Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody 100-lecia
Niepodległości Polski na Litwie 10-11.11.2018
Czworo wolontariuszy ZSG (Klaudia, Emilka, Martyna i Robert) wraz z opiekunem Beata
Oziembłowską udało się w dn. 9-12.11.2018 na Litwę, by oddać patriotyczny hołd twórcy
Niepodległości w ramach zwieńczenia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez narody
Polski i Litwy, poznania miejsca narodzin i ziemi rodzinnej Wielkiego Wodza Rzeczypospolitej,
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz po to, by uczestniczyć w XXIV Sztafecie Niepodległości.
Po nocnej podróży zameldowaliśmy się rano 10.11.2018 w Sungintach, by tam w miejscu
pierwszego pochówku Matki Marszałka śp. Marii Piłsudskiej z Billewiczów (+1884r.) rozpocząć bieg
w Sztafecie Niepodległości. Wcześniej spotkaliśmy się z młodzieżą pochodzenia polskiego, która pod
opieką ks. hm. Dariusza Stańczyka kontynuowała rozpoczętą wcześniej w Kownie sztafetę. Polacy z
Litwy wystąpili w biało- czerwonych barwach z flagami polskimi, litewskimi i papieskimi, tarczami z
podobizną Marszałka. Dołączyliśmy do nich z wiązankami kwiatów w barwach biało-czerwonych oraz
elementami patriotycznymi typu flagietki, szaliki, kotyliony, znicze białe i czerwone
Po pierwszym dla nas etapie biegu w sztafecie udaliśmy się autokarem do Zułowa - miejsca
narodzin (5 grudnia 1867 r.) Marszałka . Niestety wsi już tam nie ma. W miejscu, gdzie stał dworek
Piłsudskich, rośnie obecnie dąb zasadzony w roku 1937 przez ówczesnego prezydenta Polski Ignacego
Mościckiego i żonę Marszałka – Aleksandrę Piłsudską. Obok stoi pomnik poświęcony J. Piłsudskiemu.
Następnie udaliśmy się do miejscowości Powiewiórka, do kościoła pw. Św. Kazimierza - miejsca
chrztu „Ziuka”. Po wysłuchaniu pięknej lekcji historii przeprowadzonej przez miejscowego Polaka,
udaliśmy się na nocleg. 11 listopada przed godz. trzecią rano (czasu lokalnego) byliśmy już „na
nogach”. Po ponownym przejeździe do Zułowa we wczesnych godzinach porannych, jeszcze w
ciemnościach, w dniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości wspólnie z młodzieżą polską z Litwy
uczestniczyliśmy w uroczystym rozpoczęciu Dnia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Odśpiewaliśmy hymn państwowy, Rotę oraz inne pieśni patriotyczne. Przed pomnikiem złożyliśmy
białe i czerwone znicze oraz wiązanki kwiatów. Nasza wiązanka nosiła napis: „Od wolontariuszy ZSG i
os. Wrocław- Pawłowice”. Pracowaliśmy w tym roku razem ze strażakami, nauczycielami i młodzieżą
z tego osiedla na 4-ech polskich cmentarzach na Ukrainie. Na Litwie byli z nami również strażacy –
Pan Zdzisław i Pan Paweł. Cały czas towarzyszyła nam na Litwie ekipa filmowa z P. Grażyną OrłowskąSondej, która dokumentowała przebieg uroczystości oraz przeprowadzała wywiady. Był to dla nas
dzień pełen wzruszeń i dumy, że jesteśmy Polakami. Po porannych uroczystościach włączyliśmy się do
biegu w XXIV Sztafecie Niepodległościowej z Zułowa do cmentarza na Rossie w Wilnie. Po drodze
sztafeta zatrzymała się w miejscowości Niemenczyn, gdzie była owacyjnie przyjmowana przez polską
większościową społeczność. Powitali nas osobiście dwaj polscy starostowie wygłaszając
okolicznościowe przemówienia. Po ugoszczeniu nas przez miejscowych Polaków herbatą i słodyczami
sztafeta pobiegła dalej. Około godz. 13-tej Sztafeta Niepodległości dotarła (niosąc uroczyście długą ,
bo 123- metrową polską flagę symbolizującą lata niewoli Ojczyzny) do cmentarza na Rossie, gdzie
przy Mauzoleum Matki i Serca Syna odbyła się główna patriotyczna uroczystość na zakończenie XXIV
Sztafety Niepodległości. Na cmentarzu zebrała się duża ilość Polaków reprezentujących różne
organizacje społeczne. Po odśpiewaniu hymnu narodowego złożyliśmy wiązanki kwiatów oraz znicze
przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Po oficjalnej uroczystości uczestnicy Sztafety otrzymali
okolicznościowe medale. Następnie zapaliliśmy znicze na kwaterach żołnierzy i innych grobach

Polaków i udaliśmy się autokarem do centrum Wilna w okolice Ostrej Bramy. Przed kaplicą Matki
Bożej odbywała się w tym czasie Msza Św. w języku polskim przy obecności kilkutysięcznej grupy
Polaków z Litwy. To była dla nas przepiękna lekcja patriotyzmu od Polaków z Kresów, której nie
zastąpią nawet najpiękniejsze wydarzenia w kraju.
Następnie udaliśmy się na krótkie zwiedzanie Wilna. Przechodząc przez Plac Ratuszowy
widzieliśmy przygotowania do mającego się odbyć za kilka minut Poloneza, w którym uczestniczyło
potem 100 par. Przechodząc obok Pałacu Prezydenta Republiki Litewskiej zobaczyliśmy świecący nad
nim napis "PL100". W ten i na inne sposoby Państwo Litewskie uczciło setny jubileusz nIepodległości
Polski. Wstąpiliśmy również do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zwiedziliśmy katedrę oraz
przepiękny kościół pw. Św. Piotra i Pawła. Do Wrocławia wróciliśmy w poniedziałek 12.11 nad ranem.
Pomimo małej ilości snu i zmęczenia, wróciliśmy usatysfakcjonowani do Polski.
W rocznicę 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (po 123 latach niewoli) mogliśmy oddać
hołd temu, który przyczynił się do uzyskania wolności - Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Mogliśmy też uczestniczyć w XXIV Sztafecie Niepodległościowej. Po raz koleiny otrzymaliśmy lekcję
patriotyzmu od Polaków, którzy nie mieszkając w Ojczyźnie tak pięknie o niej mówią, mają w sobie
tak wiele pokładów polskości, kultywując ją w kraju , w którym przyszło im mieszkać.

