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Oddano cześć  
polskiemu żołnierzowi

NIEMRAWE PODRYGI
Sezon ogórkowy w mediach zbliża 
się ku końcowi. W czasie jego trwa-
nia mieliśmy niemrawe podrygi, 
rzec można, etatowych jątrzycieli 
w polskich sprawach wprowadze-
nia ich na wokandę społecznych 
dyskusji. Przez „wspaniałą trójkę” 
– Ažubalis, Kasčiūnas, Bilotaitė – 
został odgrzany pomysł nauczania 
60 proc. przedmiotów w szkołach 
mniejszości narodowych w języku 
litewskim; niejakiemu Sinicy wyraź-
nie się nie spodobały obchody ko-
lejnej rocznicy operacji „Ostra Bra-

ma”, więc wydobył z mroku dziejów 
tzw. polskich autonomistów, a dy-
plomatów nieomal wprost oskarżył 
o rewanżyzm. 
Przy okazji trafiła między żarna 
krytyki starosta sejmowej frakcji 
AWPL-ZChR, bo jakże mogła zo-
stać wydelegowana przez Sejm „aż 
do Australii”… Jednemu z najbar-
dziej aktywnych w polskim tema-
cie posłowi – Kasčiūnasowi – na-
wet Polski Klub Dyskusyjny – wydał 
się za mało anty Tomaszewski, a 
szykowany przez rząd plan rozwo-
ju skierowany na odrodzenie Li-

twy Południowo-Wschodniej jako 
pierwszego regionu w obejmują-
cym całą Litwę, uznany został za 
wyraźną „łapówkę” dla sejmowej 
frakcji AWPL-ZChR, która ma być 
pomocną „zielonym chłopom” w 
jesiennym zdobywaniu większo-
ści głosów. 
Czy za kilka tygodni rozpoczyna-
jąca się jesienna sesja litewskie-
go Sejmu podejmie polskie wątki 
i jakie – oto jest pytanie. Zimowo-
-wiosenne intensywne kontakty 
wysokich przedstawicieli Państwa 
Polskiego z litewskimi partnerami 

w kwestiach rozwiązywania starych 
jak świat tzw. polskich problemów 
na Litwie przetrwały nieporuszone 
do wakacji.
Jesień zapowiada wznowienie kon-
taktów parlamentarzystów, szyko-
wana jest robocza wizyta. Czy jed-
nak te letnie zagrania w polskich 
sprawach nie staną się temata-
mi zastępczymi i nie odroczą tak 
długo oczekiwanych kroków m.in. 
realizowania założeń Traktatu o 
przyjaznych stosunkach i dobro-
sąsiedzkiej współpracy, którego  
25. rocznicę podpisania będziemy 

obchodzili w bardzo newralgicznym 
okresie przyszłorocznych wyborów.
Chciałoby się wierzyć, że bardzo 
usilnie deklarowana chęć obu stron 
– polskiej i litewskiej – uczynienia 
stosunków pomiędzy dwoma pań-
stwami, partnerami strategicznymi 
– wzorcowymi, wreszcie się zmate-
rializuje. Stulecie odrodzenia pań-
stwowości Litwy i Polski, zbliża-
jący się jubileusz trzydziestolecia 
niepodległej Litwy może rokować 
dobre nadzieje. Oby tylko nie po-
zostały one „dobrymi nadziejami” 
na kolejne lata…

W PODBRZEZIU OTWARTO POMNIK ŻOŁNIERZOM POLSKIM POLEGŁYM NA TERENIE TEJ GMINY

15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego wszędzie tam, gdzie polski żołnierz walczył, przelewał swoją 
krew i spoczął snem wiecznym – tworząc granice odradzającej się Ojczyzny w legionach, stając w ich obronie 
przeciwko bolszewickiej zarazie, walcząc z faszystowskim najeźdźcą i sowieckim okupantem na wszystkich 
frontach II wojny światowej, dając przykłady umiłowania wolności i niepodległej Ojczyzny, stając do walki w 
szeregach AK i innych formacjach, broniąc życia i wolności w misjach pokojowych – rodacy oddawali mu cześć, 
a koledzy i kombatanci honory… Tak też było w Wilnie i na Wileńszczyźnie oraz w wielu zakątkach Litwy...
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15 sierpnia, w dniu Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
po Mszy świętej, rodacy zamiesz-
kali w Szyłokarczmie (Šilutė) 
zebrali się na cmentarzu w Ma-

cikach, by uczcić Święto Wojska 
Polskiego. Tu znajduje się miejsce 
pochówku polskich jeńców, w tym 
lotników, którzy ponieśli śmierć w 
obozie podczas II wojny światowej. 

Już we wrześniu 1939 roku 
na terenie obozu Stalag Luft VI 
wśród jeńców byli też lotnicy pol-
scy, którzy trafili do niewoli faszy-
stowskiej.

Hołd polskim żołnierzom w Macikach

Kwatera Polaków – ofiar II 
wojny światowej oraz Gułagu 
(władza sowiecka wykorzystała 
były obóz jeniecki do więzienia 
„wrogów” nowego ustroju, wśród 

których byli też żołnierze AK) na 
cmentarzu w Macikach jest miej-
scem, gdzie Polacy mieszkający na 
litewskim Pomorzu od 2005 roku 
podczas obchodów narodowych 
świąt mogą godnie oddawać hołd 
tym, którzy walczyli o niepodle-
głość. Właśnie 15 sierpnia przy od-
nowionym memoriale – pomni-
ku i krzyżu – złożyliśmy wiązanki 
kwiatów, zapaliliśmy znicze oraz 
modliliśmy się za zmarłych. Kon-
sulat RP w Wilnie wydzielił środki 
finansowe na odnowienie krzyża i 
oczyszczenie kamiennej steli.

Była to kolejna okazja do za-
demonstrowania uczuć patrio-
tycznych, przywiązania do trady-
cji polskich oraz podziękowania 
żołnierzom za ich wierną służbę 
Ojczyźnie i ofiarowane życie, a 
także przypomnienie ponurych 
kart historii. 

Alina Judžentienė, 
prezes Oddziału ZPL  

w Szyłokarczmie

Tradycyjnie honory archi-
tekcie Bitwy Warszawskiej Mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
i jego żołnierzom przy Mauzo-
leum Matki i Serca Syna na wileń-
skiej Rossie w dniu Święta Wojska 
Polskiego oddali przedstawiciele 
Ambasady RP w Wilnie na czele 
z ambasador Urszulą Doroszew-
ską, europoseł, przewodniczący 
AWPL-ZChR Waldemar Toma-
szewski oraz posłowie na Sejm z 
ramienia tej partii Wanda Kraw-

Oddano cześć polskiemu żołnierzowi

czonok i Czesław Olszewski, wi-
ceprezes ZPL Edward Trusewicz 
oraz przedstawiciele oddzia-
łów Związku, prezes „Macierzy 
Szkolnej” Józef Kwiatkowski, 
przedstawiciele samorządów re-
jonów Wileńszczyzny, komba-
tanci, harcerze, reprezentanci 
polskich organizacji i zespołów 
twórczych, dostojni goście z Ma-
cierzy, wśród których był prezes 
PKN Orlen Daniel Obajtek.

Przemówienie ambasador RP 

na Litwie oraz wspólna modlitwa 
z proboszczem wileńskiej parafii 
pw. św. Rafała Archanioła księ-
dzem Mirosławem Grabowskim, 
wieńce, kwiaty i znicze były wyra-
zami czci i hołdu oraz pamięci o 
tych, co na ołtarzu Ojczyzny skła-
dali swój żołnierski trud i życie. 

Tego dnia, kiedy obchodzi-
liśmy również święto Wniebo-
wzięcia NMP większe i bardziej 
skromne uroczystości, świadczą-
ce o wdzięcznej pamięci rodaków 

odbyły się wszędzie tam, gdzie 
żołnierze pod biało-czerwonymi 
sztandarami i ze znakiem orzełka 
stawali do walki, ginęli i znaleźli 
wieczny spoczynek.

W wigilię Święta Wojska Pol-
skiego z inicjatywy Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL odbył 
się rajd rowerowy „Ku Niepodle-
głej”. Jego uczestnicy – 20 osób – 
wraz z kierownictwem oddziału: 
prezesem Markiem Kubiakiem, 
wiceprezes Krystyną Zimińską, 
partnerem akcji – Domem Kul-
tury Polskiej w Wilnie, zebrali się 
na Rossie przy Mauzoleum Mat-
ki i Serca Syna. Stąd, po wspól-
nej modlitwie i błogosławieństwie  
ks. Wojciecha Górlickiego wyru-
szono do Zułowa. Na trasie, któ-
ra wyniosła ponad 60 km i wyma-
gała sześciu godzin pedałowania, 
uczestnicy rajdu odwiedzili Powie-
wiórkę, kościół, w którym został 
ochrzczony przyszły Marszałek 
Polski Józef Klemens Piłsudski.

Meta wyprawy rowerowej 
„Ku Niepodległej” była w Zuło-
wie – miejscu urodzin Marszał-
ka. Tu przy płycie pamiątkowej 
ku czci twórcy niepodległej Polski 
odbył się apel oraz udekorowa-
nie uczestników rajdu i imprezy 
medalami.

Jak powiedział prezes Marek 
Kubiak, znicze i kwiaty złożono 
również przy steli poświęconej Bi-
twie Warszawskiej w Alei Pamięci 
Narodowej.  

W alei tej jest też stela i dąb ku 
czci jednego z architektów Bitwy 
Warszawskiej, generała Tadeusza 
Rozwadowskiego. (Aleja Pamięci 
Narodowej wraz z 28 stelami i dę-
bami przy nich powstała z inicja-
tywy ZG ZPL na przeciągu 8 lat 
pod opieką prezesa ZPL Michała 
Mackiewicza).

Piknik uwieńczył imprezę. 
Prezes Wileńskiego Oddziału 
Miejskiego ZPL Marek Kubiak od-
notował, że uczestnicy wyprawy 
byli zgodni co do tego, iż udanie 
zapoczątkowaną tradycję należy 
kontynuować. M.in., jak zazna-
czył, w rajdzie wzięli udział nie tyl-
ko Polacy, ale też dwoje Litwinów. 
Zrozumienie sensu i znaczenia Bi-
twy Warszawskiej dla historii Li-
twy, aczkolwiek powoli, to jednak 
znajduje miejsce w świadomości 
współobywateli – Litwinów. 

W przyszłości inicjatorzy raj-
du planują połączyć go z dodat-
kowymi inicjatywami.  

Janina Lisiewicz

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W MACIKACH 

ZA CHWILĘ UCZESTNICY RAJDU WYRUSZĄ DO ZUŁOWA...Je
rz

y 
Ka

rp
ow

icz

OBÓZ JEŃCÓW 
WOJENNYCH KOALICJI 
ANTYHITLEROWSKIEJ, 
A NASTĘPNIE SOWIECKI 
GUŁAK, DZIAŁAŁY W 
MACIKACH OD 1939 DO 
1955 ROKU.
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W dniach 14-15 sierpnia 
50-osobowa grupa rodaków z 
Laudy i Żmudzi na zaproszenie 
Urszuli Wołosiewicz, wicestaro-
sty powiatu ostrowskiego, gości-
ła w Macierzy. Po raz kolejny w 
tym roku na wspólną wycieczkę 
udali się mieszkańcy Kiejdan, 
Syruciszek, Surwiliszek, Aka-
demii Datnowskiej, Skiemiai, 
Pocunel, Wodoktów, Poniewie-
ża i okolic. Mieszkańcy trzech 
rejonów – radziwiliskiego, kiej-
dańskiego i poniewieskiego 
współpracują od lat. Wspólnie 
goszczą rodaków z Macierzy, or-
ganizują różne imprezy. 

Podczas podróży grupa pły-
nęła statkiem z Augustowa do 
Studzienicznej, zwiedziła miej-
sca lubiane przez św. Jana Paw-
ła II. Następnie odpoczywała w 
ośrodku wczasowym „Binduga” 
w Broku, gdzie gościł ją przed-
siębiorca Zdzisław Niegowski 
z rodziną. 

15 sierpnia w Zarębach Ko-
ścielnych wspólnie świętowano 

Rodacy – rodakom

Wniebowzięcie NMP, Święto 
Wojska Polskiego, w tym kolej-
ną rocznicę Bitwy Warszawskiej 
1920 r. zwanej „Cudem nad Wi-
słą”. Tradycyjnym zarębskim 
uroczystościom patriotyczno-
-religijnym tego dnia od kilku-
nastu lat nadaje się wyjątkowy 
charakter. Odbywają się one na 
parafialnym cmentarzu. Obcho-
dom, w których licznie uczestni-
czą parafianie, poczty sztanda-
rowe OSP i miejscowych szkół 
oraz goście, jak co roku, towa-
rzyszyły szczególne wydarzenia.

Głównym punktem pro-
gramu było nabożeństwo. 
Przed rozpoczęciem polowej  
Mszy św. licznie zebranych 
przywitał miejscowy proboszcz 
ks. kan. Andrzej Dmochowski, 
inicjator i główny organizator 
uroczystości, a przede wszyst-
kim dowódca Ochotniczego 
Szwadronu Kawalerii w bar-
wach 10 pułku ułanów litew-
skich z parafii Zaręby Kościel-
ne. Następnie biało-czerwoną 

flagę wciągnęli na maszt naj-
młodsi ułani i popłynął „Ma-
zurek Dąbrowskiego”. 

W tej podniosłej atmosfe-
rze rozpoczęło się nabożeń-
stwo. Eucharystia sprawowana 
była również za pielgrzymów 
autokarowych, którzy co roku 
w lipcu witają Konną Pielgrzym-
kę Ułanów w Częstochowie. We 
wszystkich ważniejszych mo-
mentach liturgii uczestniczył 
ułański sygnalista, wygrywając 
na trąbce stosowne melodie. W 
trakcie nabożeństwa pieśń reli-
gijną zaśpiewała znana sopra-
nowa śpiewaczka operowa Ka-
tarzyna Rzymska.

Jednym z punktów obcho-
dów było poświęcenie i wręcze-
nie sztandaru Stowarzyszeniu 
Polaków Kiejdan, ufundowane-
go przez życzliwych rodaków. 
Sztandar SPK przyjął poczet 
młodych na czele z Kazimierzem 
Duchowskim, Ariną Liustikaitė 
i Eweliną Šiugždinytė.  

Ks. Andrzej Dmochowski 
uhonorował ułanów. Wręczono 
im pamiątkowe medale. Odzna-
czenie odebrała również Irena 
Duchowska. Efektowny był wy-
stęp jedynego polskiego zespołu 
na Żmudzi „Issa” pod kier. Wa-
lerii Wansewicz.

Po części artystycznej przy-
szedł czas na korowód i koncert 
zespołów. Ale wycieczkowicze 
już musieli wracać na Litwę…

Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności za ten sierpniowy pobyt 
w Macierzy należą się Pani Ur-
szuli Wołosiewicz – wicestaro-
ście powiatu ostrowskiego, a 
także wszystkim darczyńcom 
sztandaru SPK, Stowarzysze-
niu „Wspólnota Polska” – za 
transport, panu Zdzisławowi 
Niegowskiemu z rodziną – za 
szczególnie miłą i ciepłą gości-
nę. 

(Inf.wł.)

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

W wigilię Święta Wojska Pol-
skiego Polacy z Szyłokarczmy 
(Šilutė) odwiedzili miejsce uro-
dzenia matki Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – Marii Billewicz-
-Piłsudskiej – Adamowo pod Te-
neniami. Tę wyprawę poświęcili-
śmy 100-leciu niepodległości Polski 
i Litwy oraz uczczeniu Święta Woj-
ska Polskiego. Po istniejącym dwor-
ku w Adamowie nie ma już śladu. 
Pozostał tylko stary cmentarz poro-
śnięty drzewami, do którego, nie-
stety, nie udało się nam bliżej doje-
chać po nocnej ulewie. Nie daliśmy 
jednak za wygraną i zapytaliśmy 
w pobliżu mieszkających ludzi o 
miejsce, gdzie kiedyś były zabu-
dowania posiadłości Billewiczów, 
następnie Piłsudskich. Miejscowi 
mieszkańcy wskazali nam ogrom-
ny dąb rosnący nieopodal właśnie 
tego miejsca. Mówili o Piłsudskich, 
że byli zamożni, a zarazem bardzo 
dobrzy dla mieszkających w okoli-
cach biednych ludzi. Pozytywnie 
zdziwiło nas to, że stosunkowo 
młodzi ludzie, mieszkający na zie-
miach dawniej należących do zna-
nej polskiej szlachty, sporo wiedzą 
o niegdyś zamieszkałej tu rodzinie 
Piłsudskich. 

Odwiedziliśmy Adamowo

A ten rozgałęziony, potężny 
dąb, który tu ujrzeliśmy, na pew-
no pamięta minione dzieje. Mi-
nęło około180 lat, kiedy przyszła 
tu na świat dziewczynka o imie-
niu Maria. W dzieciństwie mia-
ła operację biodra, którą wykona-
no w Berlinie. Wróciła tu, gdzie 
minęły jej młodzieńcze lata. A w 
kwietniu 1863 w Teneniach wy-
szła za mąż za Józefa Wincente-
go Piłsudskiego. Po stłumieniu Po-
wstania Styczniowego, uchodząc 
przed prześladowaniem ze strony 
rosyjskich władz, Józef Wincenty 
Piłsudski z rodziną uciekł ze Żmu-
dzi na Litwę.

Kiedy patrzyliśmy na te pa-
górki i doliny, zadbane pola rol-
ników zamieszkałych nieopodal, 
wyobraźnia przenosiła nas w od-
ległe dni XIX wieku. Natchnieni 
opowiadaniem miejscowych ludzi, 
wiadomościami posiadanymi z hi-
storii, odtwarzaliśmy pełne roman-
tyki i surowej rzeczywistości dzieje 
rodziny, w której na świat przyszedł 
Marszałek Polski Józef Piłsudski.

Alina Judžentienė, 
prezes Oddziału ZPL  

w Szyłokarczmie

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

DĄB WSKAZUJĄCY MIEJSCE URODZENIA MARII BILLEWICZ                                  
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SPOŚRÓD PAŃSTW 
EUROPY JEDYNIE 
FRANCJA AKCEPTOWAŁA 
DZIAŁANIA POLSKI ORAZ 
DOSTARCZAŁA BROŃ 
I ZAOPATRZENIE, CO 
PRAWDA NIE ZA DARMO

A ZNAJĄC  
EUROPĘ  
I ANALIZUJĄC  
PANUJĄCE  
NASTROJE MIAŁ TEŻ 
GORZKĄ ŚWIADOMOŚĆ 
TEGO,  
ŻE POLAKOM NIKT NIE 
POMOŻE

Przed decydującą bitwą, 
którą Marszałek postanowił 
stoczyć na obszarze pomiędzy 
Bugiem a Wisłą trwały nie tyl-
ko intensywne przygotowania 
wojskowe, lokalne bitwy i prze-
grupowania wojsk, ale też in-
tensywna praca propagandowa, 
poszukiwanie idei i motywa-
cji, sojuszników, które w wa-
runkach dwóch zderzających 
się światów były jeżeli nie tak 
samo ważne, to stanowiły waż-
ki wkład do wiktorii. 

Jak to wyglądało na linii 
oczekiwania pomocy od Europy 
Zachodniej widać z notatki sze-
fa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, generała Tadeusza 
Rozwadowskiego w lipcu 1920 
roku: „Czułem dobrze, że tyl-
ko na siebie samych liczyć mo-
żemy, a umacniała mnie w tym 
przekonaniu jeszcze przestro-
ga angielskiego marszałka Wil-
sona, ówczesnego szefa Szta-
bu Wielkobrytyjskiego, który 
wówczas na konferencji w Spa 
wypowiedział do mnie na po-
żegnanie te stanowcze słowa: 
Nie liczcie tylko na jakąkolwiek 
interwencję dyplomatyczną lub 
inną. Sowiety postanowiły za-
gładę Polski i jestem dokładnie 
poinformowany, że bezwzględ-
nie wszelkimi siłami do tego 
dążą i przez nikogo powstrzy-
mać się nie dadzą. My wszyscy 
pomóc Wam realnie po wojnie 
światowej nie możemy, a gdyby-

śmy nawet mieli odpowiednie 
siły do dyspozycji, to i tak na 
czas przerzucić ich do Polski nie 
zdołalibyśmy. Więc przyszłość 
wasza cała w waszym własnym 
tylko ręku, a jeśli sami zwycię-
żyć nie potraficie, to zginiecie 
niechybnie”. 

Ale Polska, pomimo wszyst-
ko, była zdeterminowana. Oto 
odezwa do obywateli i wojsko-
wych: „Obywatele Rzeczypo-
spolitej! Ojczyzna w potrzebie! 
Wrogowie otaczający nas ze-
wsząd skupili wszystkie siły, by 
zniszczyć wywalczoną krwią i 
trudem żołnierza polskiego 
niepodległość naszą. Zastępy 
najeźdźców, ciągnące aż z głę-
bi Azji, usiłują złamać bohater-
skie wojska nasze, by runąć na 
Polskę, stratować nasze niwy, 
spalić wsie i miasta i na cmenta-
rzysku polskim rozpocząć swoje 
straszne panowanie. Jak jedno-
lity niewzruszony mur stanąć 
musimy do oporu. O pierś całe-
go narodu rozbić się ma nawała 
bolszewizmu. Jedność, zgoda 
i wytężona praca niech skupi 
nas wszystkich dla wspólnej 
sprawy! Żołnierz polski, krwią 
broczący na froncie, musi mieć 
to przeświadczenie, iż stoi za 
nim cały naród, każdej chwili 
gotowy przyjść mu z pomocą. 
Chwila taka nadeszła. Wzywa-
my tedy wszystkich, zdolnych 
do noszenia broni, by dobro-
wolnie zaciągali się w szeregi 
armii, stwierdzając, iż za Oj-
czyznę każdy w Polsce z wła-
snej woli gotów złożyć krew i 
życie. Niech śpieszą wszyscy: i 
ci, młodość i siłę czujący w ży-
łach, co żelazem odpierać będą 
najazd wroga, i ci, którzy sta-
nąć mogą do pracy w instytu-
cjach wojskowych, by zwolnić z 
nich i zastąpić tych, co na fron-
cie przydatni być mogą. Niech 
na wołanie Polski nie zabrak-
nie żadnego z jej wiernych i 
prawych synów, co wzorem oj-
ców i dziadów pokotem poło-
żą wroga u stóp Rzeczypospo-

litej. Wszystko dla zwycięstwa! 
Do broni!

W imieniu Rady Obrony 
Państwa J. Piłsudski Naczel-
nik Państwa i Naczelny Wódz. 
Warszawa, dnia 3 lipca 1920 
r.”.

I sowiecka ulotka: „Na Za-
chód!!! Rozkaz do oddziałów 
Frontu Zachodniego Nr 1423/
Smoleńsk, 2 lipca 1920 Żołnie-
rze Armii Czerwonej! Nadszedł 
czas rozrachunku. Armia Czer-
wonego Sztandaru oraz armia 
drapieżnego Białego Orła sta-
nęły naprzeciw siebie przed bo-
jem na śmierć i życie. Przez tru-
pa Białej Polski prowadzi droga 
ku ogólnoświatowej pożodze. 
Na naszych bagnetach przy-
niesiemy szczęście i pokój ma-
som pracującym. Na Zachód!!! 
Wybiła godzina natarcia. Na 
Wilno, Mińsk i Warszawę! Na-
przód Marsz! Dowódca naczel-
ny Frontu Zachodniego, Tu-
chaczewski”.

Zarówno Józef Piłsudski, 
jak i komunistyczny dykta-
tor i premier ówczesnej Rosji 
Włodzimierz Lenin doskona-
le znali swoich przeciwników. 
Lenin znakomicie znał Europę 
i mentalność Europejczyków. 
Również inni rosyjscy rewolu-
cjoniści, tacy jak Lew Trocki 
czy Józef Stalin w krajach eu-
ropejskich, w tym też Polsce, 
byli niejeden raz. Patrzyli na 
Europę jako na ponętną zdo-
bycz, która, uważali, nie potrafi 
się przed nimi obronić. Ale aby 
zdobyć Europę Zachodnią, na-
leżało najpierw pokonać i zdo-
być Polskę. Polska była bardzo 
niewygodną przeszkodą – zde-
terminowanym krajem, który 
po 123 latach niewoli odzy-
skał niepodległość ofiarą wła-
snej krwi. 

Piłsudski z kolei znał za-
równo Europę Zachodnią jak 
i Rosję. Znał literaturę i men-
talność rosyjską. Rozumiał, że 
z połączenia tradycyjnego sa-
modzierżawia z nową komu-

nistyczną ideologią powstało 
zbrodnicze, krwawe mocar-
stwo, które zagraża nie tylko 
odrodzonej Rzeczpospolitej, 
ale też Europie. A znając Eu-
ropę i analizując panujące na-
stroje miał też gorzką świado-
mość tego, że Polakom nikt nie 
pomoże, że walcząc w obronie 
swej Ojczyzny będą Polacy zara-
zem bronili innych państw Eu-
ropy, ale będą walczyć w zupeł-
nym osamotnieniu. Ta chłodna 
i politycznie racjonalna myśl 
strategiczna Marszałka, deter-
minowała go do podejmowania 
dalekosiężnych i skutecznych 
decyzji. Miał absolutną pew-
ność, że wojna polsko-sowiec-
ka jest bezpośrednim starciem 
cywilizacji, ale jest tak, że Po-
lacy w tej wojnie walczą, jak i 
przed wiekiem „o wolność na-
szą i waszą”. Marszałek pisał: 
„Tuchaczewski prowadzi swe 
armie ku Wiśle z zadaniem nie-
sienia siłą tego, co nazywa re-
wolucją. Rewolucja z zewnątrz! 
Już sam tytuł zadania wojenne-
go ma w sobie ślady wyraźnie 
faktu, że rewolucja wewnętrz-
na nie istniała, gdy ją na ostrzu 
bagnetów z zewnątrz przynosić 
trzeba było. W każdym razie 
faktem było niezaprzeczonym, 
że sowiecka Rosja wojnę prowa-
dzi z nami pod hasłem narzu-

rozpoczynała na początku zimy 
wiosenny okres swego swobod-
nego życia po wiekowej niewo-
li. Była wiosna ta dość silna, by 
uzbroić w wysiłki dostateczną 
ilość ludzi niechcących raz jesz-
cze zakosztować, co znaczy ba-
gnet Armii Rosyjskiej niosący 
zagładę naszego własnego ży-
cia na korzyść złych czy do-
brych, to było wszystko jedno, 
lecz przymusowych tortur nie-
woli. Jako Naczelnik Państwa 
Polskiego i Wódz Naczelny jej 
sił zbrojnych dumny dotąd je-
stem, że byłem wyobrazicielem 
tych, co wiosnę w Polsce głosili i 
przejawy jej piersiami własnymi 
osłaniali”. W dramatycznych 
dniach pisał: „(…) Zwycięstwa 
jednak szukać trzeba. Na to jest 
wojna, na to są wodzowie. Wie-
czorem 5 sierpnia i w nocy na 
6, nie na jakiejś naradzie, lecz 
w samotnym pokoju w Belwe-
derze, przepracowywałem sie-
bie samego dla wydobycia decy-
zji. Problemem była przestrzeń 
i zaludnienie jej pracą wojny. 
Przestrzeń tak ogromna, ty-
siąc kilometrów olbrzymiego 
frontu, cała Europa cywilizo-
wana takiej przestrzeni nie zna! 
Wojska i siły dla zaludnienia tej 
przestrzeni wojną, dla opano-
wania jej z wszystkimi wiąza-
dłami i spoidłami brakowało. 
Strategia mas oparta była za-
równo na istnieniu milionów 
będących w ruchu, jak na uzy-
skaniu zapewnienia, że wszyst-
kie jednostki, będące w ruchu 
wzajemnie się wspierają prawie 
taktycznie, że są ze sobą zwią-
zane ścisłymi spoidłami. (…) 
W historii bitwy warszawskiej 
zastanowić musi każdego dziw-
na, nieoczekiwana i tak nagła 
zmiana ról obu stron walczą-
cych. Zwyciężony zostaje zwy-
cięzcą, zwycięzca zwyciężonym 
– w jakichś parę dni. Gdy zaś ze-
stawi się niezwykłą jakąś suge-
stię klęski polskiej, która nieod-
parcie narzucała się umysłom 
i sercom ludzkim nie tylko u 
nas w Polsce, lecz i na całym 
świecie, gdy się zestawi nieza-
przeczalny fakt upadku moral-
nego młodego państwa polskie-
go, czego wyrazem była wysłana 
delegacja pokojowa do stóp Tu-
chaczewskiego, z nagłym prze-
wrotem, który w jakiś błyska-
wiczny sposób nastąpił – szuka 
się bezwiednie jakichś nadzwy-
czajnych przyczyn tej nagłej 
zmiany, tego piorunującego 
przewrotu”.  

We wspomnieniach żony 
Marszałka są takie oto fakty 
sprzed bitwy: „Gdy żegnał się 
z nami, był zmęczony i posęp-
ny. Ciężar olbrzymiej odpowie-
dzialności za losy kraju przy-
gniatał go i sprawiał mękę… 
Pożegnał się z dziećmi i ze mną 
tak, jak gdyby szedł na śmierć. 
Niecierpliwiła go moja abso-
lutna pewność, że bitwa skoń-
czy się naszym zwycięstwem, 
a jemu nic się nie stanie… Re-
zultat każdej wojny – powie-

Bitwa o Europę

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI PRZYJMUJE DEFILADĘ ODDZIAŁÓW ODCHODZĄCYCH NA FRONT

cenia nam, Polakom, ustroju 
jednakowego ze sobą, tzn. so-
wieckiego. Fakt, że taki właśnie 
cel był dla wojny postawiony, 
był mi zupełnie dobrze znany 
i dlatego osobiście prowadzi-
łem wojnę nie o co innego, jak o 
to, aby ta rewolucja z zewnątrz 
przez sowieckie bagnety dla nas 
przyniesiona nie była. Polska 
początek wojny z Sowietami 
miała już w r. 1918, a był to 
rok, w którym zaledwie dwa 
ostatnie miesiące żyć zaczęła 
życiem samodzielnym. Dotąd 
bowiem żyć była zmuszona – 
również przez bagnety – życiem 
nie polskim, przez siebie samą 
urządzonym, lecz życiem ob-
cym, związanym aż z trzema 
państwami: Rosją, Niemcami 
i Austrią. Ta niewola u zabor-
ców trwała do końca r. 1918, 
już więcej niż 120 lat. Więcej 
zatem niż wiek cały darzono 
Polskę za pomocą bagnetów, 
które ongiś Polskę zwaliły, do-
brodziejstwami życia obcego i 
dlatego nieraz gorąco znienawi-
dzonego. Polska więc w r. 1918 
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POD WZGLĘDEM 
TRAGIZMU ZWYCIĘSTWA 
ARMII POLSKIEJ NIE 
MA SOBIE RÓWNEGO 
W DZIEJACH WOJEN. 
UZNANIE CAŁE NALEŻY SIĘ 
POLSCE ZA SPEŁNIENIE 
TEGO BOHATERSTWA

dział do mnie mąż przed roz-
staniem – jest niepewny, aż do 
jej skończenia. Wszystko jest w 
ręku Boga”. 

Bitwa Warszawska dzię-
ki zmysłowi operacyjnemu i 
wojennemu talentowi zarów-
no Wodza Naczelnego jak i 
takich generałów jak Tadeusz 
Rozwadowski, znakomitej pra-
cy kryptologów i działaniom 
wywiadowczym oraz motywa-
cji żołnierza polskiego w zacię-
tych bitwach, zmiennych kole-
jach, została jednak wygrana: 
„Cud nad Wisłą jest oczywiście 
dziełem Opatrzności, ale też i 
dziełem armii i całego narodu, 
który w kilkudniowych zma-
ganiach w obronie stolicy wy-
ładował całą swą energię i po-
święcenie”.

Lord d’Abernon – obecny 
w Warszawie jako członek mi-
sji brytyjsko-francuskiej przy 
władzach Rzeczypospolitej – 
zanotował w swoim dzienni-
ku tuż po zwycięstwie Wojska 
Polskiego nad Armią Sowiec-
ką: „Wysłałem dziś do Londy-
nu depeszę następującej treści: 
Polska kontrofensywa skiero-
wana przeciw lewemu skrzydłu 
armii rosyjskiej przemieniła zu-
pełnie sytuację wojenną. Nie-
przyjaciel, który docierał już 

do bram Warszawy, odrzuco-
ny został poza Narew i Bug. 
Polacy wzięli do niewoli wie-
le tysięcy jeńców. Ostatecznie 
odliczenia zdobyczy wojennej 
wykazują: 60000 jeńców, 100 
armat i 1000 karabinów maszy-
nowych, amunicji bardzo nie-
wiele, natomiast ogromna ilość 
pieniędzy papierowych wątpli-
wej wartości”.

Spośród państw Europy 
jedynie Francja akceptowała 
działania Polski oraz dostar-
czała broń i zaopatrzenie, co 
prawda nie za darmo. Gene-
rał Maxime Weygand – latem 
1920 roku doradca wojskowy 
we francuskiej misji w Warsza-
wie – pesymistycznie oceniał 
dramatyczną sytuację przed 
decydującą bitwą: „Los Polski 
nie wygląda zachęcająco, pew-
ne niepokoje wydają się uza-
sadnione. Polacy nie chcą ni-
kogo słuchać, postępują według 
własnego widzimisię, podsycają 
nienawiść wokół siebie. Czy w 
tych warunkach uda się ich nie-
licznym przyjaciołom oświecić 
i pokierować tymi ślepymi pe-
gazami, które nie znoszą żad-
nego wędzidła? Oto pytanie, 
które stawiam sobie codziennie 
bez znalezienia na nie odpo-
wiedzi”. Ten sam Weygand po 
polskiej wiktorii wpadł w praw-
dziwą euforię: „To zwycięstwo, 
które jest powodem wielkiego 
święta w Warszawie, jest zwy-
cięstwem polskim. Przewidu-
jące operacje wojskowe zostały 
wykonane przez generałów pol-
skich na zasadzie polskiego pla-
nu operacyjnego. Moja rola, jak 
też rola oficerów z misji francu-
skiej, ograniczała się do wypeł-
nienia braków w szczegółach 
wykonania. (…) To bohater-
ski naród polski sam siebie ura-
tował”.

A oto jak zwycięstwo Woj-
ska Polskiego i znaczenie Bitwy 
Warszawskiej oceniał brytyjski 
minister spraw zagranicznych 
Ratcliffe: „Pod względem tra-
gizmu zwycięstwa armii pol-
skiej nie ma sobie równego w 
dziejach wojen. Uznanie całe 
należy się Polsce za spełnienie 
tego bohaterstwa. Zasługi Pol-
ski podkreśla jeszcze ten fakt, 
że w czasie gdy staczała ona swą 
wielką bitwę, niejedno zaprzy-
jaźnione z nią mocarstwo stara-
ło się zniewolić Rząd Polski do 
przyjęcia warunków dyktowa-
nych przez sowietów”.

Ojciec Święty Benedykt XV, 
który przed bitwą wzywał do 
modlitwy za Polskę biskupów 
z całej Europy, w miesiąc po 
tym pisał do polskich bisku-
pów: „Nigdy nie wątpiliśmy, 
że Bóg będzie przy Polakach, 
którzy tak świetnie w ciągu wie-
ków religii się zasługiwali, a za-
powiedzieliśmy publicznie ob-
chody błagalne wtenczas, kiedy 
prawie powszechnie o ocaleniu 
Polski zrozpaczono, a wrogowie 
też ilością i powodzeniem odu-
rzeni, to między sobą bluźnier-
cze pytanie stawiali: „Gdzie jest 
Bóg ich?”. I oto wynik wojny 
naocznie wykazał, że „jest Bóg 
wśród Izraela”, na Jego to bo-
wiem skinienie w tym samym 
niejako momencie niebezpie-
czeństwo tak ogromne zaczę-
to odpierać, kiedyśmy społem 
z wiernymi, a przy dzielnej za 
swe ołtarze i ogniska ze strony 
Polski walce, błagalne dłonie 
jak niegdyś Mojżesz ku niebu 
wznosili. Szalony napór wro-
ga to miał na celu, aby znisz-
czyć Polskę, owo przedmurze 
Europy, a następnie podkopać 
i zburzyć całe chrześcijaństwo i 
opartą na nim kulturę, posługu-
jąc się do tego krzewieniem sza-
lonej i chorobliwej doktryny!”.

W wyniku bitew, które na-
stąpiły po „Cudzie nad Wisłą”, 
jak zaznaczają historycy, z pię-
ciu armii sowieckich uczestni-
czących w ofensywie na Polskę, 
jedna została całkowicie uni-
cestwiona, a pozostałe rozbite 

kompletnie. Prysły marzenia o 
rządach sowieckich w Polsce i o 
skomunizowaniu całej Europy. 
Moskwa musiała przyjąć pol-
skie warunki.

Przemawiając w Moskwie 
na zamkniętym posiedzeniu 
rządu rosyjskiego we wrześniu 
1920 roku Lenin tak tłuma-
czył, dlaczego przegrana Ar-
mii Czerwonej pod Warszawą 
była katastrofą: „Stanęliśmy 
przed nowym zadaniem. Mo-
gliśmy i powinniśmy byli wy-
korzystać sytuację militarną, 
żeby rozpocząć wojnę zaczep-
ną. Sformułowaliśmy to nie w 
oficjalnej uchwale, zawartej w 
protokołach Komitetu Cen-
tralnego, ale powiedzieliśmy 
między sobą, że sprawdzimy za 
pomocą bagnetów, czy w Polsce 
nie dojrzała już proletariacka 
rewolucja socjalistyczna. Wie-
dzieliśmy dobrze, że rozbija-
jąc armię polską, rozbijamy po-
kój wersalski, na którym opiera 
się cały światowy system obec-
nych stosunków międzynaro-
dowych. Gdyby Polska stała 
się sowiecka, pokój wersalski 
zostałby zburzony i cały sys-
tem międzynarodowy, usta-
nowiony dzięki zwycięstwom 
nad Niemcami, runąłby. (…) 
Polska wojna była najważniej-
szym punktem zwrotnym nie 
tylko w polityce Rosji sowiec-
kiej, ale także w polityce świa-
towej. Uważaliśmy bowiem, 
że gdzieś pod Warszawą znaj-
duje się nie centrum polskie-
go rządu burżuazyjnego, ale 
centrum całego współczesne-
go systemu imperialistycznego 
oraz, że okoliczności pozwala-
ją nam wstrząsnąć tym syste-
mem i prowadzić politykę nie 
w Polsce, ale w Niemczech i w 
Anglii. (…) Niemcy ogarnę-
ło wrzenie rewolucyjne, a an-
gielski proletariat wzniósł się 
na zupełnie nowy poziom re-
wolucyjny. Wszystko tam było 
gotowe do wzięcia. Lecz Pił-
sudski i jego Polacy spowodo-
wali gigantyczną, niesłycha-
ną klęskę sprawy światowej 
rewolucji. (…) Będziemy na-

dal przechodzić od strategii de-
fensywnej do ofensywnej, bez 
ustanku, aż wykończymy tych 
Polaków na dobre!”.

Nową próbę podboju Polski 
i Europy zapowiadał też mar-
szałek Michaił Tuchaczewski: 
„Tak kończy się ta nasza świet-
na operacja, wobec której drżeć 
musiał cały kapitał europejski, 
który odetchnął swobodnie do-
piero po jej ukończeniu. Bo-
wiem klasą robotniczą Europy 
Zachodniej na wieść o ofensy-
wie naszej Armii Czerwonej 
wstrząsnął ruch rewolucyjny. 
To poczucie objęło i proletariat, 
i burżuazję Europy i wstrząśnię-
cie rewolucyjne ogarnęło świat. 
Nie ulega najmniejszej wątpli-
wości, że gdybyśmy wyrwali z 
rąk burżuazji polskiej jej burżu-
azyjną armię, pożar ten nie dał-
by się ograniczyć ścianami pol-
skimi. Jak wzburzony potok, 
rozlałby się po całej Europie 
Zachodniej. Tego doświadcze-
nia rewolucji z zewnątrz Armia 
Czerwona nie zapomni. I jeże-
li kiedykolwiek burżuazja eu-
ropejska wyzwie nas do nowej 
walki, to Armia Czerwona po-
trafi ją pogromić, zaś rewolucję 
w Europie wesprzeć i rozprze-
strzenić”. (Tę zapowiedź Armia 
Czerwona zrealizowała w 1945 
roku w zwycięskim pochodzie 
przez Europę i ugruntowaniu 
„nowego ustroju”.)

Bardzo lakonicznie, ale jak-
że „wymownie” brzmiał raport 
Klimenta Woroszyłowa, który 
tak określił przyczyny klęski 
Armii Czerwonej: „Przeklęta, 
ciemna Polska wykazała szo-
winizm i tępą nienawiść do 
ruskich”. Komisarz politycz-
ny I Sowieckiej Armii Konnej 
nie mógł (nie chciał) widzieć 
i przyznać rację polskiej po-
stawie obrony swojej niepod-
ległości, odzyskanej po ponad 
wiekowej niewoli Ojczyzny, 
wierności ideałom walki za wol-
ność – „naszą i waszą”.  

Opracowała 
Janina Lisiewicz

GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI (W ŚRODKU) W CZASIE BITWY WARSZAWSKIEJ

MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI ORAZ GENERAŁ  
PAUL HENRYS – SZEF FRANCUSKIEJ MISJI  
WOJSKOWEJ W POLSCE W 1920 ROKU
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Zielna w Wędziagole od daw-
nych czasów jest wielkim świętem 
dla miejscowych mieszkańców, ich 
gości i pielgrzymów. Minionej śro-
dy, 15 sierpnia, już od wczesnego 
ranka do wędziagolskiego kościoła 
pw. św. Trójcy tłumnie zbierali się 
nie tylko wędziagolanie, ale też go-
ście, pielgrzymi z okolicznych rejo-
nów i miast: Wilna, Kowna, Jano-
wa, Kiejdan. Można było usłyszeć 
wiele osób rozmawiających w języ-
ku polskim. Przybyli goście z Pol-
ski i Niemiec. To znani działacze 
społeczni, potomkowie znanych 
rodzin wywodzących się z naszej 
krainy. 

Co ich przyciąga do Wędzia-
goły? Myślę, że w pierwszej ko-

Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wędziagole

lejności jest to pamięć o Polakach 
zamieszkałych tu od wieków i 
obecnie mieszkających, wspólno-
ta ducha, chęć po raz kolejny po-
wrócić, spotkać i powspominać.  

Zachowali oni piękne trady-
cje, zachowali wiarę, a ich po-
tomkowie, rozproszeni po wiel-
kich miastach Litwy i świata, co 
roku jeszcze znajdują czas w cza-
sie odpustu na Zielną na odwie-
dzenie wędziagolskiego kościoła 
i na kilku parafialnych cmen-
tarzach pochowanych swoich 
drogich zmarłych, spotkanie z 
krewnymi, znajomymi, kolega-
mi szkolnymi, rozmawianie w 
języku ojczystym. 

W ubiegłą środę uroczy-

go. O godzinie 10.00 odbyła się 
Msza św. w języku litewskim.   

Dziękujemy trio „Hanki” i 
zespołowi „Czerwone Maki” za 
cudowne pieśni wykonane pod-
czas Mszy św., takiego wspaniałe-
go wykonania w swoim kościele 
wędziagolanie dawno nie słysze-
li. Serca wszystkich zebranych 
modlących się zostały wzruszone 
i uniesione ku Niebu. 

Bardzo serdecznie dzięku-

jemy wicemer rejonu trockiego 
Marii Pucz i posłance na Sejm RL 
Wandzie Krawczonok, kierow-
niczce Stefanii Tomaszun za to, 
że te wspaniałe zespoły przybyły 
do nas i upiększyły święto. Dzię-
kujemy też nauczycielce szkół-
ki języka polskiego Leonii oraz 
uczniom i ich rodzicom za do-
bre przygotowanie i serdeczny 
udział w liturgii Mszy św. Dzię-
kujemy również członkini „Cari-

UCZENNICE NIEDZIELNEJ SZKÓŁKI JĘZYKA POLSKIEGO W ROLI PROCESJANTEK WRAZ ZE SWĄ NAUCZYCIELKĄ

"CZERWONE MAKI" PRZY POLSKIEJ BIBLIOTECE  
W WĘDZIAGOLE WRAZ Z GOSPODARZAMI

stą Mszę św. odpustową w języ-
ku polskim o godzinie 9.00 od-
prawił proboszcz, poeta, ksiądz 
Skaidrius Kandratavičius. Pismo 
Święte w języku polskim czytały 
uczennice niedzielnej szkółki ję-
zyka polskiego Karolina i Diana. 
Podczas Mszy św. śpiewali goście 
z rejonu trockiego – trio „Han-
ki” (kierownik Renata Joknienė) 
oraz zespół „Czerwone Maki” z 
rejonu szyrwinckiego (kierownik 
Stefania Tomaszun). Po Mszy św. 
odbyła się wspólna eucharystycz-
na odpustowa procesja dookoła 
kościoła, podczas której śpiewali 
przybyli goście. W czasie proce-
sji kwiatki sypały uczennice nie-
dzielnej szkółki języka polskie-

Bluźnierczy wybryk trójki 
tzw. showmanów z ekipy pro-
jektu „Zero Live Show” reży-
sera Emilisa Vėlyvisa w turgiel-
skim kościele przed Mszą św. 
w dniu Święta Wniebowzięcia 
NMP w ciągu minionego tygo-
dnia był komentowany przez 
przedstawicieli różnych grup 
społecznych i na różnych fo-
rach. W zasadzie zdecydowa-
na większość wypowiadających 
się w tej sprawie była zdania, że 

wybryk „aktorów” przekroczył 
normy dozwolonego zachowa-
nia zarówno z punktu widzenia 
ludzkiej moralności, jak też na-
ruszył prawa zagwarantowane w 
Konstytucji Litwy oraz art. 171 
Kodeksu Karnego RL. 

Samorząd rejonu solecz-
nickiego wydał w tej sprawie 
oświadczenie(zamieszczamy 
obok) i zwrócił się do organów 
praworządności o wszczęcie 
śledztwa. I to jest bardzo słusz-

na decyzja. Naruszyciele prawa 
i praw obywateli powinni od-
powiedzieć zgodnie z prawem. 
Jak wykazało zarówno bluź-
niercze zachowanie „artystów” 
w trakcie popisu w kościele tak 
i komentarz „reżysera”, który 
stawia siebie w roli sędziego naj-
wyższej instancji, ludziom tym 
obce jest pojęcie obowiązujących 
norm współżycia, poszanowa-
nia uczuć religijnych, tradycji, 
zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

Sztuka dla sztuki, a raczej 
realizacja swoich „twórczych” 
planów w formie bycia ponad 
wszystko i wszystkich, jest, nie-
stety, metodą działania wielu li-
tewskich przedstawicieli świata 
rozrywki. Taniocha, wulgaryzm, 
chamstwo oraz bluźnierstwo 
podawane są jako „wyzwolona 
sztuka”.

O morale „artystów” powie-
dziano w ciągu tego tygodnia 
dostatecznie wiele i raczej nie 
ma nadziei, że w ogóle istnieje 
u tych ludzi, którzy wynaturze-
nie wydają za „twórczość”. Nie-
pokoi to, że w tej całej niskiej 
próby szopce wyraźnie przewija 
się polski wątek. „Artysta” Co-
lolo zadał sobie trudu nauczyć 
się tekstu w języku polskim (pa-
miętam, że będąc w jury „StuD-
ni” miał wyraźne trudności z 
wysławianiem się po polsku, a 
propos, takich to „ekspertów” 
zapraszamy na polskie impre-
zy młodzieżowe). Showmani od 
siedmiu boleści wybrali rejon so-
lecznicki, polskie osiedle i pol-
ską Mszę św. do promocji swojej 
klaunady. Jeden z im podobnych 
„twórców” w audycji telewizyj-
nej napomknął o „przynależ-
ności Cololo do ,mniejszości”. 
Mając na uwadze to, że Pola-
cy zdecydowanie nie stanowią 
gros publiczności na imprezach 
tej kompanii, ani nie są fana-

mi Vėlyvisa rodzi się myśl, że 
wybór polskiej społeczności dla 
swojej prowokacji był świado-
my. Urągać się nad Polakami 
jest podwójnie cool. „Prości” 
ludzie z podwileńskiej prowin-
cji – jakiż to wdzięczny mate-
riał do takich „eksperymen-
tów”. Nawet w komentarzach 
„obrońców” tych „prostych lu-
dzi” przebrzmiewała nuta wyż-
szości, kiedy mówiono o tym, że 
dla reklamowania siebie i tego 
„popisu” mogli ludzie Vėlyvisa 
znaleźć „ciekawszy, twardszy i 
bardziej sensowny cel niż ludzi 
reprezentujących polską mniej-
szość na prowincji, która się nie 
potrafi obronić”. Spokojnie, pa-
nowie, potrafi. O tym świadczy 
reakcja samorządu rejonu so-
lecznickiego. Dobrze by było, 
jak zaznaczył jeden z kolegów, 
by w ślad za wszczęciem śledz-
twa i ukarania dowcipnisiów 
nastąpił pozew cywilny i żąda-
nie zadośćuczynienia uszczerb-
ku moralnego na okrągłą sumę. 
Już o tym mówiono, że właśnie 
kara pieniężna, która podniesie 
koszt ich chamskiej reklamy do 
odpowiedniej wielkości, może 
jedynie stać się tą zaporą przed 
aktywnym chamstwem. 

Nie mogę się powstrzymać, 
by jednak nie ustosunkować 
się do tej naszej „przeklętej po-
kory”. Oto wchodzi do kościo-

Pozbywanie się pokory
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Po modlitwach i uroczy-
stościach Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny święto 
się nie skończyło. Zielna – pięk-
ny czas do spotkań rodaków i 
gości, rozmów, dzielenia się 
wrażeniami, wspólnego wesele-
nia się. Wędziagolanie co roku 
organizują świąteczne spotka-
nie rodaków: planują tematy 
rozmów, przygotowują świą-
teczny program i poczęstunek. 
W ten sposób podtrzymują sta-

Miłe spotkania podczas Zielnej

re, wywodzące się z głębi wie-
ków, tradycje, które świadczą 
o tym, że podczas Zielnej nie 
można pozostawać w samotno-
ści – życie będzie ubogie.

Chcąc być katolikami 
otwartymi na społeczność, or-
ganizujemy tradycyjne spotka-
nie. Tego roku świętowaliśmy 
we wsi Stankuny, w zagrodzie 
„Banginis” („Wieloryb”). 
Przybywających do gospodar-
stwa gości wesoło witała kapela 

z Polskiej Biblioteki w Wędzia-
gole. Szczególnie cieszyli swo-
im przybyciem dostojni goście: 
prawnik, historyk dr Bogusław 
Niemirka z Instytutu Literatu-
ry Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie, razem z nim z Nie-
miec przybył filozof dr Zbi-
gniew Wilkiewicz z żoną An-
geliką, historyk Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego w Kownie 
dr Rūstis Kamuntavičius oraz 
nasz ziomek dr hab. Andrzej 
Edward Ancuta. 

Opowiadali oni o sobie, swo-
jej działalności i cieszyli się im-
prezą, jej organizatorami i gość-
mi. Uczestników święta weselił 
przybyły z rejonu szyrwinckie-
go polski zespół ludowy „Czer-
wone Maki” (kierownik Stefa-
nia Tomaszun). Ludzie długo 
oklaskiwali urocze zespolan-
ki za wykonanie wspaniałych 
piosenek. 

Swoim wystąpieniem praw-
dziwą burzę na sali wywołały 
ulubienice wędziagolan, zwy-
ciężczynie międzynarodowego 
festiwalu „Nida – 2016” – trio 
„Hanki” z Połuknia w rejonie 
trockim. Solistki kapeli dzia-
łającej przy Polskiej Bibliotece 
w Wędziagole Stasieczka i Zyta 
wzruszająco, serdecznie opo-
wiadały w swych piosenkach 
o zbyt szybko mknącym cza-
sie, przypomniały o oznakach 
zbliżającej się jesieni i wspania-
łej możliwości muzykowania, 

tasu” Zofii – to dzięki jej trosce i 
ofierze kwiaty upiększyły wszyst-
kie ołtarze w kościele.

Dobry nastrój towarzyszył 
wszystkim organizatorom ob-
chodów Zielnej w Wędziagole, 
miejscowym oraz okolicznym 
mieszkańcom, przybyłym go-
ściom. Cieszymy się i jesteśmy 
dumni z tej tradycji, by na Zielną 
spotykali się rodacy, krewni, zna-
jomi, byli szkolni koledzy, przy-
jaciele i pielgrzymi. Wierzymy, 
że bęzie to nadal kontynuowane.

wspólnego śpiewania, dzielenia 
się ze wszystkimi swoją radością 
i otwierania świata piosenek. 

Wyglądało, że repertuar ka-
peli nie ma końca – dźwięcza-
ły piosenki w języku polskim 
i litewskim. Cieszy, że Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, odpust Zielnej 
i święto spotkania rodaków 
w Wędziagole rozszerza się 
– przybywa tu co roku coraz 
więcej modlących się i gości. 
W naszej krainie to unikato-
we zjawisko. Wiadomo, jest ono 
niemożliwe bez pomocy innych 
ludzi. 

Za finansowe wsparcie im-
prezy wędziagolanie dziękują 
serdecznie sponsorom: Stowa-
rzyszeniu „Wspólnota Polska”, 
fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”, Polskiej Bibliote-
ce w Wędziagole.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

ła troje przygłupów, z których 
wyglądu bardziej czy mniej wy-
raźnie widać, że nie są „praw-
dziwymi” księżmi i biskupami 
i brak jest tych, co to dowcipni-
siów zwyczajnie wzięliby za kark 
i wystawili za próg świątyni. Na-
wet bez szturchańców – wygnali 
jak psów (chociaż psa raczej nie 
trzeba by było z kościoła wypę-
dzać, bo to stworzenie najczę-
ściej zachowuje się odpowiednio 
do miejsca) i tyle. Popsuliby tym 
samym im filmik, bo wątpię czy 
by chcieli siebie pokazać w tak 
„dostojnej” sytuacji. Chcieli się 
sobą lubować w roli tych, co to 
po wileńsku mówiąc: robią z ko-
goś durnia.

Robienie sobie swoistego po-
ligonu doświadczalnego z rejonu 
solecznickiego już przerabialiśmy 
przed ponad rokiem, kiedy to w 
czasie ćwiczeń przedstawiciele 
służb granicznych wystąpili w roli 
naruszycieli granicy i zajęli po-
sterunek policji, nie uprzedzając 
o ćwiczeniach miejscowych po-
licjantów. Incydent ten mógł się 
bardzo smutno skończyć. Wów-
czas komuś nie spośród „arty-
stów” tylko funkcjonariuszy, za-
brakło wyobraźni. Dowództwo 
„manewrów” przyznało błąd, 
sprawa została wyciszona. Ostat-
nio telewizja litewska pokazała 
nagrania tych ćwiczeń. Wcale nie 
wyglądało to zabawnie. 

W kalendarzu zbliżających 
się wyborów możliwie nieraz 
różni „działacze” i „artyści” ze-
chcą z podwileńskich rejonów 
robić poligon doświadczalny, a 
miejscowych mieszkańców wi-
dzieć w roli królików. Wyzbycie 
się „tej przeklętej pokory” może 
im te chęci odmienić.  

Janina Lisiewicz

Oświadczenie samorządu 
rejonu solecznickiego

Wczoraj, 15 sierpnia, przed 
uroczystym nabożeństwem z oka-
zji Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny do kościoła w Tur-
gielach weszła przebrana w szaty 
liturgiczne ekipa reżysera Emili-
sa Vėlyvisa, zakłócając tym sa-
mym powagę wierzących przed 
Mszą świętą.

Zgromadzeni na uroczysto-
ści wierni byli zszokowani zacho-
waniem przebranych aktorów, po 
polsku opowiadających o nowym 
projekcie, a potem rozdających 
zebranym skręty. Jeszcze bardziej 
zasmucił ich materiał wideo pod 
tytułem „Msza”, który był na 
żywo transmitowany w sieci spo-
łecznościowej Facebook. W sposób 
brutalny i bolesny nieproszeni go-
ście poniżyli godność społeczno-
ści turgielskiej, a upubliczniając 
swoją wizytę w kościele obrazili 

wiernych nie tylko Turgiel, nie 
tylko rejonu solecznickiego, lecz 
także całej Litwy. 

Samorząd rejonu solecznic-
kiego wyraża swoje oburzenie na 
bezpardonowe zachowanie osób, 
nazywających siebie artystami. 
Szydzenie z uczuć osób wierzą-
cych i symboli religijnych nie jest 
sztuką, a kościół nie jest miejscem 
na reklamę i żarty. Wtargnięcie 
do świątyni jest traktowane jak 
przeszkadzanie wiernym w wy-
konywaniu aktu religijnego. Ta-
kie zachowanie nie idzie w parze 
z zasadami etyki, a przebranie się 
w szaty liturgiczne w kościele jest 
czynem amoralnym i świętokrad-
czym. Zachowanie aktorów skłóca 
społeczności, jest głupie i nie ma 
usprawiedliwienia. 

Jesteśmy przekonani, że ak-
torzy naruszyli Konstytucję Re-
publiki Litewskiej, która głosi, 
że korzystając ze swoich praw 
i wolności, człowiek musi prze-
strzegać Konstytucji i ustawo-
dawstwa Republiki Litewskiej, 
nie ograniczać praw i wolności 
innych osób. Wtargnięcie się do 
kościoła było zakłóceniem pra-
wa wiernych do wykonywania 
obrzędów religijnych. 

Dziś, 16 sierpnia, samorząd 
rejonu solecznickiego zwrócił się 
do organów praworządności z 
wnioskiem o ocenę aktów „ar-
tystów”.

PRZYBYWAJĄCYCH  
DO GOSPODARSTWA 
GOŚCI  
WESOŁO  
WITAŁA KAPELA  
Z POLSKIEJ BIBLIOTEKI  
W WĘDZIAGOLE

CZŁONKINIE TRIO "HANKI" WRAZ Z WĘDZIAGOLANAMI



Z okazji Pięknego Jubileuszu 80-le-
cia członkini Zarządu Polskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Danucie  
JANKOWSKIEJ najserdeczniejsze życzenia: 
dobrego zdrowia i aktywności społecznej na 
długie lata, wszelkiej pomyślności w każdej chwi-
li i na każdym kroku, miłości i szacunku od naj-
bliższych oraz stałej opieki Matki Boskiej Ostrobram-
skiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji 80. Urodzin Kazimierzowi 
RUDZIŃSKIEMU wiązankę serdecznych 
życzeń: wiele zdrowia, pogodnych i ja-
snych dni w gronie najbliższych oraz obfi-
tości łask Bożych

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL
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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. 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelni-
ków i Sympatyków, że możecie Państwo 
zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każ-
dym urzędzie pocztowym na terenie ca-
łej Litwy. Prenumerata na październik i ko-
lejne miesiące 2018 roku będzie trwała do  
22 września. Chcemy zaznaczyć, że nadal ga-
zeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej pre-
numeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną 
przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenu-
meratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na 
to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – ty-
godnik Związku Polaków na Litwie – mieć w 
swoich domach. 

„Jezus – naszą nadzieją”

Proboszcz parafii podbrzeskiej ks. Marek Gładki, wspólnota 
lokalna oraz koło ZPL w Pikieliszkach   uprzejmie  zapraszają  na  
tradycyjny VII  Festyn parafialny z okazji odpustu Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny „Jezus – naszą nadzieją”, który odbędzie 
się  9 września 2018 r. przy domu parafialnym.

Program:
10.45 - uroczysta Msza św. dziękczynna (w języku litewskim);
12.15 - uroczysta Msza św. dziękczynna (w języku polskim);
14.00 - początek festynu;

Wystąpią:
Klub Miłośników Piosenki z Litewskiej Akademii w Wilnie (dyr. 
Vytautas Verseckas), zespół tańców i muzyki starożytnej „Puelli 
Vilnenses”, dzieci  klas początkowych  z okolicznych placówek 
oświatowych , zespół młodzieżowy „Randeo Anima” , „Jezioranka” 
- część rozrywkową umili grupa estradowa „Anima”; 
- gry, zabawy oraz inne rozrywki dla najmłodszych uczestników 
festynu.
                              Serdecznie zapraszamy!

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w 
Wilnie: 

• oferuje 3-letnie studia licencjackie na 
kierunkach EKONOMIA, INFORMATYKA, 
EUROPEISTYKA; 

• 2-letnie studia magisterskie na kierunku EKONOMIA 
(mogą być przyjęte osoby z dyplomem licencjata z nauk 
społecznych, technicznych)
• dyplomy uznawane na Litwie, w Polsce i we wszystkich 
państwach członkowskich Unii Europejskiej;
• 3-miesięczne praktyki zawodowe; 
• Wydział zapewnia atrakcyjne miejsca praktyk.

Terminy rekrutacji:
01.08.2018 – 23.08.2018 – rejestracja w IRK,
24.08.2018 14:30 – ogłoszenie wyników,
27.08.2018 – 29.08.2018  – przyjmowanie dokumentów,
od 31.08.2018 – wysyłanie decyzji.

Znajdziecie nas
Kalvarijų g. 135 (4 piętro), Wilno  
Tel: (8 5) 276 67 39
e - mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
www.uwb.lt

Dokumenty są przyjmowane: 
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:30

Rozpoczęła się II tura rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 


