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Obchody 72. rocznicy bitwy w Gajrowskich -
Świętajno, 16 lutego 2018

16 lutego 2018 r. miały miejsce obchody 72.
rocznicy  Bitwy  pod  Gajrowskimi,  których
organizatorami byli Gmina Wydminy, Gmina
Świętajno, Związek Stowarzyszeń „Sztafeta
Pokoleń”  oraz  Związek  Sołtysów  Gminy
Świętajno.  Uroczystości  poprzedziło
spotkanie historyka IPN Michała Ostapiuka z
młodzieżą  szkolną  w  Świętajnie.  Oficjalna
część obchodów rozpoczęła się w Dunajku,
gdz ie  ods łon ię ta  zos ta ła  tab l i ca
upamiętniająca  poległych  w  Bitwie  pod
Gajrowskimi.  Następnie  zebrani  goście  i
mieszkańcy udali się do kościoła pw. Matki
Bożej Szkaplerznej w Świętajnie, aby wziąć
udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji
Niezłomnych  Żołnierzy  Wyklętych.  Tuż
potem,  w świetlicy wiejskiej we Wronkach,
odbyła  się  prelekcja na temat Bitwy pod
Gajrowskimi   -  prowadzona  przez  Michała
Ostapiuka i  Bogusława Łabędzkiego z IPN,
którzy  przybliżyli  historię  i  losy  żołnierzy
Podziemia Niepodległościowego. Głos zabrał
również kpt.  Lucjan Deniziak ps.  „Orzeł”  ,
żołnierz 3. Brygady Wileńskiej Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, który przedstawił
bolesną   historię  czasów  powojennych.
Następnie,  złożono  kwiaty  w  miejscu
pierwszego  pochówku  żołnierzy  NZW,  pod
pomnikiem poświęconym bohaterom Bitwy
pod  Gajrowskimi  oraz  w  Panteonie
Niezłomnych  Żołnierzy  Wyklętych.
Uczestn icy  obchodów  wys łucha l i
poruszających przemówień,  m.in.  posła  na
Sejm Jerzego Gosiewskiego, wicemarszałek
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego
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Sylwii Jaskulskiej oraz wójta Gminy Wydminy
Radosława Króla.  Uroczystość odbyła się z
zachowaniem  ceremoniału  wojskowego,  w
którym uczestniczyła kompania honorowa z
15.  Giżyckiej  Brygady  Zmechanizowanej,
grupy  rekonstrukcyjne,  stowarzyszenia
p a t r i o t y c z n e  i  k o m b a t a n c k i e ,
przedstawiciele władz samorządowych oraz
 mieszkańcy  okol icznych  gmin.  Na

zakończenie  uroczystości  wszyscy
zgromadzeni  goście  wzięl i  udział  w
koncerc ie  patr iotycznym  zespołu
„Świętowiacy”  w  Folwarku  Łękuk.


