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Wtorek, 28.10.2008 r.
W związku z 90-tą rocznicą odzyskania przez państwo polskie niepodległości Urząd ds.Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizował w dniach 28.10.- 6.11.2008 r. wyjazd kombatantów na Litwę, Łotwę i Estonię, szlakiem polskiego Ŝołnierza. Wśród uczestników wyjazdu:
Związku śołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwa Przyjaźni Wołynia i Podola, Stowarzyszenia
Osadników znalazło się równieŜ dziewięciu członków Związku Sybiraków. Trzy osoby z Warszawy, dwie z Wrocławia i po jednej z Krakowa, Szczecina, Jeleniej Góry, i Białegostoku.
Wrocław mieli zaszczyt reprezentować Lucyna Więcławska-Zgłobicka – członek Zarządu
Oddziału oraz moja skromna osoba.
Po przyjeździe do Warszawy nocnym pociągiem (godz. 6-ta), wypiciu na dworcu kawy,
idziemy na Plac Grzybowski, gdzie juŜ oczekuje na nas autokar. Witamy się ze znajomymi
Sybirakami i parę minut po godzinie 7-mej ruszamy w kierunku granicy. Dopiero w autokarze
otrzymujemy program wycieczki oraz informacje MSZ na temat Polonii na Łotwie i w Estonii.
Mamy o to Ŝal do organizatorów, gdyŜ, jak to okaŜe się później, nie byliśmy odpowiednio
przygotowani na ten wyjazd. Otrzymujemy równieŜ „Kombatanta” z płytą „Pamięć i ból
Katynia”. Przed nami 9 godzin jazdy. Organizatorzy rozdają bułeczki, wodę mineralną lub
„Nestea”. Granicę w Ogrodnikach przekraczamy o godzinie 13-tej.
Jazda przez Litwę do Wilna mało atrakcyjna – kropi deszczyk, sporo lasów, mnóstwo ugorów,
od czasu do czasu niewielkie osiedla, a właściwie pojedyncze zabudowania, drewniane chaty
kryte eternitem.
Do Wilna przyjeŜdŜamy o godzinie 15-tej (16-ta wg czasu
wschodniego). Zakwaterowanie w hotelu „Ecotel Vilnius”.
Wygodny pokój 2-osobowy dzielę z Mietkiem Matusewiczem
z Jeleniej Góry. Po kolacji (sałata, zupa szczawiowa, ryŜ
z mięsem) prysznic i odpoczynek.

Środa, 29.10.2008 r.
Wstajemy o 7.30 i o 8-mej schodzimy na śniadanie (szwedzki stół).
Po śniadaniu wsiadamy do autokaru
i ruszamy do Troków (28 km od
Wilna).

PrzejeŜdŜamy obok pięknego kościoła św. Anny, ale nie
zatrzymujemy się. Budowę świątyni, którą ufundował Aleksander
Jagielończyk, rozpoczęto w 1505 r. Po poŜarze w latach 1560-64 odbudową
zaopiekował się Zygmunt August. Autorem tego arcydzieła architektury
europejskiej jest gdańszczanin Michał Carpentawius. Jest to okaz późnego
gotyku tzw. płomienistego. Gruntowy remont wnętrza kościoła po poŜarze
odbył się w latach 1900-1904, pod kierownictwem Józefa Piusa
Dziekańskiego z Warszawy. Msze święte odprawiane są tu wyłącznie po
litewsku. Z 1874 r. pochodzi dzwonnica dobudowana w pobliŜu kościoła,
nieudolnie naśladująca styl kościoła św. Anny.
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Troki to stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego związana z imionami ksiąŜąt litewskich:
Giedymina, Kiejstuta, Witolda. Do momentu zawarcia Unii Lubelskiej (1569 r.) Wielkie Księstwo
Litewskie było największym pod względem obszaru państwem Europy.
Zwiedzanie Trok rozpoczynamy od
trockiej starówki w tzw. Małym Mieście.
Drewniane domy, zbudowane przez sprowadzonych przez księcia Witolda z Krymu
Karaimów, stoją szczytem do ulicy. Ściana
szczytowa zwykle ma trzy okna: jedno dla
Boga, drugie dla Witolda, trzecie dla
domowników. Zachowała się równieŜ
świątynia karaimska (kienesa) z XVIII w.

Niegdyś w mieście była teŜ synagoga i tatarski meczet, ale zachowała się tylko kienesa. Karaimom
powierzono osobistą ochronę księcia oraz straŜ nad mostami prowadzącymi do zamku na wyspie.
Zajmowali się równieŜ rybołówstwem i ogrodnictwem.
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Na wzgórzu stoi kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (w remoncie) z cudownym obrazem
M.B. Trockiej, ukoronowanej złotą koroną w 1718 r. Podobno obraz podarował Witoldowi w 1390 r.
cesarz bizantyjski Emanuel II.

KsiąŜe Kiejstut, syn Giedymina, rozpoczął pod koniec XIV w. budowę na półwyspie zamku,
a ukończył pracę jego syn Witold. Do zamku przechodzimy drewnianym pomostem.

Był to jeden z największych
zamków obronnych na Litwie
a dziś zrekonstruowany jest
jedyną o takim charakterze
twierdzą w Europie.

W salach zamkowych pokazano ciekawe zbiory historyczne
m.in. zbiór fajek, meble i porcelana z pałacu hr. Tyszkiewicza.
W jednej z sal wisi reprodukcja obrazu Jana Matejki „Bitwa pod
Grunwaldem”.
Na straganach robimy pierwsze zakupy – porcelanowe
dzwoneczki przynoszące szczęście domowi (za złotówki).
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Wracamy do Wilna i zatrzymujemy się przed cmentarzem na Rossie, przy płycie grobowej
z napisem: ”MATKA I SERCE SYNA”. Składamy wieniec i zapalamy znicze.

Zwiedzamy cmentarz odnotowując groby wielu wybitnych Polaków: Wł. Syrokomli, ojca Juliusza
Słowackiego, rodziny Józefa Piłsudskiego i wiele innych.

Popiersie Lelewela
na tle odnawianej
kaplicy cmentarnej

Secesyjny „czarny anioł”
na grobie Izy Salmonowiczówny

Oprócz pięknych epitafii i arcydzieł rzeźbiarskiej sztuki cmentarnej
spotykamy równieŜ wiele grobów zdewastowanych i zaniedbanych.
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Jedziemy zwiedzać miasto i zaczynamy od wspaniałej świątyni –kościoła św. Piotra i Pawła na
Antokolu. Fundatorem kościoła w XVII w. był hetman polny litewski Kazimierz Pac. Autorem
projektu był krakowski architekt Jan Zaor.
Wnętrze kościoła pod względem bogactwa
sztukaterii (autorstwa G.M.Galli) nie ma
sobie równych w całej Europie. W tym barokowym kościele naliczono 2 tys. rzeźb figu ralnych (autorstwa G.P.Perti).

W tym kościele do 1989 r. były
przechowywane trumienki z relikwiami
św. Kazimierza.
Obecnie kościół św. Piotra i Pawła jest
parafialnym kościołem, a poniewaŜ stare
dzielnice wileńskie wokół kościoła zamieszkują licznie Polacy, często słyszy się tu
język polski.

Jedziemy na Plac Katedralny, aby zwiedzić wileńską
katedrę, której początki sięgają XIV w. (Wł. Jagiełło).
PoŜary i wojny wielokrotnie niszczyły świątynię.
2.07.1927 r. na stopniach katedry uroczyście koronowano
cudowny obraz M.B. Ostrobramskiej (z udziałem m.in.
Marszałka J. Piłsudskiego i Prezydenta Mościckiego).
W czasach sowieckich otwarto dla zwiedzających „Galerię
obrazów”. Dopiero w 1989 r. odbyło się poświęcenie rewindykowanej świątyni a 4.03.1989 r. uroczyste przeniesienie
relikwii św. Kazimierza do jedynej ocalałej po poŜarach
kaplicy.

W podziemiach kaplicy zostali pochowani Aleksander Jagielończyk,
ElŜbieta HabsbuŜanka i Barbara
Radziwiłłówna (Ŝony Zygmunta
Augusta oraz serce Władysława IV
Wazy.
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Autokar jedzie pod Ostrą Bramę a my spacerkiem
idziemy przez starówkę. Zatrzymujemy się przed
pałacem prezydenckim.

Wchodzimy do Sanktuarium
BoŜego Miłosierdzia, w którym
znajduje się obraz Chrystusa namalowany prze E. Kazimierowskiego wg wizji siostry Faustyny
Kowalskiej, z podpisem: „Jezu,
ufam Tobie”.

Indywidualnie chciałem wstąpić do kościoła
św. Ducha, w którym przechowywane są relikwie
św.Rafała Kalinowskiego, ale w kościele właśnie
odbywało się naboŜeństwo.
Kościół ten to jedno najbardziej rokokowych
dzieł na obecnym terytorium Litwy, którego
historia sięga pierwszych sakralnych fundacji
Władysława Jagiełły.
Jest to jedyny w Wilnie kościół, w którym
msze święte odprawiane są po polsku.
Za czasów sowieckich świątynia nie była
zamknięta.
Stajemy na placu przed ratuszem i z daleka

oglądamy kopułę kościoła jezuickiego św. Kazimierza
zwieńczoną koroną Wielkich KsiąŜąt Litewskich. W latach
1966-89 mieściło się w kościele Muzeum Ateizmu.
W roku 1988 kościół został przejęty przez jezuitów a w roku
1991 przywrócony do uŜytku sakralnego

8

Stoimy przed budynkiem, z którego
w 1824 r. Adam Mickiewicz opuścił
Wilno na zawsze.

Przechodzimy obok Bramy Bernardyńskiej, przy
której w głębi, w kamieniczce mieści się Muzeum
Adama Mickiewicza. A. Mickiewicz mieszkał tu
w 1822 r.

Pomału dochodzimy do Ostrej Bramy i ustawiamy się do zbiorowego zdjęcia.
Wchodzimy do Kaplicy
Matki Boskiej Ostrobramskiej, by kaŜdy w
skupieniu mógł przeŜyć
własne doznania.

Ostra Brama została zbudowana
w 1514 r. podczas wznoszenia muru
obronnego wokół miasta – jest jedyną
zachowaną spośród dziewięciu. Obraz
początkowo wisiał we wnęce na
murze. W latach 1671-72 wybudowano kaplicę drewnianą, która w 1711 r.
spłonęła. W 1715 r. wybudowano
murowaną kaplicę barokową w formie
łuku triumfalnego, którą w 1829 r. przebudowano w duchu
klasycystycznym do dzisiejszej postaci.
W czasach sowieckich Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej
była cały czas otwarta.
Sam obraz został prawdopodobnie namalowany w Wilnie przez nieznanego malarza ok. 16201630 r.
O godz. 16.30 odjeŜdŜamy do hotelu na obiad (sałata, zupka, ryŜ z mięsem). Po obiedzie
idziemy wreszcie wymienić pieniądze (30 Eu – 102 Lt) i zrobić pierwsze zakupy. Kupuję litewską
trojankę i piwo. Wracamy do hotelu – wieje silny wiatr. Kolacja (sałata, zupa, ryŜ z mięsem).
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Czwartek, 30.10.2008 r.
O godz. 9-tej opuszczamy Wilno a o 12-tej jesteśmy juŜ na Łotwie. Krajobraz
podobny: ubogie lasy (brzoza, olcha, świerk), drewniane chaty kryte eternitem
tak jak na Litwie ale jakby gęstsza zabudowa.
PrzyjeŜdŜamy do Dyneburga, drugiego co do
wielkości miasta Łotwy – 106 tys. Mieszkańców.
Prawa miejskie nadał w roku 1582 Stefan Batory.
O godz. 13.15 jesteśmy juŜ zakwaterowani
w hotelu „Dinaburg”. Obiad wreszcie bardziej
urozmaicony: rosół, kotlet z indyka z ziemniakami, sałatka, kawa,
szarlotka.
O godz. 15-tej jedziemy do miasta, w którym nie bardzo jest co
zwiedzać. Towarzyszy nam Prezes Związku Polaków na Łotwie pan Ryszard Stankiewicz, który
opowiada o mieście i o miejscowych Polakach. Miasto połoŜone nad Dźwiną zostało w 1944 roku
bardzo zniszczone, stąd niema starówki a zabudowa pochodzi z lat okupacji sowieckiej no
i naturalnie współczesna. Zatrzymujemy się w Rynku koło
duŜego hotelu. Na zwiedzanie jest juŜ za późno – zapada

zmrok. Jedyną atrakcją to stojący na Rynku białoruski autokar z dość oryginalnymi napisami.
Idziemy do duŜego supermarketu, wymieniamy pieniądze na łaty i robimy zakupy (kupuję „Black
Balzams”- „czarny balsam” i piwo. Autokar podwozi nas pod
polski katolicki kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (na
zdjęciu z tyłu-biały).Część z nas zostaje na mszy a część (w tym
ja) idziemy na dalsze zwiedzanie.

Podziwiamy piękną cerkiew, do której nawet udaje nam się
wejść i zachwycić bogatym wystrojem. Wracamy do hotelu – pogoda jak na razie dopisuje.
Piątek, 31.10.2008 r
Śniadanie typowe – szwedzki stół.+ duŜy omlet.
O 9.15 jedziemy do Centrum Kultury Polskiej i jednocześnie siedziby Związku Polaków na Łotwie „Promień”.
Wita nas Prezes Związku R. Stankiewicz. Opowiada historię
nabycia i remontu siedziby (oglądamy film).
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Na Łotwie zamieszkuje 54.120 Polaków, z czego ok. 16 tys. w Dyneburgu. Zwiedzamy cały obiekt
i zostajemy przekazani pod opiekę dwóm maturzystkom z polskiej szkoły i ich nauczycielce
i razem jedziemy zwiedzać twierdzę.

Twierdza została wzniesiona w latach 1810-1833 przez
cara Aleksandra I i Mikołaja I, niezdobyta przez wojska
Napoleona. W latach 1941-44 Niemcy urządzili tu stalag.
Od 1945 do 1992 przebywali tu Rosjanie. Dziś zdewastowana twierdza robi raczej przykre wraŜenie.
Jedziemy do Kraslawa. Niewielkie miasteczko (1012 tys. mieszkańców) zostało wybudowane wokół Barokowego XVIII-to wiecznego kościoła, ufundowanego
przez kasztelana trockiego Kazimierza Konstantego
Platera.

W latach 1757-1844 przy kościele mieściło się
WyŜsze Seminarium Duchowne- pierwsza wyŜsza
szkoła na Łotwie. W podziemiach kościoła spoczywają zmarli z rodziny Platerów.
W miasteczku tym wychowywała się poetka,
sekretarka Józefa Piłsudskiego K. Iłłakowiczówna.
Widoczny na wzgórzu pałac Platerów znajduje się
niestety w ruinie.
Jedziemy do Sanktuarium Matki Boskiej
Anglońskiej.
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Dominikański barokowy kościół z XVIII w.
gościł w 1993 r PapieŜa Jana Pawła II, który
odbywał pielgrzymkę na Łotwie. Obraz Matki
Boskiej Anglońskiej jest bardzo podobny do obrazu
M.B. Trockiej.
O godz. 16.15 wracamy do hotelu na spóźniony
obiad, po którym jedziemy ponownie do Centrum
Kultury Polskiej na spotkanie z Polonią.

Wita nas Prezes R. Stankiewicz. Na
sali jest juŜ minister z Urzędu d.s. Kombatantów i Osób Represjonowanych
J.S. Ciechanowski wraz z małŜonką.

Chór „Kukułeczka” wraz z solistką (wnuczka
Sybiraka) wykonał kilka pieśni patriotycznych, minister wygłosił przemówienie, sztandar Związku
Polaków na Łotwie został udekorowany medalem
Pro Memoria. Zainspirowani AK-owcami wszyscy odśpiewaliśmy kilka pieśni patriotycznych,
kończąc miłe spotkanie Rotą i hymnem. Byliśmy wzruszeni my, ale chyba jeszcze bardziej
miejscowi Polonusi.
Wracamy na kolację do hotelu (sałatka z jajek, kurczak z ziemniakami).
Sobota 1.11.2008 r.
Dziś dzień Wszystkich Świętych – w planie odwiedzanie cmentarzy i miejsc pamięci. Przed
wyjazdem udaje mi się wykonać kilka zdjęć uroczych parterowych, drewnianych domów, krytych
blachą lub eternitem.

Jedziemy na przedmieście Dyneburga, do dzielnicy o nazwie Słobódka – na miejsce dawnego
cmentarza, na którym pochowano 237 polskich legionistów poległych w 1920 r. w bronie miasta
przed bolszewikami. Władze łotewskie w 1928 r. postawiły w tym miejscu dziękczynny pomnik.
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Sowieci pomnik zniszczyli, cmentarz zlikwidowali i w tym miejscu zrobili wysypisko śmieci.

11 listopada 1992 r. władze Republiki Łotewskiej
wzniosły w tym miejscu kilkunasto metrowy
Ŝelbetowy krzyŜ. Ppłk. Sławomir Łukasik, szef
naszej wycieczki, z ministrem Ciechanowskim,
w asyście AK-owców składają pod pomnikiem
wieniec i zapalają znicze. Pozwalam sobie zwrócić organizatorom uwagę, Ŝe w wycieczce biorą
udział równieŜ Sybiracy i nie chcą odgrywać roli wyłącznie publiczności. Otrzymuję zapewnienie,
Ŝe przy następnym pomniku Sybiracy złoŜą wiązankę kwiatów. Niestety nie jesteśmy tak
zorganizowani jak AK-owcy. Tylko ja i Pani Lucyna mamy opaski sybirackie.
Jedziemy dalej i zatrzymujemy się przy katolickim cmentarzu w Ławkiesy, na którym spoczywają polscy legioniści.

Krysia z Zarządu Głównego w asyście Lucyny i mnie
składamy wiązankę i zapalamy znicze przy kamieniu
upamiętniającym poległych Polaków w latach 1919-20.
Odwiedzamy kolejny cmentarz katolicki
w pobliŜu Dyneburga, na którym znajduje się grób
Nieznanego śołnierza 1919-1920. Tym razem wieniec składają ppłk S. Łukasik i min. Ciechanowski.
Lucyna i ja wykonujemy tylko skłon.

Ostatnim cmentarzem, jaki odwiedzamy jest
cmentarz katolicki w Krasławie. Tu równieŜ
jest pomnik poświęcony polskim legionistom,
poległym w 1920 r. w walkach o wyzwolenie
Łotwy.
13

Na tablicy widnieją nazwiska 45-ciu zidentyfikowanych Ŝołnierzy. W towarzystwie AK-owców
składam przy pomniku zapalone znicze.
Pomimo dnia Wszystkich Świętych ruch na cmentarzach nieporównanie mniejszy niŜ w Polsce.
Widać równieŜ sporo grobów zaniedbanych.
Wracamy do hotelu i po obiedzie ruszamy w dalszą drogę – tym razem do stolicy Łotwy - Rygi.
Zrobił się piękny słoneczny dzień. 20 km przed Rygą zatrzymujemy się przy kamieniu – pomniku.

Kamień ten upamiętnia zwycięską bitwę pod Kircholmem, stoczoną 27.IX.1605 r. przez wojska
polskie pod dowództwem J.K. Chodkiewicza
z przewaŜającymi wojskami szwedzkimi Karola IX
Tu równieŜ składamy wieniec i zapalamy znicze.
Do Rygi wjeŜdŜamy juŜ pod wieczór i do hotelu
„Jurnieks” zajeŜdŜamy o godz. 20-tej.

Hotel znajduje się dość daleko od centrum, więc
mogliśmy z okien autokaru oglądać pięknie oświetlone miasto i mosty nad Dźwiną.
W nocy ostro popadał deszcz.
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Niedziela 2.11.2008 r.
Ranek chłodny, zachmurzenie zmienne. Czekamy na przewodniczkę i razem z nią jedziemy na
spotkanie w Ambasadzie RP, ale najpierw przewodniczka oprowadza nas po dzielnicy pięknie
odrestaurowanych budynków.

Były to przewaŜnie kamienice czynszowe, pobudowane przez bogatych właścicieli w początkach XX w.
Po krótkim spacerze idziemy do Ambasady. Wita
nas Ambasador Maciej Klimczak wraz z konsulem.

Stoją od lewej: ppłk Sł. Łukasik, min. J.S.
Ciechanowski, ambasador oraz konsul.

Robimy wspólne zdjęcie, zwiedzamy kilka
pomieszczeń i ruszamy na zwiedzanie miasta.
Najpierw odwiedzamy cmentarz obrońców Rygi.

Pod pomnikiem Matki Łotwy składamy
wieniec. Obok znajduje się cmentarz katolicki.
PrzewaŜającą religią na Łotwie jest luteranizm
(39%), katolicy (33%), prawosławni (!5%).
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Zwiedzanie Starego Miasta rozpoczynamy od Domu Czarnogłowych
na Placu Ratuszowym. Ten piękny
budynek, był zbudowany na potrzeby urzędników miejskich i kupców.
Członkiem stowarzyszenia mógł
być tylko kawaler. Doszczętnie zniszczony w czasie II wojny światowej został odbudowany w 1999 r ze
środków społecznych. W budynku
poza muzealnymi zbiorami znajduje się tablica mówiąca o zawarciu
Traktatu Ryskiego w 1921 r.

Obok wspaniałych gmachów (ratusz, bank) stoi czarny „potworek”, mieszczący Muzeum
Okupacji, które szczyci się zbiorem ok. 30.000 dokumentów z lat 1940-1991. Pierwsza masowa
deportacja Łotyszy na Sybir miała miejsce 14 czerwca 1941 r. a druga dopiero w 1949 r.
Wracamy do hotelu na obiad a po obiedzie tylko część z uczestników wycieczki decyduje się na
dalsze zwiedzanie miasta. Naturalnie ja tej przyjemności odmówić sobie nie mogłem.
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Oglądamy największą sakralną budowlę na Łotwie - ewangelicko-ausburską Katedrę Tulską,
łączącą w sobie wiele stylów (romański, gotyk, barok i
inne).
Wchodzimy do katolickiego kościoła
św. Jakuba (wczesny gotyk).
Oglądamy potęŜny kościół luterański
św. Piotra ze strzelistą wieŜą z 1690 r.,
która wówczas była najwyŜszą na
świecie. Całkowicie zniszczony w
czasie
II
wojny
światowej,
odbudowany w 1973 r.
Jego metalowy sztorc wynosi 123,25
m.
Przykładem
średniowiecznych budynków
mieszkalnych,
wybudowanych
na
bardzo
wąskim odcinku ziemi jest
Dom Trzech Braci (XVXVI w).

Oglądamy Pomnik Wolności
z inskrypcją:
„Dla Ojczyzny i Wolności”,
wybudowany w 1935 r. z dobrowolnych
składek
narodu
łotewskiego,
jako
symbol
niepodległości Łotwy.

Podziwiamy teŜ piękny gmach opery.

Cała starówka Rygi wpisana jest
na listę światowego dziedzictwa
kulturowego ludzkości UNESCO.
Secesyjne budynki i zaciszne uliczki budzą nieustannie zachwyt.

Zwiedzanie miasta, kończymy małymi zakupami (czekolada „Ryga”) i wracamy do hotelu.
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Poniedziałek 3.11.2008 r.
Po wcześniejszym, tym razem, śniadaniu (7.00) wyruszamy w drogę do Tallina. Mroźny, pogodny ranek. Jedziemy cały czas wzdłuŜ Zatoki Ryskiej.
Zatrzymujemy się na krótki postój na parkingu w Virupe.
Bardzo zimny wiatr, plaŜa wąska, sanitariaty w strasznym
stanie – nie da się z nich korzystać.
O godz. 10.45 mijamy granicę z Estonią. Wiejska zabudowa
podobna, ale jakby gęstsza i więcej budynków murowanych.
Zdecydowanie lepsza gospodarka rolna – duŜo pól uprawianych. Na drodze duŜy ruch, ale nawierzchnia w doskonałym
stanie.
O godz. 13-tej wjeŜdŜamy do centrum Tallina, miasta,
którego historia sięga X w. W Estonii mieszka tylko 2193
osób narodowości polskiej, ale w Tallinie pręŜnie działa
Związek Polaków „Polonia”. ZajeŜdŜamy pod polską
Ambasadę. Konsul Jacek Śladewski prowadzi nas do ciekawej restauracj, gdzie spotykamy sporą grupę oczekujących na nas miejscowych
Polaków. Jest równieŜ Ambasador Tomasz Chłon, min. S. Ciechanowski oraz estoński wiceminister kultury. Po wystąpieniach Ambasadora, min. Ciechanowskiego oraz Pani wiceminister

Polonusi wykonali kilka pieśni patriotycznych oraz dla nas specjalnie „Sto lat”. Nie zostaliśmy im
dłuŜni – razem odśpiewaliśmy Polonię. Po toaście lampką wina przystąpiliśmy do konsumpcji –
sałatka, zapiekane ziemniaki z mięsem, bardzo smaczny sandacz, kawa i długie Polaków rozmowy
- głównie po rosyjsku, bo wielu Polonusów juŜ zapomniała języka ojczystego.
Ppłk Łukasik przekazał Związkowi Polaków prezenty od Urzędu ds. K. i O. R., to samo zrobili
AK-owcy, niestety my nie mieliśmy co wręczać.
Opuszczamy sympatyczne spotkanie i jedziemy pod
bramę Muzeum Morskiego, na ścianie której umieszczono tablicę poświęconą ORP „Orzeł”.
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Ppłk Łukasik przy obecności ministra
Ciechanowskiego zawiesił przy tablicy
wieniec.
W nocy z 17/18 września1939 r. nasz
okręt wsławił się brawurową ucieczką
z Tallina, gdzie był internowany.
Po zwiedzeniu Muzeum Okupacji, w którym oglądamy skromne zbiory z trzech okresów:
1940-41, 1941-44 i 1944-91, pochodzące w większości z prywatnych darowizn, jedziemy do
odległego, ale pięknie połoŜonego hotelu „DŜingel”, gdzie trochę juŜ zmęczeni zakwaterowujemy się i spoŜywamy obiado-kolację.
Wtorek, 4.11.2008 r.
Po śniadaniu jedziemy zwiedzać miasta. Po drodze zatrzymujemy się przy pomniku upamiętniającym zatonięcie
w 1893 r. okrętu wojennego „Rusałka”, wraz z 177 rosyjskimi marynarzami.

Zwiedzamy Muzeum Johana Laidoneri. Dworek
wybudowany w 1471 r., wielokrotnie przebudowywany, w r. 1923 przekazany generałowi
J. Luidor, który był w tym czasie Ministrem
Wojny. śoną generała była Polka Maria
Kruszewska. W 1944 r. generał wraz z Ŝoną
został deportowany na Syberię, gdzie zmarł.
W odzyskanym budynku w 1992 r. zarząd miasta urządził muzeum poświęcone generałowi.
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Wreszcie docieramy na starówkę, którą zwiedzamy z nienajlepszą przewodniczką. Starówka
szczęśliwie nie bardzo ucierpiała w czasie odbijania miasta w roku 1945 z rąk niemieckich.
Większość obiektów sakralnych jest protestanckich, bo Estończycy to głównie protestanci.

Przechodzimy obok Parlamentu i podziwiamy wspaniałą panoramę miasta z murów średniowiecznych (XIV, XV i XVI w.)
obwarowań z basztami i bramami.
Trudno nie zachwycić się piękną cerkwią
Aleksandra Newskiego z 1716 r.

Największe wraŜenie robią stare uliczki, wzdłuŜ
XIV w. murów. Zaglądamy równieŜ do najdłuŜej
funkcjonującej w Europie apteki ( od średniowiecza).
Obiad jemy w ciekawej restauracji, po którym część
wycieczkowiczów, zmęczona, wraca do hotelu.
Mała grupa, ze mną i moją mapą, decyduje się na
dalsze zwiedzanie.
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Chodzimy ciasnymi
uliczkami, zatrzymując się od czasu do
czasu przy ciekawszm obiekcie.

To np. gotycki kocioł św. Olafa
z 1267 r.

WraŜenie robi równieŜ XIII wieczną gotycka
katedra luterańska.
Chodzimy tak aŜ do zmroku – wieczorny
spacer po tak pięknym mieście teŜ dostarcza
sporo wraŜeń.
Wstępujemy jeszcze do sklepu, robimy
drobne zakupy i idziemy na spotkanie z oczekującym na nas autokarem.
Po atrakcyjnie spędzonym dniu, pełnym
miłych doznań, wracamy do hotelu na kolację
i zasłuŜony odpoczynek.
Jutro przed nami długa droga - juŜ powrotna –
do Wilna (ponad 600 km). Śniadanie zapowiedziano wcześniejsze ( o 7-mej).

Środa 5.11.2008 r.
Pogodny, rześki poranek. Zaraz po śniadaniu ruszamy w drogę. Im dalej tym większa mgła.
O 10.50 mijamy granicę estońsko-łotewską. O 12-tej stajemy na parkingu – dostajemy lunchpakiet: kurczak z ryŜem, sałata, pieczywo. Kierowcy częstują kawą. Jedziemy dalej – mgła
gęstnieje, mŜawka. Dla zabicia czasu kierowcy puszczają nam film „Sami swoi”, potem jakiś
amerykański. Jedni oglądają, inni drzemią. I tak mijamy granicę łotewsko-litewską. Do Wilna
przyjeŜdŜamy pod wieczór i zostajemy zakwaterowani tym razem w hotelu „Panorama”, tuŜ obok
dworca kolejowego. Po kolacji zwiedzamy ładny, czyściutki dworzec, wydajemy ostatnie lity. Ja,
z małą grupką chętnych, robię jeszcze spacer do Ostrej Bramy (nie daleko, ale kaplica juŜ
zamknięta). Z okna hotelu podziwiamy piękną, nocną panoramę Wilna. Od poprzedniego mego
pobytu w Wilnie (2003 r.) przybyło sporo nowoczesnych wieŜowców, które bardzo zmieniły
wygląd miasta.
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Czwartek 6.11.2008 r.
Po śniadaniu, o godz. 9-tej ruszamy do Polski i o 11-tej przyjeŜdŜamy do Augustowa. Jemy
obiad w restauracji „Albatros” i jedziemy dalej.
Podczas ostatniego etapu podróŜy kolejno dziękujemy organizatorom, kierowcom i współuczestnikom wycieczki za sympatyczną atmosferę i wspaniałą organizację.
Do Warszawy przyjeŜdŜamy o 16-tej. Sybiracy wysiadają przy Dworcu Centralnym. Ja jeszcze
zostaję – trzeba skorzystać z okazji i odwiedzić Wandę.

Włodzimierz Kowalczyk

P.S.
Wykorzystałem zdjęcia własne, Mieczysława Matusewicza oraz niektóre pobrane ze stron
Internetowych nie mając zamiaru tego opracowania rozpowszechniać.
W.K.
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