
Sprawozdanie z wyjazdu na Litwę 13-16.08.2018 r. 

13.08.2018 r. (pn), od 20.00 zaczęliśmy się zbierać na dworcu PKP Gdańsk Główny. Czekanie na 

autokar umilił nam dh Adaś, KFC oraz Mc Donald’s. O 21.00 dołączyli do nas harcerze z Kalingradu, 

Białorusi i Ukrainy oraz organizatorzy Piotr i Janusz Ojcowscy, prof. Jerzy Grzywacz, dh Tomek i 

posłanka Dobrawa Morzyńska. Emocji było sporo. Dh Grzywacz opowiedział nam o specyficznej 

pozycji i roli Polaków na Litwie, o Uniwersytecie im. Stefana Batorego, którego kadra, po II wojnie 

światowej tworzyła Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

14.08.2018 (wt), o 5.00 wyszliśmy z autokary, aby złożyć hołd pomordowanym w lasach Ponarskich, 

w latach 1941-44. Był to czas zadumy. Pomodliliśmy się za pomordowanych oraz odpaliliśmy znicze. 

Ofiary (łącznie ok 100 tys. ludzi), dowożono tutaj autami lub ciężarówkami.  Niemcy oraz litewskie 

oddziały (głównie szauliści), wykorzystali wykopane wcześniej przez Sowietów, niedokończone doły 

na paliwo lotnicze. Szacuje się, że zginęło tam: ok 70 tys. Żydów, ok. 20 tys. Polaków oraz łącznie ok 

10 tys. Romów, komunistów i Rosjan. Zachowało się świadectwo żydowskiej dziewczynki, której cała 

rodzina zginęła w Ponarach.  

Ok 7.00 dojechaliśmy do dawnej stolicy Litwy- Tork. Gdzie zobaczyliśmy przepiękny zamek, których 

trochę przypominał nam zamek w Malborku. Został wzniesiony z polecenia wielkiego księcia 

litewskiego Kiejstuta Giedyminowicza i jego syna Witolda. Sama warownia, jak i jej położenie zrobiło 

na nas olbrzymie wrażenie. Następnie udaliśmy się już do Wilna, do Ostrej Bramy, pod uniwersytet, 

potem weszliśmy do świątyń, gdzie znajduje się kopia i oryginał obrazu „Jezu ufam Tobie” oraz 

Muzeum, które ukazuje historię Litwy i zamku. Następnie pojechaliśmy do polskiej szkoły w Wilnie, 

gdzie był czas na kąpiel, odpoczynek i obiad. Wieczorem odbył się kominek, podczas którego 

mieliśmy okazję się poznać siebie oraz różne zabawy, piosenki oraz zintegrować. Wymieniliśmy się 

również poglądami na temat tego co my możemy obecnie zrobić dla swojego kraju. Rozmawialiśmy 

także o 100-leciu Niepodległości Państwa Polskiego. Wszyscy podziwiali dh Jurka za pamięć do dat, 

wydarzeń oraz kondycję fizyczną, której mógłby mu pozazdrościć niejeden młodzieniaszek. 

15.08.2018, śr, po śniadaniu udaliśmy się autokarem na Cmentarz na Rossie, aby upamiętnić 100 lat 

odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie oraz uczcić Święto Wojska Polskiego. Najpierw dh 

Jurek- „żywa encyklopedia” opowiedział nam o konflikcie pomiędzy Romanem Dmowskim oraz Józef 

Piłsudski, który zaczął się od kobiety- Marii Koplewskiej, której grób znajduje się na wspomnianym 

cmentarzu. Zapłonęły znicze na zapomnianych mogiłach i zwiedziliśmy piękną nekropolię. Następnie 

o g.12.00 uczestniczyliśmy w uroczystościach, wysłuchaliśmy polskiego i litewskiego hymnu. Potem 

nasza delegacja złożyła kwiaty, wieńce (od nas wydelegowana była sam Paulina Kolaska) oraz 

zostaliśmy zaproszeni przez przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Pawła 

Giliauskasa i naczelnika harcerzy-Ryszarda Gierasim oraz naczelniczkę harcerek- Iwonę Kazakiewicz 

do wspólnego apelu, zdjęcia oraz kręgu. Naszą ekipę meldowała phm Kamila Flis HR.  Później 

zwiedzaliśmy Wilno- każdy z nas przygotował 1 punkt, o którym opowiadał. Zwiedziliśmy również 

kulinarnie m.in. restaurację, która miała wystrój bajkowy „Alicji z krainy czarów”. Najpiękniejszy 

widok na Wilno był z baszty Giedymina.  A największe wrażenie na wielu z nas zrobiło getto, ogrody 

bernardyńskie, gdzie Wiki i Paulina zagrały w szachy oraz katedra, gdzie znajdują się pochówki osób 

panujących oraz postać i muzeum Adama Mickiewicza. O 20.00 wyjechaliśmy w podróż powrotną. 

Kadra „Więźby” umilała sobie czas grając w „mafię”. 16.08.2018 r. o g. 4.00 byliśmy już w Gdańsku. 

Organizatorom bardzo dziękujemy za możliwość upamiętnienia w tak nietypowy sposób 100 lecia 

Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.  
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