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88 rocznica lotu przez Atlantyk 
Ste onasa Dariusa i Stasysa ir nasa

Tamtego dnia 1933 r. nad No-
wym Jorkiem !wieci"o s"o#ce. 
Pi$kna pogoda dwóm emigrantom 
litewskim, z zawodu pilotom USA, 
dodawa"a dobrego samopoczucia 
i pewno!ci. Zamierzali bez l%do-
wania przelecie& samolotem z No-
wego Jorku do Kowna. Przez kilka 
lat zbierali pieni%dze, oszcz$dzali 
i zakupili jednop"atowy samolot, 
któremu nadali imi$ „Lituanica”.

Rankiem 15 lipca udali si$ do 
miejscowego ko!cio"a, by wymo-
dli& u Boga szcz$!cie i b"ogos"a-
wie#stwo na powodzenie swojego 
planu. Przyj$li Komuni$ !w. i po-
jechali na lotnisko, gdzie czeka" na 
nich ju' samolocik przygotowany 
do lotu. Zabrali tak'e ze sob% listy 
i kartki pocztowe do rodaków na 
Litwie. Darius i Girenas, zasiedli 
w kabinie. Ko"owanie – i wzbili si$ 
nad ameryka#sk% metropoli$. Za 
chwil$ pod nimi szeroko rozlany 
Ocean Atlantycki, pokonali go po 
kilkudziesi$ciu godzinach. Na ho-
ryzoncie pojawi" si$ kontynent eu-
ropejski. Przelecieli nad Francj%, 
Belgi% i Holandi%, obieraj%c nad 
Niemcami kierunek na Kowno. 

W tym czasie (16 lipca pod wie-
czór) pogoda ca"kowicie si$ za"a-
ma"a. Nad III Rzesz% rozszala"a 
si$ burza, g$ste chmury zas"ania"y 
ziemi$ i piloci, by nie traci& orien-
tacji, podj$li decyzj$, by zej!& poni-
'ej podstawy chmur. By"o to gdzie! 
na wysoko!ci dzisiejszej Puszczy 
Nadnoteckiej. W pobli'u 'adnej 
wi$kszej miejscowo!ci, brak !wia-
te" na ulicach czy w domach. Krót-
ko po pó"nocy, ju' 17 lipca, samolot 
podwoziem zahacza o czubki dorod-
nych !wierków. „Lituanica” spada na 
ziemi$ w pobli'u wioski Pszczelnik 
w obecnym powiecie my!liborskim. 

Minęło  lat od tragicznej śmierci Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa 
Fot. wikipedia.org

Pi!tnastego lipca min!"o 88 lat od bardzo wa#nego 
wydarzenia dla przedwojennej, jak i wspó"czesnej 
Litwy. Lotu przez Atlantyk Steponasa Dariusa i 
Stasysa Gir$nasa.

„Lituanica” w locie nad słonecznym Nowym Jorkiem  Fot. wikipedia.org
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zauwa'a dymi%ce szcz%tki samolotu 
i dwóch pilotów, nie'ywych. 

Informacja o tej tragedii b"yska-
wicznie dotar"a do !wiatowej pra-
sy i na lotnisko do Kowna, gdzie 
na przysz"ych bohaterów czeka"o 
prawie sto tysi$cy widzów. Nie do-
czekali si$. Litw$ ogarn$"a 'a"oba 
narodowa. Do rodaków nie dotar"a 
poczta, tylko smutek i ogromny 'al. 
Darius i Girenas, jeszcze przed wy-
lotem, mieli mówi& przyjacio"om o 
swoim kraju, ojczy(nie walcz%cej 
o honor, szacunek, niepodleg"o!& 
terytorialn%. Cieszyli si$, 'e po la-
tach emigracji znów stan% na swo-
jej, litewskiej ziemi, przynios% jej 
chwa"$ i dum$.

Duma i chwa"a pozosta"y w pa-
mi$ci wspó"czesnych Litwinów. O 
pilotach pami$taj% Polacy.

W kaplicy Matki Bo'ej Ostro-
bramskiej w metropolitalnej ka-
tedrze w Szczecinie z inicjatywy 
konsula honorowego RL Wies"awa 
Wierchosia i konsula honorowego 
RP z K"ajpedy Tadeusza Macio"a 
umieszczono tablic$ po!wi$con% 
Dariusowi i Girenasowi. Po!wi$-
ci" j% w obecno!ci prezydenta 
RL Valdasa Adamkusa ówczesny 
metropolita szczeci#sko-kamie#-
ski, !p. abp Zygmunt Kami#ski. 
W miejscu tragedii, od 1936 r., 
stoi kolumna, na bokach której 
opisano to wydarzenie, tu' obok 
znajduje si$ o"tarz a nieco dalej 
minimuzeum po!wi$cone boha-
terom. Przy zje(dzie z drogi krajo-
wej na le!ny dukt do Pszczelnika 
ustawiono czytelny drogowskaz. 
Zespó" memorialny otoczony jest 
opiek% Urz$du Miasta i Gminy 
My!libórz, m"odzie'y ze szko"y 
imienia lotników, le!ników, przy-
jació" Litwy. Szczególn% trosk% to 
miejsce obdarza konsulat Litwy ze 
Szczecina.

W ubieg"% niedziel$, w 88. 
rocznic$ tragedii, odby"y si$ w 
Szczecinie, My!liborzu i Pszczel-
niku uroczysto!ci pa#stwowe. W 
katedrze uroczyst% Msz$ !w. w 
intencji lotników, narodów Litwy 
i Polski odprawi" JE ks. arcybi-
skup Andrzej Dzi$ga, metropolita 
szczeci#sko-kamie#ski. Pod ta-
blic% z"o'ono kwiaty i wie#ce. Ko-

lumna samochodów uda"a si$ do 
My!liborza, gdzie uroczy!cie od-
dano do u'ytku nowoczesne rondo 
komunikacyjne imienia Dariusa i 
Girenasa.

„Ka'da droga zbli'a” – mówi" am-
basador RL w Warszawie, Eduardas 
Borisovas. Podobnego zdania jest 
równie' burmistrz My!liborza, Piotr 
Sobolewski. Ten arcywa'ny obiekt 

drogowy po!wi$ci" abp Dzi$ga. Ko-
lumna z przedstawicielami w"adz 
wojewódzkich, samorz%dowych, 
s"u'b mundurowych, lokalnych !ro-
dowisk spo"ecznych uda"a si$ tak'e 
do Pszczelnika. Tam, przy o"tarzu, 
arcybiskup odprawi" nabo'e#stwo 
modlitewne. Delegacje z"o'y"y wie#-
ce i kwiaty, zapalono znicze w kolo-
rze flagi litewskiej.

Drogowskaz do zespołu memorialnego przy drodze Kostrzyń – Myślibórz 
Wieńce i kwiaty przy ołtarzu-pomniku Dariusa i Girenasa, miejscu ich tra-
gicznej śmierci   Fot. Henryk Gaszkowski

Zespół memorialny otoczony jest opieką Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz, 
młodzieży ze szkoły imienia lotników  Fot. Henryk Gaszkowski


