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Święto Trzech Króli – Objawienia Pańskiego jest w kalendarzu katolickim jednym z trzech 
największych świąt obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Kończy ono oktawę Świąt  
Bożonarodzeniowych. Odbywające się tego dnia pochody Trzech Króli oraz orszaków im  
towarzyszących przypomnieć nam mają o tym, jak do miejsca narodzin Jezusa przybyli  
Mędrcy ze Wschodu, którzy nazwani zostali w późniejszych czasach królami o imionach 
Kacper, Melchior i Baltazar. Przebyli bardzo daleką drogę, by oddać hołd nowonarodzonemu 
Synowi Bożemu i złożyć mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. To właśnie ich imiona – ich  
pierwsze litery – łączone znakiem krzyża tego dnia tradycyjnie wypisujemy na drzwiach 
swych domostw poświęconą kredą, by zaświadczyć o naszej wierze i oddać się pod opiekę 
Pana. Nie każdy wie – mówi się o tym w księgach kościelnych, że poprawny zapis  
musiałby się składać z liter C+M+B, czyli Chrystus Mieszkanie (Dom) Błogosław. Skłonni 
jednak jesteśmy, a i Kościół na to zezwala, by święconą kredą pisać imiona królów, który to 
zwyczaj upowszechnił się od wieku XVII.   

ŚWIĄTECZNY POCHÓD ULICAMI MIASTA

SOLIDARNI 
Z RODAKAMI
Po raz drugi 12 stycznia w Wilnie 
zagra Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Ta inicjatywa Jerze-
go Owsiaka – zapoczątkowana 
w drugą niedzielę stycznia 1993 
roku – stała się przykładem ludz-
kiej solidarności w niesieniu po-
mocy dzieciom oraz seniorom. 
Od 22 lat krążące puszki z ser-
duszkiem – symbolem akcji, kon-
certy, aukcje obejmujące Polskę, 
od dawna przekroczyły też grani-
ce Macierzy. Tego roku Orkiestra 
„zagra” w 48 miejscach na róż-
nych kontynentach. Hasło nie-
sienia pomocy rzucone przez Je-
rzego Owsiaka znalazło odzew 
wszędzie tam, gdzie los rozrzu-
cił Polaków. Trafiło też do Wil-
na. W ubiegłym roku nie tylko 
Wilno, chociaż jeszcze nieśmia-
ło, włączyło się do akcji, ale też 
Wileńszczyzna. Tego roku swój 
udział w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy zadeklarowała 
bardzo aktywnie młodzież. Mło-
dzi wykonawcy: Łukasz Kamiń-
ski, Tomasz Pieczuro, Joanna Za-
walska, ubiegłoroczny uczestnik 
akcji zespół Kite Art będą grali 
12 stycznia. A za ich przykładem 
poszły też doskonale znane ze-
społy: Polskie Studio Teatralne w 
Wilnie (wystawi urywki z „Na wi-
leńskiej ulicy”), Kapela Wileńska, 
Zespół Tańca „Sto Uśmiechów”, 
StaraNowa, Will‘N‘Ska oraz inni. 
W przededniu, 10 i 11 stycznia 
udział w akcji weźmie Klub Włó-
częgów Wileńskich, który orga-
nizując kolejną „Bitwę Mózgów” 
oraz grę miejską „W poszukiwa-
niu Świętego Mikołaja”, wpisowe 
od każdej drużyny (po 35 litów) 
przeznaczy na WOŚP. 
Każdy z nas, kto zapragnie wyra-
zić solidarność z hasłem Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy i 
wnieść swój wkład do szlachet-
nej misji wsparcia potrzebujących 
– tego roku Orkiestra zbiera dat-
ki na sprzęt specjalistyczny do 
ratowania zdrowia i życia dzie-
ci oraz przydatny do opieki nad 
seniorami, by godnie mogli żyć 
– może 12 stycznia zawitać do 
Domu Polskiego w Wilnie i ka-
wiarni „Sakwa”, gdzie się znajdą 
wileńskie adresy WOŚP. 
Pamiętajmy, że ludzka solidar-
ność jest zdolna do wielkich czy-
nów. Nie oglądając się na urzęd-
ników i państwowe instytucje 
hojnością swoich serc możemy 
pomóc sobie nawzajem.
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Każdy z osobna  
i wszyscy razem

Tego roku, w maju, będziemy obchodzili jubileusz 25-lecia Związku 
Polaków na Litwie. Proces powstawania Związku, przekształcanie 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie i  
zakładania kół ZPL nie był jednodniowym – trwał ponad pół roku. 
Więc jak się to zaczęło? Z tym i kolejnymi pytaniami zwracam się 
do prezesa Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza.

Polacy w ramach ruchu tzw. 
gorbaczowowskiej przebudowy 
jako pierwsi na Litwie założy-
li swoją organizację, została ona 
zarejestrowana jeszcze przed 
„Sąjūdisem”  – 5 maja 1988 roku. 
Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne Polaków na Litwie za-
istniało w ramach Funduszu 
Kultury Litwy, więc nie była to 
organizacja samodzielna i nie-
zależna. Grupa inicjatywna – 12 
osób, w której składzie znaleźli 
się dziennikarze, prawnicy, wy-
kładowcy, naukowcy, poczyniła 
pierwszy krok na drodze tworze-
nia niezależnej polskiej organiza-
cji. Rok, który dzielił powstanie 
Stowarzyszenia od I Zjazdu (za-
łożycielskiego) Związku Polaków 
na Litwie faktycznie był wykorzy-
stany do tworzenia struktur przy-
szłego Związku. Aktywność lu-
dzi była ogromna, a dynamicznie 
rozwijająca się sytuacja politycz-
na, przemiany zachodzące jak w 
świecie tak i na Litwie, dawały 
wyraźny znak, że jest to najbar-
dziej odpowiedni czas i nagląca 
potrzeba posiadania przez liczną, 
zwarcie zamieszkałą społeczność 
polską swojej organizacji, która 
wyartykułowałaby potrzeby, cele 
i zadania, które są dla nas, Pola-
ków mieszkających na Litwie, naj-
ważniejsze.

?Miniony okres wymaga 
pewnego podsumowania, 

oceny, już choćby po to, by 
kreślić plany na przyszłość. 
Jaka była ta droga widziana z 
dzisiejszej perspektywy?

25 lat – to okres, który pozwa-
la wyrosnąć z krótkich spodenek 
i dojrzale spojrzeć na organizację. 
Rzeczywiście najwyższy czas, by 
podsumować wyniki, rozważyć 
plany na przyszłość, zastanowić 
się (i wyciągnąć wnioski) z, ewen-
tualnie, popełnionych błędów. 
Dyskusje, spotkania, jakie będą 
się odbywały w trakcie obchodów 
jubileuszu muszą posłużyć wy-
krystalizowaniu kierunków dzia-
łalności, możliwie, ich zmianie. 
Dobrze by było tak zbiorowo zna-
leźć odpowiedź na pytanie kim 
jesteśmy, dokąd zmierzamy i czy 
w zmieniających się warunkach 
potrafimy być potrzebni.

?Wydaje się, że organizacja, 
która nie tylko przetrwała 

ćwierćwiecze, ale się rozwijała 
terytorialnie i liczbowo, raczej 
nie powinna wątpić w to, czy 
jest potrzebna?

Oczywiście. Ale widzimy, że 
okresowo pojawiają się nieżyczli-
we Związkowi siły, które próbują 
stawiać pytanie po co on jest po-
trzebny. Od prawie 20 lat sprawa-
mi stricte politycznymi zajmuje 
się Akcja Wyborcza Polaków na 
Litwie, są organizacje zrzeszające 
ludzi pokrewnych zawodów, za-
interesowań, światopoglądu. Jed-
nak przyznajmy, Związek Pola-
ków jako najliczniejsza siła (liczy 
dziś około 12 tys. członków w 16 
oddziałach i ponad 240 kół) bar-
dzo aktywnie i efektywnie wspie-
ra zarówno działania partii, jak też 
współpracuje i solidaryzuje się z 
większością tzw. branżowych zrze-
szeń. Jest niczym zaprawa murar-
ska pomiędzy poszczególnymi 
cegiełkami naszego wspólnego 
domu – polskiej diaspory na Li-
twie. Warto przypomnieć i uświa-
domić to sobie – liczącej ponad 
200 tysięcy osób. 

Moim zdaniem, ci, co po-
wątpiewają w potrzebę istnienia 
Związku, są to ludzie nie tylko 
nieżyczliwi jego ideom, ale też 
kierują się inną, osobistą moty-
wacją, często wielce rozbieżną z 
interesami społeczności polskiej.

Niepodzielny Związek łączą-
cy wszystkich Polaków jest gwa-
rantem tego, że hasło „w jedności 
siła” nie jest jedynie zapisem na 
transparentach, ale funkcjonu-
je na co dzień i daje wyniki. To 
właśnie dowiodło minione 25 lat.

?Związek jako siła jednoczą-
ca, ale też demokratyczna, 

nie unikająca dyskusji. Czy 
właśnie takim był i ma nadal 
w tej formule funkcjonować?

Tak, zarówno konferencje 
Związkowe jak i zjazdy często-
kroć  są wzorem jednomyślności, 
jeżeli chodzi o niektóre struktu-
ry. Ale są też różne wizje, ściera-
nie się idei, odmienne widzenia 
rozwoju organizacji, jak i całej 
społeczności polskiej. Na prze-
ciągu tych 25 lat zdarzały się też 
poważne konflikty wewnątrz 
Związku, różniły się poglądy po-
szczególnych działaczy na wiele 
spraw. I była wolność dyskusji i 
najważniejsze – jedność w dzia-

łaniu. Działaniu na rzecz całej 
społeczności. Był też okres kie-
dy poszczególni liderzy dyskusje 
i konflikty wzniecali nie w imię 
ogólnych interesów (niech nawet 
widzianych odmiennie), ale kie-
rując się wyłącznie swoimi intere-
sami, pragnąc szkodzić wspólnej 
sprawie. Były uderzenia poni-
żej pasa, celem których było je-
żeli nie zniszczenie Związku, to 
przynajmniej jego osłabienie. Jed-
nak wbrew ich intencjom, to co 
nas nie zniszczyło, to wzmacnia-
ło. Nie były to łatwe okresy. Obok 
ludzi, którzy działali świadomie 
przeciw organizacji, byli też za-
ślepieni, którzy nie potrafili doj-
rzeć wrogiej  siły zorganizowanej. 
Jednak i ten okres potrafiliśmy 
szczęśliwie przetrzymać. A czas, 
jak wiadomo, potrafi oddzielić 
ziarno od plew.

?Związek na początku swej 
działalności wyartykułował 

pięć prawd Polaków na Litwie. 
Były i są one credem jego dzia-
łalności?

Tak. Zawsze byliśmy jedno-
myślni, co do zwrotu zagrabio-
nej rodakom ziemi; twardo sta-
liśmy na pozycji, iż mieszkając 
na Litwie, w swej Ojczyźnie, tak 
samo mocno jesteśmy związani 
z Polską – naszą Macierzą, któ-
ra wspiera nasze inicjatywy. Za-
wsze i wszędzie walczymy o to, 
by wiara i mowa ojczysta były sza-
nowane, by tradycje przechodziły 
z pokolenia na pokolenie, a Po-
lak Polakowi zawsze był bratem. 
To poczucie jedności i braterstwa 
odczuwa każdy Polak od Kłajpe-
dy do Turmont pod sztandarem 
naszej organizacji. I kiedy niektó-
rzy zaczynają mówić o namacal-
nych, wymiernych „korzyściach” 
Związku, chciałbym zaakcento-
wać właśnie to, że poczucie istnie-
nia wspólnej sprawy, solidarności 
rodaków, złączenie wspólną ideą 
jest największą „korzyścią”, jaką 
daje Związek każdemu Polakowi 
zamieszkałemu na Litwie.

?Ale są też wymierne wy-
niki pracy Związku. Przy-

pomnijmy chociażby wypeł-
nianie białych plam w naszej 
historii, zarówno tej – Pola-
ków na Litwie, jak i narodu 
polskiego, dbanie o spuściznę 
narodową, pamięć historycz-

ną, budowanie modelu współ-
czesnej społeczności polskiej 
na Litwie.

Od początku tzw. odrodze-
nia, właśnie likwidowanie tych 
białych plam w świadomości 
było najbardziej palącym zada-
niem. Tak poznaliśmy (ci, co o 
tych sprawach nie mieli możliwo-
ści dowiedzieć się w rodzinach) 
prawdę o tragicznych  wydarze-
niach w Glinciszkach, Koniu-
chach, mogliśmy oddać hołd po-
mordowanym rodakom zarówno 
tam, jak i w Ponarach, Katyniu. 
Oddano hołd żołnierzom AK w 
Krawczunach, Boguszach, Mied-
nikach, Dubiczach, Ejszyszkach 
i innych miejscowościach. Pielę-
gnując pamięć o polskiej historii 
tej ziemi odnowiliśmy i ustawili-
śmy 14 nagrobków w tzw. Alejce 
Profesorskiej na Rossie. Dzięki 
patriotycznej postawie Polaka z 
Dukszt Starych (w rejonie igna-
lińskim), odnaleźliśmy i upamięt-
niliśmy poległych w walkach o 
niepodległość Polski legionistów 
i krok po kroku odnawiamy ten 
zrujnowany cmentarz wojskowy.

Już nie mówię o tym, że dba-
jąc o zachowanie miejscowych 
tradycji, kultury polskiej, pro-
mowanie współczesnej polskiej 
kultury praktycznie w większo-
ści oddziałów ZPL odbywają się 
festyny kultury polskiej. Prężną 
działalność prowadzą Domy Pol-
skie zarówno w Wilnie, jak też 
w Ejszyszkach i Druskienikach. 
To Związek był inicjatorem kon-
kursu dla dziennikarzy polskich 
mediów „Orle Pióro”, którzy naj-
lepiej służą piórem społeczności 
polskiej na Litwie; polskiego dyk-
tanda dla dorosłych, innych kon-
kursów i inicjatyw.

?Jedną z jakże ważnych i 
znaczących jest inicjatywa 

Związku podjęcia się opieki 

radzieckiej z premedytacją nisz-
czony, ustawiliśmy kamień upa-
miętniający miejsce narodzin Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Jednym 
ze znaczących – właśnie dla przy-
szłości – poczynań jest założenie 
Alei Pamięci Narodowej. Czter-
naście stel i dębów są znakami pa-
mięci o ludziach i czynach naro-
du, które miały w naszej historii 
szczególne znaczenie. Tę pracę za-
mierzamy kontynuować. W tym, 
jubileuszowym dla ZPL roku, bę-
dziemy też odznaczali 70. rocznicę 
operacji „Ostra Brama” – bohater-
skiej walki żołnierzy Armii Krajo-
wej o wolność ojczystych ziem. Po-
staramy się zadbać o to w kołach i 
oddziałach, by ta karta historii nie 
uległa zapomnieniu. 

?Centralne obchody jubile-
uszu odbędą się w maju, 

teraz już poszczególne koła i 
oddziały świętują go u siebie. 
Co ważne jest w odznaczaniu 
tych dat.

Musimy sobie uświadomić, że 
w ciągu 25 lat wyrosło nam kolej-
ne pokolenie, które nie zna z au-
topsji wielu wydarzeń, jakie miały  
(i mają) znaczenie dla społecz-
ności polskiej na Litwie. Trzeba 
o nich przypominać. Należy też 
pamiętać o ludziach, którzy stanęli 
jako pierwsi do budowania Związ-
ku, propagowania tych wartości, 
które zostały wypisane na jego 
sztandarze.Trzeba też szukać no-
wych form, zapalać do działania 
społecznego nowych ludzi, mło-
dzież. Pracy mamy wiele...

Życzyć wypada sił, wiary i na-
dziei wszystkim nam, bo to my – 
każdy z osobna i wszyscy razem 
– tworzymy Związek Polaków na 
Litwie.

Rozmawiała  
Janina Lisiewicz

nad Zułowem i przekształce-
nie go w Miejsce Pamięci Na-
rodowej.

Jest to nasza wielka sprawa, 
która ma służyć przyszłym poko-
leniom. Dzięki pracy społecznej 
członków Związku, w tym mło-
dzieży, częściowemu wsparciu na-
szej inicjatywy przez rodaków z 
całego świata udaje się nam krok 
po kroku uporządkowywać te-
ren, który był w okresie władzy 

Rok 25-lecia ZPL
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Trzej Królowie zawitali do kowieńczyków 
Chociaż tego roku zabra-

kło prawdziwej zimowej aury, 
ale tradycji stało się zadość – 
kowieńczycy, jak co roku, ob-
chodzili Święto Trzech Króli 
– Objawienia Pańskiego. Przed 
tysiącami lat pokłon Dzieciąt-
kowi oddali wielcy władcy. Ten 
ich czyn wskazuje nam drogę 
do miłosierdzia, miłości bliźnie-
go, pochylenia się nad każdym 
potrzebującym: może jedynie 
dobrego słowa, tylko odrobinę 
wysiłku fizycznego, czy też do-
strzeżenia słabszego od siebie. 

Święto rozpoczęliśmy od wy-
słuchania Słowa Bożego. Mszę 
świętą celebrował kapłan kapu-
cyn Tomasz Pilch. Po kazaniu, 
została tradycyjnie poświęcona 

kreda. Kolędy, śpiewane przez 
chór kościelny, wszystkim przy-
pominały o Wielkim Wydarze-
niu sprzed ponad dwóch tysię-
cy lat.

Tego dnia spotkało nas nie-
zwykle miłe zdarzenie: po raz 
pierwszy od wielu, wielu lat 
próg naszej siedziby przekro-
czył kapłan. Była to dla nas, 
kowieńskich Polaków, niezwy-
kła radość. Modlitwa w ojczy-
stym języku i wizyta czcigod-
nego księdza – jakiż może być 
piękniejszy prezent wieńczący 
okres Świąt.

Podsumowując czas oktawy 
Bożego Narodzenia mogliśmy 
stwierdzić, że obfitował on w 
ludzką serdeczność: otrzymali-

śmy dużo pozdrowień od zna-
jomych i przyjaciół. Nie zabra-
kło też jakże miłych darów od 
osób, z którymi przez szczęśliwy 
przypadek złączył nas los. Otóż 
państwo Iwona i Dariusz Jarem-
kowie oraz Małgorzata Jakubiak 
przysłali nam bardzo potrzeb-
ny prezent: Mszalik z czytania-
mi. Wybierając go pamiętali o 
tym, że służyć będzie ludziom 
starszym – posiada dużą czcion-
kę. Niby drobiazg, a dla nas tak 
ważny szczegół. Jesteśmy im za 
to niezmiernie wdzięczni. Za tę 
troskę niech im wszystkim bło-
gosławi Bóg. 

W siedzibie Kowieńskiego 
Oddziału Związku Polaków na 
Litwie zebranych rodaków cze-

kał koncert zespołu folklory-
stycznego „Kotwica”. Tego dnia 
w jego wykonaniu zabrzmiały 
kolędy śpiewane tradycyjnie na 
Kowieńszczyźnie oraz przyle-
głych terenach.

Przy suto zastawionym sto-
le, pobłogosławionym przez 
kapłana – OFM Cap Tomasza, 
odbyło się świąteczne biesia-
dowanie: śpiew, żarty, obcowa-
nie. Towarzyszyła mu piękna 
gra na skrzypcach pani Krysty-
ny Domarkienė. Pani Krysty-
na jest prawdziwym mistrzem 
– wykłada w Konserwatorium 
im. Juozasa Gruodisa oraz jest 
jednym z wiodących skrzypków 
w Kowieńskiej Orkiestrze Sym-
fonicznej.

Bardzo szybko upłynął nam 
czas na grach, śpiewaniu, karna-
wałowych prezentacjach. Ani-
śmy się obejrzeli, jak nadszedł 
czas pożegnania i powrotu do 
codzienności. Czeka nas wie-
le ciekawej pracy, mamy przed 
sobą sporo planów. Ten rok bę-
dzie też okresem wyborów – pre-
zydenckich i do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Będziemy brali w 
nich udział jako kowieńscy Po-
lacy i postaramy się dokonać jak 
najlepszych wyborów, głosując 
na ludzi, którzy godnie będą re-
prezentowali nasze interesy. 

Franciszka Abramowicz, 
prezes Kowieńskiego  

Oddziału ZPL

Karnawału czar 

TAŃCZY CAŁA SALA...

ŁAMIGŁÓWKI – TO NIE TAKA PROSTA SPRAWA

Już po raz kolejny Wileński 
Oddział Miejski Związku Polaków 
na Litwie w wigilię Święta Trzech 
Króli organizuje zabawę karna-
wałową. W sali Domu Polskiego 
w Wilnie z inicjatywy prezes Od-
działu Alicji Pietrowicz okres kar-
nawału rozpoczęli członkowie po-
nad piętnastu kół. Było też obecne 
kierownictwo Związku: prezes 
Michał Mackiewicz, wiceprezesi 
Irena Bejnar i Włodzimierz Sie-
niuć oraz sekretarz ZPL Edward 
Trusewicz. Do Wilna również 
przybyli: prezes Druskienickiego 
Oddziału Helena Ališkevičienė 
oraz członkowie święciańskiego 
i wędziagolskiego oddziałów na 
czele z prezesem Ryszardem Jan-
kowskim.

W zabawie, którą prowadził 
wodzirej Paweł Biełous wzię-
ło udział ponad 200 osób. I cho-
ciaż tego roku, w odróżnieniu od 

poprzednich, uczestnicy zabawy 
nie skorzystali z okazji, by przyjść 
na karnawałowy wieczór w ma-
skach, to i tak impreza się udała, 
bowiem ochoty do uczestniczenia 
w grach, tańczenia, rywalizacji w 
konkursach wśród zebranych nie 
zabrakło. 

Drużyny – koła stołecznego 
Oddziału – musiały wykazać się w 
umiejętności  „osiodłania” (na pa-
pierze) konia – symbolu tego roku; 
sprytem, by przy pomocy sznur-
ka wykonać kompozycję gwiaz-
dy betlejemskiej; pomysłowością 
i zdolnościami  malarskimi, rysu-
jąc na piasku symbol przygotowa-
nego przez prowadzącego hasła, 
by koledzy z drużyny mogli bez-
błędnie go odczytać. I to wszyst-
ko – z większym lub mniejszym 
powodzeniem – zawodnikom się 
udawało.

Były też popisy sprytu i zręcz-

ności, umiejętności radzenia sobie 
w sytuacji, gdy na atrapie konia mu-
siało się zmieścić aż kilku „jeźdź-
ców” i in. Ludzie chcieli się bawić 
i mieli do tego wspaniałą okazję.

Do udanego wieczoru przyczy-
niła się również solistka zespołu 
„Wiza” Diana Borkowska oraz do-
skonale znany z Kapeli Wileńskiej 
Zbigniew Sienkiewicz. Solo oraz w 
duecie wykonali oni szereg wspa-
niałych, nie podlegających przemi-
janiu, romantycznych przebojów z 
lat 70. - 80., jak też współczesnych 
hitów. Nie zabrakło również pory-
wającego do tańca praktycznie całą 
salę disco polo i zespołowych „lek-
cji tańca”  stylowo prowadzonych 
przez Pawła Biełousa.

Trwający ponad siedem godzin 
maraton wesołej zabawy, podczas 
którego nie zabrakło także poży-
wienia dla ciała, był dobrą zapra-
wą na początek okresu karnawału i 
kolejnym świadectwem, że dosko-
nale potrafią się wspólnie bawić 
przedstawiciele różnych pokoleń, 
o ile impreza jest dobrze zorgani-
zowana, a jej uczestników łączą 
wspólne tradycje. 

Janina Lisiewicz
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Święto ZPL w 
Miednikach Królewskich

W ubiegłą niedzielę, 5 stycznia br. koło Związku Polaków na  
Litwie w Miednikach Królewskich obchodziło swój jubileusz  
25-lecia. Jedno z największych i najstarszych kół w Wileńskim  
Rejonowym Oddziale ZPL może się szczycić nie tylko chlubną  
historią, ale też treściwą teraźniejszością.

HISTORYCZNYCH 
DZIEJÓW SPLOT
Historia niewielu miejscowości 
jest tak bogata jak Miedniki. To 
one – zwane Królewskimi – są 
związane z imieniem św. Kró-
lewicza Kazimierza, który spę-
dzał tu lata dziecinne wraz z wy-
chowawcą Janem Długoszem. 
Posiadają jeden z nielicznych 
warownych zamków, zbudowa-
nych na początku XIV wieku i 
mogą szczycić się tym, że wła-
śnie tu zbudowano jeden z sied-

miu pierwszych kościołów na 
Litwie. Zaś obecny kościół pod 
wezwaniem Trójcy Świętej i św. 
Kazimierza został wzniesiony w 
1931 roku – starania wiernych 
o swój Dom Boży i parafię trwa-
ły prawie dwie setki lat (władze 
carskie zlikwidowały je po upad-
ku Powstania Listopadowego).

Tragiczną kartę zapisała w 
historii Miednik II wojna świa-
towa: tu, na terenie zrujnowa-
nego zamku byli przetrzymy-
wani przez NKWD aresztowani 

w zdradziecki sposób żołnierze 
Armii Krajowej. Dziś na cmen-
tarzu miednickim znajduje się 
Grób Nieznanego Żołnierza 
Polskiego i Krzyż Katyński – 
upamiętniający martyrologię 
narodu.

W okolicach Miednik znaj-
dują się dwie góry – najwyżej po-
łożone punkty na Litwie – Jó-
zefowa (292,7 m n.p.m.) oraz 
Wysoka (293,84 m n.p.m.). 
Ludność Miednik i gminy w 
przeważającej większości (po-
nad 80 proc.) stanowią Pola-
cy (ogółem gmina liczy ponad 
półtora tysięcy mieszkańców, 
zaś Miedniki – ponad 500). W 
Miednikach jest Ośrodek Kul-
tury, polska Szkoła Średnia im. 
św. Kazimierza oraz podsta-
wówka litewska, przedszkole. 
To właśnie polska szkoła stała 
się na początku tzw. odrodzenia 
tym miejscem, gdzie powstało 
miednickie koło Związku Pola-
ków na Litwie. A tak naprawdę 
to można uznać, że odradzanie 
polskości w Miednikach roz-
poczęło się wraz ze sprzeciwem 
miejscowych mieszkańców wo-
bec likwidacji polskiego pionu 
w ówczesnej polsko-rosyjskiej 
szkole oraz staraniami o utwo-

rzenie polskiej szkoły średniej 
w odległych i jakże trudnych la-
tach 60.

OBCHODY JUBILEUSZU
Obchody ćwierćwiecza założenia 
koła Związku Polaków na Litwie 
w Miednikach rozpoczęto od 
Mszy św. w miejscowym kościele 
pw. Trójcy Świętej i św. Kazimie-
rza. Witając zebranych w koście-
le parafian i szanownych gości  
o. Andrzej Cyrański zaznaczył, 
że Msza św. będzie odprawiona w 
intencji miejscowego koła ZPL. 
W swej mowie nawiązał do ob-
chodzonego Święta Trzech Kró-
li, kiedy to Mędrcy podążali w 
poszukiwaniu tego, kto ma wy-
bawić ludzkość, tak i dziś wier-
ni muszą poszukiwać tego, co 
jest ważne i podążać za praw-
dziwymi wartościami. O. An-
drzej podkreślił, że Związek Po-
laków od początku szukał tego, 
co dobre, trwałe, potrzebne lu-
dziom. Nawoływał, by nadal ro-
dacy nie ustawali w szukaniu do-
brych dróg i nie żałowali trudu, 
bo wiele rzeczy rodzi się właśnie 
w cierpieniu. Po modlitwie i bło-
gosławieństwie o. Andrzej Cy-
rański wraz z gośćmi i członkami 
koła ZPL udał się na dalszy ciąg 
jubileuszowych uroczystości do 
Miednickiego Ośrodka Kultury. 
Tu, po przywitaniu zebranych 
oraz gości: eurodeputowanego, 
prezesa Wileńskiego Rejonowe-
go Oddziału ZPL, przewodniczą-
cego  AWPL Waldemara Toma-

szewskiego, prezesa ZPL, posła 
Michała Mackiewicza, mer re-
jonu wileńskiego, członka ZG 
ZPL Marii Rekść, radcy wydzia-
łu konsularnego Ambasady RP 
w Wilnie Anny Marii Kasińskiej, 
pierwszej prezes koła Ireny Skór-
ko i jej następcy Mieczysława 
Kłusowskiego przez prezesa koła 
ZPL Lecha Leonowicza i starostę 
Renatę Bogdanowicz o. Andrzej 
rozdał wiernym opłatki, by każ-
dy mógł sobie złożyć świąteczne 
życzenia w kończącej się oktawie 
Świąt Bożonarodzeniowych.  

Prezes koła, radny wileńskiej 
rady rejonowej Lech Leonowicz 
poprosił obecnych o uczcze-
nie minutą milczenia wszyst-
kich tych, kto w ciągu ubiegłego 
ćwierćwiecza odszedł od nas na 
zawsze. Kontynuując obchody 
zapoznał zebranych z historią 
oraz dzisiejszymi realiami dzia-
łalności koła. Jedno z najliczniej-
szych, bo liczące 220 osób, koło 
powstało wśród pierwszych w 
rejonie. Jego ojcem chrzestnym 
został członek rady założyciel-
skiej SSKPnL, dziennikarz Hen-
ryk Mażul. Trzon koła stanowili 
pedagodzy, rodzice, byli żołnie-
rze AK... Pierwszym prezesem 
koła – do roku 1996 była nauczy-
cielka Irena Skórko. To ona zor-
ganizowała wyjazd miejscowych 
mieszkańców do Katynia, skąd 
została przywieziona ziemia. Ta 
relikwia została złożona na miej-
scowym cmentarzu, gdzie został 
ustawiony Krzyż Katyński.

RODZINNE ZDJĘCIE KOŁA ZPL W MIEDNIKACH

POLSKIE STUDIO TEATRALNE  
WYSTĄPIŁO NA MIEDNICKIEJ SCENIE
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W uroczystości poświęce-
nia tego miejsca wziął udział śp.  
o. Kamil Wielemański, fran-
ciszkanin, który z sowieckich 
łagrów w latach 50. przybył do 
Miednik i tu sprawował posługę 
duszpasterską. Kolejnym pre-
zesem koła został również na-
uczyciel, radny, były dyrektor 
miejscowego DK Mieczysław 
Kłusowski, zaś od 2000 roku 
pełni te obowiązki już Lech Le-
onowicz.

Niezależnie od tego, kto 
stał na czele koła, priorytetem 
jego działalności była oświata, 
dbanie o spuściznę historyczną 
oraz wychowanie patriotyczne 
młodzieży. Bo dzieci, młodzież 
są przyszłością wszystkich na-
szych poczynań. Właśnie za-
angażowanie nauczycieli, ro-
dziców ma ogromny wpływ na 
młode pokolenie, które  w naj-
bliższej przyszłości przejmie 
sztafetę kontynuowania trady-
cji, pielęgnowania języka, kul-
tury, dbania o prawdę historycz-
ną i jej poznawanie. Miedniki są 
wdzięcznym miejscem do po-
znawania historii: słynny za-
mek, Kazimierz Jagiellończyk 
i św. Królewicz Kazimierz, hi-
storyk Jan Długosz, karty hi-

storii XX wieku – obóz żołnie-
rzy Armii Krajowej na terenie 
zamku – ten kontekst historycz-
ny  dobrze służy wychowaniu. 
Ale młodzież nie tylko pasyw-
nie poznaje dawne dzieje,  ale 
bierze też np. udział w konkur-
sach: ostatni z nich dotyczy lo-
sów Żołnierzy Wyklętych.

Dzięki staraniom koła, 
Związku młodzież otrzymuje 
stypendia z Fundacji „Semper 
Polonia”. Prezes przypomniał 
też, że w 2011 roku 73 człon-
ków ZPL otrzymało Kartę Pola-
ka, co nie jest tylko gestem sym-
bolicznym, ale też świadczy o 
patriotyzmie, stosunku do Ma-
cierzy. O jedności Polaków po tej 
i tamtej stronie granicy świad-
czyła  też solidarność miejsco-
wych mieszkańców w uczczeniu 
ofiar katastrofy smoleńskiej: od-
prawiono żałobne nabożeństwo, 
a przy Krzyżu Katyńskim zło-
żonych zostało 96 biało-czer-
wonych róż. Swoją solidarność 
z rodakami z Macierzy wykaza-
li też członkowie ZPL podczas 
powodzi, jaka nawiedziła Pol-
skę przed kilku laty. Na pomoc 
powodzianom zebrano kilka ty-
sięcy litów. 

Członkowie koła stale dbają o 

to, by żywe pozostawały tradycje: 
spotkania opłatkowe, mikołajki. 
Miedniki były gospodarzami re-
jonowych zapustów, gościły uła-
nów z Polski, którzy mieli rajd na 
Wileńszczyźnie w ramach ob-
chodów kolejnej rocznicy opera-
cji „Ostra Brama”. Zarówno mło-
dzież jak i starsi członkowie koła 
aktywnie biorą udział w zlotach, 
zawodach sportowych. 

To, że wśród członków mied-
nickiego koła jest 80 osób przed 
trzydziestką, daje nadzieję, że 
zarówno spuścizna minionych 
lat zostanie zachowana oraz 
dzień dzisiejszy będzie treściwy, 
a także nie zabraknie planów 
do realizacji w przyszłości.  Cie-
szy to, że w uroczystościach, im-
prezach bierze udział młodzież 
szkolna i młodsze dzieci (m. in. 
na sali byli obecni też wnukowie 
prezesa).

Kończąc swoje wystąpienie 
Lech Leonowicz dziękował pre-
zesowi Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału Waldemarowi Toma-
szewskiemu, mer rejonu Marii 
Rekść za udzielaną pomoc dla 
koła. Życzył wszystkim sukce-
sów i wiele radości, którymi  bę-
dziemy mogli dzielić się nawza-
jem, tworząc wspólnotę, która 

dodaje sił w każdym poczynaniu. 
Obchody jubileuszu koła 

uświetnił występ zespołu „Prze-
pióreczka”, który przed rokiem 
obchodził ćwierćwiecze istnie-
nia (a powstał dzięki zaangażo-
waniu Ireny Skórko, ówczesnej 
dyrektor szkoły Teresy Ginie-
wicz i niestrudzonego kierow-
nika dziecięcych zespołów na 
Wileńszczyźnie Władysława 
Korkucia). Obecnie zespołem 
kierują panie Alicja Iwińska i 
Wiktoria Pomiećko i, jak za-
znaczyła dyrektor miejscowej 
szkoły średniej Mieczysława 
Pietkiewicz, zespół jest chlubą 
i wizytówką polskiej szkoły. 

Popisy tancerzy (polonez, 
krakowiak, poleczka), śpiew 
solistek: Gabrieli Boroszko i 
Eriki Janukiewicz, piękna pol-
szczyzna deklamujących stro-
fy wierszy złożyły się na bardzo 
sympatyczny wizerunek „Prze-
pióreczki”, która zebrała rzęsi-
ste brawa. Młodzież kończyła 
swój występ odśpiewaniem wraz 
z całą salą „Roty”. 

Jakże miłym akcentem świę-
ta stał się dar koła ZPL z Wil-

na – Polskiego Studia Teatral-
nego pod kierownictwem Lilii 
Kiejzik dla miedniczan w posta-
ci widowiska „Na wileńskiej uli-
cy”. Szlagiery z międzywojnia w 
jakże artystycznym wykonaniu, 
wiersze o tematyce wileńskiej 
wprowadzające w niepowtarzal-
ny urok Wilna z lat trzydziestych 
ubiegłego stulecia, dały widzom 
możliwość po raz kolejny się za-
chwycić bogactwem ojczystej 
kultury i pięknem języka. 

Życzenia owocnej pracy, po-
dziękowania wszystkim tym, 
kto w ciągu minionych 25 lat 
pracował na niwie polskości 
oraz przypomnienie, że nasze-
go wsparcia potrzebują też roda-
cy na Białorusi, którzy obecnie 
są odcięci od nas granicą pań-
stwową, brzmiały w wystąpieniu 
europosła, prezesa Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL Wal-
demara Tomaszewskiego. 

Z kolei prezes ZPL Michał 
Mackiewicz gratulując kołu 
prężnej działalności, umiejęt-
ności zaangażowania młodzieży, 

podkreślił, że nie musimy jedy-
nie trwać, ale żyć i rozwijać się, 
bo tylko to gwarantuje żywot-
ność na dalsze lata. 

Serdeczne życzenia składała 
jubilatom mer rejonu wileńskie-
go, członek Zarządu Główne-
go ZPL Maria Rekść, która się 
cieszyła z widoku na sali mło-
dzieży i dzieci, co wróży dobrze 
na przyszłość. Pozdrowienia od 
ambasadora RP na Litwie Jaro-
sława Czubińskiego przekaza-
ła zebranym radca wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Anna Maria Kasińska. 
Miłych słów nie zabrakło w wy-
stąpieniu dyrektor Miednickiej 
Szkoły Średniej im. św. Kazimie-
rza Mieczysławy Pietkiewicz. 

Dzieje historii powsta-
nia miednickiego koła, po-
stacie ludzi, którzy tworzyli 
jego podwaliny – w większo-
ści pedagodzy, jak też rodzice 
uczniów – przywołała w swych 
wspomnieniach pierwsza pre-
zes koła Irena Skórko. Wśród 
nich byli: Maryna Filipowicz, 
Genowefa Żagarys, Teresa Ile-
wicz-Kodź, była dyrektor Te-

resa Giniewicz, starosta Stani-
sław Boroszko i in. Pani Irena 
tego roku będzie obchodziła 
dwa znamienne jubileusze: 
60 lat odkąd przybyła do pra-
cy w miednickiej szkole i 80. 
urodziny. Przywołując fak-
ty z minionych lat pani Ire-
na zaznaczyła, że fundament 
zorganizowanej działalności 
miejscowych Polaków był za-
kładany w ciągu dziesięciole-
ci powojennej historii naszego 
trwania w wierze, pielęgnowa-
niu tradycji, kultury, języka 
ojczystego.

Końcowym akcentem uro-
czystej akademii było wręcze-
nie przez prezesa Oddziału Wal-
demara Tomaszewskiego oraz 
Lecha Leonowicza dyplomów 
uznania za ofiarną działalność 
na niwie polskości dla 50 człon-
ków miednickiego koła ZPL.

Poczęstunek oraz zabawa ta-
neczna wieńczyły jubileuszowe 
obchody w Miednikach.

Janina Lisiewicz

O. ANDRZEJ CYRAŃSKI DZIELI SIĘ OPŁATKIEM

ŚPIEWA I TAŃCZY „PRZEPIÓRECZKA”

DWAJ PREZESI – IRENA SKÓRKO I LECH LEONOWICZ



9 - 15 stycznia 2014 r., nr 2 (1091) www.zpl.lt10
fo

t. 
Je

rz
y 

Ka
rp

ow
icz

fo
t. 

ar
ch

iw
um

Nie bądźmy sami...

W gminie ławaryskiej, gdy 
starostą był tu Jan Krasow-
ski, powstała piękna tradycja: 
przed Świętami Bożego Naro-
dzenia zapraszano do starostwa 
na opłatek osoby samotne, w 
starszym wieku, by ludzie mie-

li okazję cieszyć się ze zbliżają-
cych się Świąt w towarzystwie, 
poczuć się jak w rodzinnym 
domu dzieląc się opłatkiem.

Tego roku na tradycyjne 
spotkanie opłatkowe zaprosił 
seniorów (jak teraz modnie  się 

mówi) Józef Szatkiewicz, któ-
ry tymczasowo pełni obowiąz-
ki starosty. Do starostwa licznie 
przybyli seniorzy oraz dzieci z 
przedszkola w Ławaryszkach. 
Starosta zatroszczył się o to, 
by osoby w podeszłym wieku, 

które same nie mogły przybyć 
z powodu stanu zdrowia na im-
prezę, były dowiezione samo-
chodem osobowym.

Na spotkanie opłatkowe zo-
stali także zaproszeni goście: 
proboszcz miejscowej  parafii 

ksiądz Paweł Palul, wicemer 
rejonu wileńskiego Czesław 
Olszewski oraz radna Teresa 
Dziemieszko.

Prezes koła Związku Pola-
ków na Litwie w Ławaryszkach 
Krystyna Krewska serdecznie 
przywitała zebranych i zapro-
ponowała obejrzeć jasełka w 
wykonaniu przedszkolaków.

Dzieci rozpoczęły swoje po-
pisy śpiewem polskich kolęd, a 
następnie odbyło się przedsta-
wienie opowiadające o przyj-
ściu Maryi i Józefa do Betlejem 
– miejsca narodzin Jezusa. Zna-
leźli się w nim też Trzej Królo-
wie, którzy przybyli z darami, 
by oddać hołd nowonarodzone-
mu. Kończąc występ dzieci za-
tańczyły taniec aniołków oraz 
złożyły wszystkim życzenia z 
okazji Świąt.

Starosta dziękując dzieciom 
za występ wręczył im słodycze, 
zaś kierownictwu i wychowaw-
czyniom wyraził słowa uznania 
za troskę i opiekę nad dziećmi.

Kontynuując uroczystość, 
Józef Szatkiewicz przywitał 
zebranych oraz udzielił słowa 
proboszczowi ks.Pawłowi.

Ksiądz proboszcz zaznaczył, 
że tego roku po raz pierwszy 
obchodzi Święta Bożego Na-
rodzenia w starostwie ławary-

Kolędą przyzywane miłosierdzie

G
łęboki ukłon dzięk-
czynny należy się 
małżeństwu Ilo-
ny i Adama Jure-
wiczów, z którym 

nieodłącznie się kojarzy muzycz-
ny zespół „Stella Spei”. I to czy-
niony co najmniej po dwakroć. 
Raz, że wpadli na jakże nietuzin-
kowy pomysł, by w okresie, kiedy 
Święta Bożego Narodzenia roz-
taczają rozległą perspektywę do-
broci i miłosierdzia, przyzwać je 
podczas koncertów charytatyw-
nych kolędą, w magiczny spo-

sób wyzwalającą w każdym z nas 
chęć podzielenia się z potrzebu-
jącym bliźnim tym nawet, cze-
go wcale nie posiadamy w nad-
miarze. A dwa, że bynajmniej 
nie zapłonęli w tym słomianym 
ogniem, który choć płonie ja-
sno, ale na krótką metę. Czego 
potwierdzeniem już ósma z ko-
lei tego typu doroczna impreza, 
jaka w dniu 5 stycznia br., czyli w 
przededniu Święta Trzech Króli 
wzorem lat poprzednich zagości-
ła w sali Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie.

I choć z nieba tego dnia za-
miast bajecznych płatków śnież-
nych padał rzęsisty deszcz, 
widownia – ku radości organi-
zatorów – heroicznie się wy-
pełniła prawie po brzegi. Gro-
madząc tych, kto nie zważając 
na pogodowe kaprysy bardziej 
niż posłuchać kolęd przyszedł 
wiedziony chęcią wytworze-
nia wspólnoty serc, nieobojęt-
nych na ludzką biedę, która w 
naszych czasach ma naprawdę 
niejedno smutne imię.

Zgodnie z przesłaniem rze-

czonych koncertów, tym ra-
zem adresatami tej pomocy we-
dle „kto ile może” byli Daniel 
Wilkicki i Artur Gołubowski – 
dwóch zamieszkałych na terenie 
rejonu wileńskiego jakże dotkli-
wie dotkniętych losem czterna-
stolatków. Daniel jest chory na 
wrodzoną, a postępującą z upły-
wem czasu dystrofię mięśniową 
– nieuleczalną chorobę genetycz-
ną, na domiar rzadką na tyle, że 
przytrafiającą się raz na 3500 
przypadków. Artura natomiast 
trapi cały bukiet boleści: sinicza 

wada serca, niewydolność nerek, 
nefroskleroza III stopnia, zwy-
rodnienie stawu biodrowego. 
Mimo tak młodego wieku chło-
pak ma za sobą już kilka poważ-
nych operacji, a kolejnej zostanie 
poddany niebawem.

Jeszcze przed koncertem 
obaj chorzy otrzymali nama-
calne zastrzyki pomocowe: Ak-
cja Wyborcza Polaków na Litwie 
zakupiła za 1600 litów Danielo-
wi wielofunkcyjne łóżko, dzięki 
któremu będzie mógł sam wy-
konywać najprostsze czynności. 
Natomiast samorząd rejonu wi-
leńskiego nabył za 1000 litów 
Arturowi ułatwiające porusza-
nie się ortopedyczne obuwie.

Zebrane podczas kolędowego 
koncertu zespołu „Stella Spei” 
pieniądze, jakie każdy chętny 
mógł ulokować do kartonowych 
„skarbonek”, mają utworzyć 
swoisty bank jak na ewentualne 
potrzeby Daniela i Artura, tak 
też wesprzeć innych potrzebu-
jących w powrocie do zdrowia.

Chcąc wydłużyć czas trwa-
nia akcji, organizatorzy powo-
łali w roku ubiegłym do życia 
fundację dobroczynną „Ad 
Bonum”. I po stokroć słusz-
nie. Nie brakło przecież osób, 
jakie zgłaszały się o pomoc po 
koncercie. Nieraz zdobywszy 
się na nie lada śmiałość, gdyż 
z reguły nie nawykły obnosić 
się publicznie ze swoją biedą, 
a skazane na samotność łapią 

ORGANIZATORZY – PAŃSTWO JUREWICZOWIE – WRAZ Z ZESPOŁEM

SENIORZY PRZY WIGILIJNYM STOLE
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TYM RAZEM ADRESATAMI 
TEJ POMOCY 
BYLI DANIEL WILKICKI 
I ARTUR GOŁUBOWSKI

TEGO ROKU NA 
TRADYCYJNE SPOTKANIE 
OPŁATKOWE ZAPROSIŁ 
SENIORÓW 
JÓZEF SZATKIEWICZ
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fot. Jerzy Karpowicz

się z nią za bary w domowych 
czterech kątach.

Jak twierdzi Adam Jurewicz, 
już niebawem zostanie uru-
chomiona strona internetowa  
www.adbonum.lt, gdzie znajdzie 
się pełna informacja, komu fun-
dacja zamierza pomóc, jak też 
sprawozdania z wykorzystania 
uzbieranych pieniędzy. Niewy-
kluczone więc, że w przyszłości 
wieczory kolędowe staną się swo-
istą podzięką dla wszystkich, kto 
w ciągu całego roku zechce prze-

znaczyć mniejsze bądź większe 
kwoty pieniężne (również po-
przez odpis 2 proc. od podatku 
dochodowego), by cokolwiek 
ulżyć doli-niedoli bliźnich.

Że z przysłowiowego „ziarn-
ka do ziarnka” może się uzbie-
rać pokaźna miarka, obecni 
tego dnia na sali mogli się na-
ocznie przekonać. Gdy krążące 
między rzędami widowni trzy 
„skarbonki” wróciły z powro-
tem, a specjalnie powołana ko-
misja skrzętnie policzyła ich 
zawartość, mogliśmy mieć na-
prawdę satysfakcję, że znalazło 
się w niej 5412 litów i 43 centy 
oraz 50 złotych. Kwota ta zosta-
ła powiększona o 830 litów, ja-
kie uzbierano „na tacę” podczas 
Mszy św. w kościele pw. śś. Filipa 
i Jakuba, do czego zachęcał cele-
brujący ją ojciec Jerzy Latawiec.

Rzeczowy dar na koncercie 

zaoferowała natomiast spon-
tanicznie siostra Michaela Rak 
– przełożona Zgromadzenia 
Sióstr Jezusa Miłosiernego w 
Wilnie i dyrektorka stołeczne-
go hospicjum im. bł. księdza 
Michała Sopoćki. Jest nim ma-
sujący materac elektryczny dla 
Daniela Wilkickiego. Zabierają-
ca głos siostra Michaela wyraziła 
też wdzięczność wszystkim, kto 
na różne sposoby wspiera dzia-
łalność kierowanego przez nią 
hospicjum. Wyraziła życzenie, 
by „dobro zmieniało oblicze tej 
ziemi i przez granice życia prze-
szło do życia wiecznego”.

Niepowtarzalną w klimacie 
atmosferę wieczoru wytworzy-

ła iście świąteczna oprawa sce-
ny, a przede wszystkim kolędy i 
pieśni bożonarodzeniowe. Śpie-
wane po polsku, litewsku, ro-
syjsku, żydowsku, angielsku w 
tradycyjnej oprawie muzycznej 
jak też w rytmach rocka, a na-
wet country. W lwiej części wy-
konał te zespół „Stella Spei”, a 
ponadto prowadzony przez Ilo-
nę Jurewicz zespół „Gaudium” 
oraz występująca solo Agnieszka 
Dobrowolska, która na domiar 
wystąpiła w roli konferansjerki. 
Każdy chętny z obecnych mógł 
zresztą dołączyć do śpiewania, 
w czym pomocne były wyświe-
tlane na telebimie teksty wyko-
nywanych utworów.

Jakaś niewysłowiona świa-
tłość towarzyszyła każdemu 
opuszczającemu po ponad pół-
torej godziny gościnne progi 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie. Kto natomiast miał ucho 
wyobraźni cokolwiek czulsze, 
usłyszał też z pewnością Chry-
stusowe zapewnienie: „Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich mniejszych, 
Mnieście uczynili...”.

A skoro tak, wypada życzyć, 
by było możliwie najwięcej chęt-
nych mnożenia miłosierdzia, 
dzielonego następnie wśród po-
trzebujących.

Henryk Mażul

skim i po raz pierwszy słuchał 
tu kolęd. 

Przypomniał parafianom, że 
w różnych krajach są odmienne 
zwyczaje: w jednych, gdy rodzi 
się dziecko – to ludzie płaczą, 
zaś cieszą się, gdy ktoś odchodzi 
do wieczności, bo uważają, że 
już się odmęczył na ziemskim 
padole i dalej będzie tak, jak 
ma być. My z kolei się cieszy-
my kiedy rodzi się dziecko. Pod-
kreślił, że wśród obecnych na 
sali jest wiele mam, babć, dziad-
ków, którzy mają dzieci, wnu-
ków, prawnuków i odczuwali 
wielką radość z ich urodzenia. 
I dzisiaj, kiedy nadszedł   dzień 
narodzin naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa, również wszyscy 
wspólnie się cieszą. Wszystkie 
tradycje, zwyczaje, kolędy, treść 
Wigilijnego wieczoru z opłat-
kiem i siankiem pod obrusem 
przekazywane są z pokole-
nia na pokolenie i to jest bar-

dzo ważne. Proboszcz zaprosił 
wszystkich do modlitwy i prze-
łamania się opłatkiem, a także 
pobłogosławił potrawy wigilijne 
przygotowane przez pracowni-
ków starostwa.

Pośrodku stołu, na tacy, 
ustawionej na przykrytym ob-
rusem sianku, złożono opłatki. 
Nazwa „opłatek” pochodzi od 
łacińskiego słowa oblatum, co 
oznacza dar ofiarny. Dzielenie 
się opłatkiem ma swoje trady-
cje w Polsce oraz na Litwie i jest 
jedną z najbardziej wzruszają-
cych chwil Wigilii. Opłatek jest 
symbolem miłości i życia, które 
daje nam Pan, dlatego dzieląc 
się opłatkiem jednoczymy się  
z Chrystusem. 

Prezes koła ZPL Krysty-
na Krewska przekazała opłat-
ki obecnym. Podczas dzielenia 
się nimi życzenia zebranym zło-
żył wicemer Czesław Olszew-
ski, który przekazał pozdrowie-
nia od mer rejonu, pani Marii 
Rekść.

Podczas łamania się opłat-
kiem składano sobie nawzajem 
życzenia zdrowia, pomyślności 
oraz powodzenia w życiu. Przy 
stole wigilijnym, na którym, jak 
nakazuje tradycja, znalazło się 
12 potraw, dzielono się wraże-
niami, śpiewano kolędy.

Serdeczne podziękowa-
nia za stworzenie tak miłej 
świątecznej atmosfery, kon-
tynuowania tradycji spotkań 
opłatkowych należą się panu 
Józefowi Szatkiewiczowi, per-
sonelowi przedszkola w Ława-
ryszkach (dyrektor pani Rena-
ta Barusewicz), proboszczowi  
ks. Pawłowi Palulowi, prezes 
koła ZPL Krystynie Krewskiej 
oraz miłym gościom. To ich sta-
rania i obecność zaowocowały 
imprezą, podczas której nikt 
nie czuł się samotny.

Następnego dnia jasełka 
odbyły się w Szkole Średniej 
oraz w przedszkolu w Ława-
ryszkach.  

Chciałbym w swoim imie-
niu złożyć wierszowane życze-
nia z okazji Świąt oraz Nowego 
Roku wszystkim mieszkańcom 
Wileńszczyzny: „W ten ma-
giczny, świąteczny czas, niech 
będzie radosny każdy z Was./ 
Kolorowej choinki, kolęd śpie-
wania, miodowego makowca, 
przy wigilijnym stole biesia-
dowania./ Bogatego Mikołaja, 
złotej gwiazdki z nieba, a w No-
wym Roku wszystkiego, czego 
nam trzeba!”.

                                                                                                                                                  
Henryk Sielewicz

SKARBONKA WĘDROWAŁA PO SALI

GRAJĄ NAJMŁODSI MUZYCY
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Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci  

Ojca 

Bogusławowi Grużewskiemu, 

prezesowi Stowarzyszenia  
Naukowców Polaków Litwy 

 
 składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

Bogusławowi Grużewskiemu
z powodu utraty kochanego 

Ojca
składają przyjaciele  

z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie 
z kierownik Lilią Kiejzik

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci

Męża

Annie Grużewskiej  
oraz całej rodzinie

składają członkowie  
Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie 

31 grudnia 2013 r.  
odeszła na zawsze 

Aleksandra z Sawickich Ragucka
 

była zesłanka do obwodu irkuckiego, 
członkini polskiej sekcji WWWPiZ

 
W trudnych chwilach przeżywania utraty 

jesteśmy razem z 

Rodziną i Bliskimi Zmarłej

Prezes i członkowie  
Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców

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.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 

członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, 
a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie 
na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życze-
nia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje 
bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres 
e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Z okazji Urodzin Bogusławowiowi 
SIENKIEWICZOWI najserdeczniejsze ży-
czenia: zdrowia, spełnienia marzeń, 
sukcesów i szczęścia na drodze życia

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Dnia Urodzin Teresie  
IGUMNOWEJ wiązankę serdecznych ży-
czeń: zdrowia, szczęścia, pogodnych i 
jasnych dni w gronie najbliższych

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Urodzin Czesławowi MISZKI-
NISOWI moc życzeń: zdrowia, pogody 
ducha, realizacji planów oraz wszyst-
kiego co najlepsze

składa Druskienicki Oddział ZPL

Tradycyjnie każdego roku 
w naszej szkole odbywają się 
jasełka i spotkanie opłatkowe. 
Tak też było 20 grudnia ubie-
głego roku, kiedy cała społecz-
ność szkolna – jak jedna wielka 
rodzina – zebrała się w pięknie 
ozdobionej auli przy świątecz-
nie udekorowanych stołach, by 
obejrzeć przedstawienie jaseł-
kowe i przełamać się opłatkiem. 
Na świąteczne spotkanie wraz z 
uczniami przybyli: ks. A. Byliń-
ski, dyrekcja szkoły, nauczyciele 
oraz rodzice.

Przedstawienie bożonaro-
dzeniowe ,,Nie było miejsca 
dla Ciebie” zostało wystawione 
przez uczniów klas 5-12. Akto-
rzy przybliżyli zebranym atmos-

Święta w szkole

ferę z okresu przyjścia na świat 
Zbawiciela. W sztuce mówio-
no też o tym, że, niestety,  rów-
nież w dobie obecnej nie zawsze 
w naszych domach znajdujemy 
miejsce dla Jezusa. Radość z 
narodzin Chrystusa uwieńczy-
ła przedstawienie. W przed-
stawieniu nie zabrakło kolęd i 
pastorałek w wykonaniu szkol-
nego chóru, a na wyróżnienie, 
bez wątpienia, zasługuje gra ko-
legów.

Miłym akcentem spotkania 
było też przemówienie pani dy-
rektor Edyty Zubel, która z ca-
łego serca życzyła wszystkim 
spokojnych, wesołych Świąt, 
ogromnej radości z Bożego Na-
rodzenia oraz kierowania się w 

życiu najważniejszymi warto-
ściami ogólnoludzkimi, takimi 
jak miłość, dobro, szacunek, to-
lerancja, pomoc bliźniemu.

Spotkanie opłatkowe zakoń-
czyła wspólna modlitwa oraz 
przełamanie się opłatkiem, kie-
dy to składaliśmy sobie nawza-
jem życzenia. Było miło, ciepło, 
rodzinnie, bo podczas takich 
spotkań czujemy się jak jedna 
wielka rodzina.

Zuzanna Szytel,  
Inesa Nienartowicz,  

Karina Makowska,
uczennice klasy 7a

Wileńskiej Szkoły Średniej  
im. Joachima Lelewela

JASEŁKA W SZKOLNEJ AULII
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składa koło ZPL w Rudziszkach 
oraz zespół „rudziszczanie”

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.

Przypominamy, 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)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czy-

telników i Sympatyków, że możecie Pań-
stwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” 
w każdym urzędzie pocztowym na te-
renie całej Litwy na 2014 rok. Prenu-
merata na luty i dalsze miesiące będzie 
trwała do 22 stycznia. Chcemy zaznaczyć, 
że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś 
koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt 
obejmują opłatę pobieraną przez pocztę 
za dostarczanie gazety dla prenumerato-
rów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na 
to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” 
– tygodnik Związku Polaków na Litwie 
– mieć w swoich domach. 


