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Wszyscy Polacy – 
to jedna rodzina
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– słowa z popularnej piosenki jednoczącej rodaków rozsianych po całym świecie jakże pasują do oddania 
ducha tradycyjnych już spotkań opłatkowych, które od kilku lat organizuje Związek Polaków na Litwie. 
W gościnnym Domu Polskim w Wilnie podzielić się radością przeżywaną z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
wkraczającego w panowanie Nowego Roku zbiera się co roku około pół tysiąca rodaków zamieszkałych na 
Litwie: od Kłajpedy poprzez Laudę, Druskieniki, Wilno i Troki, Soleczniki, Święciany, Podbrodzie, Szyrwinty, 
Wisaginię i Turmonty – trwających na ojcowiźnie, czy też z woli losu rozsianych po całej Litwie. Tworzą tam 
polskie oazy, które pomagają im zachować język, tradycje, kulturę, pamięć historyczną... Nie tylko zachować, 
ale też rozwijać i wzbogacać, bowiem są to prężnie działające społeczności, promieniujące na życie kulturalne, 
społeczne, jak też polityczne regionów – swych małych ojczyzn. Oddziały i koła Związku Polaków na Litwie – 
zrzeszające ponad 12 tysięcy członków – są tym spoiwem, które łączy polską diasporę na Litwie w jedną wielką 
rodzinę.

KULMINACJA ŚWIĄTECZNEGO KONCERTU
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Na spotkanie opłatkowe or-
ganizowane przez Związek Po-
laków na Litwie przybyli prezesi 
kół i oddziałów, liderzy społecz-
ności polskiej, kierownicy orga-
nizacji zrzeszających rodaków, 
posłowie na Sejm i radni z ra-
mienia AWPL, a także ministro-
wie i wiceministrowie w rządzie 
koalicyjnym, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli, kierownicy ze-
społów artystycznych, wetera-
ni Związku, księża oraz goście 
honorowi. 

Przypomnieć należy, że tego 
roku przypadający jubileusz – 
25-lecie Związku Polaków na 
Litwie organizacja powita w 16 
oddziałach, liczących ponad 

12 tysięcy członków. Minione 
ćwierćwiecze stało się okresem 
budowania i umacniania pozycji 
Związku, ukierunkowania jego 
działalności na priorytetowe dla 
Polaków na Litwie sprawy. Cie-
szy to, że obok kół i oddziałów 
działających od ponad 20 lat, po-
wstają też nowe, w tym – młodzie-
żowe. Świadczy to o żywotności 
idei Związku, której podstawą jest 
integracja wszystkich Polaków za-
mieszkałych na Litwie, dbanie o 
zachowanie tradycji, pamięci hi-
storycznej, pielęgnowanie i roz-
wój kultury, języka ojczystego 
oraz promowanie współczesne-
go dorobku Polaków zamieszku-
jących od Kłajpedy do Turmont.

Spotkanie opłatkowe, któ-
re się odbyło 28 grudnia 2013 
roku w Domu Polskim w Wil-
nie uświetniło widowisko przy-
gotowane przez łączony chór 
zespołów z rejonu trockiego, 
które wystąpiły wraz z orkie-
strą kameralną (kierownik Vy-
tenis Grigas) pod batutą Edwar-
da Trusewicza – sekretarza ZPL, 
wiceministra kultury. Popisom 
chórzystów i orkiestry towarzy-
szyła prezentacja multimedialna 
obrazująca historię  narodzin Je-
zusa wraz z cytatami Pisma Świę-
tego, poetyckimi tekstami, które 
czytali prowadzący: Alina Kowa-
lewska oraz Romuald Zwiagin.

Bożonarodzeniowe pieśni 

oraz kolędy wraz z łączonym 
chórem wykonali soliści: Eweli-
na Saszenko, Renata Joknienė, 
Iwona Grigienė, Dariusz Niedź-
wiecki, Monika Saszenko. Impo-
nujące widowisko wraz ze świą-
tecznymi akcentami w postaci gry 
świateł i fajerwerkami nadało spo-
tkaniu opłatkowemu wzniosłego, 
uroczystego charakteru. A słowa 
pieśni: „przekażmy sobie znak 
pokoju” – stały się mottem spo-
tkania ludzi, których łączy nie tyl-
ko wspólne pochodzenie, język i 
kultura, ale też jedność skierowa-
na na budowanie dnia dzisiejsze-
go i kreślenie przyszłościowej wi-
zji społeczności polskiej na Litwie. 

Witając zebranych na sali 

liderów społeczności polskiej, 
członków ZPL, prezes Związku 
Polaków na Litwie Michał Mac-
kiewicz podkreślił, że takie spo-
tkania służą integracji Polaków 
na Litwie od Kłajpedy poprzez 
Litwę Środkową, Wileńszczy-
znę, aż po Inflanty. Prezes wy-
raził zadowolenie, że możemy 
spotkać i dzielić się opłatkiem, 
uwierzyć w cud Bożego Naro-
dzenia i życzyć sobie nawzajem 
wszystkiego najlepszego; prze-
kazać znak pokoju i czuć się soli-
darni z rodakami na całym świe-
cie.

Prezes Związku przedstawił 
gości honorowych, których za-
prosił do wspólnego przywitania 
uczestników świątecznego spo-
tkania i zabrania głosu.

Obecni na sali oklaskami wi-
tali posła na Sejm RP, przewod-
niczącego grupy parlamentarnej 
Polska-Litwa Tadeusza Aziewi-
cza, ambasadora nadzwyczaj-
nego i pełnomocnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Litwie 
Jarosława Czubińskiego, eurode-
putowanego, prezesa Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału ZPL, 
przewodniczącego AWPL Wal-
demara Tomaszewskiego.

Poseł Tadeusz Aziewicz za-
znaczył, że jest mu bardzo miło 
uczestniczyć w takim  spotkaniu. 
Odnotował też, że nadchodzą-
cy rok będzie okresem wielkich 
wyzwań. Czekają nas wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Od 
podjętych w ich trakcie  decyzji 
wiele będzie zależało. Ważne, by 
przyniosły one pozytywne efekty 
i owoce. Też w kategorii celów, 
jakie stawia przed sobą Związek 
Polaków na Litwie. By służyły 
wyborcom zarówno w Polsce jak i 
na Litwie. Do tego mają się przy-

ŚPIEWA EWELINA SASZENKOKSIĄDZ DZIEKAN DZIELI SIĘ OPŁATKIEM Z PREZESAMI ODDZIAŁÓW

GOŚCIE HONOROWI WRAZ Z PREZESEM ZPL WITAJĄ RODAKÓW
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fot. Jerzy Karpowicz
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służyć też posłowie, a wśród nich 
on, pochodzący z Nowej Wilejki, 
tak samo jak jego kolega z Sejmu 
litewskiego Michał Mackiewicz.

Serdeczne słowa pod adre-
sem rodaków z Litwy kierował 
do obecnych ambasador Jaro-
sław Czubiński. Ciesząc się, że 
w takiej atmosferze może spę-
dzić święta podkreślił, że naród 
jest jeden – w Stanach Zjedno-
czonych, Australii, Polsce, na Li-
twie i nie są w stanie go podzielić 
ani granice, ani setki kilometrów.

O zadaniach i celach, jakie 
czekają społeczność polską w 
najbliższej i dalszej przyszłości 
mówił witając rodaków i składa-
jąc im świąteczne życzenia Wal-
demar Tomaszewski. Zaznaczył, 
iż ważnym jest określić prioryte-
ty i zachować stan posiadania, a 
także wspierać rodaków, którzy 
mieszkają w mniej zwartych sku-
piskach.

Słowa modlitwy towarzyszy-
ły zaproszeniu do przełamania 
się opłatkiem, które z ustawio-
nych na środku sali stołów do 
wiernych niósł ksiądz dziekan 
Józef Aszkiełowicz, ks. Tadeusz 
Jasiński. Wraz z kruchym i bia-
łym jak śnieg opłatkiem prze-
kazywano sobie świąteczne ży-
czenia, pozdrawiano; na sali nie 
brakło uścisków braterskich i ser-
decznych słów.

O tym, co się udało zrealizo-
wać w mijającym roku i jakie cele 
będą przyświecały w jubileuszo-
wym – 25-lecia Związku, opo-
wiadali prezesi oddziałów ZPL. 

Jak zaznaczył prezes Wi-
leńskiego Rejonowego Oddzia-
łu Waldemar Tomaszewski, od 
stycznia w kołach rejonu rozpo-
czynają się obchody jubileuszu, 
które będą trwały do lutego. 
Ważne jest, by ci, co stali u źró-

deł powstania zarówno Rejono-
wego Oddziału, jak i zakładania 
podwalin Związku, nie byli za-
pomniani. Uwieńczeniem rejo-
nowych obchodów będzie uro-
czystość centralna 22 lutego, 
która się rozpocznie Mszą św. w 
kościele pw. śś. Piotra i Pawła w 
Wilnie.

Kłajpedzki Oddział ZPL 
oprócz uroczystości związa-
nych z ćwierćwieczem Związ-
ku, będzie też obchodził 15-le-
cie powstania jego struktur w 
portowym mieście. W ramach 
obchodów zostanie zorganizo-
wany cykl imprez, a wśród nich 
konferencja naukowa „Jak ży-
jesz, rodaku?”, projekty reali-
zowane wspólnie z Centrum 
Mniejszości Narodowych i in. 
Prezes Oddziału Irena Songin 
uważa za sukces, że Polacy w 
Kłajpedzie aktywnie uczestni-
czą w życiu kulturalnym mia-
sta, a dzięki pracy szkółki ję-
zyka polskiego najmłodsze 
pokolenie ma kontakt z języ-
kiem polskim, polskimi trady-
cjami i kulturą.

Dla jednego z najmłodszych 
Oddziałów – Wędziagolskiego, 
miniony rok minął pod znakiem 
uruchomienia własnego porta-
lu internetowego. Już na począt-
ku tego roku, odradzając trady-
cje polskie na Kowieńszczyźnie, 
Polacy w Wędziagole otworzą 
podwoje własnej siedziby: „Po-
chodnia” pod swoim dachem bę-
dzie też miała bibliotekę. Prezes 
Ryszard Jankowski może być 
dumny z tego, że wędziagola-
nie są aktywnymi uczestnika-
mi wszystkich polskich imprez, 
a także promują polskie trady-
cje i pamięć historyczną na Ko-
wieńszczyźnie.

Przyszły rok będzie przebie-

gał pod znakiem kilku jubileuszy 
w rejonie szyrwinckim. Prezes 
Oddziału – Stefania Tomaszun 
wie, że w ubiegłym roku wysoko 
podniesiona poprzeczka pozio-
mu imprez, jakie się odbywały  
m. in. w Jawniunach, będzie do-
pingowała do tego, by zarówno 
obchody 25-lecia zespołu „Czer-
wone Maki”, jak i X Festyn Kul-
tury Polskiej stały się wydarze-
niami, które zostaną w pamięci 
zarówno miejscowych mieszkań-
ców jak i gości.

Ważnym priorytetem dzia-
łalności Solecznickiego Od-
działu Rejonowego ZPL jest 
wzmacnianie polskiego szkol-
nictwa, zachowanie dziedzic-
twa narodowego i pamięci hi-
storycznej. Dbanie o renowację 
zabytków, umieszczanie tablic 
upamiętniających znamienne 
wydarzenia i wybitnych roda-
ków, ustawianie pomników 
(m. in. bohaterów Powstania 
Styczniowego), tworzenie eks-
pozycji muzealnych – wszystko 
to, jak mówi prezes Zdzisław 
Palewicz – służy zachowaniu 
polskich śladów na Ziemi So-
lecznickiej. Jednym z wyzwań, 
obok promowania kultury lu-
dowej, jest zainicjowanie twór-
czości młodzieżowej oraz sze-
roka promocja współczesnej 
kultury polskiej. W rejonie już 
się rozpoczęły obchody jubile-
uszu Związku, które potrwa-
ją w poszczególnych kołach do 
marca i zostaną zwieńczone 
wspólną uroczystością.

Druskienicki Oddział Związ-

ku Polaków na Litwie swoją dzia-
łalność ogniskuje wokół Domu 
Polskiego. Odnowiony, z upo-
rządkowanym terenem służy on 
zarówno miejscowym Polakom, 
jak też gościom z Macierzy, któ-
rzy goszcząc w uzdrowisku chęt-
nie go odwiedzają. Prezes Helena 
Ališkevičienė marzy o tym, by 
też w jubileuszowym dla Związ-
ku roku udało się zrealizować 
tradycyjne imprezy, służące za-
równo promocji polskiej kultu-
ry, jak i zacieśnianiu więzów po-
między twórcami uzdrowiska i 
Polski oraz rodaków z Białorusi.

W planach na przyszły rok, 
jakie snuje prezes Jezioroskiego 
Oddziału Rejonowego ZPL We-

ronika Bogdanowicz jedno z waż-
nych miejsc zajmuje utworzenie 
młodzieżowego koła. Dzięki ak-
tywnej pracy niedzielnej szkół-
ki języka polskiego „Uśmiech”, 
udało się skupić w Turmontach 
dzieci i młodzież, które są praw-
dziwymi ambasadorami polskiej 
kultury.

Serdeczne spotkania, snucie 
planów, wesoła zabawa rodaków 
trwała do późnego wieczora. Oby 
wszystkie zamierzenia i posta-
nowienia udało się działaczom 
Związku zrealizować w tym ju-
bileuszowym roku – 25-lecia 
Związku Polaków na Litwie.

Janina Lisiewicz

TEGO WIECZORA NIE BRAKŁO MIŁYCH ŻYCZEŃ

SERDECZNE SPOTKANIA RODAKÓW

DZIELENIE SIĘ OPŁATKIEM – UROCZYSTA, MIŁA CHWILA ...

fot. Jerzy Karpowicz
fot. Jerzy Karpowicz
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Ale też walca, ludowych me-
lodii i cudownych kolęd. Wła-
śnie tak zaprezentowała się dla 
swego wiernego widza „Wilia” 
– polski zespół artystyczny pie-
śni i tańca. Jak zaznaczyła pro-
wadząca na początku koncertu, 
z inicjatywy byłej kierowniczki 
zespołu pani Czesławy Byliń-
skiej-Rymszonek zainauguro-
wane grudniowe koncerty stały 
się piękną tradycją, jakże oczeki-
waną przez wilnian i gości. Oto 

W rytmie poloneza 
i mazura...

29 grudnia ub. roku odbyły się 
dwa koncerty, bo sala Domu 
Polskiego w Wilnie nie mogła 
pomieścić wszystkich chętnych 
obejrzenia popisów „Wilii”. 

Barwne stroje, mistrzostwo 
wykonania zarówno piosenek 
jak i tańców, dają piękny ob-
raz zespołu, który powstał tu, 
na Wileńszczyźnie jako pierw-
szy, po upływie ponad pół wie-
ku nadal znajduje taką formułę 
twórczości, która pozwala wciąż 

od nowa „Wilią” się zachwycać. 
Zespół od dobrych kilku lat 

jest nie tylko dorosły, ale też 
przygarnął pod swoje skrzydło 
młodsze dzieci – tak hoduje się 
narybek. A i ten narybek pięk-
nie się spisuje podczas koncer-
towych prezentacji. Jest to za-
sługą kierownictwa zespołu: 
Renaty Brasel – kierownika ar-
tystycznego, chórmistrza, Ma-
rzeny Suchockiej – choreografa, 
Beaty Bużyńskiej – kierownika 

młodszej grupy oraz Anny Ki-
jewicz – kierowniczki kapeli. 
Ile na ten wizerunek zespołu ta 
dzielna czwórka musi popra-
cować, wiedzą tylko one, no i 
jeszcze rodziny. A dla widza jest 
uśmiech, precyzja, lekkość – ob-
razek doskonały. 

Rozpoczynając koncert wi-
tano honorowych gości i kiero-
wano miłe słowa pod adresem 
sponsorów, wśród których obok 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych RP znalazło się Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”, 
Fundacje „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” oraz „Semper Po-
lonia”, jak też wileńskie firmy 
„Ardena”, „Lisenas”, Minister-
stwo Kultury Litwy i stołeczny 
samorząd, ZPL i AWPL, mece-
nas Czesław Okińczyc, a także 
zawsze gościnny Dom Polski w 
Wilnie. Im wszystkim zespół 
jest niezmiernie wdzięczny, bo, 
niestety, bez pieniędzy przez 
nich ofiarowanych nie dałoby 
się mieć tak pięknych strojów, 
ani udać się w podróż artystycz-
ną – tego roku „Wilia” koncer-
towała w słonecznej Grecji. 

A kiedy wszystkich wymie-
niono według stanu i zasług 
oraz powitano wypełnioną po 
brzegi salę, ze sceny popłynęła 
piękna kolęda, której słuchają 
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CHÓR „WILII” ZACHWYCIŁ SWYM PROFESJONALIZMEM

TANCERZE W DOSTOJNYM MAZURZE KRAKOWIAK W WYKONANIU NAJMŁODSZYCH WILIOWCÓW
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ludzie od prawie 200 lat: ma-
giczna „Cicha noc” oraz kolej-
ne: „Wśród nocnej ciszy”, „Do 
Betlejem”. Kolędom na zmianę 
zabrzmiał Mazur ze „Strasznego 
dworu”, a tuż po nim polonez, 
w którym się popisały młodsze 
dzieci. Jeszcze widz nie zdążył 
ochłonąć, a już scenę wypełni-
ła młodzież wirująca w pięknym 
walcu Wojciecha Kilara. (Ten 
wspaniały polski kompozytor 
zmarł akurat 29 grudnia ub.r.). 

Kolejną prezentacją tance-
rzy był jakże dostojny polonez  
M. K. Ogińskiego „Pożegnanie 
Ojczyzny”. Kończył pierwszą 
część koncertu „Ostatni mazur” 
– od lat jest obecny w repertu-
arze zespołu i ciągle zachwyca.

 W pierwszej części wystąpił 
również nie tylko chór dorosły, 
ale też młodszych dzieci. 

Druga część koncertu – to re-
pertuar ludowy. Suity: lubelska, 
łowicka – ich wykonanie wyma-
ga od tancerzy ogromnej wytrzy-

małości. Popisy chóru a cappella 
i dziarski „Krakowiak”...

Gorące oklaski widzów, 
okrzyki „brawo”, kwiaty były 
podzięką za świąteczny pre-
zent. Oglądając ten występ, 
śmiem twierdzić, każdy z 
obecnych na sali mógł po raz 
kolejny poczuć dumę, iż jest 
spadkobiercą tak pięknej, 
różnorodnej polskiej kultu-
ry. A że „Wilia” nam ją potra-
fi tak kunsztownie zaprezen-
tować, więc zespołowi warto 
się pokłonić w pas. Tak pięk-
nie podbudowani, w świą-
tecznym nastroju żegnaliśmy 
stary rok. Oby ten, który do 
nas zawitał, był dla „Wilii” 
owocnym i dał okazję do no-
wych spotkań z tym zespołem. 

Janina Lisiewicz

BARWNE STROJE, 
MISTRZOSTWO 
WYKONANIA 
DAJĄ PIĘKNY 
OBRAZ ZESPOŁU

PRAWIE TYSIĄC DZIECI 
WRAZ Z RODZICAMI 
CZY TEŻ DZIADKAMI 
ŚPIESZYŁO 
W SOBOTNI RANEK
DO DOMU POLSKIEGO 
W WILNIE

Prawie tysiąc dzieci wraz z 
rodzicami czy też dziadkami 
śpieszyło w sobotni ranek – 28 
grudnia ub. roku – do Domu 
Polskiego w Wilnie, by wziąć 
udział w świątecznej zaba-
wie. Musimy się cieszyć, że co 
roku  Miejski Oddział musi or-
ganizować świąteczne poranki 
dzieląc je na dwie tury: dla naj-
młodszych  i trochę starszych 
dzieci, które oprócz prezentów 
od Świętego Mikołaja mają też 
możliwość obejrzenia przed-
stawienia-bajeczki. Tego roku  
bajeczkę „O ślicznych kwiat-
kach i strasznym Potworze” 
dla dzieci członków Miejskiego 
Oddziału przygotował Polski 
Teatr w Wilnie pod kierownic-
twem Ireny Litwinowicz. Ak-

Święty Mikołaj w Wilnie

Zakończenie roku powstańczego

Tego roku po raz 24 na spotkanie ze  
Świętym Mikołajem i zaczarowanym  
światem bajki zaprosił dzieci polskie z Wilna 
Wileński Miejski Oddział Związku Polaków 
na Litwie.

torzy teatru wystąpili też w roli 
hojnego Świętego Mikołaja i 
jego pomocników.

Dorosłych i dzieci tak licz-
nie przybyłych do Domu Pol-
skiego witała prezes Wileń-
skiego Miejskiego Oddziału 
ZPL Alicja Pietrowicz. Pani 
prezes się cieszyła, że ta miła 
tradycja, zapoczątkowana 
przed prawie ćwierćwieczem 
w siedzibie przy ul. Zawalnej 
przetrwała i już trzecie poko-
lenie młodocianych wilnian w 
okresie Świąt Bożonarodzenio-
wych ma swoją polską zabawę 
przy choince.

Oczywiście, nie może nie 
cieszyć to, że nam dzieci ciągle 
przybywa, chociaż  pani pre-
zes co roku musi niemało na-

trudzić, by znaleźć sponsorów 
oraz pomocników. Tego roku 
sponsorami imprezy i słodyczy 
dla dzieci byli radni stołecz-
nego samorządu z ramienia 
AWPL. Imprezę dla polskich 
dzieci z Wilna wsparła również 
Ambasada RP w Wilnie oraz 

Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”. Dobrze, że Oddział   
ma wypróbowanych przyjaciół, 
bo trzeba przyznać, że zakup 
900 paczek ze słodyczami – to 
jednak spory wydatek. A dla 
Świętego Mikołaja prawdziwe 
wyzwanie – tyle dzieci musiał 
staruszek obdarować. 

Wielkie brawa należą się 
Teatrowi Polskiemu w Wilnie, 
który zaprezentował dzieciom 
bardzo miłą bajeczkę. Młodo-
ciani widzowie mogli się po raz 
kolejny przekonać, że dobro i 
miłość, piękno powinny poko-
nać zło. Tak było w bajce, tak 
niech też będzie w ich dziecin-
nym, jak też dorosłym świecie. 

Janina Lisiewicz

Miniony rok przebiegał nam 
pod hasłem Powstania Stycz-
niowego, którego 150. rocznicę 
obchodziliśmy. Powstanie 1863 
roku – zryw narodowowyzwo-
leńczy –  objęło swym zasięgiem 
ziemie, które się znajdowały pod 
carskim zaborem. Kronika dzie-
jów powstania – zarówno w Polsce 

jak i na Litwie – pozostawiła nam 
w spadku chlubne dzieje: bitwy, 
postawy ludzkie, piękne życio-
rysy tych, kto w imię wyzwolenia 
Ojczyzny gotów był na najwięk-
sze poświęcenia. Bohaterowie Po-
wstania Styczniowego, pomimo 
upływu półtora setki lat, są na-
dal wzorem umiłowania wolno-

ści i braterstwa: wszak szli wal-
czyć pod sztandarami, na których 
wypisane było hasło: „Za wolność 
naszą i waszą”.

Jednym z dowódców powsta-
nia na terenie Litwy był ksiądz 
Antoni Mackiewicz. To właśnie 
jemu – bohaterskiemu przywód-
cy powstańców – postanowiliśmy 
oddać hołd, kończąc rok jubile-
uszowych obchodów. 

28 grudnia 2013 roku człon-
kowie Kowieńskiego Oddziału 
Związku Polaków na Litwie udali 
się na grób czcigodnego kapłana-
-dowódcy. Przy obecnej ulicy Eli-
zy Orzeszkowej – przed 150 laty 
teren znajdujący się opodal mia-
sta – na szubienicy został stracony 
wódz powstańczej Litwy, ksiądz 
Antoni Mackiewicz. W czasie 
egzekucji nie pozwolił zawiązać 
sobie oczu, śmierć spotkał hero-

icznie. Tuż przed straceniem wy-
powiedział swoje ostatnie słowa 
do zebranych na miejscu kaźni 
rodaków: „Ja już wszystko zro-
biłem, teraz wasza kolej”.

Słowa te odbiły się echem nie 
tylko w okolicy, ale też w sercach 
ludzkich. Świadczy o tym fakt, że 
i dziś zarówno imię księdza, jak i 
miejsce jego stracenia nie zostało 
zapomniane. 

Czcząc pamięć ks. Antoniego 
Mackiewicza zapaliliśmy znicze, 
złożyliśmy biało-czerwoną wiązan-
kę na jego grobie. Zaśpiewaliśmy 
też kilka pieśni z czasów Powstania 
Styczniowego. Tak oddaliśmy hołd 
wielkiemu człowiekowi.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

fot. archiwum

fot. Paweł Stefanowicz

fot. Paweł Stefanowicz

KRAKOWIAK W WYKONANIU NAJMŁODSZYCH WILIOWCÓW

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ZAGOŚCIŁ WŚRÓD BOHATERÓW BAJKI

JUŻ ZA CHWILĘ PREZENTY ZOSTANĄ ROZDANE

PRZY GROBIE KS. A. MACKIEWICZA
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Z tej okazji w sali miejsco-
wego Domu Kultury – sąsiaduje 
on z siedzibą Oddziału pod jed-
nym dachem – odbył się mini 
koncert, który przygotowali 
uczniowie niedzielnej szkółki 

Święta w Turmontach

Dzielenie się opłatkiem od-
było się w pięknie udekorowa-
nej siedzibie Oddziału. O jej 
wystrój zadbali wraz ze swo-
ją nauczycielką uczniowie ze 
szkółki „Uśmiech”. Zaś panie 
Aldona Liaudanskienė, Tama-
ra Usinowicz, Genė Szaleko i 

Genė Usinowicz zadbały o to, 
by stół wigilijny był taki, jak 
nakazuje tradycja. Składanie 
życzeń oraz śpiewanie kolęd 
uczyniło ten wieczór ciepłym 
i jakże rodzinnym. Prawda, 
nie zabrakło też tego wieczo-
ru wielce miłej niespodzian-
ki: prezentów od przyjaciół z 
Wilna. Zebranym wręczyli je 
Teresa Narkevičienė i Stani-
sław Obolewicz. Wielkie Bóg 
zapłać!

Weronika Bogdanowicz,
prezes Jezioroskiego  

Oddziału Rejonowego ZPL

Świętom Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku towarzyszą ra-
dosne przeżycia. Zapamiętana z 
dzieciństwa świąteczna atmos-

Biały opłatek w Druskienikach

fera pozostaje w nas na długie 
lata. Szczególnym wydarzeniem 
jest Wigilia. Kontynuacją tego 
wieczoru, spędzonego w gronie 

własnych rodzin, są spotkania 
opłatkowe już w szerszym gro-
nie rodaków. 

Tegoroczne spotkanie opłat-

kowe w Domu Polskim w Dru-
skienikach rozpoczęto modlitwą 
oraz tradycyjnym dzieleniem się 
opłatkiem wraz z księdzem Kę-
stutisem Misevičiusem, pro-
boszczem kościoła pw. Mat-
ki Boskiej Szkaplernej. Ksiądz 
proboszcz udzielił błogosła-
wieństwa oraz życzył każdemu 
z obecnych zdrowia, miłości do 
ludzi i długich lat życia.

Spotkanie opłatkowe – to 
bardzo wzruszająca chwila. To-
warzyszą mu pojednanie i prze-
baczenie. Szczere rozmowy przy 
wigilijnym stole, wspólne śpie-
wanie kolęd wyrażają radość, 
jaką niesie narodzenie Dzie-
ciątka, powitanie Jezusa.

W świąteczny wieczór roda-
ków serdecznie witała w Domu 
Polskim prezes Oddziału He-
lena Ališkevičienė. Życzyła 
wszystkim zdrowia, szczęścia, 
miłości i szacunku do bliskich, 
pokoju, radości oraz spełnie-
nia marzeń. W Nowym Roku 
niech nie zabraknie zgody w 
rodzinach, tolerancji, wzajem-
nego zrozumienia. Prezes pod-
kreśliła, że nie wolno tracić na-
dziei, a każde plany i marzenia 
się ziszczą. Pani Helena chciała-
by, by w Nowym Roku członko-
wie Oddziału bardziej aktywnie 
i twórczo pracowali realizując 

cele i zadania polskiej wspólnoty 
w Druskienikach. Dziękowała 
też wszystkim, kto zawsze słu-
ży pomocą i radą.

Podczas spotkania zostały 
też odczytane życzenia świą-
teczne, wśród których były 
pozdrowienia od eurodeputo-
wanego Waldemara Tomaszew-
skiego, Ambasady RP w Wilnie, 
zaprzyjaźnionych oddziałów, 
przyjaciół z Wilna, Gdańska, 
Wrocławia, Mińska…

Tego wieczoru zawitał rów-
nież do Domu Polskiego w Dru-
skienikach Święty Mikołaj. 
Upominki i życzenia sprawiły 
zebranym wiele radości. Przy 
wigilijnym stole, na którym zna-
lazły się tradycyjne dania jeszcze 
długo biesiadowano, śpiewano 
kolędy. Ciepło i rodzinnie po-
witano w Druskienikach okres 
Świąt.

Inf. wł.

W ŚWIĄTECZNY WIECZÓR 
RODAKÓW SERDECZNIE 
WITAŁA 
W DOMU POLSKIM 
PREZES ODDZIAŁU 
HELENA ALIŠKEVIČIENĖ

DZIECI I MŁODZIEŻ 
DEKLAMOWAŁY WIERSZE, 
ŚPIEWAŁY KOLĘDY, 
ZATAŃCZYŁY 
KRAKOWIAKA

Polacy zrzeszeni w Druskienickim Oddziale Związku Polaków  
na Litwie starają się dbać o zachowanie tradycji i zwyczajów, które 
wynieśli ze swoich domów. Doskonale wiedzą, że służą one  
zachowaniu tożsamości narodowej, umacnianiu więzów, łączących 
ludzi jednej wiary i kultury.

języka polskiego „Uśmiech” 
(nauczycielka Anna Łotocz-
ko). Dzieci i młodzież dekla-
mowały wiersze, śpiewały ko-
lędy, zatańczyły krakowiaka. 
Młodzież wystąpiła w polskich 

strojach ludowych. Sprezento-
wał je dla nich Kowieński Od-
dział ZPL, którego prezesem 
jest pani Franciszka Abramo-
wicz. Po koncercie uczniowie 
szkółki otrzymali prezenty. 

Z inicjatywy prezes koła ZPL w Turmontach Teresy Narkevičienė 
odbyło się tu spotkanie opłatkowe. 22 grudnia, po Mszy św.  
członkowie miejscowego koła ZPL, a także goście – prezesi kół  
z Tylży, Kimbarciszek i Czepukiszek zebrali się w siedzibie  
Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL, by w gronie rodaków  
podzielić się opłatkiem.
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UCZESTNICY ŚWIĄTECZNEGO SPOTKANIA

KRAKOWIAK W TURMONTACH

RODACY Z DRUSKIENIK W RODZINNYM GRONIE
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20 grudnia Laudańczycy tra-
dycyjnie spotkali się na wspólnej 
Wigilii w Kiejdanach. Spotkanie 
odbyło się w świątecznie ude-
korowanej sali kawiarni „Swój 
Kąt”. Przybyli na nie rodacy z 
Wilna, Poniewieża, Kiejdan, 
Datnowa i okolicznych miej-
scowości. W imprezie wzięli 
też udział uczniowie niedziel-
nej szkółki języka polskiego z 
Akademii (naucz. Irena Du-
chowska).

Niestety, jest tak, że sku-
piska rodaków na Żmudzi ce-
chuje rozproszenie, mieszkają 
daleko od siebie, nie mają moż-
liwości do częstych spotkań. 
Dlatego święta polskie przyj-
mują ze szczególną łezką wzru-
szenia. Spotkanie wigilijne po-
przedziła Msza św. w kościele 
datnowskim. Powagi świętu 
dodało przybycie dwóch księ-
ży: proboszcza parafii datnow-
skiej ks. Gražvydasa Geresioni-
sa i ks. Virgilijusa Rutkūnasa z 
parafii św. Józefa w Kiejdanach. 
Delegacja przyjaciół z Ponie-
wieża przybyła na czele z pre-
zes klubu „Aktywne kobiety”, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 

Wigilia na Laudzie
w Poniewieżu dla Niesłyszą-
cych i Słabosłyszących – Danutė 
Kriščiūnienė. W wigilijny na-
strój Laudańczyków wprawiły 
stare polskie kolędy w wyko-
naniu polskiego zespołu „Issa” 
(kier. Waleria Wansewicz), któ-
ry w tym roku obchodził jubile-
usz 15-lecia.

Po modlitwie, prowadzo-
nej przez ks. proboszcza Gra-
žvydasa Geresionisa wraz z 
ks. Virgilijusem Rutkūnasem, 
błogosławieństwie zebranych i 
poświęceniu stołu, łamano się 
opłatkiem, symbolem jedności 
i przebaczenia, znaku miłości 
i przyjaźni, składając  sobie na-
wzajem płynące z głębi serc ży-
czenia.

Na gości czekał pięknie 
udekorowany świąteczny stół 
z tradycyjnymi dwunastoma 
potrawami wigilijnymi, za co 
podziękowania należą się wła-
ścicielce kawiarni Audronė 
Aleknienė, która również ma 
polskie korzenie.

Składając życzenia świątecz-
ne, prezes Oddziału Irena Du-
chowska wyraziła nadzieję, że 
radosny czas Świąt Bożego Na-

rodzenia będzie okazją do głę-
bokiej refleksji i wdzięczności 
za Dar Betlejemskiej Nocy, któ-
ry wypełnia serca pokojem i ra-
dością oraz daje nadzieję na po-
myślność w Nowym Roku.

W rolę św. Mikołaja wcie-
lił się podczas święta Vytautas 
Butkevičius, który na spotka-
nie przybył z ogromnym worem 

Ostatnie spotkanie w od-
chodzącym Anno Domini 
2013 roku członków Akade-
mii Trzeciego Wieku w Wilnie 
nie było ani odczytem na te-
mat literatury, ani rozprawą o 
nowych światowych wynalaz-
kach. Było to spotkanie dużej 
rodziny u progu Świąt Bożego 
Narodzenia. Jak tradycja na-
kazuje, była choinka, świątecz-
ne dekoracje, płonęły świece i 
płynęły, płynęły życzenia… Na 
spotkanie zaprosiliśmy księdza 
Zdzisława Bochniaka. To on 
zaintonował wspólną modli-
twę, dzielenie się opłatkiem. 
Oczywiście, śpiewaliśmy pięk-
ne polskie kolędy.

By takie spotkanie było 
miłe, przyjazne i zostało na 

W świątecznym nastroju

pełnym prezentów. Obdarował 
wszystkich: zarówno tych naj-
młodszych, jak i najstarszych.

Wieczór upłynął w przyjem-
nej atmosferze ciepła, przyjaź-
ni, wzajemnej życzliwości. Aura 
spotkania sprzyjała serdecznym 
rozmowom, dzieleniu się rado-
ścią bycia razem, wzajemnym 
szacunkowi i poszanowaniu. At-

mosfera tchnęła ciepłem i do-
brem, przeżyciami z minionego 
i planami na przyszły rok. Roz-
mowom, jak w dużej rodzinie, 
nie było końca. Dzielono się też 
pomysłami, jak zorganizować 
jubileuszowe – już 20. spotka-
nie rodaków w przyszłym roku.

(Inf. wł.)

długo w pamięci, ktoś musiał 
nad tym sporo popracować. Bo 
chodzi przecież o to, by na twa-
rzach obecnych było jak naj-
więcej uśmiechów, zadowole-
nia, miłego zdziwienia.

Tym razem, obok kierow-
nictwa Akademii Trzeciego 
Wieku, przy sterze przygoto-
wań stanęła Maria Makiewicz. 
A dzielnie jej pomagały Wa-
lentyna Wajtuniene i Janina  
Simanowicz. Nie zabrakło też 
popisów chóru, którym kiero-
wała Janina Olechnowicz. Za 
jego przykładem wszyscy obec-
ni na sali śpiewali kolędy.

Tradycyjnie już świąteczne 
pozdrowienia i życzenia przy-
gotowała Janina Kierulienė. 
Na choince, zamiast bombek, 

zostały zawieszone wycinan-
ki, na których znalazły się ha-
sła: Bóg, miłość, dobroć, życz-
liwość, zgoda, pokój, szczęście, 
słońce, przebaczenie… Te ory-
ginalne ozdoby wyrażały ży-
czenia praktycznie każdego z 
nas, by w życiu było tych uczuć 
i pojęć jak najwięcej.

Na świąteczne spotkanie 
zostały przygotowane wigilijne 
dania, pięknie udekorowano 
stoły, by wspólne biesiadowa-
nie odbywało się w podnio-
słym, świątecznym nastroju. 

Tego popołudnia pamiętali-
śmy też o tych, kto w ostatnim 
okresie obchodził urodziny. 
Specjalne życzenia otrzymali 
również ci członkowie naszej 
Akademii, którzy przekroczyli 
metę oznaczoną liczbą 80 lat.

Wesoły nastrój, życzliwość 
i serdeczność po raz kolejny 
dowiodły, że takie spotkania są 
bardzo potrzebne dla nas, lu-
dzi, którzy wkroczyli w umow-
nie zwany „trzeci wiek”.  Nie-
stety, jest tak, że wielu jest 
samotnych i na co dzień nie 
ma możliwości obcowania, 
dzielenia się radościami, zna-
lezienia pocieszenia w smutku. 
Członkostwo w organizacjach 
seniorów pozwala wykazać się, 
zademonstrować swoje talen-
ty, czuć się potrzebnym dla 
innych i doświadczyć ciepła 
przyjaźni rówieśników. 

Józefa Łyczkowska,
słuchaczka ATW w Wilnie

fot. archiwum
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ŚPIEWA „ISSA”

SWÓJ PROGRAM ZAPREZENTOWAŁ CHÓR AKADEMII

SENIORZY PODCZAS ŚWIĄTECZNEJ KOLACJI
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Czas ukoi ból, ale drogiego człowieka,  
który odszedł do wieczności, już nikt nie zastąpi.

Wyrazy głębokiego współczucia  
prezes Orańskiego Oddziału Rejonowego ZPL

Ludmile Bliźniewicz  
oraz dzieciom 

z powodu utraty

Męża i Ojca
składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu tragicznej śmierci 

Męża
prezes Orańskiego Oddziału Rejonowego ZPL 

Ludmile Bliźniewicz  
oraz całej rodzinie

składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu tragicznej śmierci 

Męża i Ojca
 prezes Orańskiego Oddziału Rejonowego ZPL 

Ludmile Bliźniewicz  
oraz dzieciom

składa Druskienicki Oddział ZPL

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu tragicznej śmierci 

Męża i Ojca
 prezes Orańskiego Oddziału Rejonowego ZPL 

Ludmile Bliźniewicz  
oraz dzieciom

składa Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Projekt/Program jest  
współfinansowany ze środków 
finansowych otrzymanych  
od Ministerstwa Spraw  
Zagranicznych RP.

WYMIANA 
LEGITYMACJI

Biuro Związku Po-
laków na Litwie in-
formuje, że zarówno 
poszczególne oddzia-
ły i koła, jak też każ-
dy z członków ZPL 
osobiście, zgłaszając 
się do Biura Zarządu 
Związku (Dom Kultu-
ry Polskiej w Wilnie, 
pokój nr 308 we śro-
dy i czwartki od godz. 
11.00 do 16.00), o ile  
ma opłacone składki, 
może otrzymać nową 
legitymację członkow-
ską. Zapraszamy.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Szanownej 
Pani Zofii JAROŃSKIEJ najserdeczniej-
sze życzenia: dobrego zdrowia, szczę-
ścia, pogody ducha, dostatku oraz do-
broci od dzieci i wnuków

składają członkowie koła ZPL w  
Czepukiszkach oraz Jezioroski Oddział  
Rejonowy ZPLPrzypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 

urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na kon-
to bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)
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ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympaty-

ków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w 
każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy na 2014 
rok. Prenumerata na luty i dalsze miesiące będzie trwała do 
22 stycznia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bez-
płatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt obejmują 
opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla pre-
numeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechce-
cie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na 
Litwie – mieć w swoich domach. 


