnie jeszcze”. Zabrzmiała też pieśń do słów Kazimierza Glińskiego „Zasmuconej” oraz Juliusza
Słowackiego „Skąd pierwsze gwiazdy”, która w sposób szczególny przemawiała w tym pałacu, gdzie poeta
nieraz gościł i wiązały go z nim osobiste przeżycia i wspomnienia. Solistka
w sposób szczególnie ciepły przybliżyła słuchaczom życiorysy autorów
tych utworów.
Niezmiernie cieszy fakt, że
niedzielny koncert w pałacu Balińskich w Jaszunach był nie tylko
wzruszającym spotkaniem z muzyką i pięknym wykonaniem utworów, ale też przybliżył widowni
polską kulturę, twórczość poetów
i muzyków początku XX wieku, w
tym „Młodej Polski”.
Gabriela Vasiliauskaitė ukończyła Wileńskie Gimnazjum im. J. I.
Kraszewskiego, studia na Litewskiej
Akademii Muzyki i Teatru w Wilnie
oraz studia magisterskie w Wyższej
Szkole Muzycznej w Hamburgu.
Obecnie pracuje w Niemczech, w
Kilonii, ale często gości też z występami na Litwie. Jak wyznaje, bardzo
sobie ceni powroty do Wilna i występy przed tutejszą publicznością,
wśród której nie brak jej nauczycieli, kolegów, znajomych. Jakże jest
to miłe, że ta utalentowana nasza
rodaczka nie traci związku z ojczystą polską kulturą, którą tak ciepło
i entuzjastycznie propaguje.
Janina Lisiewicz

czas których odbyła się oryginalna zabawa kolorami proszku. Zaś
po obiedzie liczną gromadą wyruszyliśmy na wręcz rewelacyjną
2- godzinną wycieczkę: płynęliśmy jachtem z przezroczystym
dnem. Płynąc mogliśmy podziwiać dno morskie. Jednym z najciekawszych momentów było obserwowanie, jak się hoduje mule
i ich degustacja. Mogliśmy też
skorzystać z pływania na otwartym morzu, co wypróbowali nasi
chłopcy. Wycieczka dała nam pokaźną dawkę dobrego humoru i
adrenaliny.
30 czerwca był dla nas jednym
z najważniejszych dni – mieliśmy
występ i zamknięcie festiwalu,
które odbyło się w Burgas. Burgas
– miasto w południowo-wschodniej Bułgarii, położone nad Zatoką Burgaską Morza Czarnego.
Ciekawe jest to, że nieopodal miasta znajdują się trzy jeziora. Dla
nas, Polaków, miłą niespodzianką było, że w znajdującym się w
centrum miasta dużym parku
jest pomnik Adama Mickiewicza.
Wieszcz spędził w tym mieście
kilka miesięcy u schyłku życia. W
Burgas imieniem polskiego poety

została nazwana także jedna z ulic
w centrum.
Finałowy koncert festiwalowy
odbył się w wyjątkowo atrakcyjnej scenerii – pięknym nadmorskim krajobrazie. Utalentowana
młodzież była dostojnie oceniona przez jury. Grand Prix festiwalu zdobył zespół pieśni i tańca ludowego „Rudomianka” i
zespół tańca ludowego „Hałas”.
Za anielski śpiew wyróżniona została Gabriela Ždanovičiutė oraz
solista Kewin Jasiński, który mistrzowsko zagrał na klarnecie.
Pierwsze miejsce zdobył zespół taneczny „Kropelki”. Byliśmy bardzo szczęśliwi i dumni, że nasze
zespoły i soliści tak wspaniale wypadli. Każdy uczestnik imprezy,
która trwała do późnego wieczora, otrzymał pamiątkowe medale.
Pobyt w Bułgarii zostanie w
naszych sercach jako najpiękniejsze wakacyjne przeżycie, które
będziemy wspominali oglądając
zdjęcia z wycieczek i koncertów…
Katarzyna Mackiewicz,
tancerka zespołu „Hałas”,
Krystyna Wołejko

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI

Marszałek Józef Piłsudski,
urodzony w Zułowie, jednak
Wilno, do którego przeniosła się
jego rodzina po pożarze dworku, uważał za swe rodzinne miasto. Tu się kształcił, tu stawiał
pierwsze kroki w działalności
politycznej. Po tym, jak w 1908
roku szykował w Wilnie akcję
bezdańską, przybył do ukochanego miasta po 11 latach – kiedy 19 kwietnia 1919 roku wyzwolone zostało od bolszewików
już jako Naczelny Wódz. W dalszych latach często je odwiedzał,
zarówno ze względu na obowiązki służbowe, jak i prywatne więzi
– mieszkała tu liczna rodzina, z
którą utrzymywał bardzo ciepłe
i bliskie stosunki: jego ukochana
siostra Żula – Zofia Kadenacowa
oraz dwaj bracia: Adam – wiceprezydent m. Wilna, senator RP
oraz Jan – prawnik i polityk. Lubił tu tradycyjnie bywać na swoje
imieniny, uciekając od warszawskich uroczystości.
Do znaczenia Wilna w swoim życiu i „prezentu”, jaki
otrzymał od swoich żołnierzy
nawiązał w swoim wystąpieniu
12 sierpnia 1928 roku na
7. Zjeździe Legionistów. Wtedy
przebywał w Wilnie z żoną i córkami. Powodem przybycia był
nie tylko zjazd, ale też otwarcie
I Targów Północnych i Wystawy
Rolniczo-Przemysłowej, które
objął protektoratem. Właśnie w
przemówieniu na Zjeździe Legionistów, który się odbywał
w Teatrze na Pohulance, piękne, wzruszające słowa poświęcił
Wilnu. I chociaż miał wówczas
tylko 61 lat, po raz pierwszy mówił o grobie, i o tym, że serce jego
ma znaleźć się na Rossie w Wilnie, wśród jego żołnierzy.
Ostatni raz Piłsudski był w
Wilnie z rodziną 18 marca 1935
roku. Tradycyjnie na swoje imieniny. Przebywał w Pałacu Repre-

zentacyjnym. M.in. prowadził
tu poufne rozmowy na temat
normalizacji stosunków z Litwą z litewskim posłem w Berlinie Šaulysem, który przyjechał
potajemnie z Kowna za wiedzą
prezydenta Antanasa Smetony.
Na uwagę zasługuje też między innymi fakt, że właśnie tu,
podczas prowadzonych z wyższymi oficerami garnizonu gier
wojennych w Pałacu Reprezentacyjnym w lipcu 1933 roku wyróżnił w nich płk. Władysława
Andersa i awansował go na generała…
„Gdym siedział w Magdeburgu, istotnie stał nad głową kat.
Nie byłem nigdy pewny życia.
Był to jak grób zamknięty.
Izolowany byłem bardzo od
świata i wtedy właśnie myślałem o miłem, co jak poduszka
do trumny z człowiekiem idzie.
Jedne z najmilszych, jakie mam i
jakie przeżyłem, jest Wilno, miasto moje rodzinne. I nieraz tam
w Magdeburgu o Wilnie myślałem, do Wilna tęskniłem. Miłe
miasto. Rzędem biegną mury, co
mnie dzieckiem niegdyś pieściły,
co kochać wielkość prawdy uczyły, miłe miasto z tylu, tylu przeżyciami. Miasto – symbol naszej
wielkiej kultury, państwowej ongiś potęgi. Dynastia Jagiellonów,
co nad wieżyczkami Krakowa i
wieżami Wilna potężnie niegdyś
panowała. Wilno Stefana Batorego, co uniwersytet zakładał i
mieczem nowe granice wybijał.
Wielcy poeci i wieszcze co naród
pieścili słowem i w czar zakuwanymi słowami życie narodowi
dawali. Nie gdzie indziej, jak tu,
w tej samej szkole, gdzie ja biegałem, w tych murach, pięknie wołających do Boga, uczyli się, jak
ja kiedyś w przeklętej rosyjskiej
szkole. Wszystko piękno mej duszy przez Wilno pieszczone. Tu
pierwsze słowa miłości, tu pierw-
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sze słowa mądrości, tu wszystko czym dziecko i młodzieniec
żył w pieszczocie z murami i w
pieszczocie z pagórkami. Jedno
z najpiękniejszych miast w świecie. I biegły ku Wilnu pieszczotliwe myśli, tworząc same dla
siebie pieściwe pieszczoty dzieła. Jedna z moich książek tam
właśnie powstała, w murach
Magdeburga. Czar, zakuty we
wspomnieniach, urok odrodzenia, rzucony w szale Wam niegdyś – wszystko to razem składało się na marzenia człowieka co
nie wie, czy jutro do grobu się nie
położy. Minęło lat parę i byłem
znowu z Wami i gdym marzył i
myślał o Wilnie w warszawskim
Belwederze zamknięty, myślałem także i o was i gdym w bój
zawołał, by Wilno zdobyć, was
do siebie powołałem, marzyłem,
sądziłem, że dwa serca zbratane
dadzą mi to, o czym dusza marzyła. Wilno musi być moje! I
jak wyście mi na to odpowiedzieli? Żywo pamiętam tę chwilę.
Wilno w owym czasie, gdy Polska ledwie żyć poczynała, gdy
ze wszystkich stron żądano naszej ziemi, dłonie ku niej wyciągano, gdy bitwy na wszystkich
ścianach Rzeczypospolitej i wojna trwała, gdy inne państwa już
były spokojne, gdy działa u nas
brzmiały. Gdy tam spokoju już
doznali, Wilno dalekie było od
myśli i Wilno dalekie było od zakłopotania serc wszystkich. Wyście stanowili najpewniejszego
żołnierza, żołnierza, który mnie
nigdy w wojnie nie zawiódł, który dał mnie wszystko, co żołnierz
wodzowi dać musi. Was powołałem. Szła wielkanocna pora, gdy
batalion za batalionem, szwadron za szwadronem do Wilna
spieszyły. I szła pogwarka wśród
wiary: Komendant nasz Wilno
kocha, na Wielkanoc Wilno w
prezencie Mu damy. Prezent
wspaniały.
I gdy myślę, że nie sądząc
nawet o ważności Wilna dla
nas, jako prezent, jako pieszczota dla serca Komendanta
wieleście mi dali i gdy myślę,
że tam gdzieś na Rossie i u wrót
cmentarza mogiłka za mogiłką leży, jedna przy drugiej, jak
żołnierze w szeregach ci, co życie dali, by Komendanta serce
pieścić, to mówię, że miłem to
być musi i gdy serce swe grobem
poję, serce swe tam na Rossie
kładę, by wódz spoczął z żołnierzami, co mogli tak pieścić
dumnego wodza czoło, co mogli
tak życie dawać jedynie dla prezentu i miłe to musi być wrażenie przeżyć życiowych w legionach. Miłe wrażenie i teraz, gdy
z Wami się żegnam, gdy kończę
w Wilnie. Życzę Wam, byście
dzień dzisiejszy, dzień naszego święta, spędzili istotnie tak,
jak było to niegdyś, byście miastu spokój zakłócili, by miasto
zadrżało w waszych objęciach
tak, jak drżało ongiś, gdyście
tu marszem zwycięskim wchodzili”.
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Iłła – urzędniczka i poetka

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA

Kazimiera Iłłakowiczówna
objawiła się w życiu literackim i
społecznym Polski jako ukształtowana i wielce zróżnicowana
osobowość, która potrafiła godzić obowiązki urzędnicze najwyższego państwowego szczebla
z powołaniem poetyckim najwyższego lotu. Czy za taką uważała
siebie? Nie da się jednoznacznie
odpowiedzieć na to pytanie. Wiadomo, że należała do osób bardzo
poważnie podchodzących do życia i, jak sama pisała, upust wyobraźni dająca w poezji.
Sztukę słowa Kazimiera Iłłakowiczówna traktowała z życzliwą żartobliwością, o wiele mniej
dla niej ważną niż sztuka urzędniczej sprawności. Uważała, że
piękno praktyczne jest ważniejsze niż piękno piękna jako takiego. Ale to nie mogło ograniczyć
jej wyjątkowego talentu, wprost
magicznej wyobraźni, zmysłu
obserwacyjnego, malarskiej i
dynamicznej, niemal filmowej
zdolności opisu, wręcz muzycznego wyczucia rytmu tekstu.
Potrafiła jednak podzielić
siebie na dwie Iłły: biograficzną i artystyczną. Stała z boku
życia bohemy i równocześnie
zawsze funkcjonowała w centrum życia państwowego i kreujących je osób. Nikt do końca
nie wiedział, co myślała i co czuła. (Niewątpliwie na taki stan
miało wpływ jej jakże niełatwe
dzieciństwo i dość samotna młodość). Drzwi do swojego serca
otwierała tylko pisząc poezje.
Ale i tu potrafiła się obwarować
uznając, że „pełnia wypowiedzi
ogranicza autora i zaczęłam pisać tak, aby można się było tego
zaprzeć”.

I nawet jeżeli na co dzień była
zasadnicza, oschła i skryta, to była
też uparta i pracowita, co przy talencie, zdobytym wykształceniu
(początki edukacji na Witebszczyźnie i na Łotwie; kolejno w
Warszawie na pensji Cecylii Plater, w Oxfordzie w kolegium dla
cudzoziemców, w Szwajcarii; maturę zdobyła w 1910 roku w Petersburgu, a po 4 latach uzyskała
absolutorium w zakresie filologii polskiej i angielskiej na UJ w
Krakowie; znała biegle francuski,
niemiecki, angielski, rosyjski, węgierski) i wielkiej pracowitości pozwoliło jej być wielce nieprzeciętną zarówno w twórczości, jak i
urzędniczej karierze.
Iłłakowiczówna była pierwszą kobietą w Polsce pełniącą
funkcje radcy ministerialnego
i jednym z najbardziej uhonorowanych twórców, mogących
się szczycić Nagrodą Literacką
m. Wilna, PEN Clubu za publicystykę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
nagrodą Węgierskiego Stowarzyszenia im. A. Mickiewicza,
tytułem doktora honoris causa
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Obok wydanych 30 tomików
wierszy, była też proza: „Ścieżka obok drogi”, „Z rozbitego
fotoplastykonu” „Trazymeński zając”. Były też jej wspaniałe tłumaczenia: „Anny Kareninej” L. Tołstoja, „Obietnicy” F.
Durrenmatta, dramatu F. Schillera „Don Karlos”, J.W. Goethego „Egmonta”, H. Heinego „Rabina z Bacharach”, amerykanki
Emilly Dickinson „Poezje” i poety węgierskiego Andre Adyego
oraz innych.

W życie przyszła poetka
wkraczała z nie najlepszymi papierami – była nieślubną córką
Barbary Iłłakowiczówny i znanego adwokata Klemensa Zana
(syna słynnego Tomasza Zana,
przyjaciela Adama Mickiewicza,
„Promienistego”) urodzona w
Wilnie. Na dodatek matka starszą siostrę Barbarę (też poczętą w związku z Zanem) i ją zapisała jako dzieci swoich braci,
miały więc różne nazwiska, co w
początkowym okresie komplikowało ich stosunki. Miała też
„nieporządek” z datą urodzenia. W różnych dokumentach
figuruje 6 sierpnia 1888 roku,
bądź 1989, i 1892. Sama różnie
to interpretowała (podobno samodzielnie szła do chrztu w wieku dwóch lat i stąd ta rozbieżność) i używała różnych wersji.
Data 6 sierpnia 1888 roku znajduje się na tablicy pamiątkowej
w krużganku kościoła Dominikanów w Poznaniu i to daje podstawę twierdzić, że jest ona najbardziej wiarygodną.
Niewesołe, rzec można, wejście w świat, jeszcze bardziej
przygnębiła śmierć matki, która nastąpiła gdy Kazia miała
zaledwie kilka lat. Po nieudolnych próbach wychowywania
siostrzenicy przez Jakuba Iłłakowicza, zajęła się nią ciotka Zofia Buyno z Zyberk - Platerów
– stała się jej przybraną matką.
Rodzina zadbała o odpowiednie jej wykształcenie, ale nigdy,
poza ciotką Zofią, nie darzyła ją
głębszymi uczuciami. Pod opiekę „mamy Zofii” po kilku latach
trafiła też starsza siostra Iłły –
Barbara. O swoim prawdziwym
ojcu wraz z siostrą dowiedziały się już jako dorastające panny. Iłła nigdy go nie poznała,
bo zmarł przed jej urodzeniem.
„Mamę Zofię” też wcześnie
utraciła – będąc na studiach w
Oxfordzie.
Jak zaznaczają współcześni,
już jako dorosła osoba nie wstydziła się, że pochodzi z nieślub-

nego związku i na przyjęciach
bulwersowała towarzystwo mówiąc o sobie, że jest „bękartem”
– przyjmowano to za żart.
W tak intensywnym, a zarazem pogmatwanym życiu
Kazimiery Iłłakowiczówny zaistniał jeszcze jeden – bardzo
znaczący wątek – poznanie i
zafascynowanie Marszałkiem
Józefem Piłsudskim. Poznała
go dzięki starszej siostrze, która w Krakowie wynajmowała
pokój w mieszkaniu państwa
Piłsudskich, kiedy Kazimiera
rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozbawiona w dzieciństwie miłości
ojca instynktownie lgnęła do
tego znacznie od niej starszego mężczyzny, z którego, jak
pisała „promieniowała dobroć
ojcowska, łagodność zupełnie
nasza, litewska, wileńska”.
(Warto tu zaznaczyć, że poetka twierdziła: „Dla mnie ojczyzną zawsze pozostaną Litwa i Łotwa. Wszystko inne
– i Warszawa, i Poznań – było
i jest dla mnie zagranicą”.)
A jego z kolei bawiła jej młodzieńcza naiwność i często w
dyskusjach prowadzonych w
ich domu, gdzie zawsze było
pełno ludzi, stawał po jej stronie. Piłsudski, w którego towarzystwie chętnie przebywała,
wówczas niezbyt podobał się
jako mężczyzna, ale miała okazję poznać go jako polityka i
mówcę, który potrafił bardzo
łatwo oczarować słuchaczy. W
tych latach, po debiucie jako
17-latka wierszem „Jabłonie”
zamieszczonym w „Tygodniku
Ilustrowanym”, przygotowała
swój pierwszy zbiorek wierszy
„Ikarowe loty”.
Zafascynowana jego ideą legionów Iłła nawet próbowała zostać strzelcem wyborowym, ale
kiedy zrozumiała, że nie potrafi
strzelać do żywej istoty, postanowiła napisać hymn wojskowy
„Trzy struny”. Wysłała go do
Komendanta i dołączyła prośbę,
by w czasie przygotowywanego przez niego powstania mogła
zostać jego adiutantem. Niestety, ani utwór, ani pomysł bycia

adiutantem nie znalazły uznania Komendanta. Radził jej, by
spróbowała swych sił w służbie
pomocniczej. Kiedy wybuchła
I wojna światowa i powstała nadzieja, że Polska może uzyskać
niepodległość, Iłła wstąpiła do
Polskiego Wszechrosyjskiego
Związku Ziemskiego i po roku
udała się na front jako siostra
miłosierdzia. Podczas tej służby zachorowała na dezynterię,
otarła się o śmierć i przeżyła religijne nawrócenie.
Po roku pracy jako korektorka w drukarni w Petersburgu, w 1918 roku postanowiła
wyjechać z tego opanowanego
przez bolszewików kraju. W
Polsce znalazła się w sierpniu
1918 roku w mundurze siostry
miłosierdzia obwieszonego licznymi medalami. Dzięki znajomym, swojemu wykształceniu
i znajomości języków dostała
stanowisko sekretarza w powstającym Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Pierwszym jej
zadaniem było zredagowanie
depeszy do innych państw, notyfikującej powstanie państwa
polskiego. Wtedy poznała taki
„cud techniki” jak maszyna do
pisania.
Znów po latach spotkała się
z Józefem Piłsudskim, który budził w niej niezachwianą wiarę
w swoją osobę. Stała się jego gorącą wielbicielką, co, niestety,
musiała przypłacić utratą niektórych przyjaciół, którzy nie
podzielali jej zauroczenia.
Pracując w ministerstwie
zajmowała się twórczością,
wydawała kolejne tomiki – w
1922 „Śmierć Feniksa”, a za
rok – „Rymy dziecięce”. Pomimo kontaktów z poetami
ze „Skamandra”, stwierdziła:
„Skamandrowi się wywinęłam
i dalej już tylko własną drogą”.
Chciała obracać się wśród ludzi, którzy jak i ona byli oddani
Marszałkowi.
Wielką niespodzianką dla
niej był telefon z informacją
o wezwaniu osobiście przez
Marszałka. Od czasu pamiętnej deklaracji o chęci bycia
jego adiutantem i jego odpo-
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wiedzi, nie miała z nim kontaktu. Przerażona i szczęśliwa
wraz z siostrą, która również
została zaproszona, udała
się na spotkanie z Marszałkiem. Po tej wizycie zaprosił
je do Sulejówka, by zapoznać
z córkami. Była to jej pierwsza i ostatnia wizyta, zanim
podjęła pracę u Piłsudskiego.
Wszystko tu zrobiło na niej
przygnębiające wrażenie, a i
sama sobie się nie podobała
w dziurawych kaloszach i połatanym palcie. W urzędach
państwowych nie płacono wysokich pensji, sama przyznawała, że ratowały ją autorskie
wynagrodzenia z wydawanych
poezji. Prawda, twórczość poetycka kłóciła się nieco z wizerunkiem urzędnika państwowego, ale ona nie widziała tu
sprzeczności, bo traktowała
poezję jako formę rozrywki,
oderwania się od nużącej i
trudnej rzeczywistości. Po latach mówiła: „Ani jako dziecko, ani w wieku dojrzałym nie
szukałam „wolności” w poezji.
Szukałam za to ulgi. Zamiast
płakać – pisałam”.
Po burzliwych wydarzeniach
majowych 1926 roku Iłła całym
sercem stanęła po stronie Piłsudskiego. Wkrótce otrzymała
propozycję pracy dla Marszałka w charakterze jego osobistego sekretarza, a tak naprawdę
„osobistej sekretarki” – jak te
funkcje nazywane były w opracowaniach biograficznych.
Pomimo wielkiego zafascynowania Marszałkiem długo się
wahała, czy ma przyjąć tę propozycję. Czekała ją wielka niewiadoma, zupełnie nowe nieznane obowiązki i przygniatał
ciężar odpowiedzialności, jaki
miała wziąć na swoje barki.
Rozumiała również to, że po
przewrocie majowym wśród jej
znajomych gwałtownie zmalała
liczba zwolenników Piłsudskiego i że straci kolejnych przyjaciół. Jednak przyjęła tę ofertę.
Pierwszym krokiem w nowej roli był zakup perkalu na
nową sukienkę i wybór jej fasonu. Nie mieściło się jej w głowie,
że mogłaby stawić się do pracy w
nieodpowiednim stroju. A kiedy krawcowa nie chciała ulec i
uszyła sukienkę o długości zaledwie centymetr za kolano, zażądała biurka, które umożliwiłoby
jej schowanie nóg.
Do jej obowiązków w biurze należała segregacja poczty,
sporządzanie listów oraz rozpatrywanie podań dawnych legionistów. Dbała też o wystrój
biura, ozdabiając go codziennie
świeżymi kwiatami.
Zatrudnienie Iłłakowiczówny na osobiste zlecenie Piłsudskiego dało podstawę do plotek, które wzmogły się, kiedy
powierzył jej pełnienie honorów
gospodyni podczas planowanej
wizyty prezydenta. Dotąd tę
rolę pełniła jego żona, a więc
wzbudziło to sensację. Iłła była

zaskoczona sytuacją i niespodziewanym zadaniem. Bardziej
jednak niż plotkami przejmowała się tym, że biuro nie było
przygotowane na przyjęcie takiego gościa. Stanęła jednak na
wysokości zadania i nawet musiała pozować do zdjęcia wraz
z gośćmi.
Iłłakowiczówna została upoważniona przez Marszałka do
odpisywania na korespondencję w jego imieniu, a wysyłane
pisma mogła opatrywać adnotacją: „pan Marszałek polecił mi”,
czy „z polecenia pana Marszałka”. Bała się jednak, że pomimo
najlepszych chęci może coś załatwić nie po myśli szefa i kiedyś
spytała Piłsudskiego, jakie będą
konsekwencje jeżeli się tak stanie. Odpowiedź brzmiała: „To
oberwiesz”. Po latach z satysfakcją stwierdziła, że wbrew staraniom nieraz zbłądziła, ale nigdy nie „oberwała”.
W okresie pracy w biurze
Marszałka zmieniła się pozycja towarzyska Iłły. Zaczęto ją
zapraszać na przyjęcia i uroczystości, ludzie kłaniali się jej na
ulicy. Nie straciła też przyjaciół,
a ci, co nie zmienili stosunku do
Piłsudskiego, po prostu przestali z nią dyskutować na jego
temat. Wśród ówczesnych jej
przyjaciół byli m.in.: Witkacy,
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Tuwim, Maria Dąbrowska…
Musiała też sobie poradzić
z pewnym problemem: na spotkaniach towarzyskich zawsze
był ktoś, kto chciał usłyszeć jakieś sensacyjne wiadomości na
temat życia Piłsudskiego i Iłła
miała być tym, kto mógł „dostarczyć” tych sensacyjek. Jednak doskonale wywiązała się z
obowiązku zachowania dyskrecji, jaką zalecił jej szef.
Piłsudski był dla niej uosobieniem dobroci i ojcowskiej
miłości. Jako podwładna była
bezgranicznie posłuszna swemu szefowi i ufała mu bez zastrzeżeń. Poza tym Marszałek
fascynował ją jako mężczyzna.
Kazimiera Iłłakowiczówna na
ten temat pisała: „Kocham go.
Platonicznie. I nie wstydzę się
tego. Ludzie nie zawsze byli w
stanie zrozumieć, że mój stosunek do Marszałka był pełen
uwielbienia i szacunku. To
było wielkie uczucie z mojej
strony, ale pełne respektu. Nigdy nie byliśmy kochankami,
choć łączyły nas bardzo silne
więzi. Myślę, że byłam osobą,
na której ramieniu mógł zawsze znaleźć wsparcie kiedy
tylko potrzebował. Nie oczekiwałam od niego niczego więcej. Wiedziałam, co znaczy dla
niego rodzina. Do końca pozostałam cichą wielbicielką.
Wystarczyło mi, że był. Przebywając w jego towarzystwie
czułam się spełniona”. Marszałek z Iłłą rozmawiał wiele i
na różne tematy i te rozmowy
były dla niego wytchnieniem

od codziennych obowiązków.
Doceniał jej lojalność.
Pełniąc rolę sekretarza
Iłłakowiczówna z biegiem czasu
poczuła się przytłoczona ciężarem spraw, o których załatwienie prosili ją kolejni petenci
(nie potrafiła nikomu odmówić i wierzyła wszystkim, biorąc
na siebie ciężar załatwiania cudzych spraw) i, jak pisała, zmęczona bezmiarem ludzkich nieszczęść, o których dowiadywała
się codziennie pracując u boku
Marszałka, poprosiła go o zgodę
na wyjazdy w celu wygłaszania
odczytów w kraju i za granicą.
Zgodę uzyskała. Teraz musiała umiejętnie godzić wyjazdy z
obowiązkami w biurze. Te wyjazdy jak i późniejsze odosobnienie Piłsudskiego sprawiły, że
ich stosunki uległy rozluźnieniu. Po raz ostatni widziała go
12 grudnia 1934 roku – na pięć
miesięcy przed jego śmiercią.
Wiadomość o śmierci Marszałka zastała ją we Włoszech.
Bezzwłocznie wróciła do Polski. Po przyjeździe okazało się,
że dla osobistego sekretarza
Marszałka nie było miejsca w
żałobnym kondukcie i Iłła żegnała swego szefa i ukochanego mężczyznę stojąc w deszczu
na ulicy…
Po śmierci Piłsudskiego Iłłakowiczówna powróciła do pracy
w MSZ-cie, poświęciła się pracy
twórczej oraz prowadziła odczyty i wykłady, stając się propagatorką kultu Józefa Piłsudskiego.
W 1935 roku za swe poezje
otrzymała Państwową Nagrodę
Literacką oraz Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1936-1938 odbyła tournée po Europie z wykładami
o Piłsudskim.
Po wybuchu II wojny światowej ewakuowała się do Rumunii i do 1947 roku mieszkała w
Siedmiogrodzie. Utrzymywała
się z lekcji języków obcych. Bardzo chciała pracować dla polskiego rządu na emigracji, ale
nikt w rządzie adwersarza Marszałka nie chciał skorzystać z
usług jego byłej sekretarki.
W 1947 roku Kazimiera Iłłakowiczówna wróciła do Polski.
Miała nadzieję, że nowa władza
skorzysta z jej doświadczenia w
pracy w MSZ-cie, znajomości
języków i tajników dyplomacji.
Ale szybko się zorientowała, że
to są złudzenia. Zamieszkała w
Poznaniu i całkowicie poświęciła się pracy literackiej, po raz
pierwszy w życiu zostając „zawodowym literatem”. Ale i tu u
nowej władzy miała trudności,
więc musiała uciec się do sprawdzonego sposobu zarabiania na
życie, który już nieraz stosowała
– uczyła prywatnie języków obcych. Była bardzo wymagającą
nauczycielką.
Do polityki powróciła w swej
twórczości w 1956 roku pisząc
przejmujący wiersz „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”.
Do końca życia mieszkała sa-
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motnie w Poznaniu. Pod koniec
życia straciła wzrok, ale posiadała hart ducha i nigdy się nie
załamała. Ostatni zbiór wierszy
sygnowany ręką poetki nosi tytuł „Odejście w tło”. Zmarła
16 lutego 1983 roku. Pochowano ją na warszawskich Powąz-

kach. Na płycie nagrobnej są
dwie dłonie z białego marmuru
– jakby dając i rozdając – same
też na coś czekały. Jedna dłoń –
życie, druga – sztuka.
Opracowała
Janina Lisiewicz

Kazimiera Iłłakowiczówna

Do Litwy
Na innej ziemi zostawiłam ślad,
znak mój wyryłam na nie naszym spiżu,
byłam jak posiew, co wschodzi, gdzie padł.
Ty mię, o Litwo, racz wspomnieć choć krzyżem,
niech moje imię na tym krzyżu stoi...
... bo byłam twoja.
Otom podobna jest monecie płonej,
kto mię w obiegu ma - czysty trafunek.
Ale na zawsze na niej utrwalony
twój, ojczyzno moja, wizerunek.
A ty - choć twarz twa piękna, a jam licha mnie nie odpychaj. (...)
Bo mi się jawisz cała w szumie wód
i warkoczami brzóz powiewasz ku mnie....
jeśli nie zdążę żywa do twych wrót,
daj mi powrócić na twój cmentarz w trumnie.
Otwórz granice jak ramiona białe,
bom cię kochała! (...)
Stań, wesprzyj dłonie o graniczny słup
i nie broń trumnie, kiedy w niej przypłynę,
bo na cmentarzu jest w Dubinkach grób
zawsze gotowy dla mnie i gościnny.
Wie każde drzewo, woda wie i trawa
o moich prawach.
Bez praw, bez ziemi własnej, bez imienia,
niech dom i ziemię po zgonie odzyskam.
... A lny i zboża niechaj się rozplenią
i kamień skryją, gdzie ono nazwisko
już raz wyryłaś i znowu potwierdzisz
dla mnie po śmierci.
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Coraz więcej rodaków odkrywa Wędziagołę
W ostatni weekend lipca
Wędziagołę odwiedziła niemała grupa miłośników poznawczych, historycznych, literackich wycieczek z Warszawy,
Poznania i innych miast Polski.
Pomysłodawczynią i kierowniczką tej wycieczki była krytyk sztuki, doktorantka Polskiej
Akademii Nauk, autorka książek historycznych i tłumaczka
Katarzyna Węglicka.
Wędziagolanie bardzo się
starali, by przybyłym gościom
skoncentrowanie, w ciągu krótkiego czasu przekazać jak najwięcej informacji o miasteczku. Przybyli rodacy to ludzie
doskonale wykształceni, posiadający wiele wiadomości i żądni wiedzy. Dlatego nasze rozmowy były wyjątkowe: ciekawe,
precyzyjne i emocjonalne. Goście podziwiali wiarę wędziagolan, wytrwałość, entuzjazm,

STARE KSIĘGI – KOPALNIA WIEDZY O PRZESZŁOŚCI

patriotyzm i wykonaną pracę,
skierowaną na rozsławianie historycznej Laudy i zachowanie
jej spuścizny. Goście na stojąco
uhonorowali wędziagolan – zaśpiewali „Sto lat” oraz życzyli zdrowia i błogosławieństwa
Bożego.
Przecież jest powiedziane:
„Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał,
jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga” (1 P 4,10). Dlatego dzielimy się swoim bogactwem: miłością, poznawaniem,
doświadczeniem.
Bardzo się cieszymy, ponieważ nasz wieloletni trud daje
dobre owoce – co roku do Wędziagoły przybywa coraz więcej
ludzi, którzy chcą zobaczyć, lepiej poznać tę krainę, jej historię. Cieszy też to, że organizatorzy turystycznych wycieczek
z Polski do swoich tras chętnie
włączają również Wędziagołę.
Ryszard Jankowski

Drewniane krzyże na przykościelnym cmentarzu
Przed II wojną światową, według starych mieszkańców Wędziagoły, na przykościelnym
cmentarzu było niemało drewnianych krzyży. Są one widoczne na przedwojennych akwarelach, namalowanych przez
zamieszkałego w Wędziagole
artystę malarza Jonasa Martinaitisa. W ich kształtach przeważa styl klasyczny, akcentujący
równe poprzeczki. Jest to grecka
albo łacińska forma krzyża. Dzisiaj drewniane krzyże w Wędziagole rzadko się spotka, jednak
jeszcze kilka ich jest. To dębowe,
bardzo stare i zmurszałe, pamię-

tające koniec XIX i początek XX
wieku krzyże. Pod ciężarem czasu one już dawno „zapomniały”
kto pod nimi spoczywa – nie pozostało ani napisów, ani Męki
Pańskiej, zmurszałe poprzeczki
jeszcze podtrzymują przez kowala wykonane metalowe śruby. Kilka z nich jest opartych o
stuletnie drzewa, są bez poprzeczek i wyglądają bardzo samotnie i smutno. Jeszcze jest kilka z
półeczkami z blachy, na których
w języku polskim gwoździem są
wyryte nazwiska pochowanych
tu ludzi i data śmierci. W niektórych drzewie są widoczne

puste wnęki – „okienka”, gdzie,
prawdopodobnie, były zdjęcia.
Wycięte z blachy daszki jeszcze
ochraniają już w późniejszych
czasach umocowane metalowe
wizerunki Męki Pańskiej.
Szybko nikną stare drewniane krzyże na naszym przykościelnym cmentarzu. Niektóre już znikły. Więc pośpieszmy
jeszcze je zobaczyć i pożegnać
się z autentyczną, starą wędziagolską epochą wykonania drewnianych krzyży.
Ryszard Jankowski

Zniszczone wsie – zdeptana pamięć o nich

Krewni, poszukujący rodzinnych miejsc swoich bliskich, wiadomości o mieszkających niegdyś w okolicach
Wędziagoły ludziach, którzy
ucierpieli od wojen, powstań,
przymusowych zsyłek, sowieckiej nacjonalizacji, innych
bied, coraz częściej i odważniej pukają do drzwi Polskiej
Biblioteki w Wędziagole, mając
nadzieję znaleźć tu odpowiedzi na istotne dla nich pytania.
W Polskiej Bibliotece, zdaniem jednego z odwiedzających, znajdują oni stare zdjęcia, mówiące o przeszłości,
słuchają opowiadań, które

zachęcają wsłuchać się w losy
zamieszkałych niegdyś tu ludzi, przypomnieć kiedyś istniejące miejscowości. A miejscowości, wsi, zaścianków w
parafii wędziagolskiej w różnych okresach historycznych
było niemało. Ich liczba wahała się. Na przykład, po powstaniu 1863 roku było ich
ponad 100, w 1963 roku –
tylko 50, a teraz do ich zliczenia wystarczy palców obu
rąk. Szczególnie szybko były
niszczone zaścianki i wsie za
władzy sowieckiej, nie pozostawiając żadnego śladu ich
istnienia. Została wyrządzo-

na wielka, nie dająca się naprawić, szkoda – zniszczona
spuścizna, zbezczeszczona historia, złamane ludzkie losy.
Zachować pamięć historyczną, poznać miejsca byłych
wsi i zaścianków, zidentyfikować tam niegdyś mieszkających ludzi, którzy ucierpieli –
jest to niełatwa, ale honorowa
misja, którą już od wielu lat
pełni Polska Biblioteka w Wędziagole. Wędziagolanie cieszą
się obecnie z cennego prezentu
– podarowanego przez naszych
przyjaciół materiału kartograficznego – starych map topograficznych naszych okolic,
które ułatwią poszukiwania
dawno zaginionych miejscowości. Teraz w Polskiej Bibliotece w Wędziagole będzie
można poznać nie tylko nazwy
zniszczonych zaścianków i wsi,
ale też zidentyfikować miejsca,
gdzie się one znajdowały.
Ryszard Jankowski

SMUTNI ŚWIADKOWIE HISTORII...

Polacy z Wędziagoły
zapraszają na Zielną
Drodzy bracia i siostry, Polacy, parafianie! Wszystkich, pochodzących z Wędziagoły i mieszkających
w okolicach Kowna, Kiejdan i Janowa zapraszamy
na odpustowe święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej w Wędziagole.
Wielkie rzeczy uczynił Bóg Maryi, który powołał i
nas iść drogą Jezusa i Maryi do Nieba.
Odpust odbędzie się w środę, 15 sierpnia, w
kościele pw. Świętej Trójcy w Wędziagole.
9.00 – Msza św. w języku polskim.Po nabożeństwie – wspólna procesja eucharystyczna
wokół kościoła.
10.00 – Msza św. w języku litewskim.
Czekamy na gości z Polski, z Wilna i innych
miejscowości.
12.00 – Spotkanie rodaków w Polskiej
Bibliotece (Kėdainių 26), koncert zespołów: trio „Hanki”, „Czerwone Maki” i kapeli ludowej Polskiej Biblioteki w Wędziagole.
Serdecznie zapraszamy!
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Z okazji Jubileuszu 60-lecia Reginie CZYRYCKIEJ, prezes koła ZPL
w Poniewieżu, nauczycielce języka polskiego na UTW, wiązankę najserdeczniejszych życzeń
składają członkowie koła i słuchacze UTW w Poniewieżu
Weny twórczej, odwagi, nowych poczynań i wsparcia przyjaciół Reginie CZYRYCKIEJ, prezes koła ZPL w Poniewieżu, z okazji pięknego
Jubileuszu 60-lecia
życzy zarząd i członkowie Oddziału ZPL LAUDA oraz Stowarzyszenia Polaków Kiejdan
Z okazji Pięknego Jubileuszu 95. Urodzin Helenie RUDZIŃSKIEJ
wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, pogody ducha, jasnych dni
w otoczeniu kochających bliskich ludzi oraz stałej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

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

Szanowna widownio, drodzy przyjaciele,
aktorzy, mecenasi i sponsorzy
Polskie Studio Teatralne w Wilnie zaprasza Państwa na
czwartą edycję Międzynarodowego Festiwalu Monospektaklu „MONOWschód”, który odbędzie się w dniach 18 - 22 października 2018 roku w Teatrze na Pohulance – Rosyjskim Teatrze Dramatycznym Litwy. Spektakle poszczególnych teatrów
wystawiane będą również na scenach: Domu Kultury Polskiej
w Wilnie, Wileńskim Teatrze Małym, Teatrze „Vaidilos” oraz
Pałacu Kultury w Trokach i na Wileńszczyźnie.
Do udziału w tegorocznej edycji festiwalu zaproszone są zarówno teatry zawodowe jak i amatorskie z Litwy (Wilno), Ukrainy (Lwów, Żytomierz), Polski (Warszawa, Łódź, Gdynia) i Niemiec (Kiel), które w swoim repertuarze mają spektakle grane w
języku polskim lub autorstwa polskiego dramaturga. Na festiwal złoży się ok. 10 monospektakli i wydarzeń teatralnych. W
tegorocznej edycji Festiwalu „MONOWschód IV” będą spektakle poświęcone obchodom 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego repertuar będzie dobierany w myśl
idei niepodległościowej, chociaż nie zabraknie monospektakli
o tematyce popularnej i muzycznej. We wrześniu, październiku i listopadzie odbędą się liczne imprezy teatralne towarzyszące Festiwalowi – koncerty, spotkania z artystami, dyskusje
oraz warsztaty.
Festiwal „MONOWschód” – to okazja widzowi przeżywać
wyższe emocje teatralne w bezpośrednim kontakcie ze sceną, a
aktorowi okazja do wykazania wyższych zdolności aktorskich
poprzez kontakt z widzem, kiedy widz również pełni rolę aktora.
Ideą festiwalu jest również tworzenie przestrzeni teatralnej dla
wielokulturowego dialogu krajów Europy Wschodniej i Centralnej, których dziedzictwo stanowi punkt wyjścia do określania
na nowo swojej tożsamości. Aktorzy mają możliwość zaprezentowania swojego talentu i umiejętności oraz dorobku artystycznego przed wymagającą wileńską publicznością, której nieobce
jest również uczestnictwo w interaktywnych spektaklach. Motto tegorocznej 4. edycji Festiwalu to: „MONOWschód” – być
bliżej widza.
Festiwal „MONOWschód” jest jedynym tego rodzaju festiwalem teatralnym na świecie, zrzeszającym polskie teatry i aktorów amatorskich i zawodowych na jednej płaszczyźnie teatralnej,
który został zainspirowany ośmioma edycjami Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY
POLSKIEJ, a odbył się po raz pierwszy w 1994 roku. Chcemy,
aby kolejna odsłona wileńskiego święta teatru była ciekawsza
od poprzednich oraz bogatsza w przeżycia artystyczne, a razem
przyłączy się do obchodów Święta Niepodległości Polski w tak
ważnym dla narodu polskiego roku, 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. Liczymy na Państwa udział w naszej tegorocznej inicjatywie teatralnej.
Z wyrazami szacunku
Lilija Kiejzik, kierownik i reżyser
Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie –
Teatru STUDIO
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Wyrazy głębokiego współczucia

Irenie Moskal
prezes UTW im. Haliny Szwarc z Warszawy
z powodu śmierci

Siostry
składają członkowie Oddziału ZPL LAUDA,
Stowarzyszenia Polaków Kiejdan

Ubolewamy z powodu śmierci

syna

Marii Adomaitienė z Kiejdan
wyrażając najserdeczniejsze wyrazy współczucia
Oddział ZPL LAUDA,
Stowarzyszenie Polaków Kiejdan, zespół "Issa"

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

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

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

