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– do tego nawołuje nas Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, który już tradycyjnie zaprasza 
mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny do udziału w trzech akcjach: „Światełko pamięci dla Starej Rossy”, 
„Wielkie porządki na Starej Rossie” oraz „Pomnikom Rossy”. O zadbanie o opuszczone groby, których na 
skutek dziejowych burz nie brak na Wileńszczyźnie, nawołuje również Związek Polaków na Litwie – czynem 
wykażmy swój patriotyzm i szacunek do tej ziemi i ludzi, którzy tworzyli jej dobra materialne i nieprzemijające 
wartości.
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Czynem zadbać o pamięć

STAJNIA AUGIASZA
Na Litwie tegoroczne obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Nauczyciela 
zaowocowały bezprecedensowym 
wydarzeniem: na uroczystej aka-
demii w największej krajowej are-
nie „Žalgiris” w Kownie została wy-
gwizdana minister oświaty i nauki. 
Tak nauczyciele odwdzięczyli się 
swojej minister za etatowy model 
opłaty pracy pedagogicznej. Mija już 
półtora miesiąca od początku roku 
szkolnego, a w większości placówek 
oświatowych nie gasną emocje co 
do tego, czy nauczyciel będzie miał 
pełny etat, jakie prace, oprócz tzw. 
godzin kontaktowych (lekcji), złożą 
się nań i jaką procentową część eta-
tu mogą stanowić. Wprowadzanie 
etatowego wynagrodzenia można 
porównać do stajni Augiasza – tyle 
bałaganu w szkołach jeszcze nie 

było. Minister twierdzi, że władza 
wreszcie dała placówkom wolną 
rękę: dyrektorzy – w porozumieniu 
z poszczególnymi nauczycielami, 
całą społecznością szkolną (co, 
jak się okazało, jest dość trudne) 
– mogą samodzielnie ustalić, ja-
kie prace poza lekcjami mogą być 
uznane za opłacane, ile procent 
etatu mogą stanowić, określać 
nowe formy działalności, za które 
nauczyciel może dostać wynagro-
dzenie. Wydaje się, że taka „wolna 
ręka” musiałaby się oświatowcom 
spodobać. Jednak wymaga ona, 
należy przyznać, wprost idealnej 
atmosfery wzajemnego zaufania 
i szacunku w zespole. Ile takich 
znajdziemy? Z pewnością nie będą 
one stanowiły większości. A w tak 
drażliwej materii jak dzielenie pie-
niędzy, najłatwiej jest o nieporo-

zumienia. Trudno zresztą, by nie 
budziły emocji, kiedy zaistniały ta-
kie realia, że np. historyk na przy-
gotowanie się do lekcji w V, VIII i 
II gimnazjalnej klasach ma nie tyl-
ko różną liczbę godzin, ale też ich 
ocena w euro nie jest jednakowa. 
A na dodatek w sąsiedniej szkole 
może być całkiem inna. Czy każdy 
uwierzy w takim układzie w stupro-
centową obiektywność dyrektora, 
brak sympatii bądź antypatii wo-
bec kolegi, kiedy, dajmy na to, by 
„wypełnić” etat potrzebnego szko-
le podstawowej specjalisty od in-
formatyki, któremu nie wystarcza 
godzin kontaktowych, poręcza się 
mu dodatkowe prace, na „na siłę” 
naciągane do kompetencji infor-
matyka. Niektórzy dyrektorzy idą 
va banque i  dają nauczycielom jak 
najszerszą możliwość wypełnienia 

wymarzonego etatu (oczywiście, w 
ramach idiotycznie rozdysponowa-
nych pieniędzy, które nie zostały 
od razu przydzielone na cały rok 
szkolny, tylko „do 1 stycznia” – 17,4 
mln i „po 1 stycznia” – podobno 19 
mln). Inni są bardziej ostrożni – na-
uczeni przez życie, czy po prostu 
„skąpi” i tam nauczycielom go-
rzej się dzieje finansowo. Różnie 
jest, ale na uporządkowaniu tych 
etatowych stajni zejdzie z pewno-
ścią rok, o ile się nie skończy po-
ważniejszym kryzysem forsowana 
„reforma”. Dziś co rozsądniejsze 
głosy twierdzą, że należało bie-
żący rok szkolny uznać za eks-
perymentalny, wprowadzić „etato-
wość” np. w wybranych szkołach 
itp. Minister resortu z kamienną 
twarzą twierdzi, że nie jest tak źle, 
a raczej tak źle być nie może, bo 

przecież chciano jak najlepiej. Ano 
właśnie. Ale z tymi chęciami różnie 
bywa. Teraz grupy eksperckie od-
wiedzają szkoły śpiesząc z pomo-
cą obliczania etatowych godzin. 
W przyszłym miesiącu zostanie 
sprawdzony system naliczania gaż 
nauczycielskich. Bo największy 
hałas jest o to, że nauczycielskie 
wynagrodzenie się nie zwiększyło, 
a jeżeli nawet, to o symboliczne 
kilka euro. I tu pani minister zdo-
była się na genialne posunięcie: 
ogłosiła, że wprowadzając eta-
towy system opłaty nie chodziło 
o podniesienie płac nauczyciel-
skich. Nie musimy się szczycić fe-
nomenalną pamięcią, by wpaść 
w zdziwienie (delikatnie mówiąc), 
bo jeszcze latem słyszeliśmy coś 
innego. Ale władza wie lepiej i za 
tę „wiedzę” została wygwizdana. 

ROSSA NA NAS CZEKA...
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Kolejny rok akademicki w 
ubiegłą sobotę został zainau-
gurowany na Akademii Trze-
ciego Wieku w Wilnie. Już tra-
dycyjnie pierwsze spotkanie po 
wakacjach jej członkowie łączą 
ze świętem plonów. Nie jest bo-
wiem tajemnicą, że większość 
seniorów wiele czasu poświęca 
swoim ogródkom działkowym 
i chętnie dzieli się doświad-
czeniem i obfitością plonów.  
Inauguracyjne spotkanie obję-
ło też Dzień Nauczyciela, bo 
wielu słuchaczy Akademii ma 
w swym życiorysie pracę peda-
gogiczną.

Witając zebranych kolegów 
i gości – na uroczystość przy-
była prezes Klubu Nauczyciela 
Seniora Zofia Kuncewicz oraz 
prezes Związku Polaków na 
Litwie, poseł na Sejm RL Mi-
chał Mackiewicz – wiceprze-
wodnicząca zarządu Teresa 
Vaišvilienė w romantycznym 

stylu przedstawiła złotą pol-
ską jesień, która jest kojarzo-
na z jesienią życia. By ona też 
była pogodna jak tegoroczna 
aura, temu służy m.in. Akade-
mia. Bo to tu seniorzy w swoim 
gronie mogą uzupełniać swo-
ją wiedzę z różnych dziedzin, 
wspólnie realizować marzenia 
dotyczące poznawania świata, 
mogą oddać się ulubionym pa-
sjom, na co w swym pracowi-
tym życiorysie nie zawsze mie-
li czas. Zresztą o tym najlepiej 
mówią słowa hymnu Akade-
mii: „Jaki nasz wiek, każdy ro-
zumie, / Jak się czujemy, każ-
dy wie, / Lecz kiedy razem tu 
jesteśmy / Wesoło jest i żyć się 
chce”. Jego autorką jest jej słu-
chaczka Irena Lipska. Został 
on z wielkim entuzjazmem wy-
konany przez zebranych.

Pod nieobecność prezesa 
Mariana Grygorowicza, Te-
resa Vaišvilienė z właściwą jej 

dokładnością przypomniała 
miniony rok akademicki, któ-
ry obfitował w interesujące 
wykłady: wraz z Wojciechem 
Piotrowiczem poznawali dzia-
łalność filomatów i filaretów, 
czerpali wiedzę wraz z humo-
rem i energią na uniwersal-
nych wykładach prof. Bogu-
sława Grużewskiego, omawiali 
literackie zagadnienia z dr. Jó-
zefem Szostakowskim, odbyli 
zaoczną samotną pielgrzymkę 
do Hiszpanii wraz z Danielem 
Lipskim. Były też tak lubiane 
przez członków Akademii wy-
prawy bliższe i dalsze: do Lu-
bawy, Centrum Europy, Kor-
wia, Pikieliszek, Mejszagoły, 
do Kowna, którym przewodzi-
ła niestrudzona w podróżach 
Janina Olechnowicz. Wymie-
nione zostały też niezapomnia-
ne spotkania w Olsztynie, gdzie 
co roku zbierają się seniorzy – 
Polacy z wielu krajów. W swym 

referacie Teresa Vaišvilienė sta-
rała się zauważyć wkład każ-
dego słuchacza do działalno-
ści Akademii. Nie zostały więc 
niezauważone pomysłowość w 
organizowaniu imprez Marii 
Makiewicz i Stanisława Prut-
kowskiego, Anny Prutkowskiej, 
która zdobyła w ubiegłym roku 
tytuł „Kobieta ATW”. Podzię-
kowała tym koleżankom i ko-
legom, którzy szykowali i pięk-
nie dekorowali świąteczne 
stoły (Janina Sadowska, Lud-
miła Ajauskienė, Janina Simo-
nowicz). Pochwalone zostały 
twórcze i inne zdolności Ireny 
Lipskiej, Józefy Łyczkowskiej, 
Anatola Samko, Janiny Wot-
czyc, Czesława Stefanowicza, 
Romana Lachowicza, Jerzego 
Grygorowicza oraz wielu in-
nych. Za wrażliwość na biedę 
dziękowano Leonorze Pipinsz, 
zaś za pilne uczęszczanie na 
zajęcia Leonowi Chomiczowi, 
Krystynie Čilinskienė, Danu-
cie Grigaliūnienė, Czesławo-
wi Łamińskiemu, Janowi Krat-
kowskiemu. Nie zostały nie 
zauważone aktywność Jona-
sa Stukasa, Janiny Wotczyc, 
Alicji Widuto, Wandy Byrdy. 
Pani Teresa nie zapomniała ser-
decznie podziękować wszyst-
kim, kto wykazał się inicjatywą 
i pracowitością, pełnił wzorowo 
swe akademickie obowiązki, a o 
zaistniałych niepowodzeniach 
czy niedociągnięciach potrafi-
ła powiedzieć z humorem, tak, 
by przysłowiowa łyżka dzieg-
ciu nie mogła popsuć tej becz-
ki miodu, która stanowi dzia-
łalność Akademii.    

Wspomnieniami nie tylko 
z ubiegłego roku akademickie-
go, ale też bogatego życiowego 
doświadczenia, które pełne jest 
bardziej i mniej znamiennych 
wydarzeń i kuriozalnych sytu-
acji dzielił się Stanisław Prut-
kowski. Zaś Roman Lachowicz 
zachęcał kolegów do spisywa-
nia wspomnień i tworzenia no-
wych kart naszej historii.  

Miłą chwilą inauguracyjnej 

uroczystości były życzenia dla 
nauczycieli. Jak wynika ze sta-
tystyki – trzecia część człon-
ków Akademii to byli pedago-
dzy. Sympatyczne dzwoneczki, 
wspaniały jesienny bukiet i 
jakże serdeczne słowa były wy-
razem uczuć kolegów. 

Nie mniej serdecznie wy-
padła też chwila składania ży-
czeń jubilatom: Walentynie 
Vaitonienė i Czesławowi Ste-
fanowiczowi, jubileuszowe me-
dale zawisły na ich piersiach. 
Ponadto złożono życzenia 
wszystkim – aż 11 osobom – 
którzy w okresie wakacji mieli 
urodziny. Pomysłowe prezenty 
i ciepłe słowa oraz tradycyjne 
polskie „Sto lat” z ust kolegów 
– takie chwile wzruszają i spra-
wiają radość. 

Zabierając głos prezes ZPL 
Michał Mackiewicz był pełen 
podziwu dla energii, pragnie-
nia doskonalenia i talentów 
słuchaczy Akademii. Życzył 
im dobrego zdrowia i energii, 
chęci poznawania świata i zdo-
bywania wiedzy, które potrafią 
nadać barw każdemu okresowi 
życia. Prezes wręczył gospoda-
rzom słodycze i upominki. Słu-
chacze Akademii dziękowali z 
kolei prezesowi za wsparcie ich 
inicjatyw. 

Podczas wspólnego bie-
siadowania, gdzie nie za-
brakło śpiewu, tańców i ser-
decznych rozmów, odbyła się 
loteria prowadzona przez Ma-
rię Makiewicz. Do wygrania 
były plony z ogródków i sa-
dów. Bawiono się wyśmieni-
cie. Kolejne spotkania – to 
wykłady, odwiedzenie miejsc 
pamięci narodowej, udział w 
obchodach setnej rocznicy od-
rodzenia niepodległości Polski 
i wiele innych interesujących 
zajęć i imprez czeka na senio-
rów w tym roku akademickim. 
Wypada życzyć im satysfakcji 
z bycia razem i zdobywania 
wiedzy. 

Janina Lisiewicz

Akademia w działaniu

Czynem zadbać o pamięć
Społeczny Komitet Opieki 

nad Starą Rossą nawołuje do 
przynoszenia zniczy na recep-
cję DKP w Wilnie (ul. Naugar-
duko 76) w dniach od 10 do 
29 października włącznie oraz 
zaprasza w Dniu Wszystkich 
Świętych pomóc harcerzom w 
zapalaniu zniczy na Rossie. Za-
chęca też do uporządkowania 
opuszczonych grobów, wymia-
tania liści i zbierania śmieci na 
Rossie. Akcja trwać będzie od 
15 do 30 października włącz-
nie, a o pracy zorganizowanych 
grup należy zawczasu umówić 
się z administratorką Rossy pod 
numerem tel. 861525887.

Z roku na rok wzrasta po-
pularność kwestowania na 
cmentarzach Wileńszczyzny 
na rzecz Rossy. Kwesta ruszy  
1 listopada. W siedzibie Pol-
skiego Stowarzyszenia Me-
dycznego na Litwie (DKP, ul. 
Naugarduko 76) od 15 paź-
dziernika w godzinach od 9.00 
do 19.00 można odebrać nowe 
puszki na kwestowanie na rzecz 
odnowienia zabytkowych po-
mników. 

Jak podczas spotkania w 
dniu 21 września na Rossie z 
przedstawicielami społeczno-
ści polskiej poinformowali pre-
zes honorowy Komitetu Alicja 

Klimaszewska i prezes Dariusz 
Żybort, tego roku z pozyska-
nych środków udało się upo-
rządkować bądź odbudować 
6 pomników: rodzeństwa Jó-
zefa Piłsudskiego – bliźniąt 
Piotrusia i Teonii oraz sio-
stry Ludwiki Majewskiej. Od-
nowiono pomniki na grobach 
Adama Bartoszewicza i Broni-
sławy Zanowej z Moraczew-
skich. Wzniesiono pomnik na 
grobie artysty rzeźbiarza Józe-
fa Noworytty. Odnowiono sta-
re grobowce Justyna Hrebnic-
kiego – uczestnika powstania 
1831 roku i Wacława Konopki 
– legionisty, uczestnika wojny 

polsko-bolszewickiej, kawa-
lera Orderu Virtuti Militari, 
odznaczonego Krzyżem Wa-
lecznych.

Kwota, jaką dyspono-
wał Komitet wynosiła około  
15 tys. euro. Społeczny Komitet 
Opieki nad Starą Rossą aktyw-
nie współpracuje z przedstawi-
cielami władz samorządowych 
odpowiedzialnymi za prowa-
dzoną renowację Rossy, m.in. 
dbając o to, by odnawianie za-
bytkowych pomników było wy-
konane fachowo. Co nie zawsze 
jest realizowane – brak fachow-
ców, zawodowych restaurato-
rów. Niestety, firmy budowla-

ne takowych nie mają, zarówno 
jak i odpowiednich materiałów. 
Warto odnotować, że Komitet 
ma pozytywne doświadczenie 
we współpracy z firmą „Žy-
bartuva”, której kierownik był 
obecny na Rossie. Zadowala za-
równo jakość wykonywanych 
przez nią prac, jak i ich cena. 
Społeczna opieka oraz inter-
wencja na czas jest jak najbar-
dziej potrzebna. Jak zaznaczył 
prezes Dariusz Żybort, uwagi i 
propozycje każdego, komu nie 
jest obojętny los tej nekropolii, 
są oczekiwane.

Janina Lisiewicz 

SENIORZY-PEDAGODZY WRAZ Z GOŚĆMIJa
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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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Nowo powstały Instytut 
Myśli Polskiej w Wilnie zain-
augurował swoją działalność 
dyskusją na temat przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości pol-
skiego dziedzictwa narodowego 
na Kresach.

„Ten temat wybraliśmy nie-
przypadkowo, bo jako mniej-
szość polska na Litwie czujemy 
się swojego rodzaju strażniczką 
tego dziedzictwa, więc spoczy-
wa na nas też wielka odpowie-
dzialność i musimy codziennie 
mierzyć się z różnymi wyzwa-
niami na ten temat” – powie-
dział współzałożyciel i dyrek-
tor Instytutu Myśli Polskiej w 
Wilnie Tadeusz Andrzejewski, 
rozpoczynając dyskusję, która 
odbyła się w Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie.

Prelegentami były znane oso-
bistości życia społecznego w Pol-
sce, wielcy miłośnicy Kresów i 
obrońcy kresowych Polaków – 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
ekspert do spraw kresowych i 
propagator pamięci o ludobój-
stwie wołyńskim oraz dr Bogu-
sław Rogalski, politolog, były 
europoseł i lider Zjednocze-
nia Chrześcijańskich Rodzin. 
W dyskusji wziął też udział  
ks. Wiesław Wójcik TChr, dy-
rektor Instytutu Duszpaster-
stwa Emigracyjnego w Poznaniu.

Spotkanie zgromadziło licz-
ne grono miłośników tematyki 
kresowej. Na dyskusję przybyli 
duchowni, politycy, społeczni-
cy, młodzież.

Rozpoczynając dyskusję Ta-
deusz Andrzejewski przywołał 
czasy powojenne, kiedy Polska 
utraciła swoje ziemie wschod-
nie – tzw. Kresy. W tym czasie, 
jak podkreślił, wyjawiła się opcja 
polityki wschodniej, zwanej gie-
droyciowską, która przewidy-
wała, że państwo polskie, wy-

rzekając się swych pretensji do 
Kresów, nie będzie też ingero-
wało w sprawy polskiej mniej-
szości na Kresach w zamian za 
dobrosąsiedzkie stosunki z pań-
stwami, które posiadły te tere-
ny. Andrzejewski zapytał więc 
prelegentów o to, czy tzw. poli-
tyka giedroyciowska jest aktual-
na również dzisiaj, zważywszy 
na to, że dzisiaj sytuacja poli-
tyczna jest całkowicie odmienna 
od powojennej i że w Unii Eu-
ropejskiej wymogi w stosunku 
do mniejszości narodowych są 
ustandaryzowane.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Za-
leski podziękował serdecznie 
za zaproszenie na inaugurację 
działalności Instytutu Myśli Pol-
skiej w Wilnie, przyznając jed-
nocześnie, że jest to jego pierw-
szy pobyt w Wilnie, choć jest 
powiązany rodzinnie z Kresami 
Wschodnimi, gdyż stąd właśnie 
wywodzili się jego rodzice.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski 
wyjaśnił także wszystkim ze-
branym czym są Kresy w jego 
rozumieniu: „Dla mnie Kresy 
w pojęciu właściwym to są tere-
ny, które są bardzo odległe od 
Wilna, bo wtedy kiedy to poję-
cie powstawało – jeszcze przed 
zaborami – a później w czasie 
zaborów to chodziło o tereny 
nad Dnieprem, czyli Zaporoże, 
Dzikie Pola, Smoleńsk, ewen-
tualnie Inflanty, natomiast Kre-
sami nie były Lwów czy Wilno, 
czy Brześć, bo to można powie-
dzieć było centrum Polski. To 
wiele późniejsze wypadki, za-
bory, a także rok 1921, kiedy 
wyznaczono granice Traktatu 
ryskiego, zostawiają za tą gra-
nicą ogromne rzesze Polaków: 
kilka milionów w Związku Ra-
dzieckim, także na Litwie Ko-
wieńskiej. To spowodowało, że, 
moim zdaniem, trochę błęd-
nie zaczęto mówić, że ziemie 

na wschód od Bugu to są Kresy. 
Ja rozumiem pewną specyfikę i 
pewne potrzeby używania tego 
określenia, natomiast niestety 
w czasach PRL tak to się utarło, 
że Polska jest do Buga, patrząc 
od strony Warszawy i Krakowa, 
a wszystko, co jest za Bugiem to 
są Kresy, z których Polacy po-
winni odejść”.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski 
nie krył rozczarowania pewny-
mi kwestiami: „III RP istnie-
je prawie 30 lat, w przyszłym 
roku będzie 30-lecie Okrągłe-
go Stołu, natomiast idzie błęd-
ną drogą, powszechnie nazy-
waną mitem Giedroycia, ale to 
nie tylko o niego chodzi, która 
usprawiedliwia wypędzenie Po-
laków, usprawiedliwia wynara-
dawianie Polaków na terenach 
czy to Wileńszczyzny, czy Gro-
dzieńszczyzny, czy okolic Ży-
tomierza, gdzie są największe 
skupiska Polaków i po trzecie, 
przerzuca taką narrację – za-
pomnij o Kresach”. Ksiądz jest 
natomiast propagatorem za-
chowania pamięci o tych zie-
miach: „Bo jak można zapo-
mnieć o Kresach, gdyby nagle 
wycięto z naszej literatury Ada-
ma Mickiewicza. Tu jest wiele 
jego śladów w Wilnie. Państwo 
to lepiej ode mnie wiecie. Ale 
przecież to jest ogromny inny 
dorobek, to są i poeci, i arty-
ści – na przykład Czesław Nie-
men, który przyjął nazwisko od 
rzeki, nad którą się urodził. To 
są politycy, dowódcy wojskowi, 
Piłsudski z Kościuszką na cze-
le, to jest Rejtan, to jest cała tak 
mocna tradycja. Takich przy-
kładów moglibyśmy dać setki i 
teraz gdybyśmy to wszystko wy-
cięli i powiedzieli – zapomnij o 
Kresach to nie tylko z kanonów 
literatury należałoby wyrzucić 
„Pana Tadeusza”, „Dziady” czy 
„Beniowskiego”, ale trzeba by-

łoby wszystkie dziedziny okale-
czać – i piłkę nożną, i muzykę, i 
kulturę, i tradycje, i nawet zwy-
cięstwa polskie. Bo byśmy po-
wiedzieli, że tylko to, co było do 
Buga, patrząc od strony War-
szawy, jest dla Polaków ważne”.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski 
nie szczędził też słów krytyki 
pod adresem rządzących w RP: 
„Ze smutkiem obserwuję dzia-
łania poszczególnych ekip rzą-
dowych, proszę mnie uwolnić od 
wypowiadania nazw partii, bo, 
moim zdaniem, główne partie 
są jednakowe w tej sprawie, uwa-
żają, że właśnie o Kresach trze-
ba zapomnieć, natomiast przez  
30 lat nie wytworzono takich 
mechanizmów świadomie, któ-
re by wspierały polskość na tych 
terenach. Tu nie chodzi o prze-
suwanie granic. Nikt przy zdro-
wych zmysłach nie myśli o tym, 
żeby granicę, zresztą sztucznie 
wyznaczoną najpierw przez lor-
da Kerzona, a później przez Jó-
zefa Stalina, zmieniać, natomiast 
trzeba stworzyć takie warunki, 
żeby Polacy tutaj mieszkający 
mogli funkcjonować jako Pola-
cy, obywatele danego państwa, 
ale mając prawo do wszystkiego. 
Z kolei wszystkie mniejszości w 
Polsce mają te prawa – Litwini w 
Puńsku, Ukraińcy, których jest 
kilka milionów już, i tak dalej – 
to jest absurd”. 

Mimo gorzkich słów, które 
padły z ust duchownego, kon-
kluzja jego wypowiedzi mia-
ła pozytywny wydźwięk: „Jest 
ogromny renesans zaintereso-
wania Kresami, to pokazały wy-
darzenia ostatnich lat. Pokole-
nie ludzi urodzonych w Polsce, 
których nie tyle dziadkowie, co 
już raczej pradziadkowie zo-
stali z tych Kresów wypędzeni, 
ale bardzo często ludzie, którzy 
nie mają żadnych korzeni kre-
sowych, starają się przez różne 

stowarzyszenia, oddolne wyda-
rzenia, rekonstrukcje i wiele in-
nych spraw, przywracać tę pa-
mięć. Ale nie robią tego politycy 
odgórnie, tylko robią to oddol-
nie społeczeństwa”.

Dr Bogusław Rogalski wy-
raził wielkie zadowolenie z po-
wstania Instytutu Myśli Polskiej 
w Wilnie: „Społeczność polska 
tutaj, na Wileńszczyźnie, zasłu-
guje na ten Instytut, który, mam 
nadzieję, będzie takim instytu-
tem wolnej myśli, wolnej, dale-
kiej od poprawności politycznej, 
tej która dusi prawdę, dalekiej 
od kagańca narzucanego przez 
media, bo ta prawdziwa wol-
ność właśnie powinna być wy-
powiadana w takich miejscach 
jak dzisiaj”.

„Mam nadzieję, że Instytut 
Myśli Polskiej będzie też taką wę-
drówką wspólną, pod prąd, po 
to, żeby poszukiwać odpowiedzi 
na wiele pytań dotyczących Kre-
sów” – kontynuował dr Rogalski.

Lider Zjednoczenia Chrze-
ścijańskich Rodzin podkreślił 
też, że Kresy należy postrzegać 
w kilku wymiarach: historycz-
nym, kulturowym i emocjonal-
nym: „Bo Kresy mają wymiar 
emocjonalny i w państwa ser-
cach, ale też w sercach wielu 
milionów Polaków w Koronie 
– potomków, ale też osób, któ-
re były ekspatriowane, które 
musiały opuścić swój rodzin-
ny dom, swoją małą ojczyznę, 
swoje rodzinne strony” – mówił  
dr Rogalski.

Prelegent krytycznie odniósł 
się do tzw. doktryny Giedroy-
cia: „Ten ładunek emocjonalny 
sprawia, że powinniśmy dzisiaj 
podchodzić do Kresów inaczej 
tzn. łamać stereotypy, a przede 
wszystkim mówić prawdę idąc 
pod prąd poprawności politycz-
nej o szkodliwej i anachronicz-
nej doktrynie Giedroycia, tej 
która jest grabarzem polskich 
Kresów i grabarzem polskości 
na Kresach”.

Mówił również o obowiąz-
kach Polski wobec Polaków 
mieszkających na Kresach: 
„My, w Koronie, powinniśmy 
mieć święty obowiązek dbania o 
polskość na Kresach i o Polaków 
na Kresach, jako tych, którzy 
są tutaj strażnikami lat minio-
nych, wieków minionych, jako 
tych, którzy są strażnikami pol-
skości, kultury, języka i co naj-
ważniejsze – tożsamości. Żeby 
można było utrzymać tożsamość 
– to do tego potrzebna jest edu-
kacja. Zauważcie państwo, co 
tu jest atakowane na Wileńsz-
czyźnie bardzo mocno? Eduka-
cja, wychowywanie przyszłych 
pokoleń, język, nabożeństwa w 
języku ojczystym są najważniej-
sze, bo one pozwalają czuć toż-
samość, przywiązanie, wiarę, a 
za wiarą idzie język, edukacja i 
ziemia – własność, tej której np. 
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Przed 30 laty, 1 września 
1988 roku, w ówczesnym wi-
leńskim Zakładzie Aparatury 
Paliwowej powstał oddział im. 
Władysława Syrokomli Spo-
łeczno-Kulturalnego Stowa-
rzyszenia Polaków na Litwie, 
które zostało powołane 5 maja 
1988 roku. Upamiętniając to 
wydarzenie byli członkowie i 
sympatycy oddziału im. Wł. Sy-
rokomli zorganizowali wspo-
mnieniowe spotkanie, na które 
złożyła się wystawa pamiątek z 
tamtego okresu, minikoncert, 
akademia oraz biesiadowanie 
z udziałem gości z zaprzyjaź-
nionego Słupska. 

Wspomnieniowy wątek ze-
branym przedstawili: były pre-
zes oddziału Jan Andrzejewski, 
jedna z aktywnych członkiń, 
plastyk Danuta Lipska oraz Ry-
szard Kuźmo – rektor Polskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Wilnie.

W sierpniu 1988 roku grono 
rodaków aktywnie zaangażowa-
nych w proces odrodzenia na-
rodowego, wśród których byli: 
Jan Andrzejewski, Jan Her-
manowicz, Karol Śnieżko, Jan 
Wyszomirski, Krystyna Pona-
mariowa, Romuald Zajkowski, 
Danuta Nazarenko-Lipska, 
Mieczysław Subel, Jan Szuszkie-
wicz, Jerzy Barancewicz, Janina 
Danowska i in. podjęli się zada-
nia utworzenia oddziału. Był to 
niejako naturalny bieg rzeczy 
w tamtym okresie, ponieważ 
w zakładzie, który liczył około  
7 tys. robotników, pracowało po-
nad 2 tys. Polaków, wśród któ-
rych było też wielu inżynierów. 
Za oficjalną datę powstania od-
działu uznano 1 września i po-
stanowiono odbyć rozmowę z 
dyrekcją zakładu, by oddział 
nazwany imieniem Władysła-
wa Syrokomli mógł tu legalnie 
działać. W skład delegacji we-
szli: Jan Andrzejewski – prezes, 
Jan Wyszomirski – wiceprezes, 
Mieczysław Subel – sekretarz 
odpowiedzialny i Jan Szuszkie-
wicz – skarbnik.

Dyrektor wyraził zgodę i za-

 Powstali na fali odrodzenia

deklarował wszelką pomoc, w 
tym też materialną. Polecił dy-
rektorowi Domu Kultury przy 
zakładzie Janinie Danowskiej, 
by dokonała rejestracji oddzia-
łu. Za zgodą dyrekcji mogli ko-
rzystać z usług zakładowej dru-
karni. Drukowano tu wszystkie 
potrzebne druki i dokumenty, 
takie jak: legitymacje, deklara-
cje, ulotki, plakaty, cegiełki, itp.

W ciągu roku oddział w 
swych szeregach skupił ponad 
tysiąc członków. Obejmował nie 
tylko pracowników zakładu, ale 
też innych, gdzie Polacy jeszcze 
się nie zorganizowali. Należeli 
do niego też koła nauczycieli, 
studentów, plastyków, rodzin-
ne... To był jeden z największych 
oddziałów, który istniał w Wil-
nie do powołania Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL.

W szeregach członków od-
działu znalazło się wiele osób, 
które aktywnie działały na ni-
wie szeroko rozumianej polsko-
ści, wielu z nich już nie ma i ich 
pamięć uczczono chwilą ciszy. 
Obok już wymienionych, byli 
to m.in. Bronisława Kondrato-
wicz, Danuta Korkus, Lilia Bra-
zis, Julitta Tryk, Ryszard Jaro-
szewicz, Jan Jarmałkowicz, Jan 
Kozicz, Aleksander Żyndul, 
Roma Šalaviejūtė, Leonard Kon-
dratowicz, Roma Sajuk, Janina 
Danowska, Jerzy Barancewicz, 
Marek Bodek, Janina i Romuald 
Gieczewscy, Władysław Korkuć, 
Władysław Ławrynowicz, Sta-
nisław Olszewski, Henryk Po-
łoński, Konstanty Runiewicz, 
Henryk Sosnowski, Halina 
Choroszewska i inni.  

Jak zaznaczyli organizato-
rzy spotkania, oddział aktywnie 
przystąpił do pracy. Wtedy wiele 
rzeczy działo się po raz pierwszy. 
W pamięci zachowała się wy-
cieczka śladami Adama Mickie-
wicza, kiedy to z Wilna wyru-
szyło szlakiem Wieszcza ponad 
60 autokarów! Nawiązywano 
kontakty z Towarzystwem Przy-
jaciół Wilna i Grodna w Łodzi, 
Krakowie, Słupsku, które owo-
cowały tzw. dniami tych miast w 

Wilnie i Wilna w Polsce. Człon-
kowie oddziału byli organizato-
rami obchodów 200. rocznicy 
Konstytucji 3. Maja, wydawa-
li gazetkę „Echo”. Wszystko to 
nie było w tamtych czasach takie 
proste, kiedy należało torować 
drogę polskości jako czegoś nor-
malnego w Wilnie. Wywiesze-
nie ogłoszeń i plakatów w języku 
polskim, jak wspomniała Da-
nuta Lipska, było zarówno kro-
kiem odważnym, jak i bardzo 
wzruszającym: ludzie zatrzy-
mywali się przy nich i z niedo-
wierzaniem czytali polską treść. 
M.in. został wówczas reaktywo-
wany tradycyjny wileński Ka-
ziuk. Oddział zaangażował się 
również w pomoc polskiej mło-
dzieży z Litwy do podjęcia stu-
diów w Macierzy, zapewnienie 
opieki Towarzystwa Przyjaciół 

Wilna i Grodna. 
Wspomnieniami podczas 

uroczystości podzielili się lekarz 
Bronisława Siwicka – wielolet-
nia prezes Polskiego Stowarzy-
szenia Medycznego na Litwie, 
Romuald Brazis – pierwszy pre-
zes Stowarzyszenia Naukowców 
Polaków Litwy. 

Wiele ciepłych słów pod ad-
resem oddziału wyrazili przy-
jaciele ze Słupska – prezes To-
warzystwa Przyjaciół Wilna i 
Grodna Krystyna Popiel oraz 
Tadeusz Bruzda z Naczelnej 
Organizacji Technicznej. Upo-
minki i dyplomy były wyrazem 
pamięci i oceny wspólnej dzia-
łalności. M.in. goście z Macierzy 
przekazali je również prezeso-
wi Związku Polaków na Litwie 
Michałowi Mackiewiczowi oraz 
prezesowi Wileńskiego Oddzia-
łu Miejskiego ZPL Markowi Ku-
biakowi, który był obecny na 
imprezie.

Wspomnieniowe popołudnie 
umilił swym występem chór Pol-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wilnie oraz zespół „Ma-
rzenie” z Nowych Święcian pod 
kierunkiem Leny Gryncewicz.

Warto odnotować zacho-
wane i zebrane przez byłego 
prezesa oddziału Jana Andrze-
jewskiego oraz opracowane i 
przygotowane do eksponowa-
nia przez Danutę Lipską ogło-
szenia, zdjęcia, dokumenty, ga-
zetki, plakaty z lat 1988-1991. 
Jest to cząstka historii powsta-
jących w Wilnie polskich orga-
nizacji. Miejmy nadzieję, że Wi-
leński Oddział Miejski przejmie 
nad tym archiwum opiekę i za-
chowa dla kolejnych pokoleń. 

Janina Lisiewicz

na Wileńszczyźnie państwu nie 
zwrócono”.

„Chcąc zachować polskość, 
polską tożsamość na Kresach 
Polska musi odejść od doktry-
ny Giedroycia, nie może być jej 
zakładnikiem, ponieważ ta dok-
tryna zbankrutowała. Dlacze-
go zbankrutowała? Dlatego, że 
od 1994 roku, czyli od podpisa-
nia Traktatu polsko-litewskie-
go, ten traktat nie jest w ogóle 
wypełniony przez stronę litew-
ską w części dotyczącej polskiej 
mniejszości narodowej na Li-
twie” – powiedział dr Rogalski.

Podsumowując swoją wy-
powiedź, podkreślił znaczenie 
jedności w utrzymaniu na Kre-
sach polskości: „To co jest istot-
ne – utrzymać na Kresach jed-
ność wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe, bo tylko jedność dzia-
łania, jedność organizacyjna jest 
gwarancją zachowania wspólno-
ty, gwarancją zachowania tożsa-
mości i gwarancją przekazania jej 
kolejnym pokoleniom i to jest, 
moim zdaniem, najważniejszym 
zadaniem państwa tu – na Kre-
sach, na Litwie, na Białorusi, na 
Ukrainie, o ile jest to tam jeszcze 
możliwe. Tu jest to najbardziej 
możliwe, bo polskość na Kre-
sach jest skarbem, perłą w ko-
ronie Rzeczypospolitej szeroko 
rozumianej”.

„Wierzę, że Polska w końcu 
pójdzie po rozum do głowy, odej-
dzie od tej doktryny Giedroycia 
zabójczej dla Kresów i sprawi, 
że polskość będzie popierana, a 
nie kładziona na ołtarzu w imię 
bliżej nieokreślonych celów geo-
politycznych” – powiedział na 
zakończenie lider Zjednoczenia 
Chrześcijańskich Rodzin.

Ks. Wiesław Wójcik pod-
kreślił wielką troskę polskiego 
Kościoła o Polaków żyjących na 
Kresach Wschodnich. Dyrektor 
Instytutu Duszpasterstwa Emi-
gracyjnego w Poznaniu mówił 
m.in. o działalności powstałego 
blisko przed 30 laty Zespołu Po-
mocy Kościołowi na Wschodzie, 
którego głównym zadaniem jest 
wysyłanie polskich księży za-
konnych i diecezjalnych na po-
sługę na tereny byłego ZSRR.

Ks. Wójcik wyraził również 
zadowolenie z sytuacji jaka 
jest obecnie w Polsce, gdzie 
jest możliwość sprawowania 
Mszy św. w 14 językach: „Pol-
ski Episkopat otwiera się nie-
ustannie na tych, którzy przy-
bywali, przybyli czy przybywają 
wciąż do Polski, ażeby z tą po-
sługą duszpasterską wychodzić 
nam naprzeciw i to są standar-
dy, które spotyka się w cywili-
zowanych krajach, w świecie, 
Stanach Zjednoczonych i teraz 
m.in. w Polsce i z tego jesteśmy 
bardzo dumni” – powiedział na 
zakończenie ks. Wójcik.

L24.lt
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W ostatnim tygodniu wrze-
śnia uczniowie dwóch klas – IX 
i X – Gimnazjum w Wędziagole 
odwiedzili kościół pw. Świętej 
Trójcy w Wędziagole. Przypro-
wadziła ich tu nauczycielka ję-
zyka rosyjskiego, plastyki i tech-
nologii, wychowawczyni Ona 
Šiušienė. Niektórzy uczniowie 
byli w kościele po raz pierwszy. 
Chcieli oni w ciągu godziny lek-
cyjnej usłyszeć historię kościo-
ła, zapoznać się ze znajdującymi 
się tu dziełami sztuki: obrazami, 
rzeźbami z drewna, elementami 
dekoracji, dowiedzieć się o re-
moncie kościoła.

Poproszony o przeprowadze-
nie poznawczej wycieczki, autor 
tych słów starał się sugestywnie 
podać jak najwięcej informacji 
i faktów historycznych. Opo-
wiedział o fundatorach kościo-
ła, okresie jego świetności oraz 
obecnych problemach. Mówił 
o dawnej pobożności wędzia-
golan i przybywających tu piel-

Jesienne spotkania edukacyjne

grzymów, pokazał pozostawio-
ne przez nich głębokie znaki 
wiary – kolanami pobrużdżo-
ną starą dębową podłogę wokół 
wielkiego ołtarza z cudownym 
wędziagolskim Jezusem Ukrzy-
żowanym. Opowiedział też o 
bolesnym okresie – Holokau-
ście, który nie ominął Wędzia-
goły i znakach posyłanych przez 
tę katolicką świątynię, które 
rozpoznali jedynie mieszkają-
cy w miasteczku Żydzi. Przy-
pomniał również o starych wę-
dziagolskich dzwonach, które w 
XIX wieku nawoływały miesz-
kańców tych okolic aż do dwóch 
powstań przeciwko Imperium 
Rosyjskiemu. Uczniowie za-
chwycali się drewnianymi ołta-
rzami kościoła, znajdującymi się 
tutaj obrazami. Autor tych strof 
szczegółowo opowiedział histo-
rie związane ze znalezieniem się 
tu tych obrazów, ich autorach – 
twórcach, malarzach, zaznacza-
jąc, że niektórzy z nich pocho-

UCZNIOWIE Z ZAINTERESOWANIEM SŁUCHALI OPOWIADANIA O HISTORII KOŚCIOŁA...

dzą z naszej parafii. Podkreślił 
również to, że dla szerszego zro-
zumienia i analizy dzieł sztuki 
potrzebna jest znajomość języ-
ków, na przykład, polskiego, ro-
syjskiego, łaciny. Służą one stu-
diowaniu archiwalnych źródeł 
historiograficznych. Język pol-
ski i rosyjski są jeszcze żywe w 
Wędziagole, używane, dlatego 
warto jest ich się uczyć. 

Po wyjściu z kościoła, na 
przykościelnym terenie, ucznio-
wie uważnie obejrzeli funda-
menty remontowanej frontowej 
części kościoła – prezbiterium. 
Dowiedzieli się, że tu nawet nie 
było fundamentów: bierwio-
na po prostu leżały na trzech 
ogromnych dębowych kłodach, 
które od ponad 150 lat leżenia 
w ziemi zgniły i kościół zaczął 
zapadać się w ziemię. Po ulew-
nych opadach deszczu w każ-
dej chwili przednia część kościo-
ła pw. Św. Trójcy mogła runąć. 
Uczniowie, widząc tę skompli-

kowaną sytuację, pytali, dzię-
ki czyjej trosce rozpoczęły się i 
trwają prace remontowe, cieka-
wiło ich ile to kosztuje i kto te 
prace finansuje. Autor tych strof 
odpowiedział, że kiedy nie zna-
leziono tu chętnych do pomocy 
kościołowi, z własnej inicjatywy 
zwrócił się do rządu Republi-
ki Litewskiej i Sejmu, prosząc 
o ratowanie świątyni. Tę proś-
bę jednomyślnie podtrzyma-
li członkowie sejmowej frakcji 
Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie - Związku Chrześcijańskich 
Rodzin i tylko dzięki nim w za-
twierdzonym krajowym budże-
cie bieżącego roku znalazł się 
wpis o tym, że na remont ko-
ścioła pw. Św. Trójcy w Wędzia-
gole przydziela się 70 tys. euro. 
Właśnie za te pieniądze są pro-
wadzone prace remontowe.

Przechadzając się wzdłuż 
odkopywanych fundamentów, 
znaleźliśmy wykopaną ludz-
ką kość udową. Widok nie-
codzienny. Wówczas sponta-

nicznie powstała idea podjęcia 
obywatelskiej, humanistycz-
nej, chrześcijańskiej inicjatywy 
– ponownie pogrzebać tę część 
ludzkiego ciała. Odbył się sym-
boliczny pochówek – uczniowie 
na cmentarzu wykopali dołek, 
kość ludzka z szacunkiem zo-
stała przeniesiona i zakopana 
naprzeciwko kościoła. (Kto 
wie, może to fundator kościo-
ła...) Na nowym grobie zapali-
liśmy znicze, złożyliśmy kwiaty, 
zmówiliśmy modlitwę. Ta spon-
taniczna obywatelska, chrze-
ścijańska akcja zmusi każdego 
zamyślić się nad kruchością i 
tymczasowością naszego życia 
oraz o szacunku wobec pamię-
ci o ludziach. Te dwa edukacyj-
ne spotkania w wędziagolskim 
kościele pw. Św. Trójcy dają na-
dzieję, że ci młodzi ludzie zwró-
cą się w stronę swoich korzeni, 
do źródła wiary, szacunku wo-
bec bliźnich.

Ryszard Jankowski

Dożynki w Kłajpedzie

Słowami wiersza 30 wrze-
śnia w siedzibie Kłajpedzkie-
go Oddziału ZPL uczestników 
święta plonów – członków or-
ganizacji – witała prezes Liu-
lita Sulcienė. Przy zastawio-
nych darami sadów i ogrodów 
stołach, przy dźwiękach pol-
skich piosenek cieszyliśmy się 
z pięknego urodzaju i dzię-
kowaliśmy Panu Bogu za tę 
obfitość. Poszczególni zapa-
leni ogrodnicy dzielili się do-
świadczeniem jak wyhodować 

Zboża z pól już sprzątnięte, tradycja więc każe, 
by to godnie uczcili wszyscy gospodarze.
Dzisiaj w naszej siedzibie świętujemy dożynki, 
będą świeże chleby i pachnące szynki. 
I plony rozmaite, co ziemia nam dała. 
Będzie dziś świętować w Kłajpedzie
polska społeczność cała!

dorodne, ekologiczne owoce 
i warzywa. Oczywiście, czę-
stowaliśmy się nawzajem nie 
tylko owocami, ale też prze-
tworami i wyrobami prawdzi-
wych mistrzów kuchni, któ-
rych nie brak wśród członków 
Kłajpedzkiego Oddziału ZPL. 
Święto plonów odbywało się 
w miłej, serdecznej atmosfe-
rze. Przyjemnie jest bowiem 
być wśród swoich i cieszyć się 
z owoców swojej pracy.   

... I CIEKAWILI SIĘ PRACAMI RENOWACYJNYMI

PRZY DOŻYNKOWYM STOLE
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W ostatni wrześniowy week-
end, wczesnym rankiem, wędzia-
golanie razem z uczniami nie-
dzielnej szkółki języka polskiego, 
przyjaciółmi – motocyklistami 
„Rajdu Katyńskiego” i „Ponary 
pamiętamy” wyruszyli w asyście 
motocyklistów dwoma busami 
od Polskiej Biblioteki w Wędzia-
gole szlakiem pamięci historycz-
nej. Wiódł on przez historycz-
ną Laudę, która doświadczyła 
tak wielu cierpień. Ten wypad 
uczestnicy rajdu poświęcili set-
nej rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę i Litwę. Ce-
lem wędziagolskiego rajdu było 
odwiedzenie miejsc pamięci nie-
gdyś mieszkających w tej krainie 
i walczących o wolność Polaków: 
konfederatów barskich 1769 
roku, uczestników Powstania 
Listopadowego 1831 roku, po-
wstańców styczniowych 1863 
roku oraz bojowników z póź-
niejszych czasów, polskich pa-
triotów, walczących i poległych 
za niepodległość kraju pod ha-
słem „Za wolność naszą i waszą”. 
Podczas rajdu przypomnieliśmy 
ich i uhonorowaliśmy.

Trasa rajdu pamięci historycz-
nej biegła przez cztery rejony: ja-
nowski, kiejdański, poniewieski i 
kowieński. Przejechaliśmy ponad 
300 kilometrów, odwiedziliśmy 
wiele polskich miejsc pamięci.

W Żejmiach słuchaliśmy opo-
wiadania światłego człowieka tej 
krainy, znawcy historii, mistrza 
ludowego Artura Narkiewicza 
o historii tej ziemi, zapaliliśmy 
znicze i modliliśmy się przy po-
mnikach i kaplicy pamiętają-
cych barskich konfederatów, po-
wstańców 1831 i 1863 roku i ich 
przywódców, którzy tu odważnie 
walczyli przeciwko Imperium Ro-
syjskiemu o wolność i niepodle-
głość. W rejonie kiejdańskim, w 
dolnym biegu Niewiaży, odwie-
dziliśmy miasteczko Szeta. Moc-
no ucierpiało ono podczas wojny 
północnej – było ograbione i spa-
lone przez Szwedów. Mieszkań-
cy miasteczka – Polacy i Litwini, 

aktywnie uczestniczyli w obu po-
wstaniach XIX wieku przeciwko 
caratowi. W 1863 roku w Szecie 
dowodził powstańcom Zygmunt 
Sierakowski, dlatego jest tu wiele 
polskich miejsc pamięci. Na przy-
kościelnym cmentarzu modlili-
śmy się i oddaliśmy cześć, przy 
symbolicznym grobie, córce tej 
krainy – męczenniczce, Bożej słu-
żebnicy Adeli Dirsytė (W Waty-
kanie rozpoczął się jej proces be-
atyfikacyjny).  

Z miasteczka Szeta pojechali-
śmy do wsi Normainiai 1 i Nor-
mainiai 2. Tu jeszcze stoją nisz-
czejące stare drewniane domy 
szlacheckiej zagrody, znajdu-
je się miejsce zanikłego dworu, 
przy skrzyżowaniu dróg – kaplica 
ustawiona przez właściciela dwo-
ru w Normainiai, barskiego kon-
federatę. W tym miejscu polskiej 
pamięci zapaliliśmy znicze, mo-
dliliśmy się.

Żegnając rejon janowski uda-
liśmy się w stronę Kiejdan. Po 
przyjeździe do Kiejdan, w Ratu-
szu przy pomniku Radziwiłłów 
przypomnieliśmy bohaterów bi-
twy kiejdańskiej. To tu powstań-
cy 1831 roku, dowodzeni przez 
Maurycego Prozora, pokonali sil-
ną armię carskiej Rosji. Sława i 
chwała bohaterom Powstania Li-
stopadowego 1831 roku! Po krót-
kim wypoczynku i wypiciu kawy 
w kawiarni „Barbara”, uczestnicy 
rajdu udali się do Świętobrości, 
która znajduje się na lewym brze-
gu Niewiaży, przez miejscowość 
tę płynie jej dopływ – rzeczka Bra-
sta. Na jej brzegu zachowały się 
mogiły powstańców. Miejsce to 
jest nazywane Doliną Powstań-
ców. W tych grobach pochowa-
no 75 powstańców. W 1863 roku 
odbyła się tu bitwa pomiędzy po-
wstańcami dowodzonymi przez 
A. Mackiewicza i wojskiem car-
skim. Przy znajdującym się tu 
pomniku powstańców uczestni-
cy rajdu modlili się, śpiewali, za-
palili znicze, złożyli kwiaty. Na 
znajdującym się obok cmentarzu 
odwiedziliśmy groby dziadków 

Czesława Miłosza. 
Zatrzymaliśmy się w Krakino-

wie, przypomnieliśmy jego starą 
polską historię. Jeszcze za czasów 
Witolda Wielkiego Krakinowo 
należało do rodziny Rodów, tu 
działał Sąd Upity, można tu zna-
leźć wiele śladów bohaterów „Po-
topu” H. Sienkiewicza. Stąd po-
chodzi Roman Szwoynicki i cały 
wielki jego ród, wywodzący się z 
Montwidów. Aktywnie uczest-
niczyli oni w powstaniach 1794, 
1831 i 1863 roku i byli przez cara, 
a później Sowietów, zsyłani na Sy-
berię. W Krakinowie jest wiele 
znaków polskiej pamięci.

Po obiedzie przybyliśmy do 
Podbrzezia, położonego nad 
rzeką Laudą. Teraz jest to cen-
trum duchowego życia kraju 
kiejdańskiego, a w roku 1863 
było ono kolebką powstania 
przeciwko carskiej Rosji. Stąd 
ksiądz A. Mackiewicz prowadził 
powstańców do boju. Uczestni-
cy rajdu przypomnieli i uhono-
rowali dawne wydarzenia, mo-
dlili się, odwiedzili Muzeum 
Powstania 1863 roku, wzięli 
udział w uroczystościach po-
święconych uczczeniu 100-le-
cia ojca Stanisława – światłego 
człowieka tej krainy.

Ze Świętobrości, przez Kroki, 
udaliśmy się do Pojeśla. Tu znaj-
duje się nieduży drewniany ko-
ściółek Najświętszej Maryi Panny 
Pocieszycielki Strapionych. Na 
przykościelnym cmentarzu jest 
pochowana babka Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego – Teodora Pił-
sudska z Butlerów. Jest ona fun-
datorką tego kościoła. Uczestnicy 
rajdu uporządkowali jej grób, za-
palili znicze, złożyli kwiaty i za-
śpiewali hymn Polski. W kościele 
śpiewali pieśni religijne, modli-
li się. 

Kiedy słońce chyliło się ku za-
chodowi, wyruszyliśmy w kierun-
ku Wędziagoły. Tu we wsi Stan-
kuny, znajdującej się obok wsi 
Ibiany, spalonej w czasie powsta-
nia 1863 roku, w zagrodzie „Ban-
ginis” („Wieloryb”), pod powie-
wającymi flagami Polski i Litwy z 
niecierpliwością na uczestników 
rajdu polskiej pamięci historycz-
nej czekali wędziagolanie. Cho-
ciaż odwiedzono wiele miejsc i 
przebyto wiele dróg, nie prze-
szkodziło to uczestnikom rajdu 
dobrze się zabawić. Zebranych 
weselił wspaniały kobiecy duet, 
dźwięczały piosenki w języku pol-
skim, litewskim, rosyjskim, wi-
rowały pary. Nasi koledzy – mo-
tocykliści pokazali jak umieją się 
bawić. Wywarło to na uczestni-
kach tego miłego wieczoru nie-
zapomniane wrażenia. Tak się 
zakończył pierwszy dzień rajdu.

***
W niedzielę, 30 września, o 

godzinie 9.00 w wędziagolskim 
kościele pw. Św. Trójcy zbierali 
się wędziagolanie i goście – nasi 
przyjaciele z Polski, motocykli-
ści „Rajdu Katyńskiego” i „Pona-
ry pamiętamy”, by uczestniczyć 
we Mszy św. Z Kowna przybyli 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Szlachty Powiatu Kowieńskiego. 
Opłakują oni niedawno zmar-
łą jedną z założycielek tego sto-
warzyszenia, przedstawicielkę 
starego i znanego rodu Chmie-
lewskich, dobrze znaną również 
wędziagolanom. 

Mszę św. w języku polskim 
odprawił i kazanie wygłosił do-
bry przyjaciel wędziagolan, obec-
nie pełniący posługę kapłańską 
na dalekiej Syberii – w Tobolsku 

Rajd pamięci historycznej – ksiądz hm. Dariusz Stańczyk. 
Kiedy się dowiedział o organizo-
wanym przez wędziagolan rajdzie 
pamięci historycznej postanowił 
przybyć do nas. 

Podczas Mszy św. modliliśmy 
się za naszych bliskich, drogich 
nam ludzi, którzy tu, w Wędzia-
gole byli i są świadkami polskiej 
chrześcijańskiej pamięci histo-
rycznej. 

Po Mszy św. w języku polskim 
uczestnicy rajdu pamięci histo-
rycznej jeszcze długo rozmawiali 
ze sobą na przykościelnym tere-
nie, odwiedzili groby pochowa-
nych tu zasłużonych dla naszej 
krainy ludzi, zapalili znicze, od-
mówili modlitwy. 

W południe wszyscy zebrali 
się w Polskiej Bibliotece (ul. Kiej-
dańska 26), gdzie omówili zna-
czenie i sens tego historycznego 
rajdu pamięci. Wszyscy uznali, że 
powinien on stać się tradycyjnym 
i odbywać się co roku. Uznano, że 
należy rozszerzać jego geografię. 

Pożegnaliśmy się z naszymi 
dobrodziejami – motocyklistami 
„Rajdu Katyńskiego” i „Ponary 
pamiętamy”, dziękując im za by-
cie razem i wsparcie naszej inicja-
tywy. Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” dziękujemy za fi-
nansowe wsparcie projektu „Rajd 
pamięci historycznej wędziagol-
skich Polaków”. Serdecznie dzię-
kujemy naszemu przyjacielowi, 
mecenatowi Arturowi Tchórzew-
skiemu za prezenty i pomoc fi-
nansową. Nigdy nie zapomina 
on wędziagolan i za każdym ra-
zem goszcząc w Wędziagole, daje 
nam w prezencie również cząstkę 
swego serca. Jesteśmy wdzięcz-
ni księdzu hm. Dariuszowi Stań-
czykowi za modlitwę i wsparcie 
mądrym, odważnym i pociesza-
jącym słowem. Dziękujemy tak-
że wszystkim uczestnikom rajdu 
– uczniom niedzielnej szkółki ję-
zyka polskiego i innym ludziom 
dobrej woli, którzy wzięli udział 
w rajdzie pamięci historycznej po 
Laudzie, poświęconym obcho-
dom stulecia odrodzenia niepod-
ległości Polski i Litwy.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL
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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.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie 
Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddzia-
ły 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: na-
szagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Z okazji 55. Urodzin burmistrzowi Cie-
chanowca Mirosławowi RECZCE wią-
zankę najserdeczniejszych życzeń

składa Oddział ZPL „Lauda” oraz  
Stowarzyszenie Polaków Kiejdan

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.

Wielką moc mają świąteczne obyczaje i obrzędy, dlate-
go też przetrwały tyle wieków. Jednym z takich pięknych 
polskich obyczajów jest śpiewanie kolęd w okresie Bożego 
Narodzenia.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Ka-
zimierza Szwarlika jest jedną z największych tego rodzaju 
imprez w Polsce. Eliminacje do przeglądu kolęd odbywają 
się na terenie całej Polski i poza jej granicami. Każdego roku 
gromadzą one kilkanaście tysięcy osób w różnym wieku, 
których łączy pasja i talent.

22 listopada br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie od-
będą się po raz drugi eliminacje do XXV Międzynarodo-
wego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. księdza Kazimierza 
Szwarlika w Będzinie.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Fundacja „Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek”
Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie

W wileńskich eliminacjach mogą wziąć udział soliści, 
duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry 
działające w szkołach, domach kultury, parafiach.

Eliminacje odbędą się w dwóch częściach:
1. 22 listopada o godz. 10.00 – udział biorą soliści i ze-

społy szkolne oraz młodzieżowe;
2. 22 listopada o godz. 17.00 – udział biorą zespoły i 

soliści dorośli.
Z warunkami uczestnictwa i kartą zgłoszenia można 

zapoznać się na stronie zpl.lt
Informacji można zasięgnąć pod numerem tel. 865277114 

lub e-mail jankastu@gmail.com

Eliminacje  
do XXV edycji  

Międzynarodowego Festiwalu  
Kolęd i Pastorałek

im. ks. K. Szwarlika w Będzinie


