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… zaistniała na mapie świata po 123 latach niewoli, bo żadne zniewolenie, nawet trwające ponad wiek cały nie 
potrafiło złamać ducha i dążenia narodu do odzyskania wolności. Tak się toczył bieg historii w naszym regionie – 
na styku kultur, Wschodu i Zachodu, że nigdy nikt nam wolności na tacy nie przynosił i tylko ta miała się spełnić, 
którą z orężem w ręku potrafili nasi przodkowie wywalczyć. Wychowane na wspaniałej ojczystej literaturze, która 
służyła „ku pokrzepieniu serc”, wciąż nowe pokolenia Polaków podążały za wzorcami patrioty. Co to jest umiłowanie 
Ojczyzny, języka, ziemi i jak trzeba je cenić, uczono się zarówno od samotnego latarnika, jak i upartego Grzymały. A 
niekiedy pozostawała jedynie wiara, że Ojczyzna – jak Nike z Samotraki – waleczna i dumna powróci na mapę Europy. 
I powracała. W osiemnastym i osiemdziesiątym dziewiątym – wolna i niepodległa. Potrafiliśmy niejeden raz udowodnić 
światu, że wolności jesteśmy godni, bo nie tylko o swoją niepodległość potrafiliśmy się bić. Taki już jest polski charakter, 
że „za naszą i waszą wolność” potrafił Polak się bić, zarówno w powstaniach, jak i na frontach I wojny światowej, 
w wojnie z bolszewią i w ciągu sześciu lat II wojny światowej na wszystkich frontach od Atlantyku do Pacyfiku. A w 
latach 80. z determinacją rozwalać „mury”, „żelazną kurtynę”, sowieckie zniewolenie Wschodniej Europy. Możemy być 
dumni z tego – i nauczmy też być dumnymi swoje dzieci i wnuków, że jesteśmy cząstką polskiego narodu, my, Polacy, 
zamieszkali na Litwie. 
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Niepodległa  
powstała, by żyć…

Jerzy Karpowicz
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Pierwsza wojna światowa 
– straszna rzeź, która pochło-
nęła miliony ofiar ludzkich i 
poprzez swoje okrucieństwo 
spowodowała zmiany w men-
talności ówczesnego pokole-
nia dla szeregu państw Europy 
Środkowej i Wschodniej stała 
się szansą na powrót z politycz-
nego niebytu. Architekci roz-
biorów Polski wykrwawili się 
nawzajem na jej frontach. Na 
ruinach kończącej się epoki im-
periów miały szansę odrodzić 
się państwa narodowe. Polska 
wykorzystała swoją dziejową 
szansę. Jednak podźwignąć kraj 
z niewoli, która trwała ponad 
wiek nie było zadaniem pro-
stym ani łatwym.

Po upadku trzech powstań, 
terrorze zaborców, rusyfikacji, 
germanizacji, zsyłkach i rekru-
tach potrzeba było wielkiej de-
terminacji, geniusza, autoryte-
tu moralnego, który by potrafił 
odrodzić nadzieję i wiarę, że 
kolejny zryw ku wolności nie 
będzie skazany na porażkę. Na 
szczęście Polska wśród działa-
czy, którzy sprawę odbudowy 
wolnego państwa stawiali na 
kartę w latach trwania I wojny 
światowej miała taką postać – 
był nią Józef Klemens Piłsud-
ski. Nam, Polakom mieszka-
jącym na Litwie, wypada się 
szczycić, że był naszym ziom-
kiem. Charyzmatyczna postać 
Naczelnika Pierwszej Brygady, 
człowieka genialnego, a jakże 
prostego w relacjach między-
ludzkich, stosunku do żoł-
nierza, potrafiła też swoim 
przykładem – był razem z żoł-
nierzami na froncie, w okopach 
– zapalić do idei wolnej Ojczy-
zny rzesze młodych patriotów, 
którym przyświecał jeden cel 
– Polska wolna i niepodległa.

Drogę, jaką obrał – two-
rzenie wojska – legendarnych 
legionów, by móc z bronią w 
ręku wolność brać, a nie cze-
kać na łaskę wielkich tego świa-

Niepodległa powstała, by żyć…

ta, przedstawił m.in. w jednej 
z odezw do żołnierzy 5 sierp-
nia 1915 roku: „Żołnierze! Rok 
temu z garścią małą ludzi źle 
wyposażonych, rozpocząłem 
wojnę. Cały świat stanął wtedy 
do boju. Nie chciałem pozwo-
lić, aby w czasie, gdy na żywym 
ciele naszej Ojczyzny miano 
wyrąbywać mieczami nowe gra-
nice państw i narodów, samych 
tylko Polaków przy tym brako-
wało. Nie chciałem dopuścić, 
by na szalach losów, ważących 
się nad naszymi głowami, na 
szalach, na które miecze rzu-
cono, zabrakło polskiej szabli.

Że szabla nasza była małą, 
że nie była godną wielkiego 
20-milionowego narodu, nie 
nasza w tym wina. (…) Żoł-
nierze! Poszliście za moim roz-
kazem bez wahania, bez chwili 
namysłu, czy los Wasz nie bę-
dzie podobnym do losu tylu 
poprzedzających nas pokoleń 
żołnierzy polskich. Poszliście, 
by stanąć w obronie, jeśli już 
nie szczęścia Ojczyzny, to przy-
najmniej jej honoru. (…) Dziś 
po roku wojny i pracy smut-
no mi, że powinszować olbrzy-
mich triumfów Wam nie mogę, 
lecz dumny jestem, że dzisiaj 
z większym spokojem, niż rok 
temu, mogę do Was jak ongi za-
wołać: „Chłopcy! Naprzód! Na 
śmierć, czy na życie, na zwycię-
stwo, czy na klęski – idźcie czy-
nem wojennym budzić Polskę 
do zmartwychwstania!”. 

I poszli i Ona zmartwych-
wstała. 

10 listopada 1918 roku w 
Warszawie przybywającego o 
7.30 z Berlina Józefa Piłsud-
skiego na Dworcu Głównym 
witają nieliczne osoby. Wśród 
nich są m.in. komendant na-
czelny POW w Warszawie 
por. Adam Koc i regent książę 
Zdzisław Lubomirski. Piłsud-
ski, który przybył bez bagaży i 
nawet osobistych rzeczy udaje 
się do siedziby księcia Lubo-

mirskiego, gdzie odbywa po-
ufną 4-godzinną rozmowę na 
temat aktualnej sytuacji poli-
tycznej. Książę przekonywał 
Piłsudskiego, że powinien on 
prędzej czy później objąć wła-
dzę w Warszawie. Piłsudski 
chciał dogłębniej poznać sytu-
ację w różnych środowiskach. 
Była ona daleka od jednomyśl-
ności i jedności.

Tego samego dnia na pole-
cenie Józefa Piłsudskiego por. 
Adam Koc wydaje rozkaz roz-
brajania Niemców w stolicy. 
Wieczorem do akcji przystępu-
ją żołnierze POW oraz inne or-
ganizacje („Sokół”, harcerze), 
a także samodzielna młodzież. 
W garnizonie niemieckim wy-
bucha rewolucja (doprowadza 
do niej z rozkazu Piłsudskiego 
jeden z organizatorów POW w 
wojsku niemieckim) i powstaje 
Centralna Rada Żołnierska. Jej 
przedstawiciele przyjmują wa-
runki Piłsudskiego w zamian 
za otrzymane gwarancje bez-
piecznego opuszczenia War-
szawy. 

11 listopada o godzinie 5.00 
naczelny wódz sił sprzymie-
rzonych Ferdynand Foch oraz 
przedstawiciele rządu niemiec-
kiego podpisują rozejm pomię-
dzy aliantami a Niemcami. 
Rano Piłsudski odwiedza Pa-
łac Namiestnikowski, siedzibę 
Centralnej Rady Żołnierskiej i 
potwierdza uzgodnienia. Wy-
daje też odezwę do mieszkań-
ców Warszawy: „Obywatele i 
obywatelki! (…) Okupacja w 
Polsce przestaje istnieć. Żoł-
nierze niemieccy opuszczają 
naszą Ojczyznę. Rozumiem w 
pełni rozgoryczenie jakie we 
wszystkich kołach społeczeń-
stwa budziły rządy okupantów. 
Pragnę jednak abyśmy nie dali 
się porwać uczuciom gniewu i 
zemsty. Wyjazd władz i wojsk 
niemieckich musi odbyć się w 
najzupełniejszym porządku. 
(…) Obywatele! Wzywam Was 

wszystkich do zachowania zim-
nej krwi, do równowagi i spo-
koju, jaki powinien panować w 
narodzie pewnym swej wielkiej 
i świetnej przyszłości”.  

W Warszawie ma miejsce 
pełna mobilizacja POW i or-
ganizacji z nią powiązanych. 
Trwa przejmowanie kontroli 
nad urzędami. Odbywają się 
liczne wiece i manifestacje. Z 
terenów obu okupacji nadcho-
dzą wieści o opanowaniu przez 
POW kolejnych miast. W pol-
skie ręce trafiają 11 listopada: 
Białystok, Częstochowa, Ka-
lisz, Łomża, Łódź, Ostrołęka, 
Ostrów Mazowiecka, Płock, 
Pułtusk, Siedlce. 

Rada Regencyjna zapowia-
da abdykację oraz oddanie wła-
dzy cywilnej w ręce rządu na-
rodowego. Władzę wojskową 
przekazuje Józefowi Piłsud-
skiemu, któremu powierza sta-
nowisko Naczelnego Wodza. 

12 listopada Naczelny 
Wódz wydaje rozkaz do Woj-
ska Polskiego, w którym m.in. 
oznajmia: „Żołnierze! Obejmu-
ję nad Wami komendę w chwi-
li, gdy serce w każdym Polaku 
bije silniej i żywiej, gdy dzie-
ci naszej ziemi ujrzały słońce 
swobody w całym jej blasku. Z 
Wami razem przeżywam wzru-
szenie tej godziny dziejowej, 
z Wami razem ślubuję życie i 
krew swoją poświęcić na rzecz 
dobra Ojczyzny i szczęścia Jej 
obywateli (…)”.

Ile tej krwi trzeba będzie 
młodemu wojsku polskiemu 
przelać w budowaniu granic 
młodego państwa w ciągu  kil-
ku lat wojny o te granice i pra-
wo do tego, że Polska powstała, 
by żyć, tamtego 12 listopada 
mało kto, a i sam Komendant, 
nie mógł przypuszczać. 

Wypadki w kraju toczą się 
w zawrotnym tempie. 14 listo-
pada Rada Regencyjna doko-
nuje samorozwiązania i rów-
nież pełnię władzy cywilnej 
przekazuje Józefowi Piłsud-
skiemu, który ma stworzyć 
rząd narodowy. Piłsudski za-
prasza do rozmów przedstawi-
cieli stronnictw politycznych, 
a na funkcję premiera nomi-
nuje Ignacego Daszyńskiego. 
Ale już 17 listopada odbywa się 
wiec i manifestacja zwolenni-
ków Stronnictwa Narodowo-
-Demokratycznego, protestu-
jących przeciw mianowaniu 
premierem Ignacego Daszyń-
skiego. Wobec niemożności 
stworzenia szerokiej koali-
cji rządowej J. Piłsudski desy-
gnuje na premiera – na okres 
przejściowy – Jędrzeja Mora-
czewskiego. O tej decyzji sam 
Marszałek powie tak: „Zdecy-
dowałem zwrócić się do tych, 
którzy najszybciej działają. 
Szybciej czasem działają, ani-
żeli myślą. Oni jedni dawali 

gwarancję, że praca nad pra-
wem wyborczym w możliwie 
szybkim odbędzie się tempie. 
Dlatego powołałem na preze-
sa ministrów oficera I Bryga-
dy, przy tym kapitana saperów, 
inżyniera Moraczewskiego. Na 
wszelki wypadek kazałem mu 
stanąć na baczność (…) a po-
tem powiedziałem mu: „Panie 
kapitanie, ma pan zostać preze-
sem ministrów, ale pod dwoma 
warunkami: pierwszy, by pan 
nie wkraczał swymi zarządze-
niami w jakiekolwiek stosunki 
społeczne, drugi – i tu podnio-
słem głos – wypracuje pan w 
ciągu jednego tygodnia usta-
wę wyborczą i to tak, jak gdy-
by pan miał budować okopy”. 
Moraczewski prosił o trzy dni 
zwłoki, na co się zgodziłem. I 
oto po dziesięciu dniach prawo 
wyborcze było gotowe”.

16 listopada Piłsudski tele-
gramem do rządów aliantów, 
państw neutralnych oraz Nie-
miec notyfikuje istnienie nie-
podległego państwa polskie-
go: „Jako wódz naczelny armii 
polskiej, pragnę notyfikować 
rządom i narodom wojującym 
i neutralnym istnienie pań-
stwa polskiego niepodległego, 
obejmującego wszystkie ziemie 
zjednoczonej Polski.

Sytuacja polityczna w Pol-
sce i jarzmo okupacji nie po-
zwoliły dotychczas narodo-
wi polskiemu wypowiedzieć 
się swobodnie o swym losie. 
Dzięki zmianom, które nastą-
piły wskutek świetnych zwy-
cięstw armii sprzymierzonych 
– wznowienie niepodległości i 
suwerenności Polski staje się 
odtąd faktem dokonanym.

Państwo polskie powstaje z 
woli całego narodu i opiera się 
na podstawach demokratycz-
nych. Rząd polski zastąpi pa-
nowanie przemocy, która przez 
140 lat ciążyła nad losami Pol-
ski – przez ustrój zbudowany 
na porządku i sprawiedliwości. 
Opierając się na armii polskiej 
pod moją komendą, mam na-
dzieję, że odtąd żadna armia 
obca nie wkroczy do Polski, 
nim nie wyrazimy w tej spra-
wie formalnej woli naszej. Je-
stem przekonany, że potężne 
demokracje Zachodu udzielą 
swej pomocy i braterskiego po-
parcia polskiej Rzeczpospolitej 
odrodzonej i niepodległej”. 

Opracowała  
Janina Lisiewicz

NA RUINACH  
KOŃCZĄCEJ SIĘ EPOKI 
IMPERIÓW MIAŁY  
SZANSĘ ODRODZIĆ SIĘ 
PAŃSTWA NARODOWE. 
POLSKA WYKORZYSTAŁA 
SWOJĄ  
DZIEJOWĄ SZANSĘ

JÓZEF PIŁSUDSKI W OTOCZENIU MINISTRÓW RZĄDU JĘDRZEJA MORACZEWSKIEGO
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Pamięć... Pamięć – 
ona wieczna

W serca skarbcach ciągle tkwi.
Zawsze żywa i bezpieczna,
Bo się skrywa w naszej krwi...

Ten wiersz napisany przez 
naszą rodzimą poetkę Włady-
sławę Orszewską-Kursevičienė 
poświęcony jest wszystkim zna-
nym i nieznanym polskim żoł-
nierzom, którzy przelewali swoją 
krew za naszą wspólną ojczyznę. 
Wielu z nich znalazło swój wiecz-
ny spoczynek na licznych cmen-
tarzach w Polsce, na Litwie, a tak-
że na całym świecie. To dzięki ich 
ofiarnej walce pozostaliśmy pań-
stwem europejskim, chrześcijań-
skim. Chociaż dziś jesteśmy ode-
rwani od naszych korzeni, jednak 
pozostajemy Polakami, jesteśmy 
wychowani w polskiej kultu-
rze, wierzymy, że nasi przodko-
wie przelewali swoją krew nie na 
darmo i pamiętając o nich, kon-
tynuujemy ich dzieło pielęgnując 
tradycje, język ojczysty, trwając 
w wierze.

Rok 2018 zapisany zostanie 
w historii Polski złotymi literami. 
W tym roku przypada 100-lecie 
odzyskania niepodległości. Szyr-
wincki Oddział Rejonowy ZPL z 
okazji tej znamiennej daty przy-
szykował kilka imprez, na które 
zaprosił rodaków. Już pisaliśmy 
na łamach tygodnika „Nasza 
Gazeta”, że pierwszą z nich był 
wyjazd, w dniu 14 października, 
do Wiłkomierza na polski film 
„Cicha noc”. Zaś 31 październi-
ka, jak co roku, na cmentarzu w 
Szyrwintach, gdzie są pochowani 
nieznani żołnierze polegli w wal-
kach w 1920 roku, licznie się ze-
brali przedstawiciele wszystkich 
kół Oddziału, by uczcić pamięć 
tych, którzy walczyli o wolność i 
niepodległość Ojczyzny.

Szyrwincki Oddział Rejono-
wy ZPL wraz z Jawniuńskim To-
warzystwem Kultury Polskiej już 
od wielu lat opiekuje się groba-
mi nieznanych polskich żołnie-
rzy znajdującymi się na cywil-
nym cmentarzu w Szyrwintach. 
Ostatnio odnaleźliśmy na tym 
cmentarzu jeszcze kilka żołnier-
skich mogił, wśród nich – pol-
skiego oficera oraz powstańca 
styczniowego Mikołaja Klima-
szewskiego. Grób tego ostatnie-
go wymagał niezwłocznej reno-
wacji, dlatego włożyliśmy wiele 

wysiłku, by otrzymać pozwolenie 
na jej przeprowadzenie. (O tym 
grobie także pisaliśmy w „Naszej 
Gazecie”). Dzięki pomocy Am-
basady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie i wsparciu finansowe-
mu Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” udało się nam w 
przededniu Wszystkich Świętych 
odnowić pomnik i uporządkować 
grób.   

31 października przedstawiciele 
wszystkich kół Szyrwinckiego Od-
działu ZPL zebrali się w ustalonym 
czasie na cmentarzu. Tego roku na 
uroczysty Apel przybyła ambasa-
dor Rzeczypospolitej Polskiej na Li-
twie Urszula Doroszewska, która  
złożyła wieńce i zapaliła znicze na 
grobach żołnierzy polskich z 1920 
roku oraz Mikołaja Klimaszew-
skiego. Członkowie Związku rów-
nież zapalili znicze, złożyli wiązan-
ki kwiatów. Uroczystość wieńczyła 
wspólna modlitwa za tych, którzy 
przelewali krew i polegli w walce o 
to, by żyła wolna Polska.

Modlitwa... Wspomnienia... 
Rozmowy… Łączy nas pamięć. 
Ludzie rozchodzili się powoli, by 
udać się na groby bliskich, przy-
jaciół.

Kontynuując działania skie-
rowane na zachowanie polskich 
miejsc pamięci, w najbliższym 
czasie podejmiemy starania w 
kierunku otrzy-
mania pozwole-
nia na renowację 
grobu niezna-
nych żołnierzy 
z 1920 roku. 
Rozmawialiśmy 
na ten temat z 
kierownikiem 
wydziału konsu-
larnego Amba-
sady RP w Wil-
nie Marcinem 
Zieniewiczem, 
który obiecał fi-
nansowe wspar-
cie tej inicjatywy.

M a r z y m y 
także o tym, by 
uporządkować 
h i s t o r y c z n e 
miejsce Izabe-
lin, gdzie, we-
dług świadectw 
miejscowych 
mieszkańców 
starszego poko-
lenia, byli po-
grzebani po-

wstańcy jednego z powstań 
narodowowyzwoleńczych XIX 
wieku. Prawda, podźwignięcie z 
ruin Izabelina wymaga ogromne-
go wysiłku i wielkiego wkładu fi-
nansowego. Myślimy, że z Bożą i 
szlachetnych ludzi pomocą, któ-
rym jest droga nasza przeszłość, 
uda się uporządkować to miejsce 
– świadka naszej historii – drogiej 
dla każdego z nas. Bez przeszło-
ści nie ma przyszłości – musimy 
o tym pamiętać. 

Obchody Święta Niepodle-
głości Polski przedłużymy w Pol-
sce, w miejscowości Kruklanki 
koło Węgorzewa, gdzie na uro-
czystościach poświęconych ju-
bileuszowej dacie wystąpi zespół 
ludowy „Czerwone Maki”, dzia-
łający przy Szyrwinckim Oddzia-
le Rejonowym ZPL.

Szyrwincki Oddział Rejo-
nowy ZPL zaprasza wszystkich  
17 listopada (godz. 14.00) do 
Mejszagoły na wspólne święto-
wanie 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Współ-
organizatorami tej imprezy są: 
Ośrodek Rzemiosła Tradycyjnego 
i Centrum Kultury w Mejszagole.

Stefania Tomaszun,
prezes Szyrwinckiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

11 listopada (niedziela) Ambasador RP na Li-
twie Urszula Doroszewska, dziękując przedstawi-
cielom społeczności polskiej na Litwie za wszystkie 
inicjatywy uroczystych obchodów Święta,  zapra-
sza Rodaków i  przyjaciół Polski na Litwie na cen-
tralne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości na Litwie

Program:
12:00 – uroczyste podniesienie flag Polski i Litwy na placu 

Łukiskim z udziałem przewodniczącego Sejmu RL Viktorasa 
Pranckietisa.

13:00 – złożenie wieńców oraz modlitwa przy Mauzoleum 
Matki i Serca Syna na Rossie. Dołączenie do ogólnoświatowej 
akcji wspólnego śpiewania hymnu – Niepodległa do hymnu!

Oficjalny spot – https://www.youtube.com/watch?v=vylb-
9grMioc

14:30 – Sto par w polonezie na Placu Ratuszowym na stule-
cie Niepodległości Litwy i Polski

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/
events/303022190534650/

17:00 – Koncert „CHOPIN GENIUS LOCI" w wykonaniu 
Włodzimierz Nahorny Sextet.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Wstęp 
za zaproszeniem.

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/
events/546228289157943/

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z naj-
ważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – nie-
woli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń 
Polek i Polaków – Polska odzyskała suwerenność.

Serdecznie zapraszamy Polaków i Litwinów do wspólnego 
świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości.

Przypominamy, że zgodnie z Protokołem Narady Rządu Litwy 
z dn. 22.11.2017 zachęca się do wywieszenia w dniu 11.11.2018 
r. flagi Polski  przy, nad lub na instytucjach i urzędach państwo-
wych (jak siedziby Prezydenta, Sejmu i Rządu RL) i samorządo-
wych, a także proponuje się, aby osoby fizyczne i prawne wywie-
szały flagę Litwy i/lub flagę Polski w Dzień Niepodległości RP.

A wszystkich tych, którzy uchwycą w obiektywie polskie 
flagi i iluminacje na instytucjach państwowych oraz samorzą-
dowych na Litwie,  zapraszamy do publikowania zdjęć w ko-
mentarzach pod postem dot. konkursu na Facebook placówki i 
oznaczanie ich #PL100 #LT100 oraz #PolskaLitwa #Lietuva-
Lenkija. Na najciekawsze zdjęcia czekają upominki, zaś autor 
najlepszego zdjęcia, które wybierze jury, zdobędzie bilety* PLL 
LOT do Warszawy.

Czekamy na zdjęcia do poniedziałku, 12 listopada, do pół-
nocy. Wyniki ogłosimy 14 listopada.

*Opłaty lotniskowe na trasie Wilno-Warszawa-Wilno po-
krywa zwycięzca konkursu

Pamięć zawsze żywa…
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie 
uprzejmie informuje, że w ramach obchodów 

100. rocznicy odzyskania Niepodległości
 przez Polskę i Litwę 

8 listopada br. o godz. 14:00 
w bazylice archikatedralnej w Wilnie 

zostanie odprawiona Msza św. w języku 
polskim 

w intencji Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz wzajemnej przyjaznej współpracy 

Narodów Polski i Litwy
CZŁONKOWIE SZYRWINCKIEGO ODDZIAŁU NA CMENTARZU PRZY WOJSKOWYCH GROBACH
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Święto niepodległości i lokalne jubileusze

3 listopada w Kiejdanach 
świętowano 100-lecie niepod-
ległości Polski i Litwy. W Cen-
trum Wielokulturowym odbył 
się uroczysty koncert. Histo-
ryk, dyrektor Centrum Wielo-
kulturowego Audronė Pečiulytė 
przedstawiła w skrócie historię 
obojga narodów oraz odzyska-
nia niepodległości. 

Miejscowa społeczność ob-
chodziła tego dnia również lo-
kalne jubileusze: Polski Zespół 
Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” 
świętował 20-lecie, a zespolan-
kę Narcizę Čičkauskaitė win-
szowano z okazji 70. urodzin.

Splendoru świątecznej im-
prezie dodało przybycie miej-
scowych władz: mera samo-
rządu rejonu kiejdańskiego 
Sauliusa Grinkevičiusa, wice-

JUBILATKA – "ISSA" PRZYJMUJE POZDROWIENIA

dyrektora administracji Anta-
nasa Pavolisa oraz doradcy mera 
Vytautasa Butkevičiusa.

Podczas koncertu wystąpi-
ły zespoły z Macierzy: śpiewa-
czo-obrzędowy „Karczmiska” 
z Leopoldowa (kier. Janina Pio-
terczak), „Pogranicze” z Szy-
pliszek (kier. Józef Murawski), 
chór seniora „Pojezierze”, grupa 
wokalna „Na mazurską nutę” z 
Ełku i zespół „Kalina” z Kalino-
wa (kier. Daniel Szejda). Swój 
repertuar zaprezentowała rów-
nież jubilatka – „Issa” z Kiejdan 
(kier. Waleria Wansewicz).

Zespół „Issa” założony zo-
stał w 1998 roku i jest jedynym 
polskim kolektywem na Żmu-
dzi. Troska o niego spoczywa na 
barkach Stowarzyszenia Pola-
ków Kiejdan oraz Oddziału ZPL 

„Lauda”. Założycielką, preze-
sem i stałą opiekunką zespołu 
jest Irena Duchowska. 

Pierwszym kierownikiem 
muzycznym zespołu była na-
uczycielka muzyki Szkoły 
Średniej w Akademii Viole-
ta Glembockaitė. Kolejno ze-
spół prowadzili: znany kom-
pozytor Vaclovas Šablevičus, 
Zenonas Bernadišius, Aušra 
Kazlauskienė i inni. Od roku 
2004 zespołem opiekuje się Wa-
leria Wansewicz. Zespół śpiewa 
piosenki z regionu Laudy.

„Issa” istnieje wyłącznie 
dzięki zaangażowaniu i ofiar-
ności kierowniczki i zespolanek. 
Nigdy nikt nie finansował pracy 
kierownika zespołu, stale bory-
kano się z problemem braku po-
mieszczeń na próby. 

Pomimo tych trudności, 
„Issa” ma spory dorobek arty-
styczny, a jej trasy koncertowe są 
naprawdę imponujące. W ciągu 
minionych dwudziestu lat ze-
spół brał udział w IX Festynie 
Kultury Polskiej „Dźwięcz, pol-
ska pieśni!” w rejonie trockim 
(1999), niejednokrotnie uczest-
niczył w festiwalach kultury pol-
skiej na Litwie „Pieśń znad Wi-
lii” w Wilnie, „Kwiaty Polskie” 
w Niemenczynie, Jarmarkach 
Folkloru w Węgorzewie, koncer-
tował na IV Międzynarodowych 
i Ogólnopolskich Targach Wy-
dawnictw Regionalnych w Sta-
szowie, Kielcach, Rytwianach, 
Podkowie Leśnej pod Warszawą. 

„Issa” brała udział w Świę-
cie Chleba w Ciechanowcu, 
Festynach Kultury Polskiej w 
Wisagini, „Wiośnie poezji” w 
Szetejniach, I Mazowieckim Fe-
stiwalu Chórów Kresowych w 
Warszawie (2005 r.), Festynie 
Kultury Polskiej w Jeziorosach. 
Jej kunszt podziwiali rodacy na 
II Festiwalu Folkloru Karpat 
w Trzcinicy (2005 r.), święcie 
„Moda, poezja i teatr” w Doli-
nie Słowików w starostwie Ma-
żańskim koło Taurogów (2006), 
Festynie Kultury Polskiej w Tur-
montach (2007).

Pieśni z Laudy brzmiały pod-
czas Nocy Świętojańskich w Sie-
miatyczach, na spotkaniu szkó-
łek niedzielnych w Szwieksznie 
(2008 r.), spotkaniach UTW w 
Olsztynie, świętach polskiej kul-
tury w Kownie, spotkaniach li-
terackich w Wędziagole, Dru-
skienikach. 

Zespół z Kiejdan występował 
na Festynie Zespołów Folklo-
rystycznych „Spotkania Pogra-
nicza” w Becejłach (2012 r.), 
podczas obozów UTW w Świętej 
nad Bałtykiem, w Poniewieżu. 

Koncertowano podczas Nocy 
Świętojańskiej w Pojeślu, Kie-
boniach, w Krośnie k. Ornety, w 
Rezekne i Krasławiu na Łotwie.

Reprezentantki społeczno-
ści polskiej Ziemi Kiejdańskiej 
śpiewały na Międzynarodo-
wym Festiwalu Folklorystycz-
nym Krajów Europy Środkowej 
w Sędziejowicach, Marzeninie, 
Zapolicach (2014 r.), podczas 
Nocy Świętojańskich w Tišku-
nai i Bejsagole.

Poznali również laudańskie 
piosenki rodacy z Czech na „Go-
rolskim Święcie” w Jabłonkowie 
(2015 r.), słuchano ich na Fe-
stynie Rodzinnym w Sokółce, 
II Festiwalu Ewangelizacyjnym 
„Kochaj Boga, szanuj drugiego 
człowieka, walcz o rodzinę” w 
Białymstoku (2016 r.), II Ogól-
nopolskim Festiwalu Zespołów 
Ludowych „Barwy Folkloru” w 
Zambrowie, Dożynkach Gmin-
nych w Borkowie, Forum III 
Wieku w Nowym Sączu, w Goł-
dapi, na święcie Wniebowzięcia 
NMP w Zarębach Kościelnych. 

„Issa” koncertowała też w 
Warszawie, w sali widowisko-
wej Urzędu Dzielnicy Warsza-
wy Bielany, podczas spotkania 
członków i sympatyków Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Huty War-
szawa i w Domu Nauki Centrum 
Medycznego Kształcenia Pody-
plomowego. Zespół brał udział 
w szesnastu Festynach Kultury 
Polskiej „Znad Issy” (lata 2003-
2018) w Kiejdanach i rejonie.

Świąteczne imprezy w Kiej-
danach zrealizowano jako pro-
jekt współfinansowany w ra-
mach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej nad Polonią i Polakami za 
granicą przez Fundację „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”.

(Inf. wł.)

W przededniu Święta 
Zmarłych oddać hołd pamię-
ci rodaków, którzy zginęli w 
walkach o wolność Ojczyzny 
oraz zostali zamordowani 
przez okupantów do rejonu 
święciańskiego przybył kie-

rownik wydziału konsular-
nego Ambasady RP w Wilnie 
Marcin Zieniewicz oraz III 
sekretarz konsulatu Irmina 
Szmalec. Wraz z prezes Świę-
ciańskiego Oddziału Rejono-
wego ZPL Anną Łastowską, 

wiceprezes Alicją Pieślak, 
prezesem koła ZPL w Święcia-
nach Wacławem Wiłkojciem, 
prezes koła ZPL w Święcia-
nach Liną Menčinskienė oraz 
przedstawicielami poszcze-
gólnych kół Związku złożyli 
oni wieńce i zapalili znicze 
na grobach poległych roda-
ków w Podbrodziu, Święcia-

nach, Nowych Święcianach i 
Hoduciszkach.

Pomimo upływu lat, zmia-
nie pokoleń żywa jest pamięć 
o poległych ziomkach, którzy 
walczyli i zginęli za Ojczy-
znę. Wiara i tradycja nakazu-
je nam, byśmy oddali im hołd, 
co szczególnie jest wymowne 
w roku jubileuszowym – set-

nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Roda-
cy i Macierz, oddając hołd bo-
haterom w miejscach ich spo-
czynku, spłacają swoisty dług 
wdzięczności tym, co Polskę 
mieli w sercu, pracowali dla 
niej i stawali w jej obronie.

Walery Jemieljanow

Hołd pamięci rodaków
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Świąteczny Poniewież

3 listopada w Poniewieżu uro-
czyście świętowano 100-lecie nie-
podległości Polski i Litwy. Impreza 
odbyła się w Szkole Podstawowej 
dla Głuchych i Słabosłyszących. W 
ramach obchodów znamiennych 
dat odbył się tu Festiwal Kultury 
Polskiej w Poniewieżu „Złota je-
sień”. Na święto przybyli: zastępca 
ambasadora Rzeczypospolitej Pol-
skiej na Litwie Grzegorz Poznań-
ski, I sekretarz wydziału konsu-
larnego Ambasady RP w Wilnie 
Marta Olesińska, mer Poniewieża 
Rytis Mykolas Račkauskas, czło-
nek rady miasta, przewodnicząca 
komitetu oświaty i nauki Loreta 
Masiliūnienė, prezes zarządu Po-
wszechnej Federacji Pokoju Ra-
imondas Urbonas, prezes Fede-
racji Rodzin „O pokój i jedność na 
świecie” Aram Karagezian, pre-

GOŚCIE Z POLSKI NA PONIEWIESKIEJ SCENIE

PODCZAS SADZENIA DĄBKA...

zes koła ZPL w Poniewieżu Regina 
Czyrycka (Regina jest też preze-
sem poniewieskiej filii kiejdańskie-
go UTW, prowadzi w Poniewieżu 
lekcje języka polskiego). 

Przybyłych gości witała pre-
zydent klubu „Aktywne Kobie-
ty” w Poniewieżu, dyrektor szkoły 
Danutė Kriščiūnienė oraz prezes 
Oddziału ZPL „Lauda” Irena Du-
chowska. 

Po okolicznościowych prze-
mówieniach gości odbył się kon-
cert. W jego programie znalazły 
się popisy zespołów artystycz-
nych z Polski i Litwy. Przed pu-
blicznością wystąpili: śpiewaczo-
-obrzędowy zespół „Karczmiska” 
z Leopoldowa (kier. Janina Pioter-
czak), zespół „Pogranicze” z Szy-
pliszek (kier. Józef Murawski), 
chór seniora „Pojezierze”, grupa 

wokalna „Na mazurską nutę” z 
Ełku i zespół „Kalina” z Kalino-
wa (kier. Daniel Szejda), zespół 
taneczny „Grandinėlė” (kier. Zita 
Rimkuvienė), studium taneczne 
„Lyra” z Tiltagaliai (kier. Odeta 
Petrauskienė), tancerze Austina 
Tamušėnaitė i Rytis Skindzera z 
klubu tańca sportowego „Rum-
ba”, Andrzej Tinaszew z Ejszy-
szek, uczniowie Progimnazjum 
im. Alfonsasa Lipniūnasa (kier. 
Loreta Palavenienė). Odbył się 
też pokaz mody, który zaprezen-
towała Atėnė Raskazovaitė (pro-
jektant Aurelija Braždžiūnienė).

Prezes zarządu Powszech-
nej Federacji Pokoju Raimondas 
Urbonas wszystkim uczestnikom 
imprezy podarował specjalnie 
przygotowane na 100-lecie nie-
podległości Polski i Litwy chorą-
giewki w barwach polskich i litew-
skich, by podczas składania sobie 
życzeń przedstawiciele obu krajów 
mogli wymienić się nimi. Serdecz-

ne słowa i uściski wypełniły salę, 
ogrzały serca i wywołały szczere 
uśmiechy na twarzach  zebranych.

Świąteczny koncert wieńczyło 
odśpiewanie przez salę „Roty”, a 
tradycyjne „Sto lat” w wykonaniu 
zespołów z Macierzy w rytmie wal-
ca porwało do tańca osoby siedzą-
ce w pierwszych rzędach... 

Międzynarodową imprezę za-
kończono miłym akcentem: przy 
wjeździe do szkoły zasadzono dąb 
czerwony ofiarowany przez Gin-
tautasa Šimkusa.

Uczestnicy świątecznych ob-
chodów są wdzięczni zespołom i 
organizatorom za piękną patrio-
tyczną imprezę.

Projekt był współfinansowa-
ny w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
nad Polonią i Polakami za granicą 
przez Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”.

(Inf. wł.)

obecnością kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Marcin Zieniewicz, który 
przekazał zebranym pozdrowienia 
od ambasador RP na Litwie Ur-
szuli Doroszewskiej. Była z nami 
również Lukrecja  Navickienė – 
starosta dzielnicy Aleksotas oraz 
Irena Duchowska – prezes Od-
działu ZPL „Lauda”.

Uroczysty koncert zainauguro-
wali goście – zespół śpiewaczo-ob-
rzędowy „Karczmiska” z Leopol-
dowa. Ich występ witano gromkimi 
oklaskami. Nie zabrakło ich także 
dla kolejnych gości – zespołu „Po-
granicze” z Szypliszek. Ich stroje, 
piosenki, a nawet styl wykonania 
świadczyły o tym, że łączy nas po-
granicze kultur. Kowieńska „Ko-
twica” pod kierownictwem Maria-
na Zinkiewicza wykonała pieśni 
patriotyczne, które nawiązały do 
tematu niepodległości; znojnych 
walk oraz wiary i nadziei.

W całkiem innym nastroju za-
prezentował na kowieńskiej sce-
nie swój repertuar chór seniora 
„Pojezierze”. W jego wykonaniu 
usłyszeliśmy znane i lubiane przez 
starsze pokolenie piosenki z tam-
tych lat. A z kolej grupa wokalna 
„Na mazurską nutę” z Ełku wystą-

piła z nowoczesnymi utworami. 
Ostatnim akordem koncertu był 
występ zespołu „Kalina” z Kalino-
wa. Dziękując zespołom za wspa-
niałe popisy i dobry nastrój, nale-
ży też pochwalić widownię, która 
dzielnie wspomagała artystów ze 
sceny swoim śpiewem.

Końcowym przystankiem 
święta była siedziba Kowieńskie-
go Oddziału ZPL przy al. Laisvės. 
Należy przyznać, że dawno nie go-
ściliśmy tu tak dużo osób. Było to 
dla nas, gospodarzy nie lada wy-
zwanie, ale złączeni serdecznością 
i gościnnością poradziliśmy sobie. 
Po gorącej herbatce i smakowitych 
kanapkach, znów byliśmy gotowi 
do zabawy, śpiewania. I popłynęła 
pieśń, która łączy rodaków nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania. 
Rozmowy, wesoła zabawa trwały 
długo, nikomu się nie śpieszyło…

Cieszyliśmy się, że dożyliśmy 
do tak pięknego jubileuszu obojga 
narodów – Polski i Litwy i życzyli-
śmy młodzieży doczekania kolej-
nych znamiennych dat w naszej 
wspólnej historii.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

W Kownie – ku czci Niepodległej

Obchody Święta Niepodle-
głości Polski rozpoczęliśmy pol-
ską Mszą św. w kościele karmeli-
tów pw. Świętego Krzyża. Licznie 
zebrani zarówno kowieńscy Polacy 
– wielu ubranych w stroje ludowe 

oraz goście swoją pieśnią i modli-
twą wielbili Boga oraz oddawali 
hołd Macierzy. Liturgię uświetnił 
występ chóru „Pogranicze” z Szy-
pliszek pod kierownictwem Józefa 
Murawskiego.

W Centrum Wielokulturo-
wym Kowna z okazji setnej rocz-
nicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę i Litwę odbył się świą-
teczny koncert. Kowieńskich Po-
laków i ich gości zaszczycił swoją 

Z OKAZJI ŚWIĘTA SKŁADANO SOBIE SERDECZNE ŻYCZENIA...
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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!

Uwaga! Na prośbę Czytelników, termin nadsyłania odpowiedzi na konkurs zostaje przedłużony do 15 listopada.
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PROGRAM OPIEK

SOBOTA, 10 LISTOPADA 
Inauguracja Odpustu
Godz. 16.00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w języku litewskim i pol-

skim)
Godz. 18.00 – Inauguracyjna Msza św. w kościele (w języku litewskim i polskim) – 

ks. prałat K. Latoža. Chóry parafii św. Teresy

NIEDZIELA, 11 LISTOPADA 
I Dekanat Wilna
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. A. P. Małyska OFM Cap.
Godz. 09.00 – W kościele – ks. S. Brzozecki OP. Schola „Gaudium” z par. św. Tere-

sy, kier. I. Jurewicz
Godz. 13.00 – W kaplicy Ostrobramskiej przy otwartym oknie. W intencji diecezji 

wileńskiej – arcybiskup G. Grušas. Chór par. św. Teresy, kier. I. Jurewicz
Godz. 17.00 – W intencji członków Żywego Różańca – ks. prałat W. Gór-

licki. Schola „Petra” i chór par. śś. Piotra i Pawła, kier. E. Szturo i W. Wejknis

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA
Dekanat Solecznicki i Orański
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. J. Matusewicz
Godz. 09.00 – W kościele – ks. K. Gwozdowicz. Chór par. św. Jerzego w Małych So-

lecznikach, kier. E. Piotrowska
Godz. 13.00 – W intencji seniorów – ks. prałat W. Wołodkowicz. Chór „Confido” 

z par. bł. J. Matulewicza, kier. I. Jurewicz
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku ukraińskim) – ks. V. V. Pelykh 

OSBM. 
Godz. 17.00 – W intencji rolników – ks. M. Balcewicz. Chór par. Porudomińskiej, 

kier. W. Trusewicz

WTOREK, 13 LISTOPADA 
Dekanat Święciański i Ignaliński 
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. R. Zdanys
Godz. 09.00 – W kościele – ks. T. Švedavičius. Schola parafialna „IL CANTO” z So-

lecznik, kier. T. Ulbin
Godz. 13.00 – W intencji policji i wojska Litwy – ks. J. Aszkiełowicz. Schola „Carpe 

Diem”, kier. s. A. Rutkowska
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku włoskim) – ks. M. Bianco SDB
Godz. 17.00 – W intencji pracowników mediów – ks. W. Sołowiej. Łączony chór pa-

rafialny z Podbrodzia, kier. J. Baranowska

ŚRODA, 14 LISTOPADA
II Dekanat Wilna 
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. W. Kudriaszow
Godz. 09.00 – W kościele – ks. J. Szpręglewski OP. Chór par. św. Rafała Archanio-

ła, kier. J. Raczyńska
Godz. 13.00 – W intencji kapłanów, osób konsekrowanych – ks. M. Grabowski. 

Schola młodzieżowa z par. św. Ducha, kier. s. D. Ovčarova
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku angielskim) – ks. J. F. Peternal 

Opus D.
Godz. 17.00 – W intencji licznych powołań – ks. J. Czarniawski CSJ. Schola „Glo-

ria” z par. św. Jana Bosko, kier. P. Prentkielewicz

CZWARTEK, 15 LISTOPADA  
Dekanat Trocki 
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. A. Andrzejewski
Godz. 09.00 – W kościele – ks. J. Witkowski. Chór parafialny „Ballada" z Wojdat, 

kier. T. Kołtan 
Godz. 13.00 – W intencji dzieci, nauczycieli i katechetów – ks. P. Stroceń OFM Conv. 

Schola dziecięca „Owce Dobrego Pasterza”, kier. D. Lewko
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku hiszpańskim) – ks. P. Gil Opus D. 
Godz. 17.00 – W intencji polityków i urzędników państwowych – biskup A. Poni-

škaitis. ZPiT „Ojcowizna”, kier. W. Leonowicz
Godz. 22.00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

PIĄTEK, 16 LISTOPADA
Dekanat Kalwarii Wileńskiej 
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. M. Gładki
Godz. 09.00 – W kościele – ks. prałat J. Kasiukiewicz. Chór „Moderato” z Mejsza-

goły, kier. W. Leonowicz
Godz. 13.00 – W intencji hospicjum – ks. R. Wilkiel. Chór dziecięco-młodzieżowy 

z Kalwarii Wileńskiej, kier. D. Savickaitė
Godz. 15.00 – W intencji chorych, lekarzy i pielęgniarzy (w języku litewskim i pol-

skim) – biskup J. Matulaitis
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku francuskim) – ks. S. De Tru-

chis CSJ 
Godz. 17.00 – W intencji osób udzielających się charytatywnie – ks. S. Matiukie-

wicz. Chór łączony par. św. Józefa, kier. P. Grigonis, I. Gerikaitė

SOBOTA, 17 LISTOPADA
Dekanat Nowej Wilejki 
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. J. Mackiewicz 
Godz. 09.00 – W kościele – ks. J. Makarczyk OFM Conv. Chór RPZPiT „Wileńsz-

czyzna”, kier. N. Sosnowska
Godz. 13.00 – W intencji rodziny i uchodźców – ks. E. Kirstukas. Schola par. św. 

Ducha, kier. E. Ivanauskienė
Godz. 15.00 – W intencji pielgrzymów i wiernych z Białorusi (w języku białoru-

skim) – arcybiskup T. Kondrusiewicz
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku rosyjskim) – ks. A. Gudaitis SJ
Godz. 17.00 – W intencji młodzieży i harcerzy – biskup A. Poniškaitis. Chórek 

ZHPnL, kier. A. Głuchowska
Godz. 22.00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej

NIEDZIELA, 18 LISTOPADA
Główny dzień Odpustu 
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. D. Narkun
Godz. 09.00 – W kościele – ks. M. A. Dettlaff OFM Conv. Schola Franciscana, kier. 

A. Dacewicz
Godz. 13.00 – W kaplicy Ostrobramskiej przy otwartym oknie – celebrują arcybi-

skup P. L. Quintana i biskupi Litwy. W intencji Ojczyzny Litwy. Zespół „Stella Spei”, 
kier. I. Jurewicz

Godz. 17.00 – W intencji uczestników Odpustu – ks. A. Szuszkiewicz. Schola par. 
św. Teresy, kier. W. Dadeła. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Majdanie Sieniawskim (Polska), kier. orkiestry Zdzisław Sęk, kapelmistrz 
Michał Rydzik.

Święt0 Zmarłych w Wędziagole

W ciągu dwóch pięknych je-
siennych dni mieszkańcy mia-
steczka i przybyli odwiedzić 
swoich zmarłych bliskich oraz 

krewnych wędziagolanie, roz-
rzuceni po różnych miejscowo-
ściach Litwy, gromadzili się na 
czterech cmentarzach naszej 

parafii: na starym przykościel-
nym, na nowym w miasteczku 
oraz we wsiach Pedzie i Gelny. 
Od wczesnego ranka do póź-

nych godzin wieczornych mnó-
stwo samochodów znajdowało 
się przy cmentarzach. Morze 
kwiatów i zniczy. Tak wyraża-
no pamięć i oddawano cześć 
zmarłym.

W ciągu tych dwóch dni 
modlono się również w kościele 
pw. Świętej Trójcy – po polsku 
i litewsku odprawione zostały 
Msze św. w intencji Wszystkich 
Świętych i zmarłych. Smuci to, 
że większość przybyłych nie ze-
chciała uczestniczyć we Mszy 
św. Może ci ludzie nie rozumie-
ją, że najlepszym prezentem dla 
zmarłych jest modlitwa i ofiara 
Mszy św. Wędziagolscy Polacy 
starają się podtrzymywać ka-
tolickie tradycje – do kościo-
ła pw. Świętej Trójcy zbierali 
się zawczasu, jeszcze przed po-
czątkiem nabożeństwa. Wier-
ni odmówili różaniec za zmar-
łych bliskich, przypomnieli ich, 
wspólnie zastanawiali się nad 
przyszłą wielką podróżą, którą 
będą musieli odbyć. Śpiewano 
również liturgiczne pieśni za-
duszkowe, które każdego z nas 

zachęcają do zadania sobie py-
tań: kim jestem, dokąd podą-
żam, czego mogę się spodzie-
wać. Dobrze jest, że za sprawą 
naszego Zbawiciela – Jezu-
sa Chrystusa mamy nadzieję. 
Na wielki szacunek zasługują 
chórzystki z wędziagolskiego 
kościoła – Polki, które w cią-
gu długich dziesięcioleci wspa-
niale śpiewają te smutne, no-
stalgiczne zaduszkowe pieśni 
liturgiczne ze starych kanty-
czek, wspominając tych, któ-
rzy odeszli do wieczności. 

Po zakończeniu modlitw w 
kościele, jeszcze długo, do póź-
nych godzin wieczornych, na 
przykościelnym cmentarzu pa-
lono znicze, słychać było głosy 
ludzi rozmawiających po pol-
sku i po litewsku, modlitwy za 
zmarłych. Te jesienne spotka-
nia i modlitwy nadają sens świę-
tu zmarłych i żywych.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

LITURGIA W KOŚCIELE PW. ŚW. TRÓJCY
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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. 

Serdecznie pozdrawiamy Zarząd Główny, członków 
Związku Polaków na Litwie oraz wszystkich Rodaków 
z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską. Życzymy wszystkim zdrowia i 
pomyślności w działaniu skierowanym na utrzymanie 
polskości na Litwie.

Członkowie koła ZPL i słuchacze UTW w Poniewieżu 

Serdecznie pozdrawiamy członków Związku Pola-
ków na Litwie w Kiejdanach i miłe członkinie polskie-
go zespołu „Issa” wraz z kierowniczką panią Walerią 
Wansewicz oraz niestrudzoną w działalności panią 
Irenę Duchowską, prezes Oddziału ZPL „Lauda”, z 
okazji 20-lecia zespołu i 100. rocznicy odzyskania 
Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Życzymy 
zdrowia i pomyślności w działaniu na rzecz utrzyma-
nia polskości na Ziemi Laudańskiej. 

Wdzięczni za opiekę członkowie ZPL i uczniowie 
szkółki języka polskiego przy UTW w Poniewieżu

TROCKI ODDZIAŁ REJONOWY ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ZAPRASZA NA UROCZYSTE OBCHODY POŚWIĘCONE
STULECIU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

2018
6 listopada
10.00 – Rejonowy konkurs-wiktoryna dla uczniów szkół z polskim 

językiem nauczania „Stulecie Odzyskania Niepodległości Obojga 
Narodów – Polski i Litwy” – Gimnazjum im. Longina Komołowskie-
go w Połukniu

9 listopada
17.00 – Złożenie kwiatów w Polskiej Kwaterze Wojennej w Trokach
17.30 – Wystawa „Mundur i ekwipunek żołnierza polskiego” – 

Pałac Kultury w Trokach
18.00 – Spektakl „Marszałek. Żołnierz z ducha”, reż. Sławomir 

Gaudyn, Lilia Kiejzik – Pałac Kultury w Trokach
10 listopada
15.00 – Koncert poświęcony Stuleciu Odzyskania Niepodległości 

Polski – Wielofunkcyjne Uniwersalne Centrum w Rykontach
11 listopada
13.00 – uroczysta Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Rudziszkach
14.30 Montaż słowno-muzyczny „Niepodległej” poświęcony Stu-

leciu Odzyskania Niepodległości Polski – Ośrodek Kultury w Ru-
dziszkach

Organizatorzy: Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na 
Litwie, Pałac Kultury w Trokach

Partnerzy: Ośrodek Kultury w Rudziszkach, Gimnazjum im. Lon-
gina Komołowskiego w Połukniu, Wielofunkcyjne Uniwersalne Cen-
trum w Rykontach

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

Adnotacja
Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie serdecz-

nie zaprasza na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

Pierwsze obchody Święta Niepodległości, 11 listopada 1919 r., 
odbywały się w bardzo trudnych warunkach – trwały bowiem walki 
o kształt granic odrodzonej przed rokiem Polski.

Dwa lata po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, w 1937 roku, 
Sejm RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości. Usta-
wa z 23 kwietnia tego roku głosiła, że: „Dzień 11 listopada, jako rocz-
nica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowe-
go i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa 
Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność 
Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.

11 listopada 1937 roku – odbyły się pierwsze obchody Święta 
Niepodległości jako święta państwowego. 

Polska i Litwa są bliskimi krajami, które najważniejsze święta 
obchodzą wspólnie. Dobre stosunki są najistotniejszą sprawą w za-
chowaniu przyjaźni i zgody obojga narodów. Zapraszamy wszyst-
kich na wspólne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę.


