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Polski Wrzesień

W RUINACH SCHRONU ZNAJDUJE SIĘ MOGIŁA DWÓCH OFICERÓW, KTÓRZY TU ZGINĘLI

Wrzesień w polskiej świadomości narodowej już od 79 lat kojarzony jest z II wojną światową, walką osamotnionego kraju z brunatnym
i czerwonym totalitaryzmami, wielką tragedią, jaka spotkała naród polski, który zdeterminowany stanął do walki z okupantami i w
ciągu sześciu wojennych lat na wszystkich frontach tej wojny oraz w kraju stracił co szóstego obywatela. Jednym z symboli chwały
polskiego oręża i ducha jest bitwa pod Wizną, która została stoczona w pierwszej dekadzie września. Westerplatte, Wizna, obrona
Warszawy, Grodna… Polska się broniła przed nawałnicą…
GÓRY I DOŁY
Kolejny sezon polityczny rozpoczyna się na Litwie w, rzec można,
bojowym nastroju. Tuż przed inauguracją jesiennej sesji Sejmu, prezydent wystąpiła w niezbyt dla niej
typowej roli – westalki pokoju. Jej
misja miała polegać na zaproszeniu
na pojednawczą kolację, do wspólnego stołu, liderów dwóch partii:
konserwatystów (opozycji) i zielonych chłopów (rządzących). Zaproszenie to zostało poprzedzone
przekonywaniem, że Litwie nie jest
potrzebna „wojna”. Pokojowy parlament ma się przysłużyć rozwiązywaniu rzeczywistych problemów,
a nie szukaniu starych grzechów
(poprzez tworzenie komisji, co so-

bie upodobali parlamentarzyści z
bociankami w klapie). Warto przypomnieć, że o takim przyjacielskim
układzie – szerokiej koalicji – marzyli na początku sejmowej kadencji
właśnie zieloni chłopi, zapraszając
do niej również konserwatystów.
Tamci odmówili. Nic w tym nie było
nadzwyczajnego. Jak w większości
parlamentów wytworzyła się pozycja i opozycja. Co innego, że w odróżnieniu od tradycyjnych układów
(tych w klasycznym stylu), kiedy to
opozycja zgłasza alternatywne projekty ustaw, poprawek do nich, czy
też inicjatyw, dwie strony zabrały się
na dobre do „umilania” sobie życia,
korzystając z najmniejszej nadarzającej się okazji. A takowych, jak

pamiętamy, nie zabrakło. „Szkolny
biznes” Austėi, standardy produkcji
Ramūnasa, problemy z wiatrakami Skardžiusa, czy też kłopotliwy
biznes syna Kubiliusa itp. Każda
okazja została wykorzystana. Czy
to się miało na jesiennej sesji rozwinąć w wojnę, której chciała zapobiec prezydent, czy głowa państwa widząc wojownicze zacięcie
zielonych chłopów występując w
roli mediatora chciała zapewnić
sobie w miarę spokojną końcówkę prezydenckiej kadencji (ciągle
krąży niczym widmo sprawa e-mailowej korespondencji na linii pani
prezydent – posłowie, kłopotliwi liberałowie), raczej się nie dowiemy.
Ale to, że odmowa lidera rządzą-

cej koalicji panią prezydent zmusiła
do powrotu do swego tradycyjnego wizerunku – osoby z wyższością spoglądającej na ogół (szczególnie ten, co się jej wymyka spod
kontroli) i wydającej jednoznaczne
sądy ujrzeliśmy w całej krasie. Odmowę wzięcia udziału w „pokojowej” kolacji i zawarcia przymierza,
głowa państwa skwitowała krótko:
góry już dojrzały do porozumienia,
a doły – nie. Kto w tym scenariuszu
jest tą „górą”? Wiadomo: prezydent
i konserwatyści. A „dołami”? Też
niby nie ma wątpliwości – Litewski Związek Chłopów i Zielonych.
(Teoria marksistowska, na której się
również pani prezydent kształciła,
głosiła, że zmiany – nie zawsze na

lepsze, ale rewolucyjne – miały następować wtedy, kiedy góry nie mogły rządzić, a doły żyć po staremu).
Na taki podział na dwie kategorie
dość boleśnie zareagował lider z
bocianem w klapie. Przypomniał, że
na Litwie nie jest to żadne novum,
kiedy ludzi się dzieli na normalnych
i sforę psów (šunauja), czy też inteligencję i buraki (runkeliai). Niby
z pokorą przyznał, że jego ludzie
mogą być „dołami”. Szkopuł tkwi
jednak w tym, że w obecnych politycznych realiach, to zieloni chłopi
są górą (dodatkowo wzmocnili swe
pozycje zapraszając do koalicji frakcję Porządku i Sprawiedliwości) i
mogą poważnie zdołować zbyt zadufanych kolegów.
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WSPÓLNE ZDJĘCIE PRZY ZAMKU W NIDZICY

Jakūbonis (autor m.in. wileńskiego pomnika Adama Mickiewicza).
Kolejnym punktem zwiedzania i poznania historii tej
krainy oraz walk z Krzyżakami była Nidzica. Znajduje się
tu jeden z najlepiej zachowanych zamków krzyżackich z
XIV wieku. Mogliśmy go obejrzeć i zwiedzić oraz odpocząć
od podróży na jego terenie. U
podnóża zamku znajduje się

POLSKIE TERMOPILE
Niedziela 9 września była tym
dniem, kiedy osiągnąć mieliśmy
zasadniczy cel naszej podróży
– miejsce bitwy pod Wizną.
Miejscowe obchody 79. rocznicy walk nad Narwią, na Górze Strękowej zostały zainaugurowane Mszą św., prezentacją
pocztów sztandarowych i kompanii wojskowych. Obchodom
towarzyszył Apel Poległych,
złożenie wieńców i zapalenie
zniczy oraz prezentacja historii bitwy i wydarzeń towarzyszących formowania jej historii
przez jej fanów: Stowarzyszenia „Wizna 39” oraz Fundacji
„Honor i Ojczyzna” im. Majora
Władysława Raginisa.

POCZTY SZTANDAROWE WILEŃSKICH GIMNAZJÓW

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili posłowie na
Sejm RP Bernadeta Krynicka i
Lech Antoni Kołakowski, licznie przybyli miejscowi mieszkańcy okolicznych wsi oraz rodacy z wielu mniej i bardziej
odległych miejscowości – ogółem około tysiąca osób.
Do naszej grupy członków
Zarządu na Górze Strękowej
dołączyli uczniowie wraz z nauczycielami wileńskich gimnazjów: im. Wł. Syrokomli,
J. Lelewela, S. Konarskiego
oraz J. I. Kraszewskiego oraz
członkowie Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej
Garnizonu w Nowej Wilejce.
Kilkuosobowe delegacje tworzyły poczty sztandarowe – każde gimnazjum przybyło wraz ze
swoim sztandarem. Młodzież w
szkolnych mundurkach i harcerze dostojnie reprezentowali
swoje placówki.
Po modlitwie za dusze poległych oraz w intencji niepodległości i przemówieniach
posłów, organizatorów uroczystości oraz prezesów Wileńskiego Oddziału Miejskiego
ZPL Marka Kubiaka i Związku Polaków na Łotwie Tadeusza Stankiewicza udaliśmy
się na miejsce, gdzie znajdują się pozostałości po schronie
dowodzenia na Górze Strękowej. To tu bitwą dowodził
i wykazał się męstwem i wiernością żołnierskiej przysiędze
i honorowi dowódcy kapitan
Władysław Raginis i porucznik Stanisław Brykalski. To
oni, by podnieść ducha bojowego żołnierzy, wśród których
było wielu rezerwistów, złożyli
przysięgę, że żywi nie opuszczą

pola walki.
Bitwa na odcinku Wizna,
gdzie znajdowała się ważna
strategicznie – otwierała drogę na Warszawę – przeprawa
przez Narew jest nazywana
polskimi Termopilami. To tu
w dniach 7-10 września 1939
roku na odcinku 9 km, stanowiącym jeden z punktów linii
obrony opartej o Narew, gdzie
na wiosnę 1939 roku zbudowano bunkry wzdłuż rzeki (które
jeszcze we wrześniu nie były w
pełni wykończone) 700 żołnierzy i 20 oficerów (prawda,
są podawane też inne liczby)
stanęło na drodze XIX Korpusu Pancernego generała Heinza
Guderiana, autora koncepcji
wojny błyskawicznej. 42 tysiące żołnierzy niemieckich, czołgi, wozy pancerne, wspierane
przez lotnictwo zostały zatrzymane na tym odcinku na kilka
dni – 7-10 września, krwawe
walki trwały w dniach 9-10.
To powstrzymanie natarcia
niemieckich sił, które uskuteczniła praktycznie garstka
polskich żołnierzy, pozwoliło
opóźnić dotarcie ugrupowań
nieprzyjaciela pod Warszawę i
sformować tam siły obronne z
różnych jednostek, które ściągały pod stolicę i dały szansę
wycofującym się polskim jednostkom dotrzeć w uporządkowanym składzie do granicy
Rumunii.
Po rozbiciu i zdobyciu kilku
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ŚLADAMI HISTORII
Zgodnie z ustalonym kalendarzem działalności zatwierdzonym przez Zarząd Wileńskiego
Oddziału Miejskiego Związku
Polaków na Litwie, prezesi kół
oddziału (ponad 50 osób) wyruszyli 8 września autokarem
z Wilna w kierunku Łomży i
Białegostoku, do miejsca znanego jako teren bitwy pod Wizną. Wybrano dłuższą, ale bardziej interesującą i malowniczą
trasę, która prowadziła przez
krainę jezior. I chociaż duży
autokar miał wielkie trudności poruszania się po jakże wąskich i krętych drogach, to te
niewygody kompensowały urocze widoki.
Uczestnicy wyprawy mogli też zrobić sobie powtórkę z
geografii i historii (dzięki kolegom-przewodnikom, pasjonatom historii Pawłowi Giedrojciowi i Walentemu Wojnille).
Integracyjne
śniadanie
mieliśmy w Sejnach, po którym zwiedziliśmy Bazylikę
Nawiedzenia NMP (podominikański zespół kościoła i budynków klasztornych), gdzie
spoczywa biskup Antoni Baranowski (Antanas Baranauskas) oraz znajduje się cudowna figurka Matki Boskiej
Sejneńskiej. Jest tu od 1619
roku, a w 1975 otrzymała koronę papieską. Nieopodal bazyliki stoi pomnik biskupowi
i poecie, którego autorem jest
litewski rzeźbiarz Gediminas

obiekt Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla
Miodosytnia Miody Nidzica
(1868 r.), są tu produkowane
słynne miody.
Mijany Augustów nie tylko uczciliśmy przypomnieniem historii budowy Kanału
Augustowskiego, ale też kultową piosenką „Beata”. Na trasie brzmiał często śpiew, bowiem towarzyszył nam lubiany
na Wileńszczyźnie wykonawca
Andrzej Wołkonowski.
Do celu pierwszego dnia
podróży – Zamku w Pułtusku
– Domu Polonii – dotarliśmy
o godzinie 20.00 i po rozlokowaniu się w zamkowych pokojach (należy do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które
zechciało nam życzliwie użyczyć gościnności) udaliśmy się
na uroczystą kolację na taras
nad Narwią, którą uatrakcyjnił
swym śpiewem Andrzej Wołkonowski.

NIEDZIELA
9 WRZEŚNIA
BYŁA TYM DNIEM, KIEDY
OSIĄGNĄĆ MIELIŚMY
ZASADNICZY CEL NASZEJ
PODRÓŻY – MIEJSCE
BITWY POD WIZNĄ.
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schronów, Niemcy nie mogąc
zdobyć schronu dowództwa
(porucznik Stanisław Brykalski został śmiertelnie ranny)
wysłali parlamentarzystę, który oznajmił, że znajdujący się
w niewoli polscy żołnierze zostaną rozstrzelani, o ile schron
nie skapituluje.
Kapitan Władysław Raginis
zwolnił żołnierzy obecnych w
schronie z przysięgi, sam zaś,
zgodnie ze złożoną przysięgą
odebrał sobie życie poprzez
wybuch granatu.
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ZACHOWAĆ
PAMIĘĆ I GODNOŚĆ
Niemcy już w pierwszych
dniach wojny wykazali się
gwałceniem wojskowych konwencji. Po zajęciu schronu
podpalili jego wnętrze i zwłoki bohaterskiego dowódcy zostały opalone. Dopiero po kilku dniach miejscowi ludzie
mogli pochować ciała oficerów. Zrobili to w miejscu ich
śmierci, obok schronu. Ale nie
dane było im tu spoczywać. Po
17 września, kiedy te tereny,
zgodnie ze zmową Hitlera ze
Stalinem, zajęła Armia Sowiecka, wydano postanowienie o
przeniesieniu ciał ku podnóżu
góry, przy szosie.
W latach 60. w miejscu
tym, przy przydrożnej kapliczce ustawiono obelisk i kamień
nagrobny z informacją o spoczywających tu żołnierzach.
Dopiero po 72 latach z honorami należytymi polskim oficerom ich szczątki zostały uroczyście złożone w mogile na
terenie schronu.
Obecnie co roku, w rocznicę
bitwy odbywają się tu uroczystości ku czci tych, co stawili opór
przewyższającym ich kilkadziesiąt razy siłom Niemiec hitlerowskich. Wielce interesującym

i wzruszającym faktem jest to,
że bohaterski opór kilkuset polskich żołnierzy znalazł odzwierciedlenie w muzyce. Nie tylko
polski zespół „Forteca” ma w
swym repertuarze utwór „Bitwa pod Wizną”, ale też światowej sławy formacja szwedzka
„Sabaton”. Po otrzymaniu od
jednego z fanów wiadomości
na temat stoczonej przez Polaków bitwy pod Wizną, stworzyła utwór „40 : 1”. Jest on bardzo
często wykonywany na koncertach grupy, która jest zauroczona bohaterstwem polskich żołnierzy. Był śpiewany również w
Niemczech, gdzie w rytmie metalu oddano hołd bohaterom.
Podczas tegorocznych uroczystości wieńce na mogile bohaterskich oficerów złożyli
przedstawiciele Wileńskiego
Oddziału Miejskiego ZPL oraz
prezes Związku Polaków na
Łotwie Tadeusz Stankiewicz.
Co wiąże Władysława Raginisa z Wilnem i Łotwą. Otóż
przyszły oficer (zginął w wieku 31 lat) przyszedł na świat
koło Dyneburga, zaś naukę pobierał w Wilnie. Możemy być
dumni, że Kresy podarowały
Macierzy kolejnego obrońcę,
dla którego pojęcia Bóg, Honor, Ojczyzna nie były tylko
hasłami, lecz życiową busolą.
Wzruszającymi chwilami
uroczystości był Apel Pamięci
Oręża Polskiego oraz wzbicie
się w pogodne niebo nad Górą
Strękową tysiąca gołębi, których właścicielami są hodowcy z okolicznych miejscowości.
Po oficjalnych uroczystościach i zjedzeniu żołnierskiej grochówki, wysłuchaliśmy opowiadania o bitwie oraz
pogmatwanych historii dotyczących pochówku szczątków
dwóch oficerów.
Prezes Fundacji „Honor i

WILNIANIE WRAZ Z RODAKAMI Z MACIERZY NA GÓRZE STRĘKOWEJ

Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa Dariusz Szymanowski opowiedział o tym,
że wbrew temu, że bitwa ta
świadczyła o męstwie i wierności przysiędze polskiego
żołnierza, który w pierwszych
dniach wojny musiał odpierać
kilkadziesiąt razy przeważające siły wroga i dać radę z wielkim stresem psychicznym – z
obronnych wzgórz doskonale
widzieli jaka nawałnica stali,
wspierana przez lotnictwo na
nich rusza, jak wiele innych
kart historii, doczekała się różnych interpretacji. Powstawały wersje, że kapitan Raginis
mógł opuścić pole walki, być
zastrzelonym przez własnych
żołnierzy, którzy chcieli kapitulować…
Jak powiedział Dariusz Szymanowski, dorastając w pobliskiej wsi, gdzie był świadkiem
opowiadań o wrześniowych
wydarzeniach na Górze Strękowej, już w dorosłym życiu
postanowił stanąć w obronie
honoru oficera. Droga była
jedna – odnalezienie szczątków kapitana. Temu poświęcił wiele sił wraz z kolegami z
Fundacji.
Postanowili szukać w miejscu pochówku przy szosie, u
podnóża góry. Z zachowanych
zdjęć z przełomu lat 50. - 60.
i wspomnień świadka wynikało, że pod tradycyjnym pomnikiem mogą znajdować się
szczątki. Jako prywatna jednostka musieli pokonać wiele
trudności, by dostać jednodobowe pozwolenie na przeprowadzenie ekshumacji. Prace
rozpoczęli o drugiej nad ranem. Niestety, w miejscu mogiły nic nie znaleziono. Jednak
pan Dariusz nie dał za wygraną. Jako geodeta postanowił
gruntownie przyjrzeć się tere-

nowi i porównać go ze zdjęciem. Postanowił zaryzykować
i ponownie tego samego dnia
podjąć jeszcze jedną próbę. Z
oględzin i intuicji wynikało,
że ciała mogą spoczywać obok
mogiły, pod kamiennym chodnikiem. Intuicja geodety nie
zawiodła. Poszukiwania okazały się owocne. Znaleziono
szczątki Władysława Raginisa, co potwierdziła późniejsza
ekspertyza DNA. Oględziny
potwierdziły również to, że kapitan wysadził się granatem.
Znaleziono również kilka drobiazgów: m.in. wieczne pióro.
Uroczystego żołnierskiego pochówku szczątków ciał
dokonano w rocznicę bitwy w
2011 roku. Należy zaznaczyć,
że wszystkie prace poszukiwawcze, jak i organizowane co
roku obchody rocznicy są finansowane zarówno z prywatnych pieniędzy pana Dariusza
Szymanowskiego jak i fundacji.
Pan Szymanowski w rozmowie
podkreślił, że jest to jego i kolegów pasja. W ten sposób spłacają dług wdzięczności…
Zarówno ta bitwa, jak i wiele późniejszych: Monte Cassino, Powstanie Warszawskie czy
wileńska „Ostra Brama” nie
wpisują się w schemat racjonalnych, planowanych skrupulatnie obliczanych scenariuszy
przeprowadzanych operacji
wojskowych. Ktoś z wybitnych mężów stanu powiedział,
że takich wydarzeń nie można
oceniać z punktu widzenia korzyści, wyników, a tylko celowi
przyświecającej idei. A ta we
wszystkich tych przypadkach
była jedna – wolność ojczyzny,
wierność odwiecznym tradycjom polskiego oręża i romantyzmowi, który nas, Polaków
cechuje..
Podbudowani tak znamien-

www.zpl.lt

3

WZRUSZAJĄCYMI
CHWILAMI UROCZYSTOŚCI
BYŁ APEL PAMIĘCI ORĘŻA
POLSKIEGO ORAZ WZBICIE
SIĘ W POGODNE NIEBO
NAD GÓRĄ STRĘKOWĄ
TYSIĄCA GOŁĘBI
nymi faktami z naszej chlubnej, chociaż wcale niełatwej
historii, wracaliśmy do Wilna.
Przez okna autokaru oglądaliśmy niezbyt zamożne miasteczka i wsie. Ale wszędzie dawało się odczuć pulsujące życie:
trwały prace polowe, wykopki,
większą część zabudowań pokrywały reklamy. Polska pracuje. Wszędzie spotykaliśmy
stada krów, których u nas, na
Litwie, podobno się nie opłaca
hodować. A Polak potrafi. Potrafi pracować i walczyć w obronie swego domu, swego życia,
godności, swego kraju. To odczucie bardzo podbudowuje i
rodzi dumę, zarówno z życiorysów takich ludzi jak kapitan
Raginis, jak i dzisiejszych pracowitych rodaków.
Członkowie Oddziału na
czele z organizatorami wyprawy pod Wiznę: prezesem
Markiem Kubiakiem oraz wiceprezes Krystyną Zimińską
i członkiem Rady Oddziału
Władysławem Wojniczem są
wdzięczni sponsorom, dzięki
którym ta wyprawa śladami
naszej chlubnej historii stała
się możliwa: Senatowi RP, Ambasadzie RP w Wilnie oraz realizującej przekazanie środków
Senatu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Janina Lisiewicz
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Na tropach prowokacji (2)
Czytaliśmy ostatnio o obradach Forum Polonijnego w Krynicy, które się odbyło na początku września br. Jak zwykle dużo tam zostało
wypowiedzianych słusznych haseł, teorii i zadań dla Polonii i Polaków za granicą. Wygląda na to, że mówiono nawet w dobrej wierze i
z przekonaniem: o jednym narodzie ponad granicami, potrzebie bronienia wspólnym wysiłkiem wizerunku Polski i Polaków na świecie,
polskiej racji stanu, określano jak wspierać i aktywizować społeczności polskie w krajach zamieszkania itd.
„Polacy sami powinni uwierzyć w swoją rolę w krajach zamieszkania, w to, że władze drugiej ojczyzny powinny z nimi się liczyć, że
sytuacja w ostatnich latach zmienia się na plus. Polacy potrafią pokazać naszego narodowego ducha” itd.
Polacy na Litwie już to wszystko wydaje się przerobili. Dobrze się
zorganizowali i nie tylko nie czekali łaski od władz swego kraju zamieszkania, ale wszędzie, gdzie to możliwe, sami sięgnęli po tę władzę, na wszystkich jej szczeblach.
W tym biegu z przeszkodami osiągnęli wiele. Ale nie o tym dziś
mowa. Powstaje pytanie, jak to jest możliwe, że najbardziej dokuczliwe przeszkody są nie te siłą rzeczy „naturalne”, wypływające z litewskich narodowych środowisk, ale właśnie polskojęzyczne, hojnie
podsycane i finansowane z Warszawy.
Ostatnio warszawska fundacja mająca za zadanie niby niesienia
pomocy Polakom na Wschodzie, jak wiadomo, kolejny raz ogłosiła
wojnę dla ZPL. Bezwzględną, bezkompromisową, nie na życie, a na
śmierć. Zatrudniła nawet pracowniczkę znającą język litewski, która potrafi powstające w fundacji „dokumenty” oskarżające Związek
Polaków na Litwie na bieżąco tłumaczyć i wysyłać do prasy litewskiej. Może też wystąpić w telewizji litewskiej „z potępieniem przestępstw” popełnionych przez ZG ZPL. A przecież nikt nikomu jeszcze żadnego przestępstwa nie udowodnił. I jak to się ma do polskiej
racji stanu, do wizerunku Polski i Polaków? Ile to w sumie Polskę
kosztuje – krynice, podejmowane przeciwstawne, jakieś zaiste bol-

szewickie „jedynie słuszne decyzje” przez falkowskich, dzięciołowskich, przełomców i Ko, w połączeniu z produktem ostatecznym –
„Dviračio šou” w litewskiej telewizji. Kto chociaż raz to oglądał,
wie o czym mowa.
Nie jest to zwykłe wysilanie się na ironię, satyrę. To w najbardziej
chamski sposób jest zohydzana i wybrzydzana Polska i Polacy oraz
wszystko, co polskie. Wykorzystają w tym celu każdy pretekst. To nie
może nie boleć ludzi, którzy całe życie mieli tę Polskę w sercu i zawsze dla niej pracowali.
Wielu naszych liderów wielokrotnie prowadziło podobne konferencje, panele, dyskusje na różnym szczeblu Polonii świata. A dzisiaj to wszystko – mówią – brzmi jakby w tle diabelskiego chichotu.
Jedna ręka usiłuje coś robić, druga – wszystko ścinać pod korzeń...
Trudno. Jest jak jest. Przecież zawsze liczyliśmy przede wszystkim na siebie. Dziękowaliśmy za pomoc, gdy ona była, a jeżeli nie – i
tak robiliśmy swoje. Pokazywaliśmy, jak to określił w Krynicy Adam
Kwiatkowski z Urzędu Prezydenta RP, naszego narodowego ducha.
Tak było, jest i będzie.
Ale skoro przeciwko ZPL przez całe lato jest prowadzona otwarta
wojna, z przywołaniem sił najbardziej nam nieprzychylnych, musimy się, niestety, bronić. Tracąc czas, który można by było wykorzystać w lepszej sprawie.
W pierwszym odcinku artykułu „Na tropach prowokacji” pisaliśmy
o manipulacjach, kłamstwie i obłudzie ludzi, którzy zorganizowali tę
prowokację i przez całe lato prowadzą otwartą wojnę przeciwko ZPL,
posługując się znanymi metodami organizowania przewrotów przez
służby specjalne, udoskonalonymi przez KGB do perfekcji.
Stwierdziliśmy też, że rolę przewodnią w tej niszczycielskiej robocie na Litwie pełni tzw, środowisko ZW pod kierownictwem Czesława Okińczyca. Tego samego Okińczyca, któremu marzy się fotel
prezydenta Litwy...
Dziś zamieszczamy materiał o nim znaleziony w internecie.

KGBistowskie sztuczki Okińczyca
W lutym bieżącego roku
Litwą wstrząsnął agenturalny skandal. Vitas Tomkus,
redaktor naczelny tygodnika
„Respublika”, opublikował listę współpracowników KGB,
na której znalazło się wiele
osób związanych z litewskim
życiem publicznym, w tym
politycy, biznesmeni oraz tak
zwani działacze. Niestety na
tej liście hańby znalazło się też
polskie nazwisko. To przedstawiający się jako Polak z Litwy
Czesław Okińczyc, prezes Radia Znad Wilii, przez najbliższych „adoratorów”, których
zresztą jak sami przyznają nie
jest zbyt wielu, obwołany „wileńskim autorytetem”.
TAJEMNICZE MILCZENIE
OKIŃCZYCA
Fakt ten nie był zresztą wielkim zdziwieniem ani zaskoczeniem dla większości miejscowych Polaków, którzy wiedzą,
kto jest porządnym człowiekiem, a kto porządnego tylko
udaje. Wszyscy, w tym media,
czekali na bezzwłoczne odniesienie do sprawy, ale oczekiwanej szybkiej reakcji ze strony
„Pana Mecenasa” na tę listę nie
było. Dlatego Polacy na Litwie
zaczęli coraz głośniej zadawać
pytanie, dlaczego? Z jakiego
powodu? Aż tu nagle, po pół
roku tajemniczego milczenia, odezwał się sam Czesław

Okińczyc na łamach własnego portalu ZW. I tak jak wiele
osób przewidywało, spróbował,
zresztą całkiem niezgrabnie,
zaprzeczyć doniesieniom, które już od dłuższego czasu krążyły po świecie. I tu nastąpiła rzecz dziwna, bo Okińczyc
zamiast zaprzeczyć informacjom o tym, że współpracował
z KGB, podjął nieudolną próbę
podważenia samej listy, opublikowanej w lutym tego roku
przez tygodnik „Respublika”.
W swoim kuriozalnym oświadczeniu przechwalał się swym
udziałem w 1991 roku w komisji Rady Najwyższej Republiki
Litewskiej do spraw likwidacji
KGB, a także tym, że wystąpił
z zapytaniem na swój temat do
Komisji Lustracyjnej i otrzymał
„odpowiedź” mówiącą o tym,
że Komisja nie posiada danych
o jego potajemnej współpracy
z KGB.
WYSTĄPIŁ DO
NIEWŁAŚCIWEJ
INSTYTUCJI
Taka odpowiedź Komisji jednak nie dziwi, gdyż mecenas
użył sztuczki w iście KGBistowskim stylu i wystąpił do
niewłaściwej instytucji. A zatem zaświadczenie, czy raczej
„papierek”, którym wymachuje
nasz sygnatariusz jest niewiarygodny. Wygląda to na próbę
ukrycia prawdy, bo występując

o informację na swój temat do
Komisji Lustracyjnej, wystąpił
do instytucji, która od dawna
nie ma już dokumentów na temat agentów KGB. Otóż, jak
oficjalnie pismem z dnia 20 lipca 2018 roku poinformowało
posła Zbigniewa Jedzińskiego
Centrum Badania Ludobójstwa
i Ruchu Oporu Mieszkańców
Litwy (litewski IPN), to Centrum administruje bazą danych
zawierającą informacje o tajnych współpracownikach KGB,
a nie Komisja Lustracyjna, gdyż
ta zgodnie z ustawą przekazała
całą dokumentację do Centrum
już w lutym 2011 roku. Informację tę potwierdził również
na piśmie Departament Bezpieczeństwa Państwa. Oznacza
to wprost, że Okińczyc wystąpił z zapytaniem do instytucji,
która od wielu lat nie ma dokumentów dotyczących tajnych
współpracowników KGB, ponieważ przekazała je innemu
organowi. Okińczyc musiał o
tym wiedzieć jako prawnik i
osoba zainteresowana sprawą.
Wszystko wskazuje na to, że
celowo manipuluje informacjami na swój temat, znajdującymi
się w teczkach KGB.
NERWOWE RUCHY
PREZESA RADIA
ZNAD WILII
Natomiast podważanie w całości tzw. „listy Tomkusa“ jest

działaniem jak najbardziej
niepoważnym. Bo nawet jeśli
można się tam doszukać pewnych błędnych danych, to w tej
konkretnej sprawie nie chodzi
przecież o nazwiska wszystkich wymienionych na liście,
lecz literalnie o samego Czesława Okińczyca. I jak widać,
z uświadomieniem sobie tego
prostego faktu pan mecenas,
biznesmen i sygnatariusz w
jednej osobie ma wyraźny problem. A to oznacza, że nie wie
jak wybrnąć z tej kłopotliwej
dla niego sytuacji. Stąd pomysł
rozmycia sprawy, skierowania
jej na boczny ślepy tor poprzez
zanegowanie i podważenie całej listy tajnych współpracowników. Tyle, że takie nerwowe ruchy prezesa Radia Znad
Wilii jeszcze bardziej uwiarygodniają prawdziwość „listy
Tomkusa”. Bo, jak mówi stara
zasada dyplomacji, prawdziwe
są tylko informacje zdementowane.
OKIŃCZYC JAK MICHNIK
I tu ciekawostka, jak informuje o sobie Okińczyc, w czasach
pełnej władzy Landsbergisa na
początku lat 90. działał jako
„likwidator” KGB na Litwie.
A to oznacza, że mógł „buszować” w teczkach bezpieki do
woli, miał okazję poznać nazwiska kagiebistów i ich tajnych współpracowników, miał
także dostęp do materiałów na
swój temat, jeśli takie były, a
raczej były, gdyż Okińczyc to

przecież nie byle kto w gronie
przyjaciół największego polakożercy Landsbergisa. Mecenas
i reszta „likwidatorów” mieli
czas i możliwości z tej wiedzy
zrobić przez lata odpowiedni
użytek i skrupulatnie ją wykorzystać. Zresztą podobnie
działo się na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce, gdy
władzę miał układ okrągłostołowy, a w komisji penetrującej
archiwa polskiej bezpieki był
Adam Michnik, który najpierw
poznał nazwiska, a potem stał
się zagorzałym przeciwnikiem
lustracji. Tylko garstka wybranych, a raczej wyselekcjonowanych, jako jedyna miała
możliwość zajrzenia do tajnych
archiwów, które potem zostały
na całe lata szczelnie zamknięte nawet przed historykami.
Tak było zarówno w Polsce jak
i na Litwie, gdzie tylko nieliczni zapoznali się z tajnymi
zbiorami, w tym Okińczyc, a
w Polsce Michnik, dziś wielcy
przyjaciele, szefowie bliźniaczych mediów o liberalno-lewicowym charakterze.
„PAPIERKOWA”
KPINA Z LUDZI
Taki stan rzeczy przez wiele
lat umożliwiał spekulowanie,
rozmaite rozgrywki, zapewne też szantażowanie osób o
skażonej przeszłości, które
po zmianach ustrojowych pozostały aktywne w sferze publicznej. Wreszcie, zwrócenie
się do przewodniczącego Ko-
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misji Lustracyjnej Algimantasa Urmonasa, to już zwyczajna
kpina z ludzi. Według opinii
posła Zbigniewa Jedzińskiego,
Czesław Okińczyc publikując
„papierek” z Komisji Lustracyjnej mógł mieć nadzieję, że
żadna osoba nie będzie wnikać
w zaistniałą sytuację i tym samym „wywinie się” ze stawianych mu zarzutów i leżących
na nim podejrzeń o bycie sowieckim konfidentem i donosicielem. Przecież każdy jako
tako rozgarnięty człowiek wie,
a Okińczyc jako prawnik powinien wiedzieć to najlepiej, że w
świetle obowiązującego prawa
Komisja nie mogła udzielić innej odpowiedzi jak odmowna,
ponieważ po pierwsze: dokumenty na temat tajnych współpracowników przekazała siedem lat wcześniej do wyżej
wymienionego Centrum, czyli litewskiego IPN. A po drugie:
Sejmas na kolejne 75 lat utajnił
nazwiska osób współpracujących z KGB. Na to także zwrócił uwagę poseł Jedziński, a wie
co mówi, bo to on w Sejmasie
forsuje ustawę o ujawnieniu kagiebistów, którzy przecież jako
potencjalne ofiary szantażu obcych służb mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
Litwy również dzisiaj.
MANIPULACJE
I KNEBLOWANIE
UST PRAWDZIE
Na portalu ZW Czesława Okińczyca, pod jego tekstem, skasowano wszystkie komentarze
pokazujące właśnie manipulacje i kagiebistowskie sztuczki Okińczyca. W tym wpis posła Jedzińskiego: „Tak wysoce
rozgarnięty polityk jak Czesław
Okińczyc nie wie gdzie się trzeba zwrócić, ażeby otrzymać informację o współpracy z KGB.
Przewodniczący Komisji Lustracyjnej prof. dr Algimantas
Urmonas nie może przedstawić takich danych ponieważ ich
po prostu nie posiada. To jakby
od dentysty otrzymać zaświadczenie że jesteś zdrowy „psychicznie”. Cóż, poprzez takie
manipulacje i kneblowanie ust
próbuje się uciszyć prawdę. Być
może odzywają się przyzwyczajenia z dawnych czasów, gdy
prawda mogła być tylko jedna, a mających inne zdanie po
prostu się uciszało i odmawiało
im głosu. Na koniec warto poszukać odpowiedzi na pytanie,
dlaczego Okińczyc po miesiącach milczenia zdecydował się
na zabranie głosu? Odpowiedź
nasuwa się sama, bo atmosfera
wokół niego bardzo zgęstniała
i ludzie nabrali przekonania,
że kagiebiści przefarbowani na
bezpiekę litewską nadal „swawolą” w kraju. Z pewnością
również w Polsce zauważono,
że bezwarunkowe wspieranie
prywatnych okińczycowych
mediów wielkimi dotacjami z
Senatu za pośrednictwem fun-

dacji, czy pieniędzmi Orlenu,
w świetle mocno podejrzanej
przeszłości samego Okińczyca,
jest mało roztropne i zakrawa
na skandal, który może odbić
się negatywnie na wizerunku
darczyńców. Z tego powodu
media zależne od Okińczyca
rozpoczęły desperacką, propagandową próbę jego wybielenia.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla Litwy, Polaków na Litwie, jak również Polski, byłaby powszechna lustracja, która
oczyściłaby życie publiczne z
agentów i zakończyła żenujące
spektakle, jak ten z mecenasem
w roli głównej, gdy on manipuluje rzekomym dokumentem
instytucji, która od wielu lat po
prostu nie posiada żadnych dokumentów KGB.
Antoni Matulewicz,
mojekresy.pl

ZAPROSZENIE
CENTRUM WSPÓLNOTY W ZUJUNACH
serdecznie zaprasza wszystkich

NA ŚWIĘTO PLONÓW

„WSPÓLNOTA JAK JEDNA RODZINA“
15 września 2018 r., godz. 13.00
DZIEDZINIEC CENTRUM KULTURY
(Zujuny, ul. Mokyklos 1)
Projekt jest finansowany
ze środków
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Jerzy Karpowicz

Pamięć, która przetrwała

ŻOŁNIERZE DOCZEKALI SIĘ NALEŻYTYCH IM HONORÓW

wanej osoby. Pani Izabela była
świadkiem śmierci i pochówku
podporucznika Wojciecha Stypuły – oficera IV Batalionu Nowogródzkiego Okręgu AK, który
zginął 22 lipca 1944 roku zastrzelony przez sowieckich oprawców
w Puszczy Rudnickiej. Zabezpieczono materiał kostny podporucznika do badań DNA.
Miejsce pochówku trzeciego
akowca – nieopodal Ejszyszek,
przy starej drodze prowadzącej
do grodziska zwanego Majak –
zostało ustalone na podstawie
świadectwa mieszkanki Ejszyszek Jadwigi Sieniawskiej. Pani
Jadwiga wskazała miejsce pochówku żołnierzy zamordowanych przez oprawców NKWD.
Według jej relacji, miejscowi
mieszkańcy po kilku dniach od
tragicznych wydarzeń rodziny swoich bliskich pochowały
na parafialnym cmentarzu. W
miejscu pozostały jedne zwłoki
niezidentyfikowanego akowca.
W trakcie poszukiwań natrafiono na dużą mogiłę, gdzie ślady wskazywały na to, że było tu
pochowanych więcej osób. Znaleziono szczątki jednej osoby.
W dniu uroczystej ceremo-

nii została odprawiona Msza
św. w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Następnie trumny
ze szczątkami żołnierzy zostały
przetransportowane na miejscowy cmentarz i pochowane w istniejącej tam kwaterze wojskowej.
W uroczystościach pogrzebowych organizowanych przez
Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie
oraz Instytut Pamięci Narodowej
wzięli udział: ambasador RP na
Litwie Urszula Doroszewska, po-

seł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Leonard Talmont, poseł
na Sejm RP Piotr Babiniec, mer
rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL Zdzisław Palewicz,
zastępca prezesa IPN dr hab.
Krzysztof Szwagrzyk, dyrektor
Centrum Badania Ludobójstwa i
Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy Teresė Birutė Burauskaitė.
Witał zebranych mer rejonu
solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowe-

DO ZEBRANYCH RODAKÓW PRZEMAWIA ZDZISŁAW PALEWICZ

Wycieczka do czasu minionego...
W sobotnie popołudnie,
8 września, grupa wielkich
miłośników historyczno-poznawczych wycieczek na czele z historykiem Uniwersytetu
Witolda Wielkiego Rūstisemu
Kamuntavičiusem przybyła do
Wędziagoły.
Większość przybyłych – to
mieszkańcy Wilna i rejonu wileńskiego, miłośnicy i znawcy
historii, studiujący ją i chcący
lepiej poznać i zrozumieć swój
kraj, mieszkających w nim ludzi.
Większa ich część już słysza-

ła o mieszkających w Wędziagole Polakach, jako o aktywnych
strażnikach pielęgnujących
tradycje chrześcijańskie, kulturę, stare dziedzictwo, pamięć o
laureacie Nagrody Nobla Czesławie Miłoszu. Więc goście
chętnie przybyli na spotkanie i
spędzenie czasu z mieszkającymi tu Polakami.
Wędziagolanie przybyłym
szanownym gościom zorganizowali poznawczą wycieczkę,
wspólnie prowadzili ich na odcinku kilkuset lat historii na-

Opracowała
Janina Lisiewicz
na podstawie informacji
soleczniki.lt oraz własnej
Jerzy Karpowicz

8 września w Ejszyszkach odbyła się uroczysta ceremonia pogrzebania z asystą wojskową 3
żołnierzy Armii Krajowej: kaprala Edwarda Buczka ps. „Grzybek”
oraz dwóch nieznanych, z których jeden przypuszczalnie jest
Wojciechem Stypułą ps. „Bartek”.
Szczątki żołnierzy zostały
odnalezione i ekshumowane w
wyniku prac poszukiwawczych
i ekshumacyjnych prowadzonych w latach 2017-2018 na
terenie Wileńszczyzny przez
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Prowadzono je w lesie nieopodal Kolonii Michnokiemie.
Ekshumowano stamtąd szczątki kaprala Edwarda Buczka ps.
„Grzybek”, który zginął w walce z żołnierzami Wehrmachtu 1
sierpnia 1944 roku. Zidentyfikować szczątki kaprala pomógł
znaleziony orzełek z odstrzelonym skrzydłem – śladem kuli,
która odebrała życie akowca.
Z kolei w Puszczy Rudnickiej,
nad rzeką Wisińczą, w miejscu nazywanym Długą Wyspą, wskazanym w relacji Izabelli Jankowskiej-Stankiewicz ps. „Marianna”,
wykryto strzątki niezidentyfiko-

go ZPL Zdzisław Palewicz, który podkreślił, że współcześni z
dumą i godnością dokonują tej
ceremonii – godnego pochówku
tych, którzy walczyli za największe ideały wypisane na polskich
sztandarach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zaakcentował również to,
co jest w życiu najważniejsze –
pamięć, którą pielęgnuje od lat
Solecznicki Oddział Rejonowy
ZPL oraz prawda, którą zaświadczają miejscowi mieszkańcy.
Z kolei ambasador RP na
Litwie Urszula Doroszewska
dziękowała litewskim partnerom za współpracę. Zadowolenie ze wspólnych badań, m.in.
dziejów współpracy polskiego
i litewskiego podziemia antysowieckiego wyraziła dyrektor
Teresė Birutė Burauskaitė. Zaś
zastępca prezesa IPN Krzysztof
Szwagrzyk mówił z dumą o tym,
że na przestrzeni minionych lat
udało się zachować pamięć.
O „pamięci o tych, którzy
poświęcili swe życie dla Polski i
która przetrwała w ludzkich sercach” napisał również w swym
liście do uczestników uroczystości marszałek Sejmu RP Marek
Kuchciński.
Żołnierzy żegnano salwą honorową. Ich godne miejsce pochówku wśród towarzyszy broni
uhonorowano złożonymi wieńcami i zapalonymi zniczami.

szej miejscowości, opowiadając o pamiętnych i najbardziej
jaskrawych wydarzeniach historycznych i ich śladach w tej
miejscowości. Przypomnieli o
pozytywnym wkładzie mieszkających tu od wieków Polaków
w rozwój ekonomiki tej miejscowości, kultury, wychowywanie tradycji katolickich.
Goście, widząc stary kościół pw. Trójcy św., otoczony
rusztowaniami, odkopanymi
fundamentami, pytali, jakie tu
duże prace remontowe trwa-

ją, kto jest tych wielkich prac
inicjatorem i kto je wspiera.
Wędziagolanie opowiedzieli
gościom, że są umacniane, kruszące się pod ciężarem lat fundamenty kościoła, urządza się
ściek deszczowej wody, zostanie na nowo pokryty dach kościoła, wymieni się zgniłe deski na baszcie i możliwie uda
się wymalować fasadę kościoła
oraz uporządkować i odnowić
starą dzwonnicę. Wszystko to
jest osobistą inicjatywą Polaków z Wędziagoły. Oni szuka-

li i znaleźli sponsorów i finansowanie na te prace, które nie
cierpią zwłoki.
Żegnając się, goście oklaskami dziękowali gospodarzom za ciepłe i ciekawe spotkanie. Zauważyli i przypomnieli
nam starą prawdę historyczną:
„Wasz, Polaków, taki los i misja,
ponieważ od najdawniejszych
czasów większość kościołów na
Litwie fundowali i budowali Polacy. Więc życzymy wam powodzenia w tej wielkiej pracy!”.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Wielebnemu Księdzu Prałatowi Wacławowi WOŁODKOWICZOWI z okazji Dnia Urodzin składamy serdeczne
podziękowanie za opiekę duchową oraz życzymy dobrego zdrowia i niegasnącej energii na wiele następnych lat
niesienia posługi kapłańskiej.
Szczęść Boże w każdej chwili i na każdym kroku!
Wdzięczni słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin Galinie
SPĖČIUVIENĖ wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia,
pogody ducha, miłości i wiernych przyjaźni oraz wszystkiego, co czyni nasze życie lepszym i jaśniejszym
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków,
że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na październik i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do
22 września. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna,
zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę
pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie –
mieć w swoich domach.

DERLIAUS ŠVENTĖ

PLON 2018
Lietuvos lenkų sąjungos Trakų rajono skyrius

Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie

Į tradicinę jubiliejinę 15-ą derliaus šventę

na tradycyjną jubileuszową imprezę dożynkową „PLON 2018”

maloniai kviečia

kuri vyks š.m. rugsėjo 15 d. Rūdiškėse
Programoje:

13:00 val. – Šv. Mišios Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (Bažnyčios g.1);

zaprasza

15 września 2018 r. w Rudziszkach
W programie:

13:00 - Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Bažnyčios 1)

14:00 val. – derliaus paroda, ūkininkų mugė, koncertinė programa aikštėje

14:00 - prezentacje zespołów artystycznych, wystawy darów jesieni, kiermasz dożynkowy, koncert na placu

Dalyvauja: Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų bei užsienio meno kolektyvai.

Wystąpią: zespoły miasta Wilna, rejonu wileńskiego i trockiego, zespoły z zagranicy.

prie Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios (Bažnyčios g.1);

przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Bažnyčios 1);
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Targi Edukacyjne Szkół
Polskich na Litwie
„100 Barw”

15 września 2018 r., godz. 12.00.-16.00,
Plac Łukiski, Wilno

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna” uprzejmie zaprasza na Targi edukacyjne szkół z polskim językiem nauczania miasta
Wilna, które się odbędą w ramach trwającego w Wilnie Jarmarku Narodów.
Bogatą ofertę edukacyjną, korzyści wynikające z
kształcenia dziecka w języku ojczystym i osiągnięcia uczniów, na stoiskach wystawowych przedstawią wszystkie typy szkół: szkoły-przedszkola, szkoły
podstawowe, progimnazja, gimnazja i liceum.
Na dużej scenie swój dorobek artystyczny zaprezentują soliści, szkolne zespoły pieśni i tańca oraz teatry.
W „Miasteczku zabaw niezwykłych” na najmłodszych zwiedzających będą czekały dmuchane zjeżdżalnie oraz gry i zabawy integracyjne, które poprowadzą animatorzy zespołu „Klanza” z Białegostoku.
Rodzicom porad w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej dziecka udzielą specjaliści na stoisku poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Swoje stoiska będą miały również: Wileńska Filia
Uniwersytetu w Białymstoku, szkoła sztuk walki
„Centrum Sztuk Samoobrony”, harcerze Związku
Harcerstwa Polskiego na Litwie.
Serdecznie zapraszamy przedszkolaków, uczniów
oraz ich rodziców do licznego odwiedzania stoisk.
Rodzicu, przyjdź i przekonaj się, że Twojemu dziecku
w polskiej szkole będzie najlepiej i najbezpieczniej.
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”
SPONSORZY:
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt
współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
PARTNERZY:
Samorząd m. Wilna, Dom Kultury Polskiej w Wilnie

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.

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.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

Jadwigi Woronowej
rodzinie i bliskim
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

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

