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Mianem „dobrego roku” określiła dziekan Wydziału 
Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w 
Białymstoku Mieczysława Zdanowicz miniony rok akademicki.
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Witając kolejny, „dobry rok”

Podczas krótkiej konferen-
cji prasowej profesor zazna-
czyła, że na miano „dobrego” 
rok akademicki zasłużył z tego 
powodu, że to w marcu 2018 
roku została podpisana umo-
wa na dofinansowanie inwe-
stycji – rozbudowy siedziby 
wileńskiej Filii Uniwersyte-
tu w Białymstoku, co od cza-
su powstania wydziału było 
największym wyzwaniem. 
Wyzwaniem jest też umię-
dzynarodowienie działalno-
ści naukowej Filii, a za punkt 
dumy uczelni można uwa-
żać tok praktyczny studiów, 
który został wprowadzony 
i zdał egzamin na kierunku 
europeistyka – studenci mie-
li możność odbywać praktyki 
w różnych instytucjach w cią-
gu rzech miesięcy. Wydział w 
tym roku akademickim ma je 
wdrożyć również na kierun-
ku ekonomii i informatyki, co 

pozwoli na lepsze przygoto-
wanie studentów do funkcjo-
nowania na rynku pracy.

O toku przygotowań roz-
budowy siedziby przy ul. Ma-
kowej w Wilnie mówił kanc-
lerz mgr Tomasz Zalewski. 
Obecnie trwa etap rozezna-
nia, prowadzone są rozmowy 
z władzami Wilna na temat 
możliwości przestrzennego 
zagospodarowania terenu. Jak 
przyznał kanclerz, nie jest to 
zbyt rozległa działka, ale ma 
też swoje plusy, m.in. to, że 
jest w śródmieściu i mieści 
się w pobliżu DKP, co pozwo-
li na integrację tzw. polskich 
ośrodków. W toku rozbudo-
wy planuje się uzyskanie 2 tys. 
metrów kw. powierzchni, na 
której powstaną sale wykłado-
we, biblioteka i miejsca pracy 
dla pracowników uczelni. Po 
zakończeniu badania warun-
ków zostanie ogłoszony prze-

targ na wykonanie robót, któ-
re planuje się zrealizować do 
końca 2021 roku.

Inaugurując kolejny rok 
akademicki 2018-2019 dzie-
kan Mieczysława Zdanowicz 
witała obecnych – prorektora 
Uniwersytetu w Białymsto-
ku ds. kształcenia, profesora 
Wojciecha Śleszyńskiego, za-
stępcę ambasadora RP na Li-
twie Grzegorza Poznańskiego, 
przewodniczącego AWPL-
-ZChR, europosła Waldemara 
Tomaszewskiego, przedstawi-
cieli samorządów, wydziałów 
oświaty podwileńskich rejo-
nów, radnych miasta Wilna. 

Dziekan serdecznie dzię-
kowała już na wstępie euro-
posłowi Waldemarowi To-
maszewskiemu za wsparcie w 
sprawie zorganizowania dla 
najlepszych studentów euro-
peistyki praktyk w jego biu-
rze w Brukseli, dzięki czemu 

 Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela 
wszystkim pedagogom najserdeczniejsze ży-
czenia  pomyślności, zadowolenia z wykony-
wanego zawodu i pięknej misji nauczania i 
wychowania młodego pokolenia, a także zdo-
bywania wciąż nowych szczytów mistrzostwa 
zawodowego, samodoskonalenia i umiejętno-
ści zachwycania się pięknem tego świata 

składa Michał Mackiewicz,  
prezes Związku Polaków na Litwie

młodzi ludzie mieli połącze-
nie teorii z praktyką, pozna-
wali prace instytucji europej-
skich. 

Odpowiadając na podzię-
kowanie pani dziekan Walde-
mar Tomaszewski powiedział, 
że cieszy się z tego, że udało 
się zrealizować jeden z głów-
nych postulatów społeczności 
polskiej na Litwie wyartyku-
łowany jeszcze w 1988 roku 
o założeniu wyższej uczelni, 
dającej możność zdobycia wy-

kształcenia w ojczystym języ-
ku na Litwie. Zapewnił też, że 
nadal będzie wspierał prak-
tyki studentów. Europoseł 
przypomniał też o sukcesie 
społeczności polskiej w dzie-
dzinie oświaty – pozyskaniu 
36 gimnazjów z polskim ję-
zykiem wykładowym, których 
absolwenci – to też przyszły 
narybek Filii. Waldemar To-
maszewski dziękował samo-
rządom, które są swoistym pa-
rasolem ochronnym polskiej 
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oświaty oraz kierownictwu i 
wykładowcom UwB za to, co 
robią dla studentów, którym ży-
czył owocnej nauki i tworzenia 
zgranego polskiego środowiska.

Kontynuując swoje prze-
mówienie dziekan, zwracając 
się do młodzieży podkreśliła, 
że wykształcenie jest dobrem, 
którego nikt nie jest zdolny nas 
pozbawić. Przypominając, że 
14 marca br. minister nauki i 
szkolnictwa wyższego RP Jaro-
sław Gowin podpisał z rekto-
rem UwB Robertem Ciborow-
skim umowę na przydzielenie 
19 mln zł na rozbudowę Filii 
w Wilnie, profesor zaznaczy-
ła, że to ma być ostatnia prosta 
do uzyskania własnej siedziby. 

Dziekan poinformowa-
ła zebranych, że w ubiegłym 
roku na wydziale studiowało 
293 studentów. Na studiach 
z ekonomii I stopnia – 105, II 
stopnia – 53, na europeistyce –  
76 i informatyce – 59. Dyplomy 
ukończenia studiów otrzymało 
67 absolwentów. A ogółem w 

ciągu 11 lat istnienia uczelni 
było ich 687. 

W nowym roku akademic-
kim na studia I stopnia na eko-
nomii zakwalifikowało się 30 
studentów, 28 – na europeisty-
kę oraz 23 – na informatykę. 
Rekrutacja na II etap studiów 
ekonomicznych trwa do końca 
października. Na Filii został za-
kończony pełny cykl studiów na 
europeistyce, od tego roku bę-
dzie realizowany kierunek pro-
filu praktycznego na ekonomii 
i informatyce. Dzięki czemu 
studenci będą zdobywali do-
świadczenie zawodowe. Trzy-
miesięczne praktyki studenci 
dotychczas odbywali w Euro-
pejskiej Fundacji Praw Człowie-
ka, Departamencie Mniejszości 
Narodowych przy rządzie RL, 
w MSZ, kancelarii Sejmu RL, 
samorządach. Obecnie dobiega 
końca proces podpisania umowy 
pomiędzy UwB i „Orlenem” o 
możliwości odbywania praktyk. 

Dziekan poinformowała ze-
branych o prowadzonej działal-

ności naukowej Filii, udziale w 
programie Erasmus plus i in. 
Wyraziła zadowolenie, że po-
wstał klub absolwentów i biskup 
wileński mianował ks. Ronal-
da Kuźmickiego duszpasterzem 
akademickim. Kierując serdecz-
ne słowa do przyszłych studen-
tów dziekan życzyła im pomyśl-
nego zdobywania wiedzy. 

W imieniu rektora Uniwer-
sytetu w Białymstoku Roberta 
Ciborowskiego społeczność aka-
demicką i gości witał prorektor 
ds. kształcenia dr hab. Wojciech 
Śleszyński. Odnotował on, że 
wydział doskonale rozwija swoją 
misję, która jest odpowiedzią na 
zainteresowanie studiami mło-
dzieży z Wileńszczyzny. Podkre-
ślił również fakt, że Filia może 
się szczycić najniższym wśród 
uczelni na Litwie poziomem 
bezrobocia swoich absolwen-
tów, co świadczy o wyjściu na-
przeciw potrzebom rynku pracy. 

Słowa pozdrowień kierowali 
do młodzieży: zastępca amba-
sadora RP na Litwie Grzegorz 

Poznański, który przeczytał list 
ambasador Urszuli Doroszew-
skiej; Vida Montvydaitė, dyrek-
tor Departamentu Mniejszości 
Narodowych przy rządzie RL 
– odnotowała m.in., że studia 
w ojczystym języku na ziemi 
ojczystej są wielkim skarbem; 
dyrektor Domu Polskiego w 
Wilnie, społeczny doradca ds. 
mniejszości Artur Ludkowski, 
sygnatariusz Czesław Okiń-
czyc.

Po słowach pozdrowień od-
była się miła uroczystość wrę-
czenia honorowych dyplo-
mów najlepszym absolwentom  
III promocji studiów magister-
skich i VIII licencjackich oraz 
dyplomów za pracę na rzecz 
środowiska akademickiego. 

Kolejnym – najważniejszym 
– momentem uroczystości była 
immatrykulacja studentów, 
którą wieńczyło wykonanie 
„Gaude, Mater Polonia”. 

Zebrani na uroczystości 
mieli możność już tradycyjnie 
wysłuchać wykładu inaugura-

cyjnego. Wygłosiła go profesor 
dr hab. Elżbieta Mączyńska-
-Ziemacka ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Nie-
zwykle ciekawy i atrakcyjnie 
podany wykład pt. „Przesile-
nie cywilizacyjne – nowe trendy 
w gospodarce globalnej” przy-
kuł uwagę obecnych. Pani pro-
fesor, mająca rodzinne powią-
zania z Wilnem i darząca, jak 
przyznała, nasze miasto wiel-
ką sympatią nie tylko przybli-
żyła w sposób dostępny i intry-
gujący temat nowych wyzwań, 
jakie stoją przed współczesną 
cywilizacją, ale też przywiozła 
w prezencie dla Filii atrakcyj-
ne książki, które będą pomocne 
młodzieży w zgłębianiu współ-
czesnej wiedzy. 

Uroczysty „Gaudeamus” 
wieńczył inaugurację kolejne-
go – 11. roku akademickiego na 
Wydziale Ekonomiczno-Infor-
matycznym w Wilnie Uniwer-
sytetu w Białymstoku. 

Janina Lisiewicz
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BOGATE ZAGRODY PODWILEŃSKICH GMIN

W BARWNYM KOROWODZIE NIE ZABRAKŁO NAJMŁODSZYCH

– tego zebranego z pól, sa-
dów i ogrodów, jak i osiągniętego 
żmudną i twórczą pracą na niwie 
kultury, pielęgnowania tradycji, 
dbania o spuściznę otrzymaną w 
spadku po praojcach. Dożynki – 
niczym meta dorocznego życia re-
jonu. Właśnie tak można je okre-
ślić obserwując stoiska-zagrody 
23 gmin rejonu wileńskiego, które 
tradycyjnie w ostatnią niedzielę 
września uszeregowują się w Pi-
kieliszkach, które stały się swoistą 
dożynkową stolicą podstołeczne-
go rejonu. 

Witając zebranych miesz-
kańców rejonu i gości mer Ma-

Urodzaju czas
ria Rekść mówiła o tym, że tego 
dnia ludzie zbierają się tu po to, by 
dzielić się radością zebranych plo-
nów i dziękować Bogu za obfite 
owoce rolniczego wysiłku, rolni-
kom – za codzienny trud. O tym, 
że mieszkańcy rejonu zasłużyli na 
takie podziękowanie można się 
było przekonać obserwując jakże 
wspaniały dożynkowy korowód 
oraz podziwiając stoiska gmin. 
Ileż pomysłowości, mistrzostwa 
wkładali ludzie, by zaprezento-
wać jak najbarwniej, najbogaciej 
swoją rodzinną miejscowość. 

Jak na chrześcijańskie świę-
to przystało, wszystkich zjedno-

pozdrowił też premier RP Mate-
usz Morawiecki. W swoim liście 
do uczestników dożynek, pozdra-
wiając zebraną społeczność pol-
ską odnotował: „zawsze pamię-
tamy o Polakach na Litwie, o ich 
trwaniu w polskości, o ich zasłu-
gach dla Polski i Litwy”.  

Życzenia wszystkim Polakom 
na Litwie oraz podziękowanie za 
pracę rolnikom złożyli w swych 
listach prezes Prawa i Sprawie-
dliwości Jarosław Kaczyński oraz 
marszałkowie Senatu i Sejmu RP 
Stanisław Karczewski i Marek 
Kuchciński.

W imieniu rządu Republiki 
Litewskiej pozdrowił mieszkań-
ców rejonu obecny na święcie 
minister sprawiedliwości Elvi-
nas Jankevičius.

Witając zebranych przewod-
niczący Akcji Wyborczej Pola-
ków na Litwie - Związku Chrze-
ścijańskich Rodzin, europoseł 

Waldemar Tomaszewski m.in. 
dziękował samorządowi rejonu 
wileńskiego na czele z mer Ma-
rią Rekść „za uczciwą, rzetelną 
pracę na rzecz każdego obywa-
tela tego rejonu”. Mieszkańców 
i gości serdecznie witała również 
starosta sejmowej frakcji AWPL-
-ZChR Rita Tamašunienė.

Po wystąpieniach gospodarzy 
i gości święta na dożynkowej sce-
nie zaprezentowały swój kunszt 
artystyczny zespoły zarówno z re-
jonu wileńskiego, jak też z Czech 
i Białorusi.

Podczas dożynek była czyn-
na wystawa rzemiosł ludowych, 
odbywały się targi jesiennych 
darów, do usług uczestników 
święta była kuchnia polowa, 
strefy zabaw dla dzieci – każdy 
mógł wybrać dla siebie to, czym 
mógł oczy i uszy oraz podnie-
bienie nacieszyć, jak na dożyn-
ki przystało.   

czyła wspólna modlitwa podczas 
Mszy św., której mottem było zło-
żenie podziękowania Bogu za dar 
chleba. Wiernym tego dnia towa-
rzyszył w modlitwie biskup po-
mocniczy archidiecezji wileńskiej  
ks. Darius Trijonis.

Po liturgii chlebem z tegorocz-
nego urodzaju dzieliła się z obec-
nymi mer rejonu Maria Rekść. Jak 
co roku byli to nie tylko miesz-
kańcy rejonu, ale też liczny za-
stęp gości zarówno z Wileńszczy-
zny, jak i z zagranicy. O rodakach 
z rejonu wileńskiego pamiętały 
władze Rzeczypospolitej Polskiej. 
List od prezydenta Polski Andrze-
ja Dudy przeczytał zebranym za-
stępca ambasadora RP na Litwie 
Grzegorz Poznański. Prezydent 
wyraził w nim zadowolenie, że ro-
dacy na Wileńszczyźnie pielęgnu-
ją tradycje, a pracując dla dobra 
swojej ojczyzny, są „najlepszymi 
ambasadorami Polski”. Rodaków 
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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!



4-10 października 2018 r., nr 40 (1336) www.zpl.lt4

OFIARY  
RZEZI PONARSKIEJ
25 września w DKP w Wilnie od-
była się konferencja ponarska. Po 
przywitaniu obecnych przez or-
ganizatorów i muzycznym prze-
rywniku został wyświetlony do-
kumentalny film o Ponarach, 
który wprowadził zebranych w  
klimat tego miejsca zagłady około 
stu tysięcy osób. Około 70 tysięcy 
ofiar stanowiły osoby narodowo-
ści żydowskiej, w większości oby-
watele II Rzeczypospolitej, Pola-
cy, Romowie  oraz przedstawiciele 
innych narodowości, którzy po-
nieśli śmierć w ponarskich dołach 
z rąk niemieckich oprawców oraz 
ich litewskich pomagierów z for-
macji kolaborujących z nazistami.

Tegoroczna konferencja miała 
na celu przedstawienie sylwetek 
tych, którzy zostali zamordowani 
w Ponarach. Należy odnotować, 
że bestialsko byli tu mordowani 
przedstawiciele różnych warstw 
społecznych, osoby w różnym 
wieku: naukowcy, duchowni, har-
cerze, gimnazjaliści, członkowie 
organizacji niepodległościowych 
i ludzie, którzy trafiali tu jako za-
kładnicy. 
ONKOLOG ŚWIATOWEJ 
SŁAWY
Sylwetkę Kazimierza Pelczara 
– wybitnego naukowca, pionie-
ra polskiej onkologii i jednego z 
powszechnie znanych i szanowa-

Ponary – pamiętamy

nych obywateli międzywojenne-
go Wilna przedstawiła zebranym 
dr Krystyna Rotkiewicz w refe-
racie „Profesor Pelczar – sława 
polskiej onkologii i ofiara zbrod-
ni ponarskiej”. 

Urodzony w Truskawcu na 
obecnej Ukrainie, gdzie jego oj-
ciec również lekarz kierował za-
kładem balneologicznym, po 
skończeniu szkoły udał się na 
studia do Krakowa. Naukę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
przerwała mu I wojna światowa 
– został powołany do armii au-
striackiej. Po pobycie w rosyjskiej 
niewoli, wstąpił do armii polskiej, 
brał udział jako lekarz wojskowy 
w Bitwie Warszawskiej. Po woj-
nie bolszewickiej kontynuował 
naukę i uzyskał doktorat w 1925 
roku. Pracując w Collegium Me-
dicum w Krakowie pogłębiał wie-
dzę w różnych zakładach nauko-
wych, gdzie prowadził badania 
nowotworowe. Pracował m.in. w 
Berlinie i Paryżu. W 1930 roku 
został zaproszony przez Uniwer-
sytet Stefana Batorego do Wilna, 
gdzie kierował katedrą Patologii 
Ogólnej Wydziału Medycznego 
oraz Wydziałem Bakteriologicz-
nym, pełnił też funkcje dziekana 
oraz zastępcy dziekana. Wycho-
wał wielu znakomitych lekarzy i 
badaczy. To dzięki jego kontak-
tom i prowadzonej pracy w Wil-
nie odbyła się 4. Międzynarodo-

wa Konferencja Kongresu Walki 
z Rakiem. Profesor Pelczar wpro-
wadzał nowe leki, m.in. hepary-
nę i kefalinę. Zastrzyki z kefaliną 
produkowano na jego zlecenie w 
Berlinie. Praktyczne zastosowa-
nie terapii umożliwił założony 
przez profesora w 1931 roku w 
Wilnie Zakład Leczniczo-Badaw-
czy dla Chorych na Nowotwory 
przy ul. Połockiej 6. Szpital taki 
powstał w Wilnie jako pierwszy 
na terenach II RP. W latach 30. 
do leczenia nowotworów stoso-
wano tu promieniotwórczy rad. 
Profesor udzielał się też społecz-
nie, m.in. w Towarzystwie Do-
broczynności. Po wybuchu wojny 
Kazimierz Pelczar zakłada Polski 
Komitet Pomocy Ofiarom Wojny, 
kieruje Sekcją Polską Międzyna-
rodowego Czerwonego Krzyża. 
I chociaż otrzymuje propozycje 
podjęcia pracy w Rzymie, Lon-
dynie i Nowym Jorku pozostaje 
w Wilnie. 

Niestety, 16 września 1943 
roku został aresztowany w grupie 
100 zakładników po wykonaniu 
przez AK wyroku na konfidencie 
gestapo i saugumy Marionasie Pa-
dabie i 17 września rozstrzelany 
w Ponarach. Rodzina nie zdoła-
ła uzyskać zwolnienia profesora 
u miejscowych władz niemiec-
kich, a telefon z Berlina, że ma 
być zwolniony miał miejsce za 
późno – profesora rozstrzelano w 

pierwszej dziesiątce zakładników 
wraz z profesorem Mieczysławem 
Gutkowskim. Jak podkreśliła  
dr Krystyna Rotkiewicz, na gma-
chu przy ul. Połockiej 6 w ramach 
obchodów 60-lecia powstania 
zakładu leczniczego, została 
umieszczona tablica upamiętnia-
jąca profesora Kazimierza Pelcza-
ra. Dzięki staraniom dr Rotkie-
wicz, w Wilnie znalazła się też 
ulica nazwana imieniem profe-
sora. Pani Krystyna zdradziła 
też niejako tajemnicę, że możli-
wie przy Instytucie Onkologii w 
Wilnie stanie pomnik wybitne-
go uczonego, prekursora walki z 
rakiem.

Symboliczne, że podczas 
trwania uroczystości ponarskich 
w Warszawie, na 65. posiedze-
niu Senatu RP została podjęta 
uchwała w sprawie upamiętnie-
nia 75. rocznicy śmierci profeso-
ra. Uchwałę tę z rąk marszałka 
Senatu odebrała córka profesora 
Maria Pelczar.   

PATRIOTYCZNA  
MŁODZIEŻ
Życiorys komendanta ZHP na Li-
twie Kowieńskiej Zbigniewa Skło-
dowskiego przybliżył uczestni-
kom konferencji członek ZHPnL 
Artur Kołoszewski. Opowiedział 
o powstaniu hufców harcerskich 
w Kownie, Poniewieżu oraz Wił-
komierzu i działalności Zbignie-
wa Skłodowskiego, który w 1937 
roku założył drużynę harcerską 
im. księcia Józefa Poniatowskie-
go. Harcerze na Litwie Kowień-
skiej w czasie II wojny światowej 
działali w konspiracji, m.in. zdo-
łali zachować sporo broni, która 
potem była przerzucana na tere-
ny Wileńszczyzny. Jedną z chlub-

nych akcji harcerzy było wydoby-
cie sztandarów wojska polskiego z 
obozu jenieckiego. Wiele zrobili 
też, by jak najwięcej jeńców wy-
dobyć z obozu i ulokować w pol-
skich rodzinach na terenie Litwy, 
a także umożliwić im opuszczenie 
terenu Litwy. Aktywna działal-
ność Zbigniewa Skłodowskiego 
nie uszła uwadze władz litew-
skich kolaborujących z Niemca-
mi. Poszukiwany przez saugumę 
został aresztowany w Wilnie. Po 
ciężkim śledztwie i torturach, ni-
kogo nie wydając, został rozstrze-
lany w Ponarach 14 czerwca 1942 
roku. Warto odnotować, że har-
cerze z Litwy Kowieńskiej zasilali 
gromadnie szeregi AK i wielki ich 
procent (m.in. z Poniewieża) brał 
udział w operacji „Ostra Brama”. 
Na konferencji byli obecni dwaj 
synowie brata mamy Zbigniewa 
Skłodowskiego, którzy podzielili 
się wspomnieniami rodzinnymi.

OJCOWIE, KTÓRYCH  
NIE ZNALI…
Bardzo wymownymi i jakże wzru-
szającymi były opowiadania Marii 
Wieloch i Zbigniewa Sienkiewi-
cza o swoich ojcach, którzy zostali 
rozstrzelani w Ponarach ujętych 
w bloku „Nasi ojcowie ofiarami 
zbrodni ponarskiej”. 

Maria Wieloch nigdy nie wi-
działa swego ojca, zginął zanim 
się urodziła. Jednak zachowa-
ła drobne pamiątki i grypsy, jak 
mówi – największy skarb. W tych 
listach pisanych z więzienia na 
Łukiszkach, ojciec kierował słowa 
również do niej, mającej przyjść 
na świat, chociaż nie wiedział czy 
to będzie córka czy też syn.

Stanisław Wieloch, działacz 
„Światpolu” ewakuował się z 
pracownikami biura w Warsza-
wie do Wilna. Tu po raz pierw-
szy został aresztowany przez 
władze sowieckie 1 września 
1940 roku, ale po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej w 
czerwcu 1941 roku więźniowie 
rozbroili strażników i niektó-
rym udało się wyjść na wolność, 
był wśród nich również pan Sta-
nisław. Włączył się aktywnie w 
działalność konspiracyjną, kie-
rował odcinkiem E VII w wywia-
dzie „Wachlarza”. Pracę konspi-
racyjną pomagała mu ukrywać 
działalność handlowa – mógł 
się swobodnie poruszać i kon-
taktować z ludźmi. W podzie-
miu uczestniczył w wyrabianiu 
dokumentów meldunkowych 
i dowodów osobistych, w pra-
cowni zakładu fotograficzne-
go przy ul. Zamkowej. W ten 
sposób uratował życie wielu lu-
dziom. Ponadto działał w wy-
wiadzie dalekiego zasięgu na li-
nii Wilno-Dyneburg. 9 sierpnia 
1942 roku został w domu aresz-
towany przez gestapo. Na trzy 
dni w ich mieszkaniu urządzono 
„kocioł”, ale na szczęście nikt 
nie wpadł. We wrześniu został 
przeniesiony z gestapo na Łu-
kiszki. Po zachorowaniu na ty-
fus został umieszczony w szpi-
talu zakaźnym na Zwierzyńcu, 

W dniach 23-27 września w Wilnie i na Wileńszczyźnie odbywały się 
uroczystości ponarskie organizowane przez Stowarzyszenie „Rodzina 
Ponarska”, których współorganizatorami są Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, a partnerami Ambasada RP w Wilnie, Instytut Pamięci 
Narodowej, DKP w Wilnie oraz Trocki Oddział Rejonowy ZPL i fundacja 
„Samostanowienie”. 
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MSZA ŚW. W KWATERZE POLSKIEJ W PONARACH
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skąd proponowano mu zorga-
nizować ucieczkę. Ale był zbyt 
słaby, by jej dokonać o własnych 
siłach i nie chciał narażać per-
sonelu szpitala, dzięki którego 
determinacji mógł nawet spo-
tkać się z żoną. Po powrocie na 
Łukiszki dostając paczki z domu 
udawało mu się przesyłać grypsy 
umiejętnie chowane w zwraca-
nych woreczkach na żywność. 
Z kolei żona zapiekała listy w 
plackach… 

18 lutego 1943 roku paczki 
od żony nie przyjęto, co świad-
czyło o tym, że adresata już nie 
ma w więzieniu. Jak wynikło z do-
kumentów – został rozstrzelany 
w Ponarach 18 lutego 1943 roku.

Na tej samej liście osób skaza-
nych na rozstrzelanie figuruje też 
nazwisko Władysława Sienkiewi-
cza. Lista – to pismo mówiące o 
tym, że osoby na niej wpisane będą 
odebrane z Łukiszek przez funk-
cjonariuszy Niemieckiej Policji 
Bezpieczeństwa w ramach „zwol-
nienia” 20 Polaków. Faktycznie 
było to pismo o wywiezieniu tych 
osób na rozstrzelanie. Gestapo wy-
dało żonie Stanisława Wielocha 
zaświadczenie, że mąż jej został 
skazany na śmierć. Są też dane o 
wykonaniu wyroku kary śmierci 
wobec innych osób z tej listy. 

Ojciec Zbigniewa Sienkiewi-
cza – Władysław był pracowni-
kiem Polskich Kolei Państwo-
wych. Został aresztowany przez 
Policję Bezpieczeństwa i SD  
1 września 1942 roku i osadzo-
ny w areszcie śledczym, a na-
stępnie na Łukiszkach. 18 lute-
go 1943 roku został przekazany 
w ręce Niemieckiej Policji Bez-
pieczeństwa i tego samego dnia 
rozstrzelany w Ponarach. Ojciec 
prowadził działalność konspira-
cyjną, o której syn nie wiedział. 
Jako pamiątka po ojcu pozo-
stał mu gryps (szczęśliwie nie 
zauważony przez strażników) 

napisany na glinianym dzban-
ku, w którym mama przekazy-
wała jedzenie. Matki Zbigniewa 
Sienkiewicza i Marii Wieloch 
przyjaźniły się ze sobą, ale oni 
poznali się dopiero przed ro-
kiem. Pismo o skierowaniu ich 
ojców na kaźń trafiło do matki 
pani Marii – Zofii Wieloch przy-
padkowo. Kiedy w 1976 roku 
w Polsce sądzono zbrodniarzy 
litewskich, którzy brali udział 
w mordowaniu ludności w Po-
narach, jeden z jej znajomych, 
pracujący w sądzie, ujrzawszy 
na jednym z dokumentów sądo-
wych znajome nazwisko, zrobił 
jego kopię.

ŻYĆ  
WBREW WSZYSTKIEMU
Niezwykle dramatyczne opowia-
danie o pobycie w nazistowskim 
obozie koncentracyjnym w Ra-
vensbrück zabrzmiało na konfe-
rencji z ust byłej więźniarki tego 
kobiecego obozu pani Krystyny 
Kosmal. Trafiła tam wraz z mat-
ką z powstańczej Warszawy ma-
jąc 12 lat. Przez szczęśliwy przy-
padek udało się jej uniknąć bycia 
królikiem doświadczalnym – w 
obozie tym prowadzono pseu-
domedyczne eksperymenty na 
więźniarkach, co kaleczyło je na 
resztę życia czy doprowadzało do 
śmierci. Kobiety uśmiercano też 
w komorach gazowych i poprzez 
podanie dosercowego zastrzyku 
fenolu. Prochy z krematorium, 
jak wspominała pani Krystyna, 
wrzucano do pobliskiego dużego 
jeziora. Teraz, kiedy byłe więź-
niarki przybywają na obchody 
rocznicy wyzwolenia obozu, na 
taflę jeziora rzucają biało-czer-
wone róże i jest to niesamowity 
widok: jezioro – zbiorowa mogi-
ła tysięcy kobiet – usłane róża-
mi. Pani Krystyna jako jedno z 
najbardziej koszmarnych wspo-
mnień z tamtych czasów przypo-

mina „marsz śmierci”, kiedy to 
w obliczu zbliżającej się ofensy-
wy wojsk aliantów, władze obo-
zowe postanowiły ewakuować 
więźniarki. Szły uszeregowane 
w kolumny w ciągu kilku dni bez 
jedzenia i wypoczynku. Z tysią-
ca osób w kolumnie, w której 
znalazła się z matką, przy życiu 
pozostało kilkadziesiąt kobiet. 
Krystyna na pewnym odcinku 
drogi dźwigała mamę na swoich 
wątłych dziecięcych ramionach 
pełznąc na czworakach… Jak 
się okazało, wyzwolenie też nie 
było końcem ich udręki. Musia-
ły przeżyć sporo strachu i zagro-
żeń, zanim dostały się do Pozna-
nia, a potem Warszawy. Wyzbyć 
się obozowych koszmarów, ule-
czyć ciało i duszę pomogły jej 
góry – jej miłość i pasja. Pomimo 
okrutnych doświadczeń i prze-
żyć pani Krystyna potrafiła za-
chować wiele ciepła wobec ludzi, 
pogodę i życzliwość. Dziś spoty-
ka się z młodzieżą, by opowiada-
jąc o latach ciężkich wojennych 
doświadczeń nie tylko pokazać 
jak wiele nieszczęść i cierpień 
przyniosła wojna, ale też zacho-
wać pamięć o tych ludziach, w 
których życiorysie zaistniał ten 
okrutny czas. W Wilnie, pani 
Krystyna Kosmala spotkała się 
z młodzieżą z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II.

POLSKA KWATERA –   
ODDANIE HOŁDU  
RODAKOM   
Główne uroczystości Dnia Po-
narskiego odbyły się 26 wrze-
śnia w Kwaterze Polskiej w Po-
narach. Została tu odprawiona 
Msza św. polowa, którą kon-
celebrowało troje księży: Józef 
Aszkiełowicz, Jerzy Witkowski 
i Henryk Naumowicz. Ksiądz 
Henryk w wygłoszonej homilii 
m.in. mówił o tym, że od same-
go początku badań zbrodni po-

narskiej, jeszcze za czasów so-
wieckich, ukryto istotę sprawy 
– kogo tu mordowano. Byli to w 
większości obywatele II Rzeczy-
pospolitej różnych narodowości. 
Kapłan stwierdził, że dziś zbie-
ramy pokłosie tamtego kłam-
stwa. Zaznaczył, że „prawda nie 
wybrzmiała z ust papieża Fran-
ciszka, który nic nie powiedział, 
co spotkało Polaków”. Zebra-
ni modlili się za męczenników 
ponarskich: wileńską młodzież, 
harcerzy, inteligencję, naukow-
ców, duchowieństwo, żołnierzy 
AK, zakładników tu rozstrze-
liwanych. Modlono się też za 
oprawców, by Bóg wybaczył im 
zło, które uczynili. 

Wieńce i kwiaty, zapalone 
znicze były wyrazem oddania 
hołdu zamordowanym przez 
oddziały SS, policję niemiecką 
i kolaborujące z nazistami for-
macje litewskie. Mówiąc o tej 
zbrodni prezes Stowarzyszenia 
„Rodzina Ponarska” Maria Wie-
loch podkreśliła, że Polacy wciąż 
czekają na słowa przeprosin ze 
strony Litwinów. Pragną też ści-
słej współpracy, by zarówno w 
muzeum w Ponarach, jak i Mu-
zeum Ofiar Ludobójstwa zaist-
niała prawda o Polakach, którzy 
ginęli w Ponarach i katowniach 
za walkę o wolność ojczyzny. 
Dziś w Muzeum Ofiar Ludo-
bójstwa jest informacja zaled-
wie o trzech osobach: Bronisła-
wie Komorowskim, Kazimierzu 
Pelczarze i członkini ZWZ Zofii 
Dunin-Borkowskiej. Stowarzy-
szenie będzie dążyło do popeł-
nienia tej informacji w muzeach 
litewskich. Niestety, współpraca, 
chociaż istnieje, mogłaby być o 
wiele efektywniejsza. Jak zazna-
czyła prezes, w Polsce też nie jest 
z tą informacją o Ponarach najle-
piej. Dopiero od przyszłego roku 
do podręczników w polskich lice-
ach trafi informacja o Ponarach. 

O tym, że zmowa milczenia 
może być przerwana świadczyć 
może wykazywana w ciągu ostat-
nich lat uwaga władz RP wobec 
ponarskiej tragedii. List do uczest-
ników wileńskich uroczystości po-
narskich przysłał marszałek Sejmu 
RP Marek Kuchciński, który w Po-
narach odczytała ambasador RP na 
Litwie Urszula Doroszewska. M.in. 
znalazły się nim takie słowa: „Za-
chowanie pamięci o zbrodni po-
narskiej, która zajmuje w polskiej 
historii miejsce szczególne, jest 
naszym wielkim moralnym obo-
wiązkiem wobec pomordowanych 
na wileńskiej ziemi, a także wobec 
przyszłości, którą budować musi-
my w oparciu o prawdę i poszano-
wanie najdroższych nam wartości. 
Przez wiele lat zbrodnie dokonane 
na obywatelach II Rzeczypospolitej 
były zacierane, sprawców nigdy nie 
spotkała zasłużona kara, zaś tym, 
którzy wiedzieli o tysiącach ludzi 
złożonych w ponarskich dołach, 
nakazano milczenie. Dzisiaj pochy-
lając głowy w hołdzie pomordowa-
nym, musimy stale pamiętać, jak 
wielkim złem jest zafałszowywanie 
przeszłości. Dlatego bardzo dzię-

kuje Stowarzyszeniu „Rodzina Po-
narska” oraz wszystkim, którzy nie 
ustają w staraniach, by świat dowie-
dział się o koszmarze, jaki rozegrał 
się na podwileńskich Ponarach, o 
tysiącach zamordowanych Żydów 
i Polaków”. 

Z kolei w liście sekretarza sta-
nu, pełnomocnika rządu RP do 
spraw obchodów stulecia nie-
podległości Jarosława Sellina zo-
stało napisane: „(…) Skromna 
liczba nazwisk znajdująca się na 
polskim upamiętnieniu w żaden 
sposób nie oddaje rozmiarów tej 
strasznej zbrodni, w której życie 
straciło około 80 tys. polskich oby-
wateli. Lista 331 osób jest raczej 
świadectwem naszej bezradności 
badawczej wynikłej ze skrupulat-
nego zacierania wszelkich śladów 
przez sprawców w sposób najbar-
dziej barbarzyński z możliwych, 
poprzez profanowanie i niszczenie 
szczątków ofiar. Bezsilność ta nie 
zwalnia nas jednak z obowiązku 
stałego dążenia do ustalania toż-
samości nieznanych dotąd ofiar i 
wyjaśniania wszystkich aspektów 
i okoliczności tej zbrodni. (…)”.

Jan Kasprzyk – dyrektor 
Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych 
w swoim liście napisał o tym, że: 
„(…) Władze niepodległej Rze-
czypospolitej nigdy nie zgodzą 
się na przeinaczanie prawdy hi-
storycznej, jak również na zapo-
mnienie o ofiarach, poniesionych 
przez naszą Ojczyznę w czasie  
II wojny światowej, również tu, 
na Wileńszczyźnie. (…) Ginę-
li tu ludzie różnych narodowo-
ści, solidarni w swym tragicznym 
losie, równi wobec śmierci. (…) 
Na pewno chcieliby, aby o nich 
pamiętać. To bardzo ludzkie – 
dążyć do tego, by pozostawić po 
sobie ślad w ludzkiej pamięci. Ta 
pamięć powinna czemuś służyć, 
zmuszać do wysiłku, by w przy-
szłości nie dopuścić do podob-
nych rzeczy (…)”.

W uroczystościach w Kwa-
terze Polskiej w Ponarach wzię-
li udział licznie przybyli przed-
stawiciele społeczności polskiej 
z Wileńszczyzny. 

Tego samego dnia odbyła się 
również konferencja dla mło-
dzieży – uczestniczącej w uro-
czystościach w Ponarach w DKP 
w Wilnie. 

Ostatniego dnia uroczystości 
ponarskich oddano hołd profe-
sorowi Kazimierzowi Pelczarowi, 
składając kwiaty pod tablicą na 
ul. Połockiej 6 w Wilnie i Hen-
rykowi Pilściowi – harcerzowi i 
żołnierzowi AK na jego symbo-
licznym grobie na Cmentarzu 
Bernardyńskim. 

Uczestnicy uroczystości po-
narskich odwiedzili też Zułów. 
Tu w Alei Pamięci Narodowej 
złożyli kwiaty pod stelą i dębem 
ponarskimi oraz przy kamieniu 
upamiętniającym Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego – twórcy nie-
podległości.

Janina Lisiewicz
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OJCOWIE ZBIGNIEWA SIENKIEWICZA I MARII WIELOCH ZOSTALI ZAMORDOWANI W PONARACH
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Wraz z wizytą Ojca Świętego 
na Litwie kowieńska filia Kiej-
dańskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku rozpoczęła nowy 
rok akademicki i ma zamiar na-
dal pracować nad utrwalaniem 
wiedzy religijnej. Temu celowi 
jakże treściwie i pięknie przysłu-
żyło się spotkanie na błoniach 
Santoki z papieżem Francisz-
kiem. Dla większości kowień-
skich Polaków było to już drugie 
spotkanie w ich życiu z papie-
żem. Przed ćwierćwieczem wi-
taliśmy entuzjastycznie nasze-
go wielkiego rodaka św. Jana 
Pawła II.

Wizyta Ojca Świętego w na-
szym mieście była dla nas wiel-
kim przeżyciem. Dzięki Bogu 
nawet pogoda była sprzyjająca 
temu wyjątkowemu spotkaniu. 
W wielkim skupieniu uczestni-
czyliśmy we Mszy św. i wysłu-
chaliśmy homilii wygłoszonej 
przez papieża, a kropelki desz-
czu, które spadły po zakończe-

W ubiegłą sobotę uczniowie 
niedzielnej szkółki języka pol-
skiego działającej przy Kowień-
skim Oddziale ZPL rozpoczęli 
nowy rok szkolny 2018 - 2019. 
Zainaugurowaliśmy go realiza-
cją projektu pt. „Pisarze świato-
wej sławy o Litwie. Henryk Sien-
kiewicz – „Potop”.

Wczesnym rankiem auto-
kar ruszył w kierunku północ-
nej Litwy – na Laudę. Z dzie-
jów minionych lat opisanych w 
powieści do dnia dzisiejszego 
pozostały w zasadzie kościoły i 
cmentarze. Wędrówkę śladami 
„Potopu” razem z nami w roli 
honorowych gości podjęli za-
konnicy: karmelita ojciec Emi-
lian i kapucyn ojciec Piotr. 

Pierwszym przystankiem był 
Datnów. Dostojnie witał nas tu 
kościół pw. Objawienia NMP. W 
klasztorze ojców kapucynów za-
poznaliśmy się z historią życia do-
brze nam znanego zakonnika ojca 
Stanisława, którego setną roczni-
cę urodzin obchodzono tego dnia. 

Na cmentarzach w Pacune-
lach i Wodoktach szukaliśmy 
na grobach nazwisk bohaterów 
„Potopu”.

Podziwiając piękne widoki 
przyrody tego kraju dotarliśmy 
do Podbrzezia. Tu na grobie „ma-
łego sługi Bożego” ojca Stanisława 

Kowieńscy seniorzy 
żądni wiedzy

Wycieczka szlakiem „Potopu”
niu liturgii zostały spotkane 
spontanicznymi gromkimi okla-
skami – jako dobry znak z nieba. 

Starsze osoby, członkowie 
Kowieńskiego Oddziału ZPL 
oraz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, które nie mogły wziąć 
udziału w spotkaniu z papie-
żem, czekały na nas w siedzi-
bie Oddziału przy al. Laisvės. 
Podzieliliśmy się z nimi wraże-
niami ze spotkania z papieżem 
Franciszkiem i komentowali-
śmy słowa Jego Świątobliwości, 
porównywaliśmy to spotkanie 
z odbytym przed 25 laty z na-
szym rodakiem św. Janem Paw-
łem II. Na tych rozmowach i 
wspomnieniach bardzo szybko 
nam minął czas. Kolejne spo-
tkanie będziemy mieli z ojcem 
Emilianem, karmelitą.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPLzapaliliśmy znicze, a towarzyszą-
cy nam ojcowie zakonni odprawi-
li Mszę św. w kościele pw. Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny 
znajdującym się w tym miastecz-
ku. Jak za czasów ojca Stanisła-
wa na werandzie mieliśmy agapę, 
potem oglądaliśmy dzieła sztuki 
kowalskiej: krzyże - słońca. Zwie-
dziliśmy muzeum sprzętu litur-
gicznego oraz obejrzeliśmy zbio-
ry miedzianych garnków i kluczy. 
Kolekcje te wywarły duże wraże-
nie na ucznich szkółki.

Z kolei cmentarz parafial-
ny dał nam przykład tego, jak 
śp. gospodarz duchowny dbał 
o każdego tu „zamieszkałego”.  

Treściwe eksponaty opo-
wiadające o czasach powstania 
1863 roku na Litwie i Polsce 
znajdujące się w działającym 
we dworku w Podbrzeziu Mu-
zeum Powstania Styczniowego 
wywołały wielkie zaciekawienie 
dawnymi dziejami u uczniów. 

Dalsza trasa naszej wyciecz-
ki prowadziła drogami i bezdro-
żami do Krakinowa, leżącego na 
terenie rejonu poniewieskiego. 
Dwie wysokie wieże kościoła – 
małej bazyliki pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
przypomniały nam o sługach 
Bożych, którzy kiedyś pełnili 
tu duszpasterską posługę służąc 

MIŁE CHWILE WYCIECZKI

Bogu i ludziom. Jednym z nich 
był Maironis – litewski poeta. 

Po drodze zawitaliśmy do Kiej-
dan. Tu w parku miejskim widnie-
je minaret i resztki meczetu, któ-
rych nie mogliśmy ominąć i nie 
zwiedzić wiedzeni ciekawością. 
Nie mogliśmy też ominąć mauzo-
leum Radziwiłłów, które znajduje 
się w kalwińskim kościele. Zbiory 
materiałów o tym rodzie, jego zna-
czenie w historii Litwy, zwiedzanie 
podziemi z pewnością zdopingują 
uczniów niedzielnej szkółki języka 
polskiego do głębszego poznawa-
nia historii. 

Powrotna droga do Kowna bie-
gła przez Łabunowo. To stary go-
ściniec „rywalizujący” z rzeką Nie-
wiażą aż do Czerwonego Dworu, 
często jest wspominany w kroni-
kach krzyżackich. Zmęczeni, ale 
bogatsi w wiedzę, pełni wrażeń z 
poznawania ojczystej historii wra-
caliśmy do rodzinnego miasta.

Za możliwość odbycia tej 
wędrówki dziękujemy Departa-
mentowi Mniejszości Narodo-
wych przy rządzie RL. Wyciecz-
ka ta pięknie się też przysłuży do 
nauki i głębszego poznania pol-
skiej literatury. 

Franciszka Abramowicz, 
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL  

Od reżysera
Zapraszamy na jedną z najlepszych, klasycznych komedii polskich, napisaną na początku XX wieku 

(prapremiera odbyła się we Lwowie w 1907 roku) przez wybitną dramatopisarkę Gabrielę Zapolską.
Podtytuł tej obyczajowej, rodzinnej komedii: „Tragedia ludzi głupich” trafnie oddaje pasję, z jaką 

autorka podejmuje temat bezmyślności, egoizmu, cynizmu i braku odpowiedzialności, czyli różnych 
nieetycznych postaw, które idą w parze z zabawną głupotą bohaterów sztuki. A więc jest i śmiesz-
nie, i refleksyjnie. A także aktualnie – bez względu na epokę. My akcję komedii umieściliśmy w Wil-
nie lat trzydziestych ubiegłego stulecia, w epoce rodzącej się nowoczesności, jazzu i pewnej swobody 
obyczajów...

Zapraszamy na wspólne zanurzenie się w polszczyźnie dobrze napisanego dramatu, na przeżycie ar-
tystyczne, związane z tradycją teatralnej kultury narodowej. Na żywą rozmowę aktorów i publiczności.

Praca nad „Ich czworo” była dla mnie drugim, miłym i twórczym spotkaniem z zespołem Polskie-
go Teatru w Wilnie. W ubiegłym roku nagraliśmy wspólnie audiobook, zapisując w formie udrama-
tyzowanego opowiadania całość „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. 

Jan Buchwald
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IV

BYĆ BLIŻEJ WIDZA!



„Czas jest najlepszym lekarzem na smutek…” 

Podzielamy ból i smutek 

Pani Czesławy Jankowskiej 
z powodu śmierci 

brata Wiktora
Składamy wyrazy głębokiego współczucia 

całej rodzinie i bliskim zmarłego.
Prezes i członkowie Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty 

Więźniów Politycznych i Zesłańców

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

ks. Jan Twardowski    

     
Z głębokim smutkiem żegnamy naszą koleżankę

Mirosławę Korzeniewską 
Składamy wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim
Weterani zespołu „Wilia”

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”. 

Z powodu nagłej śmierci długoletniego prezesa  
koła ZPL w Szawlach  

wyrazy szczerego żalu i współczucia w chwili bolesnego 
rozstania z ukochanym 

Mężem i Ojcem,  
śp. Stanisławem Jaglińskim 

żonie Danutė, córkom Donacie i Simonie
składają

Rita Tamašunienė – posłanka na Sejm RL,
Szyrwincki Oddział Rejonowy ZPL,

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

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

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno 

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

Z okazji 50. rocznicy ślubu słuchaczom 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Stanisławie i Wojciechowi CZEPIELEW-
SKIM najserdeczniejsze życzenia: pogo-
dy ducha, dobrego zdrowia, aktywności 
społecznej na długie lata, miłości i szacunku 
od najbliższych oraz stałej opieki Matki Boskiej 
Ostrobramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

PIRAMIDY: MICKIEWICZ UNPLUGGED – to akustyczny koncert składający się z tek-
stów Adama Mickiewicza, które zostały tak dobrane, by zabrzmieć bardzo współcześnie. 
PIRAMIDY pokazują Mickiewicza nie jako poetę, który jest tylko wieszczem, symbo-
lem, pomnikiem i autorem „Pana Tadeusza”, ale jako kogoś kto potrafił pisać o miłości, 
o codziennym życiu, o tym, co nas spotyka, zaskakuje i o tym wszystkim, co pozostało 
aktualne po dzień dzisiejszy. Jest czasem wesoło i humorystycznie, czasem nostalgicz-
nie, czasem do wspólnego pośpiewania z publicznością, czasem tanecznie, czasem nawet 
wzruszająco. 

Zespół PIRAMIDY zagra w składzie:
Piotr Kajetan Matczuk – gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew
Dawid Lipka – trąbka, śpiew
Artur Chyb – gitara, banjo, śpiew
Tomasz Imienowski – bas, śpiew
Tomasz Paszko – perkusja, cajon, śpiew

W koncercie Mickiewicz Unplugged zabrzmi kilkanaście najbardziej znanych wierszy 
Adama Mickiewicza, jak np. „Do M***”, „Sen”, „Przed wichrami i szronem”, „Dwa 
słowa”, „Romantyczność”, „Nieznajomej – dalekiej”, „Zaloty”, „Stepy akermańskie”, 
„Pchła i rabin” i wiele innych.


