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Bezpłatne pismo społeczno - kulturalne
Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych
Odnowiona lodownia
Republiki Pawłowskiej
Litewskie ślady na świecie

Ejszyszki i Łomża - razem dla edukacji

SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Czytelnicy!
Marzec miał rostrzygnąć wszystko. Jedni z niecierpliwością wyczekiwali pierwszych jaskółek zwiastujących wiosnę, drudzy czekali reakcji na
prowokacje przedwyborcze, które posypały się licznie, a wynikały raczej
z bezradności niż z poczucia racji. My zaś czekaliśmy rezultatu wyborczego, mającego docenić (lub zanegować) dotychczasowe starania naszej
władzy – 4 lata konsekwentnej, oddanej, wspólnej pracy wszystkich naszych instytucji i placówek. Cieszymy się, że ta praca została doceniona
i barometr społecznego oraz politycznego zaagażowania utrzymał się na
bardzo zadowalającym poziomie.
Zwycięstwo Koalicji „Związku Chrześcijańskich Rodzin” w wyborach
samorządowych jest gwarancją, że sprawy polskie rejonu solecznickiego
będą zasadnicze, a wszelkie przedsięwzięcia kontynuowane. I nie jest to
wyłącznie hasło. Przez wiele lat właśnie ta formacja polityczna, pracując w niełatwych warunkach gospodarczych i finansowych, zdołała konsekwentnie zmienić oblicze rejonu. Trudno ukryć, że do zrobienia jest
jeszcze wiele, ale dotychczasowe osiagnięcia tylko utwierdzają w przekonaniu, że starania o postęp gospodarczy i dążenie do dobrobytu, rozumianego jako dobro ogólne, nie będą celem samym w sobie, lecz odniosą skutek.
W imieniu redakcji miesięcznika „Soleczniki” składamy gratulacje wybranemu przez społeczność rejonu solecznickiego merowi Zdzisławowi Palewiczowi oraz radnym i życzymy owocnej pracy. Czytelników zaś zapraszamy do krótkiej, aczkolwiek barwnej i interesującej podróży informacyjno- rozrywkowej po stronach naszego
miesięcznika.

W imieniu redakcji,

Beata Pietkiewicz,

wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL
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Wybory samorządowe: bezkompromisowe
zwycięstwo Zdzisława Palewicza i „Związku
Rodzin Chrześcijańskich”
3 marca br. odbyły się wybory do Rady samorządu rejonu solecznickiego oraz
bezpośrednie wybory mera.
W bezpośrednich wyborach
mera samorządu bezapelacyjne zwycięstwo odniósł kandydat „Związku Rodzin Chrześcijańskich” Koalicji Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie
i Aliansu Rosjan Zdzisław Palewicz. Poparcie dla obecnego
mera rejonu wyniosło 11895
głosów czy 75,06 proc., co stanowi trzeci wynik w kraju.
Rywalki Z. Palewicza Jolanta
Butkevičienė (Litewska Partia
Socjaldemokratyczna) i Alicija Ščerbaitė (Partia Pracy)
uzyskały odpowiednio 1770
(11,17 proc.) i 1564 (9,87 proc.)
głosów.
O mandat w 25-osobowej
Radzie samorządu ubiegało się 81 kandydatów wystawionych przez Partię Pracy,
Litewską Partię Socjaldemo-

kratyczną, „Związek Rodzin
Chrześcijańskich”
Koalicję
Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie i Alians Rosjan.
Największą liczbą głosów
wyborcy poparli „Związek
Rodzin
Chrześcijańskich”
Koalicję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan. Wynikiem 12167 głosów
(76,76 proc.) jest 20 mandatów radnych. Mimo utraty
jednego mandatu w Radzie,
to poparcie procentowe dla
AWPL-ZChR w porównaniu z
2007 rokiem jest większe o 12
punktów, a dane z 1995 roku
świadczą o 20-procentowym
wzroście liczby głosów oddanych na AWPL- ZChR.
- Zmienia się sytuacja w
kraju i rejonie, zmieniają się

pokolenia, jednak zaufanie
wyborców świadczy, że idziemy w dobrym kierunku. Zaufania ludzi nie zdobywa się
obietnicami. Po raz kolejny
w wyborach startowaliśmy
pod hasłem „Realni w zamiarach, konsekwentni w realizacji”. To znaczy, że nigdy
nie obiecywaliśmy „gruszek
na wierzbie”, znamy możliwości finansowe i prawne
samorządu, dlatego w swoim
programie
przedstawiamy
działania, które konsekwentnie realizujemy. To ludzie
widzą i w ten sposób oceniają naszą pracę – mówi mer
rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.
Zdaniem mera, podobnie jak
i dotąd, w Radzie będą pracowały osoby doświadczone
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i kompetentne. Są to specjaliści różnych dziedzin: pedagodzy, medycy, prawnicy,
przedsiębiorcy, rolnicy. Po
raz pierwszy z ramienia Koalicji w Radzie samorządu zasiądzie trzech radnych: Beata
Pietkiewicz, Marius Narkun,
Olga Wersockaja. Najmłodszy radny samorządu Marius
Narkun ma 28 lat, który też
pobił rekord wyborczy, podnosząc się z 43 na 10 miejsce
na liście. Podobnym wynikiem
może się pochwalić 29-letnia Olga Wersockaja, która z
34 miejsca podniosła się na
miejsce 16. Czterech radnych
– Zdzisław Palewicz, Józef Rybak, Bolesław Daszkiewicz, Łucja Dudojć – pracuje w Radzie
samorządu od 1995 roku.
Frekwencja w rejonie solecznickim wyniosła 57,41 proc.
W wyborach samorządo-

wych w rejonie solecznickim
najbardziej aktywnymi byli
wyborcy w Kamionce, gdzie
do urn wyborczych stawiło się 76,79 proc. wyborców.
Drugi wynik pokazała Biała

Waka, gdzie frekwencja wyborców wyniosła 75,39 proc. Aktywni też byli wyborcy w Dajnowie – 75,22 proc., Podborzu
– 75,16 proc., Dojlidach - 71,19
proc., Janczunach – 70,51 proc.

Szanowni Mieszkańcy Rejonu Solecznickiego!

Dziękuję wszystkim za udział w wyborach samorządowych. Jestem niezmiernie wdzięczny tym z
Państwa, którzy zdecydowali się oddać swój głos na kandydatów „Związku Rodzin Chrześcijańskich” Koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan oraz zagłosowali na mnie jako
kandydata na mera rejonu. Osiągnięty wynik głosowania – 75,06 % oddanych głosów na mnie jako
mera i 20 miejsc w Radzie samorządu rejonu solecznickiego traktuję jako ocenę naszej dotychczasowej pracy i olbrzymi kredyt zaufania na następną kadencję. Wasz głos był ważny nie tylko podczas wyborów, zapewniam, że pozostanie także najważniejszy w naszej pracy na kolejne 4 lata.
Wygrana w wyborach nie jest moim osobistym zwycięstwem, tylko sukcesem naszej całej dobrze
zorganizowanej i wiernej zasadom wspólnoty, w której każdy ma prawo i obowiązek czuć się gospodarzem. Liczę na dobrą współpracę i konstruktywne propozycje zarówno tych, którzy oddali
głosy na nasze ugrupowanie, jak też tych, którzy głosowali na inne partie, gdyż naszym wspólnym
celem jest dobro rejonu solecznickiego.
Wyrazy podziękowania składam także wszystkim osobom, które od samego początku wspierały
„Związek Rodzin Chrześcijańskich” Koalicję Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i Aliansu Rosjan
oraz brały czynny udział w prowadzonej przez nas kampanii. Powinszowania kieruję do wszystkich kandydatów z ugrupowania, którzy 3 marca głosami Wyborców otrzymali mandat zaufania
do reprezentowania mieszkańców w Radzie samorządu rejonu solecznickiego. Uzyskanego poparcia gratuluję również naszym kontrkandydatom. Mam nadzieję, że przedwyborcza rywalizacja
przekształci się we współdziałanie w szczytnym celu, jakim jest rozwój rejonu solecznickiego.
Pragnę zapewnić, że będziemy skutecznie i konsekwentnie kontynuować rozpoczęte przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne oraz zabiegać o rozwiązanie problemów socjalnych i gospodarczych rejonu. Zawsze byliśmy realni w zamiarach i konsekwentni w ich realizacji. Dotrzymamy
słowa również w najbliższej kadencji.

Zdzisław Palewicz,
mer rejonu solecznickiego
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Soleczniki – rosnące miasto
Portal MAPIJOZIAI.lt prezentuje mapę zmian liczby
mieszkańców Litwy, zgodnie
z którą Soleczniki – jedno z
najbardziej rosnących miast
Litwy – po Nerindze zajmują
drugą pozycję.
Przedstawione przez MAPIJOZIAI.lt mapy ukazują
zmiany liczby mieszkańców
w latach 1989-2019 i 20182019. Według autorów, od
1989 r. do 2018 r. liczba
mieszkańców w Solecznikach wzrosła od 6480 do
6609 osób, czyli o 4,21 proc.
W ciągu roku ta liczba wzrosła o 2,18 proc. i na dzień dzisiejszy stanowi 6753 mieszkańców.

Dzień Odrodzenia Niepodległości
Litwy w Solecznikach
10 marca muzyka, śpiew i taniec połączyły
mieszkańców Solecznik na święcie z okazji Dnia
Odrodzenia Niepodległości Litwy.
Patriotyczny,
barwny
i
huczny koncert publiczności zaprezentowali zespół
pieśni i tańca „Solczanie”,
orkiestra dęta Szkoły Sztuk
Pięknych w Solecznikach i

zespół „Art of Music”.
Imprezę zainaugurował hymn
Republiki Litewskiej, pozdrowienia do zgromadzonych na
Sali Centrum Kultury skierował mer rejonu solecznickiego

Zdzisław Palewicz. Koncert,
zapoczątkowany litewską piosenkę ludową „Witajcie, goście” kontynuowali tańcerze i
najmłodsi członkowie zespołu
„Solczanie”. Występ orkiestry
dętej, chóru i zespołu „Art of
Music” stały się najlepszym
dowodem tego, że jednocząc
się dla wspólnej idei razem
można stworzyć silny i patriotyczny program. Imprezę
zwieńczyła znana piosenka
„Mūsų dienos kaip šventės”.
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Odnowiona Lodownia
Republiki Pawłowskiej
Republika Pawłowska
– unikalny twór XVIII
wieku, któremu w ciągu
kilkuset lat społeczność
nadawała szczególne
znaczenie, dzisiaj wabi
rzesze turystów z Litwy i
zagranicy.
W XVIII wieku słynna na całą
Europę Rzeczpospolita Pawłowska obejmowała obszar
ponad 3 tys. hektarów, miała
własną konstytucję, herb, pieniądze, parlament, skarb, kasę
samopomocy, szkołę, itd. Jej
prezydent, ks. kanonik Paweł
Ksawery Brzostowski zniósł w
swych posiadłościach pańszczyznę, ziemię rozparcelował
między chłopów i wprowadził
spłaty tytułem wykupu. Dbał
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też o ich życie, zdrowie, kulturę i oświatę. Rzeczpospolita
Pawłowska istniała prawie 30
lat. Gdyby nie ostatni rozbiór
Polski i klęska powstania kościuszkowskiego, mogłaby istnieć dalej. W 1794 roku Rzeczpospolita Pawłowska podzieliła
losy państwa.
Staraniami samorządu rejonu solecznickiego obiekt został przejęty od Biblioteki Narodowej Mażwidasa i w 2012
roku dostosowany do potrzeb
turystycznych. Do obiektu został urządzony dojazd, wybudowano parking i ścieżki, uporządkowano ruiny budynków.
Najlepiej zachowała się do dnia
dzisiejszego lodownia – przechowalnia żywności, dokumentów itd.
W ramach realizacji programu Departamentu Dziedzic-
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twa Kulturowego, w 2017 roku
samorząd rejonu solecznickiego podjął się prac renowacyjnych obiektu. W toku prac remontowych został odnowiony
tynk, okna, przegrody, wzmocnione ściany, konstrukcje dachu. Podczas badań archeologicznych odkopano kamienny
dół do przechowywania lodu,
którego powierzchnia stanowi
3,75 z 4,20 m, głębokość – 3,20
m. Ogólnie w ramach realizacji projektu urządzono 3 piętra, piwnicę i strych. Wartość
projektu stanowi 232 tys. euro,
wkład samorządu – 38,5 tys.
euro.
Aktualnie samorząd pracuje nad koncepcją wykorzystania odnowionej lodowni.
Rozważana jest możliwość
dostosowania jej do celów
muzealnych i edukacyjnych.

TURYSTYKA

Rejon solecznicki jest
szczególnie bogaty w
obiekty dziedzictwa
kulturowego, które warto
zwiedzić, a podróżować
raźniej jest znając drogę.
Zawsze można skorzystać z
nawigacji, tymczasem znaki
i tablice informacyjne są
tak samo potrzebne.
Aktualnie samorząd rejonu solecznickiego realizuje
projekt oznaczania obiektów
turystycznych, który ma służyć promocji rejonu i rozwoju
turystyki. W ramach projektu
ma powstać szlak turystycz-

Od kilku tygodni przy
drodze Wilno – Lida na
odcinku od Załamanki do
Brusznic pracuje sprzęt
budowlany – rozpoczęły
się prace nad budową
ścieżki pieszo-rowerowej.

Oznaczenia obiektów turystycznych – czekamy na turystów!
ny Litwy Wschodniej, nad
którym samorząd solecznicki
pracuje razem z partnerami
z rejonu wileńskiego i święciańskiego.
W rejonie solecznickim już
zostało urządzonych 21 znaków drogowych, niedługo zostanie ustawionych 17 tablic
informacyjnych, z nich 15 do-

stosowanych dla osób niewidomych.
Tablice pojawia się przy pałacach w Solecznikach, Jaszunach i Wilkiszkach, Republice
Pawłowskiej, grodzisku w Bieczanach, we wsiach ulicznych
Żyżmy i Rymosze, a także w
Norwiliszkach, Dziewieniszkach i Ejszyszkach.

Buduje się nowa ścieżka
pieszo-rowerowa

Projekt jest realizowany na
zamówienie Dyrekcji Dróg
Samochodowych Litwy. Nowy
obiekt ma powstać na odcinku od Załamanki do Małych
Solecznik. Ogólna długość
ścieżki stanowi 3,875 km, szerokość – 2,5 m, nawierzchnia
– asfaltowa.
Prace budowlane wykonuje
UAB „Sostinės gatvės“. Przewidywany koniec prac – 15
września 2019 r.
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Uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - święto
żołnierzy Armii Krajowej, którzy po zmianie ustroju w kraju i jego sowietyzacji zostali
wierni złożonej przysiędze i nadal dążyli do wyzwolenia spod okupacji. Według
wyroków sądowych żołnierze ci byli zdrajcami, bandytami, przestępcami - byli wyklęci
ze świadomości społeczeństwa, stąd zrodził się termin „Żołnierze Wyklęci”.
Teren rejonu solecznickiego był
obszarem działań aż trzech brygad wileńskiego okręgu Armii
Krajowej: 3 Brygady por. Gracjana Fróga ps. „Góral” i „Szczerbiec”, 6 Brygady mjra Franciszka
Koprowskiego ps. „Konar”, 7 Brygady „Wilhelma” por. Wilhelma
Tupikowskiego oraz oddziałów
por. Jerzego Rożałowskiego ps.
„Gozdawa”, bos. Jana Czerwińskiego ps. „Żuk”, por. Jana Borysewicza ps. „Krysia”, ppor. Czesława Stankiewicza ps. „Komar”,
ppor. Andrzeja Święcickiego ps.
„Frycz”.
Szacuje się, że w niepodległościowym podziemiu na terytorium Polski uczestniczyło do
180 tysięcy żołnierzy, z których
około 20 tys. zginęło, zaś na 4
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tysiące wydano wyroki śmierci,
kilkanaście tysięcy wywieziono
w głąb ZSRR. Straty spośród walczących w antykomunistycznym
podziemiu na Wileńszczyźnie
szacunkowo są oceniane na około 200 Żołnierzy Wyklętych.
W miejscowości Sangieliszki
w rejonie solecznickim na wiejskim cmentarzu przy kaplicy
znajduje się zbiorowa mogiła 2025 żołnierzy AK z oddziału „Komara”, którzy zginęli tutaj na początku lutego 1945 roku w walce
z oddziałami NKWD w pobliżu
domu Zofii Sakowicz. Polski oddział przybył do tej miejscowości
po ciężkich walkach 6-7 stycznia
1945 roku w Puszczy Rudnickiej
z jednostkami NKWD. W pierwszych dniach lutego został pod-
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stępnie okrążony i całkowicie
rozbity w walce z oddziałami
NKWD. Ciała zabitych polskich
żołnierzy, jak również 4 cywilów
— Zofii Sakowicz, jej 8-miesięcznej córki, jej matki i pastucha,
12-letniego Igora Gołubiewa —
sowieccy żołnierze wrzucili do
podpalonej chaty. Kiedy sowieci
odeszli, mieszkańcy wsi pochowali polskich żołnierzy i cywilów
w grobie na wiejskim cmentarzu, który znajduje się przy kaplicy tuż obok tej miejscowości.
W Wilnie w Tuskulanum jest
około 30 trumien, gdzie znajdują się szczątki żołnierzy Armii
Krajowej, skazanych na karę
śmierci przez stalinowskie sowieckie sądy w latach 1944-1945
za udział w Armii Krajowej. Innego „przestępstwa” sowieckie

PAMIĘĆ

władze stalinowskie nie przedstawiły.
30 żołnierzy AK rozstrzelano
w podziemiach budynku KGB w
Wilnie na Placu Łukiskim, zaś
ciała pogrzebane zostały w willi
NKWD znajdującej się nieopodal Tuskulanum. Spośród skazanych był ksiądz Mikołaj Tapper
„Żaba” pochodzący z Warszawy
oraz dowódca oddziału polskiego Michał Babul „Gaj” (z zawodu
nauczyciel) pochodzący z okolic
Ejszyszek. W kolejnych latach
większość polskich oddziałów
została rozbita, zaś żołnierze
zginęli i zostali pochowani na
wiejskich cmentarzach. Jednym
z takich cmentarzy jest Wersoka
w rejonie solecznickim. Na terenie dawnego majątku Szalewi-

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni to terminy
określające członków polskiego powojennego podziemia
niepodległościowego i antykomunistycznego – ruchu
partyzanckiego, stawiający
opór sowietyzacji Polski i
podporządkowaniu jej ZSRR,
walczący ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w
Polsce. To również partyzanci
Wileńszczyzny którzy nie
złożyli broni po 17 lipca 1944
roku.

czów znajduje się cmentarz, na
którym pochowano 4 żołnierzy
AK z Okręgu Nowogródzkiego.
Jednym z nich jest żołnierz AK
Michał Rzuchowski „Łabędź”,
który poległ 6 lutego 1945 roku
w Bołądziszkach w walce z oddziałami NKWD. Obok znajduje
się bezimienny grób, w którym
prawdopodobnie pochowanych
jest 8 żołnierzy AK z grupy „Hajduka” poległych razem z Michałem Rzuchowskim 6 lutego 1945
roku w walkach z oddziałami
NKWD w Bołądziszkach.
Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego
Oddziału Rejonowego Związku
Polaków na Litwie Zdzisław Palewicz, dyrektor administracji sa-

Przygotowała

morządu rejonu solecznickiego
Józef Rybak, wiceprezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego
Związku Polaków na Litwie oraz
wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego
Beata Pietkiewicz złożyli kwiaty
i zapalili znicze na grobach żołnierzy Armii Krajowej, spoczywających na cmentarzach w rejonie solecznickim.
- Dzisiaj oddajemy hołd bohaterom, którzy nie zdradzili Ojczyzny, walczyli o polskość i swój
kraj. Musimy o nich pamiętać,
bo człowiek jest żywy, póki żywa
jest pamięć o nim. Tą pamięć
musimy tez przekazać następnym pokoleniom – powiedział
mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na
Litwie Zdzisław Palewicz.
Udział w ceremonii także wzięli starostowie gmin, przedstawiciele organizacji lokalnych,
miejscowa społeczność.
W znak pamięci poległych i
pomordowanych żołnierzy podziemia
niepodległościowego
odwiedzono kwatery zbiorowe w Solecznikach, Sangieliszkach, Ejszyszkach, Koleśnikach
i Butrymańcach, zapalono znicze i złożono kwiaty także przy
Krzyżu Pamięci pomordowanym
mieszkańcom wsi Koniuchy.

IRENA KOŁOSOWSKA

Źródło: „Kurier Wileński” z dn. 26 lutego 2016 r., Brygita Łapszewicz „Jarosław Wołkonowski: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- ważne święto”
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Na ścieżkach Żołnierzy Wyklętych
Wkroczenie Armii Czerwonej na teren Wileńszczyzny w
lipcu 1944 roku postawiło przed dowództwem AK dylemat:
jaką taktykę należy przyjąć i jaka rola ma przypaść Armii
Krajowej w wyzwoleniu tych ziem. W celu wzmocnienia
połączone zostały okręgi Wileński AK i Nowogrodzki
w jeden pod jednym dowództwem. Koncentracja sił
partyzanckich przed akcją na Wilno, zdradzieckie
rozmowy z rzekomymi sojusznikami, pozwoliły NKWD
zorientować się co do sił i zamiarów polskiej partyzantki.
Oddziały, które zdążyły wyruszyć w kierunku Wilna,
zostały otoczone w Puszczy Rudnickiej i tylko nielicznym
małym grupom udało się wydostać z okrążenia. Oddziały
AK otrzymały rozkaz koncentracji w Puszczy Rudnickiej
około 1 km na południe od jeziora Kiernowo w miejscu
określanym jako Budajskie Łąki. Tam zostały otoczone
przez bolszewików i rozbrojone. Podobnie stało się z drugą
częścią sił polskiej partyzantki, która miała się zebrać w
okolicach Gudełek. Część żołnierzy topiła broń w błotach i
bagnach, niektórzy próbowali ukryć.
Pomimo permanentnych
obław, część oddziałów
ocalało, w tym niewielki
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pod dowództwem legendarnego por. „Krysi”.
Miejscem docelowym dla za-
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trzymanych w tym rejonie
była głównie Kaługa.
Powody aresztowania i oskarżenie były dla wszystkich
jednakowe: udział w biało-polskiej bandzie AK. Kolor
biały miał oznaczać klasową
przynależność i nawiązywać
do białogwardyjskich armii
kontrrewolucyjnych. Nieliczni
tu komuniści chcący walczyć
z okupantem mogli liczyć na
przygarnięcie ich przez sowiecką partyzantkę. Reszta nie
miała wyboru – tylko Armia
Krajowa.
W wyniku zdecydowanej akcji antypolskiej siły AK uległy
znacznemu osłabieniu. Nastąpiły dalsze walki, obławy i
aresztowania. Stalin skierował
na Wileńszczyznę aż dwie dywizje NKWD dla oczyszczenia
tych terenów z elementów niepożądanych. Część żołnierzy z
rozbitych oddziałów ukrywała
broń i wracała do domu. Część
jednak przyłączała się do innych oddziałów, które przeformowane i często pod nowym
dowództwem dawały znać o
swoim istnieniu nękając przeciwnika. Zapowiedzią dalszej
eskalacji terroru było pojawienie się np. w Ejszyszkach oficerów kontrwywiadu, nazywanych „Śmiersz”, co oznaczało
– „smiert szpionom” (śmierć
szpiegom). Pojawili się też Żydzi ocaleli z holokaustu. Część
wróciła z bronią w ręku prosto
z partyzantki sowieckiej lub
żydowskiej. Prawie wszyscy
ocaleni mężczyźni wstąpili do
milicji lub rezerwowych batalionów NKWD, tzw. istrebitieli.
Wchodząc w struktury aparatu terroru wymierzonego nie
tylko przeciwko partyzantom,
ale i polskiej ludności, usytuowali się po przeciwnej stronie
niż ich dawni sąsiedzi.
Po wejściu Sowietów znów
do konspiracji przeszło wielu
młodych ludzi – były to między

PAMIĘĆ
innymi Oddziały Samoobrony
Czynnej Ziemi Wileńskiej.
W końcu lipca powrócił spod
Wilna w rejon Ejszyszek por.
Jan Borysewicz „Krysia”, mając doborowy, kadrowy oddział
złożony z najlepszych partyzantów 11/77 pp. AK (23 ludzi).
Ppor. Czesław Stankiewicz
Komar dość szybko skupił wokół siebie około 100 ludzi, których przeszkolił i uzbroił. Siły
te podzielił na 3 plutony, dowodzone przez NN Pancerza,
będącego jednocześnie jego zastępcą, M. Tietiańca Myśliwego i Lisowskiego (pseudonim
nieznany). Początkowo operował w Puszczy Rudnickiej
z grupą około 30 ludzi, resztę
zaś zamelinował w sprzyjających AK wioskach. Jednak
zimą 1944/1945 całość sił zorganizowanych przez Komara
została wyprowadzona do lasu
i działała jako zwarty oddział.
W tym okresie ppor. Komarowi podporządkował się także
czterdziestoosobowyoddział
Jaremy z Okręgu Wilno, a także szereg mniejszych grupek
złożonych z żołnierzy sieci terenowej Zgrupowania Północ,
którzy schronili się w Puszczy
przed aresztowaniami. Były
tworzone też kompanie fikcyjne, a wszystko po to by zmylić
NKWD.
Od początku okupacji sowieckiej NKWD dokonywało masowych aresztowań ludzi podejrzanych o polską działalność
niepodległościową w okresie
okupacji niemieckiej (walka
przeciwko Niemcom w szeregach AK traktowana była jako
ciężkie przestępstwo przeciw
ZSRR). Operacje NKWD miały
często charakter normalnych
pacyfikacji połączonych z paleniem gospodarstw i rozstrzeliwaniem na miejscu mieszkańców podejrzanych o udzielenie
pomocy AK.
NKWD korzystało z donosów
osób uczestniczących w dzia-

łalności partyzantki sowieckiej i różnych sowiecko-żydowskich grup przetrwania.
Białopolacy byli ścigani jako
bandyci i to bardziej zaciekle
niż niemieccy maruderzy.
Zgodnie z rozkazami KG AK
i Komendy Okręgu Grzyb por.
Krysia dążył początkowo do
zdemobilizowania
istniejących na jego terenie grup partyzanckich.
Jeszcze w początkach sierpnia w Pietraszuńcach zwolnił
do domów część żołnierzy oddziału, których przyprowadził
spod Wilna. Pozostawił pod
bronią drużynę w sile 9 ludzi,
stanowiącą jego osobistą grupę dyspozycyjną, z którą stale
operował w terenie. Okresowo, we wrześniu i październiku, powiększył ją, dołączając
pluton partyzancki Michała
Tietiańca Myśliwego.
Stan dowodzonego przez niego oddziału sięgał wówczas 30
żołnierzy. Jednak po nieudanej akcji 28 października 1944
roku odesłał grupę Myśliwego
do Puszczy Rudnickiej, kierując
ją do oddziału ppor. Komara.
Aresztowania i represje prowadzone przez NKWD spowodowały, że partyzantki AK
nie udało się zdemobilizować,
gdyż jesienią 1944 roku coraz większa liczba AK-owców
musiała szukać schronienia
w lesie. W ten sposób powstał
szereg nowych grupek i oddziałków partyzanckich.
Oddziały partyzanckie dawały schronienie dla ludzi ściganych przez NKWD, a także były
skutecznym narzędziem samoobrony. Ich główne zadanie
polegało na zwalczaniu agentury sowieckiej, utrudnianiu
łapanek młodzieży do Armii
Czerwonej oraz aresztowań
żołnierzy AK i ludności. Niszczono dokumentację w sielsowietach i starano się uwalniać
aresztowanych.W końcu września 1944 r. pluton oddziału

Komara, Armii Krajowej, dowodzony przez Lisowskiego,
zniszczył sielsowiet w Solecznikach Wielkich. Uprowadzono priedsiedatiela i sekretarza
sielsowietu. Wyroki na nich
wykonano po kilku dniach.
28 października 1944 roku
por. Krysia, mając do dyspozycji własną drużynę i grupę
Myśliwego, zorganizował na
wysokości Niewojniańców zasadzki na grupę operacyjną
NKWD przewożącą aresztowanych. Sowieci wjechali w zasadzkę Myśliwego, zdołali się
z niej jednak wyrwać. Podczas
obławy przeprowadzonej przez
NKWD po tej akcji, Rosjanie zamordowali nieustaloną liczbę
osób cywilnych (strzelali nawet do chłopów pracujących
na polach).
Pomiędzy 17 a 29 grudnia 136
pułk strzelecki WW NKWD i 97
Oddział Pograniczny NKWD,
wspierane przez lokalne siły
milicji i istriebitieli, przeprowadziły operację kierowaną
przez naczelnika NKWD z Trok,
płk. Rożenko. NKWD zastrzeliło w okolicach Ejszyszek 16
Polaków i aresztowało 360 podejrzanych o działalność antysowiecką. Więźniów wówczas określano jako bandyci
i ich sługusy. W rzeczywistości większość aresztowanych
była zwykłymi mieszkańcami
polskich wiosek, którzy mieli
przypadkowe kontakty z grupami AK, udzielając im noclegu lub dając żywność.
Zimą 1945 roku z terenów powiatu lidzkiego, objętych siecią konspiracyjną Zgrupowań
Północ i Południe, utworzony
został Obwód Lidzki nr 67, dowodzony przez ppor. Ludwika
Nienartowicza Mazepę (wcześniej, po śmierci por. Krysi, był
on komendantem Zgrupowania Północ).
6 stycznia 1945 r. oddział pod
komendą Czesława Stankiewicza Komara (wywodzący się ze
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zgrupowania Ragnera) został
częściowo rozbity w bitwie w
rejonie Wisińczy, w Puszczy
Rudnickiej. W końcu lutego
1945 roku w okolicy Sangiełowszczyzna pod Małymi Solecznikami podstępnie został
rozbity i wymordowany oddział Komara, sam zaś Komar
ujęty żywcem. Resztki zgrupowania wyginęłyna przełomie
lutego i marca.
W rejonie Ejszyszek wciąż
chodziła grupa GrygielewiczaBitnera (10 ludzi).
Raporty sowieckie informowały też o pojawianiu się w
rejonie werenowskim grupek
Wincentego Michno (6 ludzi) i
Narkuna (5 ludzi).
Znaczną aktywność wykazywał 20-osobowy oddział Iskry,
pełniący rolę żandarmerii na
terenie dawnego Zgrupowania
Północ. Likwidował agentów
NKWD i donosicieli.
NKWD prowadziła szeroką
zakrojoną działalność amnestyjną. Ofiarą operacji amnestyjnej spośród nowogrodzkich AK-owców padł Myśliwy.
Mimo faktycznych gwarancji został aresztowany przez
NKWD, a następnie postawio-

ny przed sądem i skazany na
karę śmierci. W odwecie zlikwidowano członkinię komsomołu Zofię Urbanowicz.
Nie ujawnili się podkomendni Myśliwego z jego oddziału
partyzanckiego.Grupa ta kontynuowała działalność zbrojną
pod dowództwem Wacława Kisłowskiego, wykonując szereg
drobnych akcji. Oddział, liczący 45 żołnierzy, został rozwiązany 15 czerwca 1945 roku we
wsi Dawciuny przez ostatniegodowódcę „Zawiszę” (Wacław
Kisłowski).
W terenie trwał pluton 2 oddziału SCZW Tumregopo dowództwem kpr. M. Nawrockiego Wrzosa. Na obszarze
Puszczy Rudnickiej operował
też kilkunastoosobowy oddział
kpr. J. Zarzyckiego Piętki.Od
kwietnia 1945 roku prowadzona była stopniowa demobilizacja oddziałów partyzanckich
oraz przerzut żołnierzy (także
z sieci terenowej) za linię Curzona. Rozwiązano oddziały
Poręby, Piętki, Puhacza, Filara
oraz kilka innych grup.
W czerwcu 1945 roku w okolicach Ejszyszek walczyły jeszcze oddziały Lalusia i Śmiałego

(skupiające żołnierzy całkowicie zdekonspirowanych) oraz
oddział Myśliwego – rozwiązany w połowie miesiąca.
W połowie czerwca 1945 roku
w Puszczy Rudnickiej zebrały
się: oddział sierż. Lalusia, tzw.
Siódemka Wilhelma, dowodzona przez Aleksandra Alesionka
Pioruna oraz oddział dowodzony przez sierż. Zygmunta
Kuleszę Maroczego. Cała operacja została przygotowana
przez ówczesnego Komendanta Okręgu AK Wilno, mjr. Wincentego
Chrząszczewskiego
Kruka oraz inspektora kpt. Jerzego Bronikowskiego Czarnego Jana. Z zebranych sformowano jeden oddział, dowódcą
został sierż. W. Janczewski
Laluś, zaś A. Alesionek Piorun
objął funkcję jego adiutanta.
Około 20 czerwca 1945 roku
do Puszczy Rudnickiej przybył kpt. Czarny Jan Jerzy Bronikowski z przedstawicielami
Komendy Okręgu Wilno, przywożąc wiadomość, że wkrótce na Puszczę ruszy sowiecka
obława. 23 czerwca 1945 roku
oddział wyruszył w drogę do
Polski.
Sowiecki terror spowodował
rozbicie polskiego ruchu oporu, ale ostatnie akcje niepodległościowe były prowadzone aż
do 1952 roku (oddział Władysława Szwarobowicza ps. Kiepura). Do 1949 roku na terenie
Wileńszczyzny działały ciągle
struktury organizacyjne Armii
Krajowej, a jeszcze w początkachlat 50. dokonywano aktów
sabotażu.

MIECZYSŁAW MACHULAK

Urywek z książki „W dolinie
Solczy i Wisińczy”
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PROJEKT
W ramach projektu „Razem
dla Edukacji” 25-osobowa
grupa uczniów i nauczycieli
z Gimnazjum w Ejszyszkach
gościła w Łomży. Projekt
„Razem dla Edukacji” to
inicjatywa współfinansowana
przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w
ramach konkursu „Rodzina
polonijna. Współpraca
szkół funkcjonujących w
systemach oświaty innych
państw oraz organizacji
społecznych za granicą
prowadzących nauczanie
języka polskiego, historii,
geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim
ze szkołami w Polsce”. Projekt
jest koordynowany przez
Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”.
Wyjazd do Polski był już drugą wizytą przedstawicieli naszego gimnazjum w gościnnej
Łomży, a trzecim spotkaniem
w ramach projektu ogólnie.
Pierwsze i drugie spotkania
odbyły się jesienią 2018 roku.
Podczas 4-dniowego pobytu w zaprzyjaźnionej szkole
— Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących
Nr 7 — uczniowie klas pierwszych gimnazjalnych uczestniczyli w różnych zajęciach
i warsztatach edukacyjno
– integracyjnych, m.in. sportowych, tanecznych, kulinarnych. Obejrzeli zachwycający
pokaz musztry kelnerskiej,
podczas którego mieli okazję
do degustacji pysznej kawy i
zdrowych, owocowych koktajli, przyrządzonych przez
uczniów kształcących się na
kierunku technik żywienia
i usług gastronomicznych.
Uczestnicy projektu obejrzeli
wspaniały koncert powitalny,
przygotowany przez niezwykle utalentowanych uczniów
i ich pracowitych nauczycieli.
Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili też słoneczną
Łomżę. Udali się do Muzeum
Północno – Mazowieckiego, w

Ejszyszki i Łomża Razem dla Edukacji

którym wysłuchali wykładu o
historii miasta, obejrzeli ekspozycje i niezwykle interesujące wystawy zdjęć podróżników. Następnie odbyli spacer
po mieście, zwiedzili najważniejsze jego zabytki i spędzili
kilka chwil nad piękną rzeką
Narwią.
Ważnym wydarzeniem w
programie była wycieczka uczestników projektu do
pięknej stolicy Polski – Warszawy. Część grupy przyjechała do Warszawy po raz
pierwszy. Wspólnie z młodzieżą i nauczycielami Zespołu Szkół Weterynaryjnych i
Ogólnokształcących Nr 7 w
Łomży spacerowaliśmy po
pięknym parku Łazienek Królewskich, zwiedziliśmy Pałac
na Wyspie, poznaliśmy jego
historię i wysłuchaliśmy opowieści o życiu jego władców.
Ważnym punktem wycieczki
do Warszawy było zwiedzanie
pięknej starówki tego miasta
i poznanie jego historii.
Niezwykle
wzruszającym
wydarzeniem podczas pobytu
z gościnnej WECIE był udział
w III Gali Uczniów Mistrza
Bojanusa. Impreza ta jest uroczystością wręczania nagród
dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7

w Łomży. Przeżyliśmy wiele
wzruszających chwil podczas
tego święta, a najważniejszą
dla nas było wręczenie statuetki Bojanusa (Ludwik Henryk Bojanus – patron szkoły),
którą pani dyrektor Bogumiła
Olbryś przekazała z pozdrowieniami dla naszego dyrektora Roberta Śliżewskiego i
całej społeczności Gimnazjum w Ejszyszkach.
W końcu maja będziemy gościć naszych Przyjaciół u siebie. A tymczasem wyrażamy
szczerą wdzięczność społeczności WETY – Zespołowi Szkół
Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży za
gościnność i zaangażowanie
w realizację projektu i okazaną przyjaźń.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, przede
wszystkim w osobie Prezes
Oddziału w Łomży pani Hanki Gałązki. Dziękujemy za
stworzenie nam możliwości
udziału w projekcie, za pomoc i opiekę nad naszymi
szkołami.

Koordynator projektu z Gimnazjum w Ejszyszkach
MARZENA JUCHNIEWICZ
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Litewskie ślady na świecie
Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Litewskiej możemy znaleźć różne informacje
o działalności państwa na arenie międzynarodowej.
Jednym z ostatnich ciekawych pomysłów, promowanych
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy jest
stworzenie nowej strony internetowej Państwowej
Komisji Dziedzictwa Kulturowego.
Od 2016 roku Państwowa Komisja Dziedzictwa Kulturowego
prowadzi projekt U-PAVELDAS,
który ma na celu zebranie informacji o ważnych dla Litwy,
bądź związanych z Litwą, miejscach, pomnikach, zabytkach,
instytucjach na całym świecie.
W tym celu Komisja współpracuje z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych RL, placówkami dyplomatycznymi na całym
świecie, związkami Litwinów
w różnych państwach oraz instytucjami nauki np. Biblioteką Mažvydasa w Wilnie. Do tej
pory udało się zgromadzić dane
z takich państw jak: Rosja, Polska, Wielka Brytania, Włochy,
Austria, Szwecja, Białoruś, Argentyna, Indie, Francja, Niemcy, Łotwa, USA, Brazylia, Dania,
Chiny, Norwegia, Estonia, Australia, Azerbejdżan, Irlandia,
Węgry, Kazachstan oraz Szwajcaria. Według informacji znajdujących się na stronie Komisji,
w tych wszystkich krajach udało
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się zebrać informację o zabytkach urbanistycznych, grobach,
miejscach pamięci, ale też o
dokumentach
archiwalnych,
dziełach sztuki, rzeczach znanych postaci historycznych, pamiątkach odzwierciedlających
państwową symbolikę, znaczki
pocztowe lub monety. Wszystkie
te rzeczy lub miejsca są związane z historią Wielkiego Księstwa
Litewskiego bądź Litwy współczesnej. W 2018 roku został zakończony pierwszy etap gromadzenia danych, które zostały
zaprezentowane na stronie internetowej komisji w postaci naniesienia wszystkich zabytków
na mapę świata.
Na mapie widzimy, że w Europie udało się zebrać najwięcej
informacji, bo udostępniono ponad 400 różnych miejsc związanych z Litwą. Najwięcej w Polsce,
Białorusi, Łotwie oraz Obwodzie
Kaliningradzkim.
Na listę rzeczy powiązanych z
Litwą w Polsce trafiły zabytki z
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Warszawy np. Pogoń Litewska
na fasadzie Pałacu w Wilanowie, Pomnik Jana Sobieskiego w Łazienkach Królewskich,
pomnik Tadeusza Kościuszki,
grób Anny Radziwiłłówny, herb
Rzeczpospolitej Obojga Narodów na Zamku Królewskim, czy
Archiwum dokumentów Radziwiłłów z Nieborowa znajdujący się obecnie w Archiwum Akt
Dawnych przy ul. Długiej. Z Krakowa na mapie oznaczono: Kopiec Kościuszki, pomnik Adama
Mickiewicza, pomnik Jerzego
Radziwiłła, grób Kazimierza Jagiellończyka, groby Zygmunta
Starego oraz Zygmunta Augusta czy grób Tadeusza Kościuszki. Z Gdańska znalazł się tylko
jeden zabytek – Kaplica Matki
Boskiej Ostrobramskiej. W Puławach oznaczono dwa zabytki:
pierwszy to Dwór Czartoryskich
oraz Dom Gotycki, w którym są
wmurowane cegły z Zamku w
Trokach. Na mapie Polski oznaczono jeszcze takie zabytki jak
Zamek w Chęcinach koło Kielc,
pomnik Jagiełły w Nowym Sączu czy Zamek w Krasiczynie
należący niegdyś do Sapiehów.
Na Białorusi, przy granicy z
rejonem solecznickim, również
możemy znaleźć zabytki związane z Litwą. Na przykład zostały
dodane całe wsie i miasta takie jak Gojcieniszki,Gieraniony
czy Lida, a nawet daleki Mohy-
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lew i Mścisław jako byłe tereny
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Podobnie miasta i wsie zostały
oznaczone na Łotwie i w Obwodzie Kaliningradzkim. W Petersburgu i Moskwie również znalazły się rzeczy i zabytki związane
z Litwą. Na przykład w Ermitażu
portret oraz miecz Zygmunta
Augusta albo dokumenty z okresu okupacji carskiej znajdujące
się w Państwowym Archiwum
Historycznym. Natomiast w Moskwie możemy na mapie znaleźć
informacje, że w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Federacji
Rosyjskiej, w Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego, przechowują się dwa
historyczne dokumenty. Jeden
to Konwencja Rosyjsko-Pruska
o II rozbiorze Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, a drugi to Akt
rezygnacji z królewskiego tronu
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W Rosyjskim Państwowym Archiwum Dokumentów
Antycznych znajdują się takie
dokumenty jak: Metryka Litewska XIV-XVIII w. czy sądowe dokumenty Wielkiego Księstwa Litewskiego z okresu XVI-XVIII w.
Idąc dalej na wschód, w Kirgistanie, zostało zaznaczonych
sześć gór, których wierzchołki
upamiętniają wydarzenia lub
postacie z Litwy np. Grunwaldzki lub Uniwersytetu Wileńskiego. W Indiach znajdziemy trzy
pomniki upamiętniające dwóch
misjonarzy z okresu WKL oraz
podróżnika z lat 30. XX wieku.
Najdalej od granicy Litwy na
wschodzie znajdują się oznaczenia w Australii. Jest ich obecnie
szesnaście. Jednym z zabytków
jest góra Kościuszki. Najwięcej
zabytków znajdziemy w mieście Adelaide. W większości są to
kościoły, klasztory lub cerkwie
zaprojektowane przez osoby pochodzące z Litwy.

Na Białorusi, przy granicy
z rejonem solecznickim,
również możemy znaleźć
zabytki związane z Litwą.

Wracając na Zachód, ale trzymając się półkuli południowej,na
mapie znajdziemy oznaczone
miejsce w Republice Południowej Afryki. Na jednym z cmentarzy został pochowany Pranas
Domšaitis (1880—1965) lub inaczej Franz Domscheit – litewski
malarz ekspresjonista. Sporo zabytków zostało zlokalizowanych
w Ameryce Południowej, np.
ulica Tadeusza Kościuszki w Rio
de Janeiro albo ulica Litewska
w Sao Paulo. W Buenos Aires w
Argentynie znajdziemy kościół
Ostrobramski albo ulicę Litewską w Rosario. Oznaczono na
mapie również domy i kościoły
wspólnoty litewskiej. Natomiast
daleko na południu Argentyny,
w Andach, w miasteczku Esquel,
znajduje się Muzeum Emigracji
Litewskiej.Większość jego eksponatów dotyczy emigracji do
Ameryki Południowej. Również
w Chile twórcy mapy oznaczyli
trzy zabytki: dwa w stolicy Santiago – dom Ignacego Domeyki
oraz jego grób. Na północy Chile
znajduje się góra, którą nazwano imieniem Ignacego Domeyki.
Z Ameryki Południowej wracamy na półkulę północną. Litewskie ślady zostały zaznaczone w
USA oraz Kanadzie. Większość
miejsc w Stanach Zjednoczonych Ameryki są zabytkami, ulicami czy nazwami miast imieniem Tadeusza Kościuszki. W
Muzeum Sztuki w Nowym Jorku
znajdziemy zbroje Radziwiłłów.
Z niewiadomych przyczyn twórcom strony umknął stojący w
Central Parku pomnik Władysława Jagiełło, ale może zostanie oznaczony w późniejszym
terminie. W Kanadzie zaznaczono na mapie centrum litewskie,
cmentarz oraz pomnik poświęcony tym, którzy zginęli za wolność Litwy.
Wracając do Europy, najwięcej
zabytków znajduje się w Wielkiej Brytanii. Najwięcej śladów
znajdziemy w Muzeum Brytyjskim. W Paryżu oznaczono między innymi pomnik Adama Mickiewicza oraz miejsce pochówku
serca Jana I Kazimierza Wazy.

Mapa jest ciągle
aktualizowana i
dodawane są nowe
miejsca. Warto ją śledzić.
Można też samemu
zgłosić ślady, do których
członkowie Komisji nie
dotarli.
Sporo również śladów znajdziemy w Wersalu. We francuskiej
miejscowości Luneville odnajdziemy ślady Stanisława Leszczyńskiego. W Szwajcarii zaznaczono sześć zabytków. Jednym z
nich jest Muzeum Rzeczpospolitej Obojga Narodów w miasteczku Raperswil. We Florencji znajdują się relikwie św. Kazimierza
oraz grób Michała Ogińskiego.
We Włoszech, w mieści Bari, zaznaczono grób królowej Bony.
Na Węgrzech, w Rumunii i Słowacji zaznaczono po jednym zabytku, w Turcji — pięć. Jednym z
zabytków jest grób Ludwika Michała Paca w mieście Izmir.
Wycieczkę po utworzonej mapie zakończymy w Niemczech,
drugim po Rosji państwie, w którym znajduje się najwięcej dokumentów z okresu Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Na przykład jednym z dokumentów jest
list papieża do Świdrygiełły lub
listy Zygmunta Kiejstutowicza.
Ciekawym dokumentem jest też
potwierdzenie Jagiełły o pokoju skierowane do Świdrygiełły.
W różnych miejscowościach w
Niemczech znajdziemy książki
wydrukowane na terenie WKL
po łacinie lub litewsku.
Mapa jest ciągle aktualizowana i dodawane są nowe miejsca.
Warto ją śledzić. Można też samemu zgłosić ślady, do których
członkowie Komisji nie dotarli.
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Opracowane na podstawie:
https://vkpk.lt/u-zemelapis/
Zdjęcie: https://vkpk.lt/u-zemelapis/
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Wielki Post to czas
pokuty i nawrócenia,
przygotowujący wiernych
do godnego przeżycia
pamiątki Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania
Chrystusa, czyli
innymi słowy do świąt
Wielkanocnych. Trwa 40
dni; od Środy Popielcowej
do początku liturgii
Mszy Wieczerzy Pańskiej
sprawowanej w Wielki
Czwartek (Msza Wieczerzy
Pańskiej należy już do
Triduum Paschalnego).
Okres Przygotowania Paschalnego rozpoczyna się w
Środę Popielcową. Podczas
sprawowanej Liturgii ma
miejsce obrzęd posypania
głów popiołem.
Liturgia rzymska okres Wielkiego Postu nazywa Quadragesima (“Czterdziestnica”).
Dlaczego tak wielkie znaczenie przywiązywano do tego,
aby ów okres poprzedzający doroczną Paschę trwał 40
dni? Otóż liczba 40 w Piśmie
Świętym ma wymiar symboliczny. Stąd też liczba 40 dni
postu tak naprawdę nigdy nie
była rozumiana w sensie ściśle matematycznym, lecz zdecydowanie duchowym. 40 dni
pościł na pustkowiu Chrystus.
40 dni trwał biblijny potop. 40
dni i nocy przebywał Mojżesz
na Synaju. 40 dni i nocy wędrował Eliasz na górę Horeb. O 40
dniach mówił Jonasz, gdy na-

woływał do przemiany mieszkańców Niniwy. Przez 40 dni
nękali Izraelitów Filistyni zanim zostali zwyciężeni przez
Dawida. Wreszcie przez 40 lat
błąkał się po pustyni naród wybrany zanim wszedł do Ziemi
Obiecanej. Liczba 40 jest więc
w Biblii niejako zarezerwowana dla dzieł oczyszczenia, dzieł

przygotowania do jakiegoś
ważnego, przełomowego wydarzenia w historii pojedynczego
człowieka, historii danego narodu i całej historii zbawienia.
Dlatego też właśnie okres przygotowania do pamiątki Wielkiej Nocy Zmartwychwstania
Chrystusa wydłużono do 40 dni

i uznano, że najlepszym sposobem przygotowania się oraz
odrodzenia duchowego i moralnego będzie asceza, pokuta
i post.
Okres Wielkiego Postu to czas
pokuty, modlitwy i pogłębienia życia religijnego. Chrześcijanie, naśladując poszczącego
przez czterdzieści dni Chrystusa (por. Mt 4, 2), wezwani
do prawdziwego nawrócenia,
rozważają Jego mękę i śmierć
na krzyżu. Przez cały ten czas
Kościół przybliża nam mękę
Pana poprzez pieśni wielkopostne, nabożeństwa Drogi
Krzyżowej czy Gorzkich Żali.
W wielu parafiach prowadzone są rekolekcje, głoszone kazania pasyjne, a czasem wystawiane także Pasje. Zamiast
radosnego śpiewu Alleluja w
liturgii pojawia się aklamacja: Chwała Tobie, Królu Wieków lub Chwała Tobie, Słowo
Boże. Poza tym nie ozdabia się
ołtarza kwiatami, a celebrans
używa szat koloru fioletowego.
Wyjątek stanowi IV niedziela (Laetare), kiedy to kapłan
może przywdziać szatę koloru
różowego.
Wielki Post, to także okres, kiedy wierni nie powinni uczestniczyć w zabawach, dyskotekach i
hucznych balach.
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