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Goszcząc z wizytą na Litwie w dniach 23-24 września Ojciec Święty Franciszek odbył wiele spotkań, z których każde niosło ważne 
przesłanie – zarówno te, które miało miejsce w kowieńskim parku Santoka, kiedy słów papieża i jego błogosławieństwa doświadczyło 
około sto tysięcy osób, jak i te u stóp Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie, czy przy wileńskim hospicjum im. bł. Michała Sopoćki, 
kiedy papieskiego uścisku ręki, błogosławieństwa doznało kilkudziesięciu wybranych czy kilkunastu śmiertelnie chorych. Przesłanie 
wyraźne i jakże budujące: każdy człowiek jest ważny, nikt nie może pozostać poza nawiasem życia społeczeństwa. Każdy ma doznać 
wsparcia przyjaznej dłoni. W każdym ze swoich przemówień i wygłoszonej homilii papież mówił o wielu rzeczach aktualnych dla 
Litwy jak i całego świata. W licznych komentarzach osób duchownych i świeckich w trakcie wizyty i już po niej, doczekały się jego 
wypowiedzi bardzo wielu interpretacji. Kolejnych z pewnością będziemy świadkami po bardziej wnikliwym, nie tylko sercem, ale też 
umysłem zgłębieniu ich treści. Co nam dadzą? Miejmy nadzieję, że o ile nie zmienią generalnie naszego nastawienia do świata (tak 
sądzić jest utopią), to przynajmniej zmuszą lub raczej zachęcą do zastanowienia się nad poruszonymi tematami. Drogę odnajdzie 
idący… Wydaje się więc, że to jest dobry początek i wynik wizyty Ojca Świętego. 
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W RUINACH SCHRONU ZNAJDUJE SIĘ MOGIŁA DWÓCH OFICERÓW, KTÓRZY TU ZGINĘLI

Ojciec Święty  
błogosławił Litwę

Papież Franciszek już pod-
czas lotu na Litwę rozpoczął 
swą misję pielgrzyma. To-
warzyszyła mu w samolocie 
30-osobowa asysta oraz oko-
ło 70 dziennikarzy, z który-
mi Ojciec Święty osobiście się 
zapoznał, nawiązał pierwszy 
kontakt. To oni w trakcie wi-
zyty w krajach bałtyckich mie-
li być obserwatorami wszyst-
kich dni pobytu i zaistniałych 
wydarzeń, które zrelacjonują 

światu. W tym samym składzie 
mają powrócić z papieżem do 
Watykanu i w drodze powrot-
nej, na pokładzie samolotu, 
będą mogli zadawać pytania 
dotyczące odbytej wizyty. Taka 
jest tradycja papieskich lotów z 
dziennikarzami, którzy muszą 
przestrzegać tych zasad, o ile 
chcą po raz kolejny znaleźć się 
w otoczeniu papieskim.

Ojca Świętego na wileń-
skim lotnisku witała prezy-

dent Dalia Grybauskaitė oraz 
metropolita wileński arcybi-
skup Gintaras Grušas wraz 
z przedstawicielami najwyż-
szych władz państwowych, 
nuncjusza papieskiego i mini-
stra spraw zagranicznych Li-
twy, kompania honorowa woj-
ska litewskiego oraz uczniowie 
szkół katolickich wraz ze swy-
mi rodzicami i wychowaw-
cami. Tu zostały wykonane 
hymny państwowe Watykanu 

i Litwy. Pierwsze kwiaty na li-
tewskiej ziemi Ojciec Święty 
otrzymał z rąk młodocianych 
obywateli w ludowych stro-
jach. 

Następnie papież swoim 
dość skromnym samocho-
dem marki Fiat ruszył ulicami 
Wilna. Nie były zbyt oblegane 
przez mieszkańców, bardziej 
liczna grupa spotkała papieża 
przy kościele Ducha św. i na 
ulicach starówki. 

Spotkanie z przedstawi-
cielami władz, posłami, kor-
pusem dyplomatycznym, 
przedstawicielami organizacji 
społecznych i twórczych na 
placu Daukantasa poprzedzi-
ło odwiedzenie Pałacu Prezy-
denckiego. Tu papież osobiście 
dokonał wpisu do księgi gości 
honorowych, odbył krótkie 
spotkanie sam na sam z panią 
prezydent. Odbyła się też ce-
remonia wręczenia prezentów. 
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Ojciec Święty błogosławił 
Litwę

Na placu Daukantasa, gdzie 
na papieża czekało około 700 
zaproszonych osób oraz rzesze 
chętnych oglądania i słuchania 
Ojca Świętego, po oficjalnym 
powitaniu przez prezydent, 
papież Franciszek już w swym 
pierwszym przemówieniu za-
demonstrował znajomość hi-
storii Litwy, odniósł się do jej 
wielonarodowości, wielokultu-
rowości, zaakcentował umie-
jętność tolerancyjnego współ-
życia przez wieki. Właśnie te 
historyczne wartości, jak za-
znaczył, mogą pomóc Litwie w 
budowaniu mostów pomiędzy 
Wschodem i Zachodem. Pod-
kreślił też znaczenie posiada-
nia mocnych korzeni i wierno-
ści im, jako źródła, z którego 
naród może czerpać siłę ducha.

Podążając do Ostrej Bra-
my papież po wyjściu z samo-
chodu bezpośrednio obcował 
z ludźmi, którzy przyszli go 
powitać. Wyraźnie było widać 
jego radość i chęć powitania 
ich uściskiem czy dotknięciem 
ręki, gestem błogosławieństwa. 
Szczególną uwagę udzielał 
dzieciom. Przemierzając nie-

zbyt długi odcinek ulicy Ojciec 
Święty nie śpieszył. Tu też zo-
stał przywitany wraz z arcybi-
skupem Gintarasem Grušasem 
przez prawosławnego metropo-
litę Wilna i całej Litwy Inno-
kientija oraz biskupa Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego na 
Litwie Mindaugasa Sabutisa z 
rodziną. Przy wejściu do kapli-
cy papież udzielił błogosławień-
stwa, rozmawiał z przybyłymi z 
całej Litwy kilkunastoma cho-
rymi oraz dziećmi z rodzin za-
stępczych i sierotami.

W Kaplicy Matki Boskiej 
Ostrobramskiej papież modlił 
się przez dłuższą chwilę w sku-
pieniu. Wraz z wiernymi odmó-
wił różaniec oraz modlitwę do 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Zwracając się do zebranych 
tłumnie wiernych, mówiąc o hi-
storii murów obronnych miasta 
i ocaleniu właśnie tej bramy, w 
której był obraz Dziewicy Mi-
łosierdzia, papież zaznaczył, 
że ludzie zbudowali zbyt wiele 
twierdz. Apelował, by nie bu-
dować murów w dosłownym i 
przenośnym znaczeniu, bo to 
właśnie Matka Boża uczy nas, 
że można się obronić nie ata-
kując i przyjmować różnorod-
ność innych jako dar, bogac-
two. Odnotował, że właśnie 
tu, w Wilnie, do Ostrej Bramy 
i Matki Miłosierdzia przez wie-
ki przychodzili ludzie różnych 
narodowości: Litwini, Polacy, 
Białorusini, Rosjanie, katoli-
cy i prawosławni. Bo ta Matka, 
podkreślił, jest Matką wszyst-
kich. Nawoływał tworzyć taką 
ojczyznę, która wybiera budo-
wanie mostów, a nie ścian, chęt-
niej wybiera miłosierdzie, a nie 
osądzanie. 

Z Ostrej Bramy udając się 
na plac Katedralny, na mają-
ce się odbyć spotkanie z mło-
dzieżą, jadąc w papamobile 
papież Franciszek był witany 
przez wiernych zgromadzo-
nych wzdłuż trasy przejazdu. 
Właśnie na jednym z jej odcin-
ków Ojciec Święty zatrzymał się 
– przed pagórkiem przy hospi-
cjum im. bł. Michała Sopoćki. 
Tu czekali na niego chorzy, ich 
rodziny, pracownicy hospicjum, 
wolontariusze, którzy utworzy-
li żywy ponad 50-metrowy ró-
żaniec. Papież Franciszek wita-
ny przez siostrę Michaelę Rak 
podszedł do każdego z cho-
rych i udzielił błogosławień-
stwa oraz podarował różaniec. 
Ten jakże ciepły, wzruszający 
gest Ojca Świętego na pewno 
zostanie w pamięci wilnian jako 
jedna z pamiętnych chwil jego 
pielgrzymki. Siostrze Michaeli 
należą się kolejne słowa podzię-
ki i uznania za tę inicjatywę, 
której sprzyjały też niebiosa – 
pochmurne niebo rozpromie-
niło słońce. 

Jednym ze szczególnych ak-
centów wizyty papieża Francisz-
ka było spotkanie z młodzieżą, 
znalazło się ono w programie z 
inicjatywy Watykanu. Na placu 
Katedralnym został ustawiony 
pomost, z którego papież zwra-
cał się do zebranych, tu też zo-
stał umieszczony obraz „Jezu, 
ufam Tobie”. Nieopodal znala-
zła się też duża scena, na której 
odbywały się popisy artystycz-
ne młodzieży. Nie może nas, 
jako Polaków, nie cieszyć fakt, 
że wśród występujących znalazł 
się polski zespół „Stella Spei” 
(„Gwiazda Nadziei”) kierowa-
ny przez Ilonę Jurewicz. „Stella 

Spei” skupia twórczą młodzież, 
która wraz z małżeństwem Ilo-
ny i Adama Jurewiczów od lat 
prowadzi akcje charytatywne.

Spotkanie młodzieży z Oj-
cem Świętym, na które przy-
było ponad 30 tysięcy osób, 
rozpoczęto wysłuchaniem 
świadectw dwojga młodych 
osób o tym, jak wiara zmie-
niła ich życie. Nawiązując do 
ich doświadczeń papież Fran-
ciszek zaznaczył, że trudy ich 
nie załamały, bo Bóg udzielił 
im łaski. Przypomniał, że za-
wsze w życiu są ludzie, któ-
rzy podadzą rękę, aby pomóc 
nam się podnieść. Mówiąc o 
roli drugiego człowieka w na-
szym życiu i o roli modlitwy, 
papież nawoływał młodych, 
by nie byli zapatrzeni jedynie 
w siebie, w swe odbicie w lu-
strze zarówno w dosłownym 
jak i przenośnym znaczeniu. 
To pomoże sprzeciwić się in-
dywidualizmowi. Zachęcając 
podążać za Chrystusem, po-
służył się przykładami, w któ-
rych znalazły się dwie litew-
skie drużyny koszykarskie, co 
wywołało wielkie poruszenie i 
aplauz młodzieży. Obcując z 
młodymi Ojciec Święty nie za-
pomniał też o seniorach. Roz-
mowa z nimi pozwoli sięgnąć 
do swych korzeni. A to z kolei 
pozwoli kontynuować historię 
narodu i da owoce. 

W drugim dniu wizyty Ojca 
Świętego na Litwie miała miej-
sce jedyna Msza św. odprawiona 
przez papieża. Do parku San-
toka w Kownie przybyło na nią 
około 100 tysięcy wiernych, 
uczestniczyło w modlitwie oko-
ło 800 księży, którzy przybyli z 
Litwy oraz Polski, Łotwy, Bia-
łorusi, Rosji, Ukrainy i innych 
krajów. Liturgię uświetnił śpiew 
14 chórów. 

W homilii papież przypo-
mniał zebranym, że poprzed-
nie pokolenia nie ominęły 
czasy okupacji, deportacji, do-
nosicielstwa i zdrady – chwile 
krzyża, które czasami wydają 
się nie mieć końca. To powo-
dowało u niektórych zachwia-
nie wiary, bowiem nie pojawił 
się Bóg, aby obronić. Ale, jak 
podkreślił, dla Niego nie wy-
starczy sam fakt trwania w 
wierze. Papież przypomniał o 
niełatwej rzeczywistości Litwy, 
kiedy dreszczem zgrozy napeł-
niały wspomnienia o Syberii, 
gettach w Wilnie i Kownie. 
Nawoływał do wyrzeczenia 
się pragnienia władzy i sławy, 
licytacji, kto ma większe pra-
wo do przywilejów, bo takie za-
chowanie zaprzecza historii, 

„która jest chwalebna jako hi-
storia ofiar, nadziei, codzien-
nej walki, życia spędzonego na 
służbie, wytrwałości w żmud-
nej pracy”. 

Ojciec Święty zadał też ze-
branym pytanie, kto w roku 
jubileuszowym dla Litwy ma 
spełnić rolę tych maluczkich, 
których winniśmy przyjąć i oto-
czyć troską. I zasugerował od-
powiedź: mogą to być mniej-
szości etniczne lub bezrobotni, 
którzy są zmuszeni do emigra-
cji, starsze osoby samotne lub 
młodzi ludzie, którzy nie znaj-
dują sensu życia, ponieważ za-
tracili korzenie. Mówiąc to za-
apelował o wyjście naprzeciw 
innym.

Msza św. była odprawia-
na przy obrazie Matki Boskiej 
Trockiej, który został przy-
wieziony z trockiej bazyliki. 
Podczas liturgii, jak świadczą 
obecni, nastąpiło niezwykłe 
zjawisko: na niebie nad Santo-
ką ukazała się część tęczy…

W Kownie papież spotkał 
się również z duchowieństwem 
oraz siostrami zakonnymi. 
Przesłanie, jakie do nich skie-
rował nawoływało do pójścia do 
ludzi, otwierania serc i świątyń, 
bowiem, jak zaznaczył, „Pan 
Bóg chce pasterzy, a nie pań-
stwowych klerków”.

Ostatni dzień wizyty papie-
ża Franciszka był bardzo inten-
sywny. Po powrocie do Wil-
na Ojciec Święty oddał hołd 
ofiarom holocaustu, składając 
kwiaty przy pomniku ofiar w 
skwerze przy ul. Rudnickiej. 
Czcząc pamięć ofiar w 75. rocz-
nicę likwidacji wileńskiego get-
ta papież powiedział, że „szcze-
gólną myślą obejmuje w tych 
dniach wspólnotę żydowską”.

Papież uczcił też ofiary to-
talitaryzmu sowieckiego przy 
pomniku ofiar okupacji i walk 
o wolność znajdującym się przy 
Muzeum Ofiar Ludobójstwa. 
Odwiedził Centrum Ludobój-
stwa i Ruchu Oporu Mieszkań-
ców Litwy. Był w celach, gdzie 
więziono i torturowano tysiące 
ludzi oraz sali egzekucji. Oddał 
hołd pamięci więzionym i za-
mordowanym tu duchownym. 

Słowami modlitwy o to, by 
Litwa stała się światłem na-
dziei, Ojciec Święty Franciszek 
kończył swój drugi dzień wizyty 
na Litwie. Ostatnim akcentem 
wizyty papieża na Litwie było 
zasadzenie dąbka przy nuncja-
turze papieskiej, gdzie przed 25 
laty został zasadzony dąb przez 
św. Jana Pawła II podczas jego 
wizyty na Litwie we wrześniu 
1993 roku.

JEDNYM ZE 
SZCZEGÓLNYCH 
AKCENTÓW  
WIZYTY  
PAPIEŻA  
FRANCISZKA BYŁO 
SPOTKANIE Z  
MŁODZIEŻĄ
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OJCIEC ŚWIĘTY BŁOGOSŁAWI CHORYCH
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Pytania konkursowe:
1. Drugi, największy uniwersytet na zie-

miach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
zamknięty przez carskich zaborców, został 
reaktywowany w okresie międzywojnia w 
Wilnie. Kiedy to nastąpiło i czyje imię nada-
no Wileńskiej Alma Mater. Kto z przedsta-
wicieli najwyższych władz państwowych RP 
wziął udział w ceremonii otwarcia Uniwer-
sytetu?

2. Kto z wybitnych polskich twórców: 
malarzy, fotografików swoim talentem przy-
czynił się do tworzenia symboliki miasta i jego 
uniwersytetu oraz utrwalił za pomocą obiek-
tywu Wilno i jego okolice?

3. Kiedy miała miejsce koronacja obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej koronami pa-
pieskimi i jaki tytuł uzyskała Wileńska Ma-
donna?

4. Powstawanie rozgłośni radiowych – to 
ważne wydarzenie w okresie międzywojnia. 
Kiedy powstała rozgłośnia w Wilnie, którą z 
kolei była na terenie II RP i gdzie się znajdo-
wała?

5. Największa powódź w dwudziestoleciu 
międzywojennym w Wilnie przyczyniła się do 
znaczącego archeologicznego odkrycia. Kiedy 
miała miejsce i co wydobyła na jaw?

6. Jakie wydarzenie symbolizujące soli-

darność wielonarodowej ludności Wilna do-
czekało się upamiętnienia w postaci pomnika 
nad Wilenką?

7. W Wilnie powstał jeden z pierwszych 
ośrodków w RP badania i leczenia chorób no-
wotworowych. Podaj nazwisko uczonego i na-
zwę placówki, która tu powstała. Jaki los spo-
tkał wybitnego naukowca?

8. To w Wilnie zrodził się jeden z kultów 
religijnych, który dziś jest rozpowszechniony 
na całym świecie. Kto i w jaki sposób go zapo-
czątkował. Wymień nazwiska i daty?

9. W okresie międzywojnia w Wilnie 
mieszkali i tworzyli wybitni polscy pisarze i 
poeci, w tym przyszli laureaci Nagrody No-
bla. Wymień co najmniej trzech?

10.  Pomnik któremu z Wieszczów naro-
dowych pomimo wielu starań i proponowa-
nych projektów nie stanął w Wilnie w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego. Gdzie 
ustawiono jego makietę, z czego była zrobiona 
i jaki los ją spotkał?

11.  Marszałek Józef Piłsudski darzył Wil-
no szczególną miłością. Kiedy jego serce zo-
stało przywiezione do Wilna i gdzie tymcza-
sowo je umieszczono oraz kiedy spoczęło w 
Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej 
Rossie?

12.  W okresie międzywojnia do Wilna zo-

stały sprowadzone prochy wybitnego history-
ka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, na-
uczyciela Adama Mickiewicza. O kim mowa, 
kiedy to wydarzenie miało miejsce i na jakim 
cmentarzu spoczął uczony, którego imię nosi 
dziś jedno z wileńskich gimnazjów?

13.  W Wilnie pobierał nauki szkolne je-
den z pionierów i asów polskiego lotnictwa. 
O kim mowa i jakich wyczynów dokonał wraz 
ze swym kolegą pilotem-inżynierem?

14.  W międzywojniu polski przemysł sta-
wiał pierwsze kroki. W Wilnie m.in. powstała 
fabryka produkująca nowoczesne aparaty. O 
jakich urządzeniach mowa. Jak nazywał się 
zakład, gdzie się znajdował i jaki los go spo-
tkał?

15.  Był jednym z wybitnych architek-
tów i rzeźbiarzy początku XX wieku, któ-
rego dzieła znajdziemy m.in. w Krakowie 
i Wilnie. Stworzył pomnik, który wbrew 
działaniom kolejnych okupantów, skie-
rowanym na zniszczenie chrześcijańskiej 
symboliki górującej nad miastem, został 
odrodzony. Był żołnierzem polskiej Samo-
obrony Wileńskiej i bronił miasta przed 
bolszewikami w 1919 roku. Wymień na-
zwisko twórcy, nazwy wymienionych po-
mników. Podaj datę jego śmierci i miejsce 
spoczynku? 

Stulecie Odrodzenia Polski
„Dwie dekady Niepodległej w Wilnie”

Konkurs dla każdego
Szanowni Państwo!
Witając 100. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego redakcja „Na-
szej Gazety” ogłasza konkurs wiedzy historycznej z okresu dwóch 
dekad Niepodległej w Wilnie. 
Okres dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie i na terenach 
Wileńszczyzny znajdujących się dziś w granicach Litwy jest wielce 
niejednoznacznie oceniany przez historyków i polityków litewskich. 
Retoryka „okupacji” jest ciągle żywa, to ona tragicznie zaciążyła na 
stosunkach i losach Litwy i Polski w latach 20. i 30. ubiegłego stule-
cia oraz kładła (miejmy nadzieję, że możemy używać tego określenia 
w czasie przeszłym) cień na relacje odradzających się po sowieckim 
zniewoleniu państw. 
Jednak równolegle z politycznymi realiami Wilno w dwudziestole-
ciu międzywojennym przeżywało okres odradzającego się po ponad 
wiekowym carskim zaborze miasta.
Odnosząc się do określenia „okupacja”, należy zaakcentować: więk-
szość mieszkańców miasta i jego okolic stanowili Polacy; ofiarą swojej 
krwi i życia przyczynili się do obrony tych terenów przed bolszewicką 
nawałnicą, tym samym odsuwając o dwa dziesięciolecia sowietyzację; 
swą pracą i działalnością sprawili (wraz z przedstawicielami innych 
narodowości tradycyjnie zamieszkujących te wielokulturowe tereny), 
że następował rozwój i rozkwit miasta, co wcale nie było łatwe po roz-
biorach i spustoszeniach I wojny światowej i wojnie z bolszewikami. 
Współcześni mieszkańcy Wilna, Wileńszczyzny i Litwy wbrew przy-
klejanym niedawnym dziejom etykietkom powinni znać przynaj-
mniej te fakty z historii polskiego okresu dwudziestolecia między-
wojennego Wilna, które miasto na trwale umiejscowiło w kulturze i 
historii Polski i Litwy, Europy i świata.
Poszukiwanie odpowiedzi na 15 konkursowych pytań, które Pań-
stwu zadamy, dla jednych będzie powtórką znanych faktów, dla in-

nych – ich poznawaniem. Tak z oddzielnych segmentów pamięci bę-
dziemy mogli stworzyć pełniejszy obraz dwóch dekad Niepodległej 
w Wilnie. 
Zapraszamy wszystkich miłośników dziejów minionych do udziału 
w naszym konkursie, byśmy mogli na Wieszcza pytanie: „Znasz li 
ten kraj?” dać odpowiedź: „Znam!”.
Poniżej zamieszczamy 15 pytań dotyczących znaczących wydarzeń, 
które miały miejsce w Wilnie w okresie dwóch dekad Niepodległej 
– międzywojniu.
Konkurs jest adresowany do obywateli Litwy, dla których polskie 
karty w historii Wilna są interesujące i bliskie.
Odpowiedzi mogą być indywidualne lub zbiorowe. Wiek uczestni-
ków konkursu nie jest reglamentowany. 
Swoje odpowiedzi możecie Państwo nadsyłać do 7 listopada br. (decy-
duje data wysłania). Podsumowanie konkursu nastąpi 12 listopada, a 
o wynikach zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnym numerze 
„Naszej Gazety”, który ukaże się 14 listopada. Tam też znajdziecie in-
formację o uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Odpowiedzi możecie Państwo przesyłać pocztą na adres: Wilno, ul. 
Naugarduko 76, lub drogą e-mailową: naszagazeta@zpl.lt z dopi-
skiem „Na konkurs”.  Prosimy o podanie swojego imienia i nazwi-
ska, wieku, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.
Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie. Czekają na Pań-
stwa miłe chwile poznawania dziejów oraz atrakcyjne nagrody. Kon-
kurs jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą poprzez 
Fundację „Oświata Polska za Granicą”. 
Liczymy na Państwa aktywny udział, poprawne odpowiedzi i radość 
z wygranych atrakcyjnych nagród!
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WIERNI,  
CHOĆ POZA MACIERZĄ
Statystyki (niech wyraźnie mi-
jające się z dokładnością) sza-
cują, że w różnych zakątkach 
globu ziemskiego, poza etnicz-
ną Ojczyzną, mieszka obecnie 
około 20 milionów naszych ro-
daków. Najstarsi emigranci zo-
stali z niej wygnani po tym, gdy 
w wyniku rozbiorów i nieuda-
nych zrywów powstaniowych 
Polskę na długie lata zniewolo-
no, a prześladowanych przez za-
borców uchodźców trapiła jed-
na myśl: odzyskania przez nią 
niepodległości, czego mieli się 
podjąć już będąc na obczyźnie. 
W tymże XIX wieku rzesze emi-
grantów licznie powiększyli ci, 
co to za bardziej dostatnim ży-
ciem podążali do Francji, Belgii, 
Niemiec albo nawet za daleką 
wodę – do Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, Kanady, Brazy-
lii, Argentyny, a dodać trzeba, 
iż tzw. „za chlebem” trwało aż 
do II wojny światowej.

Znalezienie się Rzeczpospo-
litej po niej w strefie wpływów 
sowieckich zmusiło „inaczej my-
ślących” do opuszczania rodzin-
nych stron, co było nieraz ko-
łem ratunkowym od trafienia 
za więzienne kraty z wyroków, 
jakie ferowały peerelowskie wła-
dze. Znaczące narodziny „So-
lidarności” lata 80. ubiegłego 
wieku ten proces wyraźnie spo-
tęgowały, a wraz z uchodźcami 
politycznymi z nową siłą w sze-
roki świat ruszyła emigracja za-
robkowa, co zresztą ma miejsce 
do dnia dzisiejszego.

Liczbę osób, jakie znalazły 
się poza ziemią przodków, nie 
z własnej woli powiększyły setki 
tysięcy tych, kogo Polska opuści-
ła po 1939 roku, okrojona mocą 
wielkich tego świata o tereny 
zwane Kresami Wschodnimi. 
To „nie z własnej woli” powo-
duje, że rodacy na Łotwie, Bia-
łorusi bądź Ukrainie, podobnie 
jak my na Litwie, skłonni jeste-

„Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie”

śmy zwać się Polakami a nie Po-
lonią. Choć, oczywiście, nieza-
leżnie od tego, gdzie dane jest 
nam żyć, całą mocą poczuwamy 
się do wielkiej wspólnoty, sca-
lonej „Rotą”, biało-czerwony-
mi barwami albo wizerunkiem 
Orła Białego.

ZJAZDY – SPOIWEM
Świadomość owej wspólnoty 
spowodowała, że ledwie tylko 
po wybiciu się w roku 1918 Pol-
ski na niepodległość zaistnia-
ła możliwość upomnienia się 
o swoich, władze państwowe  
II Rzeczypospolitej poprowadzi-
ły politykę proemigracyjną. Ma-
nifestacją wspólnoty narodowej, 
jedności z Macierzą, a także tro-
ski Polonii i Polaków z zagranicy 
o los Ojczyzny stały się zjazdy 
Polonii. Pierwsze takowe forum 
odbyło się w dniach 14-18 lipca 
1929 roku w Warszawie z udzia-
łem 98 delegatów z 18 krajów 
(co prawda, z powodu „zimnej 
wojny” zabrakło w tym gronie 
reprezentantów z Litwy, którzy 
nie otrzymali wiz wjazdowych). 

Po raz drugi wszystkie drogi 
rozsypanych po świecie roda-
ków powiodły do kraju nad Wi-
słą w dniach 5-12 sierpnia 1934 
roku, a frekwencja była jeszcze 
liczniejsza, gdyż o wyznaczo-
nym terminie stawiło się 128 de-
legatów z 20 państw świata. Do 
Polski przyjechało wtedy około 
11 tys. osób, jako że zjazdowi to-
warzyszył I Zlot Młodzieży Pol-
skiej z Zagranicy, połączony ze 
zlotem harcerstwa w Spale oraz 
I Igrzyska Sportowe Polaków z 
Zagranicy. Podczas uroczystości 
na Wawelu powołano Światowy 
Związek Polaków z Zagranicy 
(„Światpol”), którego prezesem 
został Władysław Raczkiewicz, 
marszałek Senatu RP.

Zaplanowany na prze-
łom lipca i sierpnia 1939 roku  
III zjazd w związku z chwiej-
ną sytuacją międzynarodową 
z powodu hitlerowskich zaku-

sów został odwołany. W okre-
sie II wojny światowej, jak też 
po jej zakończeniu składającą 
się głównie z byłych żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie i Armii Krajowej emi-
grację niepodległościową zasi-
lają już istniejące i tworzące się 
nowe organizacje, dążąc do zjed-
noczenia polskiego uchodźstwa. 
Na konferencji w Waszyngtonie 
w roku 1975 postanowiono o 
zorganizowaniu w roku 1978 
światowego zjazdu Polonii.

Na znak przeciwstawienia 
się komunistycznym władzom w 
Polsce zgromadzonych w dniach 
25-28 maja 1978 roku w Toron-
to 175 delegatów z 18 krajów 
obradowało na I Zjeździe Polo-
nii Wolnego Świata, a powołana 
Rada Koordynacyjna swym ha-
słem naczelnym uczyniła walkę 
o niepodległość Polski, stawiając 
na współpracę z ośrodkiem emi-
gracji politycznej w Londynie – 
z rządem RP na uchodźstwie.

Po roku 1989 w wolnej 
Polsce powrócono do tradycji 
przedwojennej: pieczę nad Po-

lonią roztoczył wyłoniony w de-
mokratycznych wyborach Se-
nat RP. W celu podtrzymywania 
więzi z rodakami na obczyźnie 
i niesienia im pomocy w roku 
1990 powołano pozarządową 
organizację – Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”. To właśnie 
dla niej powierzono organizację 
tych kolejnych zjazdów, których 
numerację wypadło jednak za-
cząć od nowa, gdyż do rodaków 
z Zachodu mogli po wielu dzie-
jowych perypetiach i rozpadzie 
Związku Sowieckiego dołączyć 
wreszcie też ci ze Wschodu. Ich 
symboliczne i rzeczywiste po-
danie sobie dłoni nastąpiło na 
I Zjeździe Polonii i Polaków z 
Zagranicy, jaki w dniach 19-23 
sierpnia 1992 roku obradował 
w królewskim Krakowie.

Cofając się myślami wstecz, 
warto przypomnieć, że do roku 
bieżącego poza wymienionym 
forum pierwszym odbyły się 
trzy następne: w roku 2001 (28 
kwietnia – 3 maja), w roku 2007 
(22-26 września) oraz w roku 
2012 (24-26 sierpnia). 

„ŁĄCZY  
NAS NIEPODLEGŁA”
Z uwagi na przypadającą w roku 
bieżącym setną rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodle-
głości, główne organizacje po-
lonijne z Radą Polonii Świata 
na czele, a we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Wspólno-
ta Polska” i Senatem RP posta-
nowiły zwołać w dniach 20-23 
września  2018 roku piąty w ko-
lejności Światowy Zjazd Polo-
nii i Polaków z Zagranicy oraz 
nadać mu specjalny charakter i 
niecodzienny wymiar, mający 
powodować, by to spotkanie ro-
daków z całego świata stało się 
znaczącym punktem w narodo-
wych obchodach, jednoczących 
w obliczu wielkiego święta cały 
rozproszony w świecie naród. 

Hasłem jednania się „samych 

swoich” stało się jakże wymow-
ne w treści stwierdzenie, że „łą-
czy nas Niepodległa”, a rangi 
wydarzeniu bez wątpienia do-
dał fakt objęcia go honorowym 
patronatem przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. Który w skie-
rowanym na piśmie słowie po-
witalnym do uczestników wraz 
z życzeniami owocnych obrad i 
wielu wzruszeń podczas pobytu 
w Polsce wyraził przekonanie, że 
spotkanie rodaków z różnych za-
kątków świata będzie znakomitą 
okazją do zacieśniania współpra-
cy instytucji i organizacji w kra-
ju i za granicą, a podejmowane 
decyzje przyczynią się do jedno-
czenia Polaków na całym świecie, 
wzmocnią pozytywny obraz Po-
lonii i zarazem Polski.

Ponieważ, wedle zamierzeń 
organizatorów, zjazd miał być 
otwarty na różne środowiska, 
rekrutację prowadzono poprzez 
organizacje polonijne, choć szu-
kano też osób niezrzeszonych, 
kierując się np. ich dorobkiem 
naukowym lub kulturalnym. 
Ostatecznie potaknięto liczbie 
przekraczającej 500 osób, choć 
chętni udziału stanowili prawie 
cztery razy tyle. Wśród repre-
zentantów czterdziestu kilku 
krajów, jak świat długi i szeroki, 
że wymienię tu chociażby: Au-
stralię, Brazylię, Argentynę, Sta-
ny Zjednoczone Ameryki, Fran-
cję, Szwecję, Niemcy, Ukrainę, 
Armenię, Łotwę czy Białoruś, 
znalazła się również bodaj naj-
liczniej się prezentująca, gdyż 
ponad 40-osobowa delegacja z 
Litwy, a dostąpiłem zaszczytu 
bycia jednym z jej członków.

DEBATY  
W SIEDMIU FORACH
Nim delegaci, zgodnie z wcze-
śniejszym zgłoszeniem, zaczę-
li debatować w siedmiu forach 
tematycznych: nauki polskiej 
poza granicami kraju, edukacji 
polonijnej, kultury polonijnej, 
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OBRADY ZJAZDU W SEJMIE RP

CHLEB Z WILEŃSZCZYZNY...
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RANGI WYDARZENIU  
BEZ WĄTPIENIA DODAŁ 
FAKT  
OBJĘCIA GO  
HONOROWYM 
PATRONATEM PRZEZ 
PREZYDENTA RP ANDRZEJA 
DUDĘ

Po raz kolejny Stowarzysze-
nie „Rodzina Ponarska” (prezes 
Maria Wieloch) wraz ze współ-
organizatorami: Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego RP oraz Urzędem do 
Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych zorganizo-
wało we współpracy z Ambasadą 
RP w Wilnie, Instytutem Pamię-

ci Narodowej, Domem Kultury 
Polskiej w Wilnie, Trockim Od-
działem Rejonowym Związku 
Polaków na Litwie oraz Funda-
cją „Samostanowienie” uroczy-
stości ponarskie. Patronat ho-
norowy nad tą inicjatywą objęli 
prof. Piotr Gliński – wiceprezes 
Rady Ministrów, minister kul-
tury i dziedzictwa narodowego 

oraz Jan Józef Kasprzyk – szef 
Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. 

Uroczystości ponarskie zo-
stały zainaugurowane w nie-
dzielę, 23 września, oddaniem 
hołdu ofiarom holocaustu w Po-
narach. Jest to dzień uznany na 
Litwie Dniem Zagłady Żydów 
– tego dnia nastąpiła likwida-

cja getta wileńskiego. Tego roku 
mija 75. rocznica tej tragedii. 
Członkowie Stowarzyszenia 
„Rodzina Ponarska” zwiedzili 
również ponarski memoriał oraz 
muzeum. Wieczorem w kościele 
pw. Ducha Świętego odprawio-
na została Msza św. w intencji 
ofiar zbrodni ponarskiej. Człon-
kowie Stowarzyszenia złożyli 
kwiaty pod znajdującą się w tym 
kościele tablicą upamiętniającą 
ks. Romualda Świrkowskiego, 
proboszcza tej parafii w latach 
1941-1942, zamordowanego 
w Ponarach 5 maja 1942 roku. 

Drugiego dnia uroczysto-
ści ponarskie odbywały się w 
Trokach. W kościele pw. Mat-
ki Boskiej Trockiej została od-
prawiona Msza św. w intencji 
pomordowanych w Trokach 
rodaków w czasie I i II wojen 
światowych oraz uczczono ich 
pamięć przez złożenie kwiatów 
na polskim cmentarzu wojen-
nym w Trokach. Następnie w 
Pałacu Kultury w Trokach od-
była się konferencja ponarska. 
Zostały na niej wygłoszone re-
feraty o ofiarach zbrodni pona-
rskiej: profesorze Kazimierze 

Pelczarze, komendancie ZHP 
na Litwie Kowieńskiej Zbignie-
wie Skłodowskim oraz wysłu-
chano wspomnień Marii Wie-
loch i Zbigniewa Sienkiewicza 
– członków „Rodziny Pona-
rskiej” o rozstrzelanych w Po-
narach ich ojcach. 

We wtorek, 25 września, 
uczestnicy uroczystości pona-
rskich złożyli kwiaty przy bra-
mie wileńskiego więzienia na 
Łukiszkach – oddając cześć 
więzionym tu w czasie II wojny 
światowej rodakom oraz odwie-
dzili Muzeum Ofiar Ludobój-
stwa – były areszt śledczy przy 
ul. Ofiarnej (Aukų) oraz zło-
żyli kwiaty przy znajdującym 
się obok niego obelisku ku czci 
ofiar. Wieczorem tego samego 
dnia w Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie odbyła się konferen-
cja ponarska. O jej przebiegu 
oraz dalszych uroczystościach 
ponarskich – uczczeniu pamię-
ci pomordowanych w Ponarach 
Polakach, oddaniu hołdu pro-
fesorowi Kazimierzowi Pelcza-
rowi oraz odwiedzeniu Zułowa 
– poinformujemy w następnym 
numerze „N. G.”.

Ponary – pamiętamy

mediów polonijnych, duszpa-
sterstwa polonijnego, sportu i 
turystyki polonijnej oraz orga-
nizacji polonijnych, w dniu 20 
września nastąpiło uroczyste 
otwarcie zjazdu. W miejscu jak-
że niezwykłym – sali posiedzeń 
parlamentu RP, a rolę gospoda-
rzy pełnili Marszałkowie Sejmu 
i Senatu RP – Marek Kuchciński 
i Stanisław Karczewski. 

Obaj zabrali też głos, mówiąc 
m.in. o doświadczeniach dziejo-
wych, współtworzących polską 
tożsamość narodową w przeko-
naniu, że „aby Polonia i Pola-
cy trwali przy polskości, Polska 
musi być dla nich punktem od-
niesienia i wartością”. Na mów-
nicę kolejno wchodzili też: pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Dariusz Piotr Bonisław-
ski, przewodnicząca Rady Polo-
nii Świata Teresa Berezowska, 
prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych Tadeusz 
Pilat oraz prezes Związku Pola-
ków na Białorusi Andżelika Bo-
rys. Ponadto odczytano list, jaki 
do V Światowego Zjazdu Polonii 
i Polaków z Zagranicy skierował 
premier Mateusz Morawiecki.

Jego uczestnicy zasiedli gre-

mialnie w ławach poselskich 
raz jeszcze 22 września na se-
sji podsumowującej debaty, 
podczas której przewodniczą-
cy poszczególnych forów zło-
żyli sprawozdania z ich pracy 
i nagłośnili wypracowane de-
cyzje. Słowo podsumowujące 
wygłosił natomiast Marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski, 
dziękując wszystkim za przyję-
cie zaproszenia do udziału w te-
gorocznym forum polonijnym 
i zapewniając, że zgłoszone we 
wszystkich siedmiu forach po-
stulaty będą brane pod uwagę 
przy konstruowaniu programu 
współpracy z Polonią na przy-
szłość, którego punktem szcze-
gólnym będzie troska o młode 
pokolenie rodaków, pozostają-
cych poza ziemią dziadów i pra-
dziadów.

PO ŚWIECKU  
I SAKRALNIE
Zgodnie z tradycją zjazdowe 
obrady piękną klamrą spięły 
Msze święte: ta na inaugura-
cję w intencji Ojczyzny w war-
szawskiej Archikatedrze pw. 
św. Jana oraz ta na zakończe-
nie w intencji Polonii i Polaków 

za Granicą w niedawno zbudo-
wanej na warszawskim Wilano-
wie nad wyraz okazałej Świątyni 
Opatrzności Bożej, a ich cele-
brze przewodził arcybiskup me-
tropolita warszawski kardynał 
Kazimierz Nycz. Przywołując 
wątki sakralne, nie sposób nie 
odnotować naszego – Polaków 
z Litwy – w nich znaczącego 
udziału. Chodzi o to, że obie eu-
charystie okrasił śpiewem chór 
zespołu „Ojcowizna” pod prze-
wodnictwem Wioletty Leono-
wicz, a w procesji darów chleb 
upieczony z tegorocznych plo-
nów podwileńskich pól nieśli 
kolejno przed ołtarz merowie 
rejonów wileńskiego i solecznic-
kiego Maria Rekść i Zdzisław 
Palewicz oraz poseł na Sejm RL z 
ramienia AWPL-ZChR Czesław 
Olszewski oraz radna samorzą-
du m. Wilna Renata Cytacka.

Podczas Mszy św., wieńczą-
cej V Zjazd Polonii i Polaków 
z Zagranicy, przewodnicząca 
Rady Polonii Świata Teresa Be-
rezowska odczytała prośbę jego 
uczestników o przeznaczenie 
jednej z kaplic Świątyni Opatrz-
ności Bożej na maryjną kaplicę 
polonijną, a że kardynał Kazi-

mierz Nycz wyraził na to zgo-
dę, zgromadzeni na modlitwie 
skwitowali decyzję hucznymi 
oklaskami.

Huczne oklaski były ponad-
to spontaniczną odpowiedzią na 
przemówienie prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, który wraz z 
małżonką Agatą Kornhauser-
-Dudą zechciał na dziedzińcu 
Pałacu Prezydenckiego podjąć 
i skierować wiele słów wdzięcz-
ności za trwanie w polskości do 
uczestników zjazdu. Ich trop 
zawiódł też do siedziby Sto-
warzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, gdzie zostali świadkami i 
uczestnikami zaiste historycz-
nego wydarzenia – nadania oka-
załemu Domowi Polskiemu przy 
Krakowskim Przedmieściu 64 
imienia założyciela tej organiza-
cji – profesora Andrzeja Stelma-
chowskiego, czemu towarzyszy-
ło odsłonięcie okazyjnej tablicy 
na ścianie budynku. W pamięć 
o pierwszym prezesie Stowarzy-
szenia podczas trwania zjazdu 
wręczono też dwie nagrody jego 
imienia, a jej laureatami zosta-
li: premier Mateusz Morawiec-
ki oraz ksiądz profesor Roman 
Dzwonkowski. 

Do przysporzenia patrio-
tycznych uczuć bez wątpienia 
jakże wymownie się przyczy-
nił wieńczący pierwszy dzień 
zjazdu koncert galowy „Nasza 
Niepodległa II 1918-2018” z 
udziałem wybitnych polskich 
artystów, m.in.: Maryli Rodo-
wicz, Krzysztofa i Piotra Cu-
gowskich, Łukasza Zagrobelne-
go, Anny Wyszkoni, Kayah czy 
Katarzyny Cerekwickiej. Pod 
sklepieniami Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej w Warsza-
wie zabrzmiały m.in. tak znane 
pieśni jak: „Pierwsza Brygada” 

czy „Czerwone maki na Monte 
Cassino” (co prawda, w nowych 
aranżacjach), jak też teksty bar-
dziej współczesne, oddające w 
treści przesłanie, aby „Polska 
była Polską” w czasach komu-
nistycznego zniewolenia. A 
wszystkie służyły przypomnie-
niem bohaterskiej przeszłości 
narodu, który wyszedł obronną 
ręką z dziejowych prób.

Dobrym zwyczajem, ofi-
cjalnym obradom towarzyszyły 
zda się niekończące jak dzien-
ne tak nocne rodaków rozmo-
wy. Korzystając z przybycia w 
jedno miejsce jakże licznej ro-
dziny rodaków, dziennikarski 
notes można było ubogacać nie-
jedną opowieścią o poszczegól-
nych losach. Losach, co niczym 
kręte serpentyny. Losach jakże 
odmiennych, aczkolwiek zbież-
nych w jednym – w głębokim 
przekonaniu ich niestrudzo-
nych „kowali”, że w nawiąza-
niu do poetyckiego wyznania 
Jana Lechonia, „jedna jest Pol-
ska, jak Bóg jeden w niebie”. I 
że dla tej jednej ukochanej Pol-
ski, nie zważając na miejsce na 
Ziemi, łączyć trzeba zgodne serc 
bicie….

Henryk Mażul
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RODZINA PONARSKA PRZY OBELISKU KU CZCI OFIAR
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„...Szukajcie swoich korze-
ni... Nie żyjcie w przeciętno-
ści... Jesteście dziećmi męczen-
ników – to jest wasza moc...”. Te 
mądre, dodające odwagi słowa, 
wypowiedziane w homilii, usły-
szeli wędziagolanie w niedzie-
lę, 23 września, kiedy przybyli 
na Mszę św. odprawianą w ko-
wieńskim parku Santoka, gdzie 
papież Franciszek spotkał i po-
zdrawiał ludzi, którzy przybyli 
nie tylko z Litwy, ale też z Pol-
ski, Łotwy, Białorusi, Rosji i in-
nych krajów. 

Wędziagolanie wraz ze stu-
tysięczną rzeszą pielgrzymów 
i wiernych w parku Santoka w 
niedzielę modlili się razem z 
głową Kościoła katolickiego – 
papieżem Franciszkiem, razem 
ze wszystkimi biskupami Litwy 
i biskupami gośćmi, z ogrom-
nym zastępem księży, śpiewali 
wraz z łączonym chórem ko-
ścielnym i solistami, przyję-
li Eucharystię razem z ponad 

20 września wędziagola-
nie wzięli udział w otwarciu 
wystawy w Narodowym Mu-
zeum Sztuki im. M. K. Čiur-
lionisa w Kownie pt. „Anioł 
i Syn. Witkiewiczowie w Za-
kopanem i na Litwie”. Myślą 
przewodnią tej ekspozycji są 
wieloletnie, szczególne relacje 
ojca i syna – Stanisława Wit-
kiewicza i Stanisława Ignace-
go Witkiewicza (Witkacego), 
znanych polskich twórców. Na 
formowanie osobowości jed-
nego z najwybitniejszych pol-
skich artystów wielki wpływ 
miał jego ojciec. Taki rodzic 
dla każdego młodego czło-
wieka jest największym skar-
bem. Kiedy wychowanie syna 
staje się dla ojca najważniej-
szym zadaniem w życiu, po-
wstaje szczególnie bliska więź, 
wspólne są codzienne prace 

 Spotkanie, które ożywiło i wzmocniło...

Wystawa „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanem i na Litwie”

30 tysiącami braci i sióstr w 
Chrystusie. Uczucie wspólno-
ty na wszystkich zrobiło ogrom-
ne wrażenie, wszystkich oczy 
wzniosły się ku niebu. I na nie-
bie nad Santoką ukazał się łuk 
światła – jak znak opieki Boga, 
jeszcze bardziej wzmacniając 
zebranych tu ludzi siłą wspól-
nej modlitwy, ufnością w Boga 
i Jego namiestnika na ziemi – 
papieża Franciszka. 

Zaraz po Mszy św. Ojciec 
Święty odmówił modlitwę Anioł 
Pański. Tradycyjnie ta modlitwa 
jest transmitowana z Watyka-
nu co niedziela. Tym razem na 
cały świat była ona nadawana 
z Kowna.  

Wędziagolanie nie śpieszy-
li do domu – spotkali się z ro-
dakami, pielgrzymami z Polski, 
dzielili się radością tej nieco-
dziennej XXV niedzieli zwykłej –  
Mszy św. z papieżem Francisz-
kiem w parku Santoka. Światło 
spotkania dosięgło wszystkich 
i dodało nadziei na przyszłość. 

Ryszard Jankowski

i troski, rozmowy o literatu-
rze, sztuce, nauce. Wszystko 
to oddziaływało na młodego 
człowieka i formowało go jako 
artystę. Na wystawie widzimy 
też wyraźne związki twórców 
z Litwą... 

Wystawę zorganizowało 
Muzeum Tatrzańskie w Zako-
panem, Narodowe Muzeum 
Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w 
Kownie, Instytut A. Mickiewi-
cza w Warszawie oraz Instytut 
Polski w Wilnie.

Wędziagolanie zawsze chęt-
nie biorą udział w organizo-
wanych w Kownie wspólnych 
polsko-litewskich projektach 
kulturalnych i mają nadzieję, że 
każdego roku takich imprez w 
tym mieście będzie przybywało.

Ryszard Jankowski

PO SPOTKANIU Z PAPIEŻEM ...

WĘDZIAGOLANIE WRAZ Z MEREM REJONU SOLECZNICKIEGO

PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY

Tradycyjnie, jak co roku 
zaproszeni przez mera rejo-
nu solecznickiego, w niedzielę,  
16 września 20 wędziagolan wy-
brało się do Solecznik na dożynki. 
Chociaż droga daleka, to napraw-
dę warto tam się udać. Rejon so-
lecznicki jest najbardziej europej-
ski – takiej mnogości narodów i 
wielokulturowości nie ma nigdzie 
na Litwie. Dlatego święto plonów 
ściąga bardzo wielu ludzi.  

Mieszkający w rejonie so-
lecznickim Polacy, Litwini, Bia-
łorusini, Rosjanie podczas świę-
ta demonstrują wszystko to, co 
umieją i co mają najlepszego. Ze-
społy artystyczne, prezentują-
ce siebie na estradzie w parku 
miejskim, przybywają nie tylko 

z Litwy, ale też z Polski i sąsied-
niej Białorusi.

Tego roku również nie zabra-
kło gwiazd na estradzie w par-
ku. Najpierw wystąpiły zespoły 
artystyczne z rejonu solecznic-
kiego: „Solczanie”, „Łałymka”, 
„Art of Music”, a następnie go-
ście – legendarna litewska grupa 
„Rondo”, białoruski zespół pie-
śni i tańca „Biełyje Rosy” i grupa 
rockowa z Polski „Brathanki”.

Weseli i szczęśliwi śpiewa-
liśmy i tańczyliśmy razem ze 
wszystkimi na placu. Jeszcze 
długo będziemy wspominali tę 
niepowtarzalną jesienną fiestę 
w Solecznikach.

Ryszard Jankowski

Wędziagolanie na dożynkach w Solecznikach
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W dniach 28-29 września 2018 roku odbędzie się Wędziagolski Rajd Pamięci po Laudzie i 
Kowieńszczyźnie, połączony z opieką nad miejscami pamięci, poświęcony setnej rocznicy 

Niepodległości Polski 
Rajd będzie trwał dwa dni. Wezmą w nim udział: uczniowie szkółki niedzielnej języka polskiego w Wędziagole, Polacy z 

Wędziagoły, motocykliści „Rajdu Katyńskiego” i „Ponary – pamiętamy”.  
W piątek, 28 września, wieczorem, uczestnicy Rajdu zbiorą się w Polskiej Bibliotece w Wędziagole (ul. Kiejdańska 26), gdzie 

odbędzie się wieczór integracyjny.
W sobotę, 29 września, uczestnicy Rajdu wyruszą do polskich miejsc pamięci narodowej, znajdujących się w rejonach: janowskim, 
kiejdańskim, radziwiliskim i kowieńskim. Wieczorem w Stankunach, nieopodal spalonej w czasie powstania 1863 roku wsi 

Ibiany, w wiejskiej zagrodzie „Banginis” („Wieloryb”) odbędzie się spotkanie uczestników Rajdu. 
W niedzielę, 30 września, o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w języku polskim w kościele pw. św. Trójcy w Wędziagole.
Na zakończenie Rajdu na przykościelnym terenie odbędzie się uroczystość uhonorowania zasłużonych da tej krainy Polaków.

Serdecznie zapraszamy!

23 września br. w Ucia-
nie odbył się Międzynarodo-
wy Turniej Tenisa Stołowego 
„UTENA 2018”. W zawodach 
wzięli udział również tenisiści z 
Mickun (rejon wileński). Teni-
sistka Diana Tabunowa zdoby-
ła 3. miejsce w grupie zawodni-
ków urodzonych w 2006 roku i 
młodszych. Wyprzedziły ją tyl-

Trzecie miejsce Diany Tabunowej

ko tenisistki mające 1. i 2. miej-
sca w rankingu zawodniczek 
młodszej grupy. Agnieszka Rac-
kiewicz wywalczyła 8. miejsce.

Chłopcy rywalizowali w gru-
pie zawodników urodzonych w 
2004 roku i młodszych. W tej 
grupie Edwin Prystawko (2006 
rok urodzenia) zdobył – 7., a 
Łukasz Kubarewicz – 9. miejsce.

16 września w Kłajpedzie, w 
parafii św. Brunona z Kwerfur-
tu, podczas Mszy św. panował 
niezwykle świąteczny i bardzo 
ciepły nastrój. Tego dnia go-
ściliśmy w portowym mieście 
pielgrzymkę z południa Pol-
ski. Bardzo ucieszyliśmy się z 
niespodziewanych gości. We 
wspólnej modlitwie z pielgrzy-
mami uczestniczyli członkowie 
Kłajpedzkiego Oddziału Związ-
ku Polaków na Litwie. Odczuli-
śmy ogromne wsparcie duchowe 
rodaków z Macierzy. 

Kościół, wypełniony przez 
wiernych modlących się w języ-
ku polskim, to, niestety, rzadkie 
zjawisko na litewskim pomorzu. 
Faktycznie możliwość modlitwy 
w ojczystym języku zawdzięcza-
my księżom franciszkanom: Ja-
rosławowi, Tomaszowi oraz pro-
boszczowi ks. Stanisławowi. To 

Wdzięczni rodakom
oni dla garstki wiernych – miesz-
kających w Kłajpedzie Polaków 
– niestrudzenie poświęcają swój 
czas i siły duchowe, odprawiając 
Msze św. w języku polskim. My, 
miejscowi Polacy, jesteśmy bar-
dzo wdzięczni wielebnym księ-
żom za słowo Boże głoszone w 
ojczystym języku.

Bóg zapłać kapłanom oraz 
wszystkim uczestnikom wspól-
nej modlitwy. Pozostajemy w na-
dziei, że nadal będziemy mogli 
słuchać słowa Bożego w parafii 
św. Brunona z Kwerfurtu w języ-
ku polskim i zapraszamy wszyst-
kich rodaków odwiedzających 
Kłajpedę do zawitania w progi 
tej świątyni.

Liulita Sulcienė,
prezes Kłajpedzkiego 

Oddziału ZPLRODZINNE ZDJĘCIE PO WSPÓLNEJ MODLITWIE

W najmłodszej grupie tenisi-
stów – urodzonych w 2008 roku 
i młodszych – Sebastian Stefa-
nowicz zajął 7. miejsce.

Mark Wajtonis,
trener Szkoły  

Sportowej Samorządu 
Rejonu Wileńskiego
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„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”
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ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
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Korekta: Krystyna Ruczyńska
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Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że za-

równo poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z 
członków ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura Za-
rządu Związku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój 
nr 309 we środy i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), 
o ile ma opłacone składki, może otrzymać nową le-
gitymację członkowską. Zapraszamy.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i 
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenume-
rować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocz-
towym na terenie całej Litwy. Prenumerata na 
istopad i grudzień 2018 roku będzie trwała do  
22 października. Chcemy zaznaczyć, że nadal ga-
zeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenu-
meraty 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 Pola-
ków na Litwie – mieć w swoich domach. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

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

Z okazji 35. Urodzin Jelenie SZLAP-
KOWEJ wiązankę serdecznych życzeń: 
zdrowia, jasnych i szczęśliwych dni, speł-
nienia marzeń, miłości oraz nieustającej 
wiary w piękno tego świata

składają członkowie Jezioroskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL


