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Język polski – 
zagrożeniem dla 
litewskiej państwowości? 
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Ostatnio mamy na Litwie kolejny atak skierowany przeciwko inicjatywom społeczności polskiej realizowania 
prawa do używania języka ojczystego w życiu publicznym. Nie tylko etatowi krzykacze nastawieni wrogo do 
wszystkiego co polskie, ale też przedstawiciele najwyższych władz w swoich wypowiedziach dążenie Polaków 
na Litwie do przywrócenia działania Ustawy o mniejszościach narodowych, możliwości używania języka 
ojczystego jako pomocniczego na terenach zwarcie zamieszkałych oraz podwójnego nazewnictwa, określają 
jako działalność antykonstytucyjną, zagrażającą litewskiej państwowości. 
Podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości nikogo nie dziwi w wielu krajach europejskich. Władze, zarówno 
centralne, jak i lokalne, za punkt honoru uważają to, by współobywatele różnych narodowości czuli się 
komfortowo w kraju zamieszkania, którego dobrobyt tworzą płacąc podatki.
Czy i kiedy będzie tak na Litwie – dziś trudno o prognozy.

DWUJĘZYCZNE TABLICE Z NAZWAMI ULIC – CZY KIEDYŚ BĘDĄ NORMĄ NA LITWIE?



16 - 22 stycznia 2014 r., nr 3 (1092) www.zpl.lt2

W przeddzień obchodów 
Dnia Obrońców Wolności Li-
twy (13 stycznia) sejmowa frak-
cja AWPL zaznacza, że polska 
społeczność na Litwie, która ak-
tywnie popierała i broniła nie-
podległości Litwy, po 23 latach 
od odzyskania niepodległości, 
po upływie prawie 10 lat po ak-
cesji do UE i NATO oraz po za-
kończeniu prezydencji w Radzie 
UE, doznaje ucisku i otrzymuje 
ogromne kary finansowe za uży-
wanie swego języka ojczystego.

Zaistniała sytuacja podwa-
ża podstawy demokratycznego 
państwa. Tym bardziej, że litew-
scy Polacy nie tylko wspierali i 
brali czynny udział w walce o 
wolność i niepodległość Litwy, 
lecz także wspólnie z wszyst-
kimi obywatelami Litwy dążyli 
do wspólnego celu – budowa-
nia niezależnego, na demokra-
tycznych zasadach odrodzonego 
państwa litewskiego:

• 23 sierpnia 1989 roku w 
Szlaku Bałtyckim aktywnie 
uczestniczyli przedstawiciele 
Związku Polaków na Litwie, w 
tym też obecni liderzy AWPL i 
sejmowej frakcji partii;

• 12 marca 1990 roku prezes 
Związku Polaków na Litwie w 
oficjalnym oświadczeniu za po-
średnictwem telewizji LRT po-
parł Akt Niepodległości: „Do-
bro Litwy jest naszym wspólnym 
celem. Za wolność naszą i Wa-
szą!”;

• 22 kwietnia 1990 roku  
II walny Zjazd Związku Pola-
ków na Litwie oficjalnie wyra-
ził poparcie dla niepodległości 
kraju;

• 13 stycznia 1991 roku, 
w najbardziej dramatycznym 
momencie dla broniącego nie-
podległości państwa litewskie-
go, podczas posiedzenia Rady 
Najwyższej Republiki Litewskiej 

przewodniczący frakcji Związ-
ku Polaków na Litwie zwrócił 
się do mieszkańców Litwy tymi 
słowami: „Dzisiaj, w trudnym 
dla naszej Ojczyzny momen-
cie, apeluję do Was, drodzy ro-
dacy i wszyscy mieszkańcy Li-
twy. Apeluję o rozwagę, pokój i 
wzajemne zrozumienie. Pamię-
tajcie, drodzy rodacy, że żyliśmy 
i będziemy żyć razem z narodem 
litewskim. Spada na nas odpo-
wiedzialność, by zarówno nasze, 
jak i przyszłe pokolenia żyły w 
pokoju, by różnice kulturowe, 
obyczajowe i językowe służyły 
do wzajemnego wzbogacania i 
szacunku. Zapomnijmy dziś o 
tym, co nas dzieli, wybaczmy 
tym, którzy nie zawsze chcieli 
nas zrozumieć, szukajmy tego, 
co nas łączy i będzie łączyć – 
niechęć do dyktatu i przemocy, 
wspólne dążenie do wolności, 
demokracji i niepodległości”;

• 15 stycznia 1991 roku Za-
rząd Główny ZPL, na znak po-
parcia pozycji frakcji ZPL w Ra-
dzie Najwyższej, w oddzielnym 
oświadczeniu potępił użycie siły 
i potwierdził dalsze działania na 
rzecz budowania niezależnej Li-
twy;

• 15 stycznia 1991 roku 
Związek Polaków na Litwie 
zdecydowanie potępił użycie 
siły zbrojnej: „Związek Polaków 
na Litwie deklaruje, że, mimo 
wszystko, dołoży wszelkich sta-
rań, by Republika Litewska stała 
się wolnym i demokratycznym 
krajem, by wszystkie prawa – 
powszechne, obywatelskie, na-
rodowe – były w nim poszano-
wane”;

• 16 stycznia 1991 roku Za-
rząd Główny ZPL ogłosił apel, 
skierowany do żołnierzy pol-
skiego pochodzenia służących 
w radzieckiej armii, żołnierzy 
rezerwowych i poborowych: 

„Obecnie armia radziecka jest 
wykorzystywana do akcji prze-
stępczych. Jeżeli otrzymacie 
rozkaz uczestniczenia w takich 
akcjach, nie strzelajcie do nie-
uzbrojonej ludności cywilnej, 
unikajcie stosowania przemo-
cy. Nie pozwólcie na traktowa-
nie siebie jako narzędzi do tłu-
mienia wolności i demokracji. 
Bądźcie wierni historycznemu 
hasłu Polaków: „Za wolność na-
szą i waszą”. Inicjatywę tę po-
parła cała społeczność mniejszo-
ści narodowej.

W taki oto sposób społecz-
ność polska na Litwie, dążąca 
do niepodległości Republiki Li-
tewskiej, wyraziła solidarność z 
całym narodem litewskim. Świa-
doma odpowiedzialności za los 
niepodległej Litwy, wspólnym 
frontem stanęła w obronie jej 
niepodległości, mając nadzieję, 
że odrodzone państwo będzie 
budowane na fundamentach 
podstawowych zasad demo-
kracji.

 29 stycznia 1991 roku, do-
ceniając jednoznaczne stanowi-
sko Polaków na Litwie, którzy 
słowem i czynem stanęli w obro-
nie jej niepodległości, Litwi-
ni poczynili bodajże pierwszy 
krok w kierunku polepszenia 
stosunków polsko-litewskich 
na Wileńszczyźnie – Rada Naj-
wyższa Republiki Litewskiej 
przyjęła nowelizację Ustawy o 
mniejszościach narodowych, 
w której uwzględniono i praw-
nie ugruntowano część potrzeb 
społeczności polskiej i innych 
narodowości na Litwie, w tym 
korzystanie z języka ojczyste-
go w życiu publicznym, obok 
państwowego języka litewskie-
go. Dokument ten stał się pod-
stawą wzajemnego zaufania, 
rozwiązania najbardziej drażli-
wych kwestii mieszkańców Wi-

leńszczyzny.
W styczniu 1991 roku dla 

wszystkich kluczową kwestią 
było zachowanie niepodległo-
ści, wolności oraz wiara, że w 
budowanej niezależnej i demo-
kratycznej Litwie wszyscy oby-
watele, niezależnie od naro-
dowości, będą mogli w sposób 
wszechstronny i kompletny ko-
rzystać ze swoich praw, pielę-
gnować swoją kulturę i język, 
szanować wspólną historię.

Rzucając spojrzenie wstecz 
na całą historię niepodległej Li-
twy od 1990 do 2009 roku, za-
dziwia fakt, że siła polityczna, 
która w 1991 roku podpisała 
Ustawę o mniejszościach na-
rodowych i uchwaliła korzyst-
ne dla mniejszości narodowych 
zmiany, w 2009 roku postano-
wiła zlikwidować akt prawny 
sprawnie działający przez 20 lat 
niepodległej Litwy. Dnia 1 stycz-
nia 2010 r. niniejsza ustawa wy-
gasła, bez względu na to, że:

• 17 lutego 2000 roku Li-
twa bez zastrzeżeń ratyfikowała 
Konwencję ramową Rady Euro-
py o ochronie mniejszości naro-
dowych z 1 lutego 1995 roku

• przystąpienie Litwy do 
NATO i Unii Europejskiej w 
2004 roku było aktywnie wspie-
rane przez wszystkie polskie 
społeczności na Litwie, w tym 
przez 32 organizacje.

Po wygaśnięciu Ustawy o 
mniejszościach narodowych 
Polacy na Litwie wraz z inny-
mi mniejszościami narodowymi 
wielokrotnie akcentowali zna-
czenie i protestowali przeciwko 
zawężeniu praw mniejszości na-
rodowych w sferze oświaty oraz 
przeciwko ograniczaniu używa-
nia – obok państwowego – języ-
ka ojczystego w życiu publicz-
nym.

Warto podkreślić, że pod-
czas półrocznej prezydencji Li-
twy w Radzie Unii Europejskiej 
w 2013 r. mniejszości narodowe, 
z poszanowaniem do reprezen-
tatywnych funkcji naszego kra-
ju na arenie międzynarodowej 
i znaczenia zachowania twarzy 
politycznej, nie organizowały 
żadnych akcji protestacyjnych, 
choć inne grupy obywateli, po-
mimo tak ważnego dla państwa 
okresu, gromadziły się na prote-
sty przed siedzibami instytucji 
rządowych i Pałacu Władców.

Niestety, ostatnie wydarze-
nia pokazują, że lojalność mniej-
szości narodowych wobec nie-
podległej Litwy, przyzwoita i 
uczciwa praca na rzecz Litwy 
nie są doceniane. Nowa wersja 
Ustawy o mniejszościach na-
rodowych nie jest przyjmowa-
na, a w przygotowywanej usi-
łuje się odrzucić zasady, które 
zostały przyjęte w okresie nie-
podległości. Nawet powrót do 

norm prawnych, przyjętych w 
styczniu 1991 roku, jest ciągle 
blokowany. Pełen cynizmu jest 
fakt, że ta sama siła polityczna, 
która 20 lat temu bardzo po-
trzebowała poparcia mniejszo-
ści narodowych, zwłaszcza Po-
laków na Litwie i ręką swojego 
lidera V. Landsbergisa podpisa-
ła Ustawę o mniejszościach na-
rodowych, obecnie sprzeciwia 
się jej przywróceniu i w każdy 
możliwy sposób blokuje nawet 
włączenie jej do obrad sesji ple-
narnej.

Ponadto, członek partii kon-
serwatystów, pełnomocnik rzą-
du, inicjując procesy sądowe 
angażuje litewskie sądy w spo-
ry polityczne i tym samym jesz-
cze bardziej polityzuje litewski 
system prawny.

Na mocy wyroku Wileń-
skiego Sądu Okręgowego w 
przededniu Świąt Bożego Naro-
dzenia, 23 grudnia 2013, grzyw-
nę w wysokości 43 400 litów (12 
569 euro) za używanie dwuję-
zycznych nazw ulic w rejonie 
solecznickim nałożono na Bo-
lesława Daszkiewicza, dyrekto-
ra administracji Samorządu Re-
jonu Solecznickiego. Działania 
pełnomocnika rządu w powiecie 
wileńskim, konserwatysty Au-
driusa Skaistysa, kompromitują 
nasz kraj na arenie międzynaro-
dowej, eskalują napięcie i pod-
żegają do waśni narodowych. 
Takie zachowanie ma charak-
ter prowokacyjny, skierowany 
przeciwko konstytucyjnym pra-
wom człowieka – „obywatele, 
należący do mniejszości narodo-
wych, mają prawo do pielęgno-
wania swojego języka, kultury i 
obyczajów” (art. 37 Konstytucji 
Republiki Litewskiej). Należy 
podkreślić, że stosowane są re-
presje i łamane podstawowe pra-
wa człowieka, prawo do używa-
nia języka ojczystego. Państwo 
ma obowiązek zapewnić, by pra-
wa człowieka były chronione i 
nie naruszane względem pod-
miotów równouprawnionych.

Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że dzisiaj, w niepodległej 
Litwie, jedną z najważniejszych 
zasad wymiaru sprawiedliwości 
jest niezależność sędziów i są-
dów (art. 109 Konstytucji Re-
publiki Litewskiej). Jak twierdzi 
sędzia Trybunału Sprawiedli-
wości UE Egidijus Jarašiūnas, 
gwarantowana jest stabilność 
uprawomocnionych wyroków 
sądowych i zatwierdzonych sto-
sunków prawnych, co umacnia 
zaufanie podmiotów prawnych 
do władzy państwowej i prawo-
dawstwa. Jednocześnie tworzo-
ne są realne możliwości do speł-
nienia podkreślanego w aktach 
prawnych RL i dokumentach 
międzynarodowych obowiązku 
gwarantowania przez sąd obro-
ny praw człowieka.

Na podstawie wyroku Wi-
leńskiego Sądu Okręgowe-
go w sprawie dwujęzycznych 
nazw ulic w rejonie solecznic-
kim oraz nałożenia ogromnej 

Oświadczenie sejmowej frakcji AWPL 
z dnia 9 stycznia 2014 r.

CZŁONKOWIE SEJMOWEJ FRAKCJI AWPL PODCZAS OBRAD

fo
t. 

M
ar

ia
n 

Pa
lu

sz
kie

wi
cz



16 - 22 stycznia 2014 r., nr 3 (1092) www.zpl.lt 3
kary pieniężnej (43 400 Lt) na 
B. Daszkiewicza powstają wąt-
pliwości co do przestrzegania 
zasad wymiaru sprawiedliwo-
ści oraz przejrzystości sądow-
nictwa Litwy. B. Daszkiewicz w 
odpowiedzi na skargę wskazał, 
że orzeczenie z 2008 roku zosta-
ło wykonane, bowiem tablice z 
dwujęzycznymi nazwami ulic z 
budynków będących w gestii sa-
morządu zostały usunięte i po-
zostały jedynie na prywatnych 
posesjach, których właściciele 
nie wyrazili zgody na ich usu-
nięcie. Dyrektor administra-
cji zaznaczył, że nie dysponuje 
uprawnieniami, które by mu po-
zwoliły na usunięcie tablic z pry-
watnych domów mieszkańców.

W oparciu o fakt, że grzywny 
są nakładane za to, że mniejszo-
ści narodowe swój język ojczysty 
używają w rejonie, gdzie 79 proc. 
ludności stanowią Polacy, niniej-
szy wyrok sądu ma charakter czy-
sto polityczny. Niestety, rzuca to 
cień na wymiar sprawiedliwości 
w naszym kraju, gdyż w cywilizo-
wanym i demokratycznym pań-
stwie trudno jest wyobrazić sobie 
sytuację, by sąd wyższej instancji 
zwiększał wielkość kary finanso-
wej niemal stokrotnie. Co cie-
kawe, taka sytuacja ma miejsce 
w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej.

Na podstawie zaistniałej sy-
tuacji, która upokarza godność 
człowieka oraz ignoruje prawo 
obywatelskie do używania języ-
ka ojczystego – obok państwo-
wego – w życiu publicznym, sej-
mowa frakcja AWPL żąda:

1. Przyjęcia w trybie pilnym 
Ustawy o mniejszościach naro-
dowych, która prawnie przywró-
ciłaby prawa mniejszościom, w 
sprawie których zawarto poro-
zumienie w 1991 roku w obliczu 
zagrożenia dla niepodległości 
kraju i które to były gwaranto-
wane do 2010 roku;

2. Odwołania orzeczeń są-
dowych, na mocy których sto-
sowane są represje i nakładane 
kary na obywateli Litwy za uży-
wanie języka ojczystego w życiu 
publicznym;

3. Odpolitycznienia litew-
skiego systemu prawnego, wyco-
fania wszystkich pozwów sądo-
wych, które dotyczą używania 
języków mniejszości w życiu pu-
blicznym.

Wyrażając swój sprzeciw 
oświadczamy, że będziemy z de-
terminacją korzystać ze wszyst-
kich demokratycznych środków 
na Litwie i na arenie między-
narodowej w celu obrony praw 
mniejszości narodowych. Za-
znaczamy również, że będzie-
my odwoływać się do międzyna-
rodowych instytucji i wszystkich 
ludzi dobrej woli w sprawie ła-
mania praw człowieka w naszym 
wielonarodowym i wielokultu-
rowym kraju.

Oświadczenie przyjęto 
jednogłośnie na posiedzeniu 

sejmowej frakcji AWPL 
9 stycznia 2014 roku

Podczas uroczystego posie-
dzenia Sejmu RL z okazji tra-
gicznych wydarzeń 13 stycznia 
1991 roku, patriarcha litew-
skich konserwatystów nie tylko 
straszył rodaków tym, że Polacy 
dążący do przyjęcia Ustawy o 
mniejszościach narodowych, w 
wypadku jej ugruntowania, wy-
cieśnią język litewski, państwo 
litewskie z terenów, gdzie zwar-
cie zamieszkują, ale też zasuge-
rował, że Sejm powinien udo-
kładnić zapisy umożliwiające 
zajmowanie stanowisk w urzę-
dach państwowych, by nielojal-
ni obywatele, świadomie igno-
rujący prawo kraju, nie mogli 
pracować w strukturach władzy, 
nie wyłączając samorządowej.

Przyjęcie Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych, wpisane do 
programu rządu koalicyjnego, w 
ciągu minionego roku nie tylko 
nie zostało zrealizowane, ale też 
projekt Ustawy przygotowywa-
ny przez wiceministra kultury z 
ramienia AWPL Edwarda Tru-
sewicza pomimo wyznaczania 
kolejnych terminów nie trafił 
pod obrady Sejmu. Nie została 
też zaakceptowana propozycja 
AWPL, by tymczasowo została 
przywrócona Ustawa, znoweli-
zowana, która działała do roku 
2010. Jak wiadomo jej podstawę 
tworzy treść Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych, która zosta-
ła przyjęta przez Sejm RL w dniu 
29 stycznia 1991 roku i podpisa-
na przez ówczesnego przywódcę 
konserwatystów i przewodni-
czącego Sejmu Restytucyjnego 
Vytautasa Landsbergisa.

To właśnie założenia ówcze-
snej Ustawy mówiły o używa-
niu w życiu publicznym języka 
mniejszości narodowej zwarcie 
zamieszkałej na danym terenie, 
jak też możliwości umieszczania 
podwójnych napisów. Wtedy, w 
styczniu 1991 roku, w  obliczu 
sowieckiej agresji, język pol-
ski nie wydawał się dla rządzą-
cych zagrożeniem dla litewskiej 

państwowości. Natomiast dziś, 
kiedy Litwa jest członkiem Unii 
Europejskiej, NATO (do któ-
rych należy też Polska) używa-
nie języka polskiego w życiu 
publicznym w rejonach, gdzie 
mniejszość polska stanowi zde-
cydowaną większość, umiesz-
czone podwójne tabliczki z na-
zwami ulic odbierane są jako 
działania antykonstytucyjne.

Bożonarodzeniowy pre-
zent dla społeczności polskiej 
w ubiegłym roku był szczegól-
nie perfidny: spod obrad Sej-
mu wycofano projekt Ustawy 
o mniejszościach narodowych 
(tymczasowy), a Wileński Sąd 
Okręgowy wymierzył grzywnę 
w wysokości 43 400 litów dy-
rektorowi administracji rejonu 
solecznickiego za niewykonanie 
wyroku sądu nakazującego usu-
nięcie tablic z polskimi nazwa-
mi ulic. Przypomnieć warto, że 
chodzi o ich usunięcie z domów 
prywatnych. Z budynków urzę-
dów zostały zdjęte. W obliczu 
tych posunięć prezydent mówi o 
antykonstytucyjności propono-
wanej do przywrócenia Ustawy 
o mniejszościach narodowych. 
Zaś premier, ubolewając, że 
kara jest tak wysoka, twierdzi, 
że, niestety, nic nie może w tej 
sprawie zrobić.  

W zaistniałej sytuacji frak-
cja AWPL w Sejmie RL wydała 
oświadczenie (zamieszczamy je 
obok), w którym dobitnie za-
akcentowała pozycję społecz-
ności polskiej wobec niepod-
ległości Litwy oraz perfidność 
i cynizm litewskich polityków, 
przywódców państwa w kwestii 
praw mniejszości.

Tu przypomnieć należy 
też przyjętą wbrew protestom 
polskiej społeczności Ustawie 
o oświacie, która zakładając 
ujednolicenie egzaminu z języ-
ka litewskiego na maturze dla 
wszystkich abiturientów, wy-
raźnie dyskryminuje uczniów 
polskich szkół, którzy różnice 

programowe muszą nadrabiać 
kosztem innych przedmiotów 
i swego zdrowia. Na dodatek 
sąd uznaje, że ulgi przyznane 
na pierwszej ujednoliconej ma-
turze są nieprawne. Ciągle jest 
odraczana, a ostatnio całkiem 
„zapomniana” kwestia pisowni 
polskich nazwisk w dokumen-
tach państwowych. A mająca tę 
i inne problemy  (używanie ję-
zyka, nazewnictwa) rozwiązać 
Ustawa o mniejszościach naro-
dowych jest blokowana i, jak już 
wspomnieliśmy powyżej, pró-
by zruszenia sprawy z martwe-
go punktu (poprzez przyjęcie 
działającej do 2010 r. Ustawy) 
nie tylko nie  dają pozytywnych 
wyników, ale też obróciły się w 
kolejną kampanię nagonki na 
liderów polskiej społeczności.

Szczególnie wzmogła się 
ona, kiedy podczas uroczystego 
posiedzenia Sejmu RL z okazji 
tragicznych wydarzeń 13 stycz-
nia 1991 roku, podczas przemó-
wienia Vytautasa Landsbergisa, 
frakcja AWPL opuściła salę na 
znak protestu przeciwko insy-
nuacjom co do antykonstytu-
cyjnych działań, nielojalności 
Polaków wobec Litwy.

W swym przemówieniu pa-
triarcha konserwatystów na-
zwał propozycję wciągnięcia 
pod obrady Sejmu Ustawy o 
mniejszościach narodowych 
– działaniem, które miałoby 
sprzyjać wyrugowaniu państwo-
wego języka z życia publiczne-
go poszczególnych regionów. 
Zarzucił przywódcom partii ko-
alicyjnych, że nie potrafią do-
strzec zagrożenia, iż po przyję-
ciu takiej ustawy nie tylko język 
litewski będzie wycieśniany, ale 
też państwo litewskie. Dodał, że 
obecnie litewskie ustawy stają 
się obiektem pośmiewiska, po-
pierana jest nielojalność oby-
watelska. Vytautas Landsbergis 
nie tylko „stawia diagnozę”, ale 
proponuje też „lekarstwo” na te 
„wykroczenia”: wystarczy przy-
jąc odpowiednie udokładnienia, 
określające kto ma prawo obej-
mowania stanowisk w służbie 
państwowej, by osoby nielojal-
ne, świadomie ignorujące prawo 
kraju nie mogły zajmować sta-
nowisk w strukturach władzy, 
w tym też samorządowej.

Czy nie są to wystarczają-
co mocne (a raczej ohydne) in-
synuacje wobec polskiej spo-
łeczności, by wywołać protest 
jej przedstawicieli w Sejmie? 
Wobec takich „porad” nie tyl-
ko członkowie polskiej frakcji, 
ale też inni posłowie musieliby 
opuścić salę w demokratycz-
nym państwie. Manipulowa-
nie ustawami, by jedną grupę 
obywateli kraju pozbawić moż-
liwości uczestniczenia w jego 
zarządzaniu, szafowanie przy-

Język polski – zagrożeniem dla 
litewskiej państwowości? 

domkami nielojalnych, świado-
mie szkodzących państwu osób, 
nie pasuje do retoryki przedsta-
wiciela europejskiego, unijnego 
państwa. Jest to słownictwo z 
okresu, który jeszcze pamięta-
my, a z którym patriarcha kon-
serwatystów tak zaciekle „wal-
czył” przed ponad dwudziestu 
laty.

Ale, widocznie, według 
tego pana demokracja, euro-
pejskość jest tylko dla pewnej 
części społeczeństwa? Dla in-
nej, nie pasującej do wizerun-
ku pana Landsbergisa, należy 
„odkurzyć” sowieckie metody 
postępowania, kiedy szukanie 
wrogów ludu było normą.

Frakcja AWPL w swym 
oświadczeniu zaznaczyła, że 
uwzględniając zaistniałą sytu-
ację, poniżającą godność człowie-
ka i ignorującą prawo obywateli 
w życiu publicznym obok języka 
państwowego używać języka oj-
czystego, wyraża zdecydowany 
protest opuszczając salę podczas 
przemówienia V. Landsbergisa.

W oświadczeniu podkre-
śla się również, że członkowie 
frakcji wezmą udział we wszyst-
kich imprezach poświęconych 
upamiętnianiu Dnia Obrońców 
Wolności, wyrażając swój szacu-
nek wobec ofiar i uczestników 
tragicznego 13 stycznia.

Mówi się też o tym, że wyra-
żając protest, członkowie frak-
cji zdecydowanie będą używa-
li wszelkich demokratycznych 
środków zarówno na Litwie, jak 
i na arenie międzynarodowej, 
skierowanych do obrony praw 
mniejszości narodowych. Za-
znaczono też, iż będą się zwra-
cali do wszystkich instytucji 
międzynarodowych oraz ludzi 
dobrej woli w sprawie narusza-
nia praw człowieka w naszym 
wielonarodowym, wielokultu-
rowym państwie.

O stanie poszanowania pra-
wa używania języka ojczyste-
go przez mniejszości narodowe 
i karach stosowanych wobec 
przedstawicieli mniejszości, mó-
wił z trybuny Parlamentu Euro-
pejskiego eurodeputowany Wal-
demar Tomaszewski. 

Niestety, zarówno wystąpie-
nie frakcji AWPL w Sejmie li-
tewskim jak i na arenie między-
narodowej nie zostało przyjęte 
przez przywódców Litwy jako 
znak, że muszą poczynić wnio-
ski, co do prowadzonej polityki 
wobec mniejszości narodowych, 
polskiej społeczności na Litwie.

Lawina ostrej krytyki i 
oskarżeń oraz zarzuty braku 
lojalności wobec Litwy padły 
z ust zarówno prezydent Dalii 
Grybauskaitė, jak też premiera 
oraz innych polityków.  Przebi-
janie litewskiego muru stosowa-
nia podwójnych standardów wo-
bec obywateli nie będzie łatwe. 
Ale też z najnowszej historii 
wiemy, że nie ma takich murów, 
których nie sposób zburzyć. 

Janina Lisiewicz

fot. M
arian Paluszkiewicz
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Po raz kolejny startują tur-
nieje o puchary ZPL w siatków-
ce i koszykówce, organizowa-
ne przez Centrum Sportowe 
Związku Polaków na Litwie.  
9 stycznia br. w kawiarni „Pan 
Tadeusz” w Domu Polskim w 
Wilnie odbyło się pierwsze spo-
tkanie koordynatorów drużyn 
sportowych, biorących udział w 
turniejach o puchary ZPL w ko-
szykówce i siatkówce.   

Spotkanie zagaił prezes ZPL 
Michał Mackiewicz. Przywitał 
zebranych i życzył udanego oraz 
bogatego we wrażenia i sukcesy 
sportowego sezonu. Kolegów-
-sportowców witał również pre-
zes Centrum Sportowego ZPL 
Włodzimierz Sieniuć, który za-
praszał drużyny oraz kibiców do 
jak najliczniejszego udziału w 
rozgrywkach. Wyraził też na-
dzieję, że turnieje będą wzorem 
sportowej dyscypliny i koleżeń-
skości, co nie tylko ułatwia pra-
cę organizatorom i  cieszy kibi-
ców, ale też pozwala wykazać się 
uczestnikom zawodów i służy 
doskonaleniu mistrzostwa spor-
towego.  

Koordynatorzy drużyn zo-
stali zapoznani z regulaminem 
tegorocznych rozgrywek. Pod-
czas rzeczowej dyskusji każdy 
z obecnych miał okazję wypo-
wiedzieć swoje zdanie na temat 
prowadzenia rozgrywek, zasad 

Siatkówka Koszykówka
Nr Grupa A Grupa B Grupa A Grupa B

1 „UWB”, 
Wilno

„Bujwidze”, Bujwi-
dze

„IRSANA”, 
Nowa Wilejka

„Tores-ZPL”

2 „United”, 
Wilno

„Roto-W”, 
Wilno

„Polonus”, 
Troki

„Soleczniki”,
Soleczniki

3 „Soleczniki”, 
Soleczniki

„MBG”, 
Wilno

„KSP”,
Nowa Wilejka

„UNI-Team”,
Nowa Wilejka

4 „Victory”,
Kowalczuki

„Awiżenie”,
Awiżenie

„Sokół”,
Ejszyszki

„Gierwiaty”,
Wilno

5 „MJB”
Mickuny

„JPII”,
Wilno

„Stogodangos.lt”,
Niemenczyn

„MIXED”,
Podbrodzie

6 „Huragan”,
Wilno

„Ławaryszki”, 
Ławaryszki

„Landwarów”,
Landwarów

„UWB”, 
Wilno

7 „Kowalczuki”,
Kowalczuki

Startują turnieje sportowe o puchary ZPL
sędziowania, regulaminu. Na-
stępnie dokonano podziału na 
grupy drogą losowania.

Pierwsze gry nowego sporto-
wego sezonu o puchary ZPL w 
2014 odbędą się 18 i 19 stycz-
nia. Wszystkich miłośników 
siatkówki serdecznie zaprasza-
my do oglądania meczów i kibi-
cowania drużynom w sobotę  od 
godziny 12.00 do 16.00 i w nie-
dzielę od godz. 10.00 do 14.00 
w sali Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Wilnie. Zaś fanów drużyn 
koszykarskich do Gimnazjum 
im. Ferdynanda Ruszczyca w 
Rudominie w niedzielę od godz. 
10.00 do 17.30.

Przedstawiamy skład komi-
tetu organizacyjnego turniejów 
o puchary ZPL 2014: Włodzi-
mierz Sieniuć – przewodniczący, 
Mirosław Bieraza – zastępca ds. 
organizacyjnych, Marek Pszczo-
łowski – kierownik ds. bieżących 
turnieju koszykówki, Ryszard 
Gierasim – kierownik ds. bieżą-
cych turnieju koszykówki, Zbi-
gniew Sienkiewicz – kierownik 
ds. bieżących turnieju siatków-
ki, Urszula Sieniuć – zastępca 
ds. organizacyjnych, Greta Naj-
mowicz i Wiktoria Owczarowa 
– naświetlanie turniejów w me-
diach.

Centrum Sportowe ZPL

Koło im. M.K. Ogińskie-
go jest jednym z najstarszych i 
najliczniejszych wśród licznego 
grona kół Wileńskiego Miejskie-
go Oddziału ZPL. Od ćwierćwie-
cza łączy ludzi różnych zawo-
dów, zainteresowań, dla których 
sprawą wielkiej wagi jest szeroko 
rozumiana polskość – język oj-
czysty, kultura, wiara, tradycje.

Założyciel koła i jego wie-
loletni prezes pan Stanisław 
Tuczkowski – jeden z aktyw-
nych działaczy ruchu budowa-
nia podwalin Związku Polaków 
na Litwie w Wilnie – nie żałował 
ani czasu, ani sił na to, by stwo-
rzyć w kole rodzinną atmosferę, 
rozwijać aktywność i chęć po-
znawania ojczystej historii, oto-
czyć opieką dzieci, dla których 
organizował wyjazdy na kolonie 
do Polski. Niestety, stan zdrowia 
nie zawsze pozwala mu ostat-
nio brać aktywny udział w ży-

To, co nas łączy
ciu koła, ale zawsze jest zapra-
szany i mile widziany w gronie 
rodaków.

Od kilku lat pana Stanisła-
wa w roli prezesa zastąpiła wi-
cedyrektor Domu Polskiego 
w Wilnie Krystyna Zimińska. 
Wspólnie z wieloletnimi akty-
wistami: Łucją Minajewą, Mi-
rosławą Skinder, Stanisławem 
Bardowskim, Janem Monastyr-
skim stara się dbać o to, by tra-
dycje jednego z najstarszych kół 
w mieście zostały zachowane. 
Wspólne obchody świąt, wy-
cieczki sprzyjają bliższemu po-
znaniu, zacieśnianiu więzi.

W ubiegłym roku członkowie 
koła – 48 osób – wybrali się na 
pięciodniową wycieczkę na po-
łudnie Polski. Zwiedzili Kraków, 
Wieliczkę, byli w hitlerowskim 
obozie śmierci w Oświęcimiu. Nie 
tylko poznali zarówno chlubną 
jak i tragiczną historię narodu, 
ale też mieli okazję obserwowania 
współczesnego życia kraju.  

Pracując w różnych dziedzi-
nach, nie zawsze obcując na co 
dzień w języku ojczystym, ludzie 
chcą mieć taką własną „oazę”, 
gdzie mogą porozmawiać o nur-
tujących ich sprawach, podzie-
lić się wrażeniami, podysku-
tować.  Wspólnie obchodząc 
święta pośpiewać wszystkim zna-

ne piosenki, posłuchać wierszy. 
Właśnie takie świąteczno-nowo-
roczne spotkanie koła odbyło się 
w ubiegły czwartek. Przybyło na 
nie do restauracji „Pan Tadeusz” 
w Domu Polskim 38 osób. Przy 
świątecznym stole, w przytul-
nej atmosferze mogli posłuchać 
śpiewu Zbigniewa Sienkiewicza, 
wierszy Aleksandra Śnieżki, któ-
ry jest członkiem koła i dla przy-
jaciół zaprezentował najnowsze 
swoje utwory. Z kolei pani Mi-
rosława Skinder przygotowała 
interesujący referat o historii ko-
lęd. Było też wspólne śpiewanie, 
pary wirowały w tańcu. Swojsko i 
dobrze czuli się w swoim gronie.

 Świąteczne życzenia złożył 

członkom koła prezes ZPL Mi-
chał Mackiewicz, który życzył 
rodakom zdrowia, aktywności, 
ciekawych inicjatyw.

Od czterech lat sprawująca 
funkcje prezesa Krystyna Zi-
mińska chciałaby rozwinąć dzia-
łalność koła w kierunku pracy 
społecznej: dbanie o miejsca pa-
mięci narodowej, wileńskie ne-
kropolie, jak i dobroczynność: 
niesienie pomocy tym, kto znaj-
duje się w trudnej sytuacji, po-
trzebuje opieki ze względu na 
wiek czy też stan zdrowia. Waż-
ne jest, by w takim stanie lu-
dzie wiedzieli, że mogą liczyć 
na wsparcie nie tylko bliskich, 
ale też przyjaciół z koła. 

W lutym członkowie koła 
im. M.K. Ogińskiego odbędą 
wycieczkę z przewodnikiem 
po Wilnie. Chętnych na tego 
rodzaju zwiedzanie jest wie-
lu, bo chociaż dla większości 
z nich Wilno jest miastem ro-
dzinnym, to muszą przyznać, 
że wiele ciekawych faktów z 
jego historii, miejsc pragnęli-
by poznać.

W jubileuszowym roku dla 
Związku i koła z pewnością nie 
zabraknie „u Ogińskiego” (koło 
liczy około 100 osób) interesu-
jących imprez i inicjatyw.   

 
Janina Lisiewicz

WAŻNE JEST, 
BY LUDZIE WIEDZIELI, 
ŻE MOGĄ LICZYĆ 
NA PRZYJACIÓŁ Z KOŁA

LIDERZY DRUŻYN OMAWIAJĄ PRZEBIEG PRZYSZŁYCH TURNIEJÓW

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA CZŁONKÓW KOŁA SKŁADA PREZES ZPL MICHAŁ MACKIEWICZ

fot. Paweł Stefanowicz
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W tym roku mija ćwierćwie-
cze założenia Związku Polaków 
na Litwie. Wracając wspomnie-
niami wstecz, przypominamy so-
bie, że miniony okres obfitował 
w społeczne inicjatywy. Z zapa-
łem zakładano koła Związku, 
odradzano szkolnictwo polskie... 
Niestety, wielu z tych, co stali u 
źródeł powstawania Związku 
już nie ma wśród nas, odeszli do 
innego świata. Z myślą o nich, 

Święto szkółki w Święcianach

pierwszych inicjatywach, dla 
uczczenia jubileuszu organiza-
cji w rejonie święciańskim planu-
je się wiele imprez. Jedna z nich 
odbyła się przed tygodniem. 

W pierwszych latach odro-
dzenia na prośbę rodziców i za 
poradą ówczesnego proboszcza 
w Święcianach została założo-
na szkółka języka polskiego, 
gdzie młodzież szkolna mogła 
się uczyć języka i zapoznać się 

z kulturą swych przodków.
10 stycznia br. odbyło się spo-

tkanie świąteczne w święciań-
skiej szkółce języka polskiego.

Obecnie szkółkę, do któ-
rej uczęszcza 23 uczniów pro-
wadzi nauczycielka Andrijana 
Slabadaitė-Stefanskaja. 

Szkółka mieści się w budyn-
ku Święciańskiej Szkoły Śred-
niej. Dyrektor tej placówki J. 
Siemaszka opiekuje się szkół-

ką, stworzył dobre warunki do 
jej działalności.

Na świąteczne spotkanie 
przybył dyrektor wraz z mał-
żonką, swą obecnością rodzi-
ców i uczniów zaszczycili: poseł 
na Sejm RL z ramienia AWPL 
Zbigniew Jedziński z małżonką, 
wiceprezes ZPL, prezes Świę-
ciańskiego Oddziału Rejono-

wego Związku, radna samorzą-
du rejonu święciańskiego Irena 
Bejnar,  prezes koła ZPL w No-
wych Święcianach, radny Wa-
cław Wiłkojć, prezes koła ZPL w 
Święcianach Danuta Hulewicz.

Uczniowie wykazali się do-
brą znajomością języka polskie-
go, deklamowali wiersze o tema-
tyce świątecznej i noworocznej, 
zaprezentowali przedstawienie, 
urządzili zgaduj-zgadulę. 

Najbardziej wyróżniają się ak-
tywnością w działalności szkół-
ki: Diana Masevičiutė, Karolina 
Činčikaitė, Akvilė Rastenytė. 

Podczas święta w roli Świę-
tego Mikołaja wystąpił Wacław 
Wiłkojć. Wręczył on uczniom 
prezenty. Czas  miłego spotka-
nia minął szybko, zaś wspo-
mnienia o nim na długo zosta-
ną w pamięci jego uczestników.

Walery Jemieljanow

Jubileusz ZPL na Ziemi Solecznickiej

Cykl imprez poświęconych 
obchodom jubileuszu 25-le-
cia ZPL w Solecznickim Od-
dziale Rejonowym Związku 
Polaków na Litwie rozpoczął 
się już w grudniu ubiegłego 
roku. Jako pierwsi ćwierć-
wiecze powstania obchodzili 
członkowie koła „Sosnówka” 
w Czużakompiach, za nimi 
– koło w Gierwiszkach. Uro-
czyste spotkania kół odbyły 
się również w  Taboryszkach, 
Dziewieniszkach oraz w kole 

zawsze wesołych i rozśpiewa-
nych „Solczan”.

Wszystkie plany, poświęcone 
organizacji pięknego jubileuszu, 
zostały omówione pod koniec li-
stopada 2013 roku podczas spo-
tkania prezesów kół Solecznic-
kiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, którzy z ochotą zabrali się 
nie tylko do podsumowania swej 
dotychczasowej działalności, ale 
też organizacji spotkań jubile-
uszowych w swoich kołach.

5 stycznia, w niedzielę, po 

Mszy św. odbyło się spotkanie w 
kole zespołu pieśni i tańca „Sol-
czanie”. 30 osób, tworzących 
znany daleko poza granicami 
Solecznik zespół folklorystycz-
ny, na czele z prezes koła Re-
giną Sokołowicz zebrało się w 
Centrum Kultury, by upamięt-
nić 25 rocznicę powstania naj-
większej organizacji polskiej na 
Litwie, podzielić się opłatkiem 
i wspólnie zaśpiewać kolędy. W 
spotkaniu udział wziął również 
prezes Solecznickiego Oddzia-

łu Rejonowego ZPL Zdzisław 
Palewicz, który dziękując za 
działalność na rzecz wspiera-
nia polskości oraz aktywność 
społeczną, wręczył członkom 
koła dyplomy uznania.

Kolejna impreza, poświęcona 
obchodom 25-lecia ZPL, odby-
ła się 7 stycznia w Dziewienisz-
kach. W odnowionej sali imprez 
gminy dziewieniskiej spotkali się 
członkowie kół ZPL z Dziewieni-
szek, Milkun i Jurgielan. Prezes 
koła w Dziewieniszkach Danu-
ta Sobol przedstawiła zebranym 
działalność koła, wspomnieniami 
o pierwszych krokach organiza-
cji podzielili się założyciele koła 
i pierwsi prezesi: Józef Masian i 
Władysława Szczykno. W gronie 
honorowych gości byli też prezes 
Solecznickiego Oddziału Rejono-
wego ZPL,  mer rejonu Zdzisław 
Palewicz, wicemer Andrzej An-
druszkiewicz, radna Łucja Du-
dojć i starosta gminy dziewieni-
skiej Czesława Marcinkiewicz. 

Podczas uroczystości najak-
tywniejsi członkowie kół zostali 
wyróżnieni dyplomami uzna-
nia za pracę na rzecz społecz-
ności polskiej w rejonie solecz-
nickim.

Zgodnie z ustaleniami przy-
jętymi na zebraniu Oddziału, 
obchody jubileuszu będą trwa-
ły do marca 2014 roku. W tym 
czasie wszystkie koła będą mia-

ły okazję do świątecznych spo-
tkań  w swoim gronie oraz go-
ścić przyjaciół.  

Celem tych jubileuszowych 
imprez jest odnowa ducha pol-
skości, przypomnienie historii 
kół ZPL i osób, które się przy-
czyniły do stworzenia najbar-
dziej licznej i silnej organizacji 
polskiej na Litwie. Ważnym ele-
mentem tych spotkań jest uho-
norowanie członków kół. Dziś 
w Solecznickim Oddziale zrze-
szonych jest ponad 1600 osób. 
Do wyróżnień za nieustan-
ną aktywność i działalność na 
rzecz społeczności polskiej rejo-
nu solecznickiego zostało zgło-
szonych przez prezesów kół po-
nad 200 osób. Wszyscy zostaną 
uhonorowani podziękowania-
mi prezesa Oddziału.

Wspólna impreza jubile-
uszowa członków Solecznickie-
go Oddziału Rejonowego ZPL 
jest planowana na 1 marca br. 

Beata Pietkiewicz,
wiceprezes Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego ZPL

ZGODNIE Z 
USTALENIAMI 
OBCHODY JUBILEUSZU 
BĘDĄ TRWAŁY 
DO MARCA

W PIERWSZYCH LATACH 
ODRODZENIA NA PROŚBĘ 
RODZICÓW ZOSTAŁA 
ZAŁOŻONA SZKÓŁKA 
JĘZYKA POLSKIEGO

POPISY MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁKI JĘZYKA POLSKIEGO

GOŚCIE WRAZ Z DYREKCJĄ SZKOŁY I NAUCZYCIELKĄ JĘZYKA POLSKIEGO

PREZES SOLECZNICKIEGO ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL ZDZISŁAW PALEWICZ 
SKŁADA ŻYCZENIA CZŁONKOM KOŁA ZWIĄZKU W DZIEWIENISZKACH
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KRZYŻE W 
EJSZYSZKACH
Przydrożny krzyż powstańca 
styczniowego, krzyż ścienny 
wyrzucony na śmietnik z pol-
skiej szkoły i krzyże polskich 
partyzantów na cmentarzu. 
Wiele tych krzyży. A przecież 
jest ich znacznie więcej na te-
renach wschodnich dawnej  
II Rzeczypospolitej. Dokumen-
tują zdarzenia związane z dą-
żeniami Polaków do niepod-
ległości. Świadczą o ludziach, 
przywołują pamięć o nich i zo-
bowiązują.

Temu ma służyć, powstające 
w Gdańsku Muzeum II Wojny 
Światowej.

TU WALCZYLI POLSCY 
POWSTAŃCY
W tym celu pracownicy placów-
ki odbywają niejednokrotnie da-
lekie podróże. 

Wyruszając na kolejną wy-
prawę na Litwę nie spodziewa-
liśmy się, że podczas pozyskiwa-
nia eksponatów dla powstającego 
Muzeum II Wojny Światowej, 
natrafimy na szczególną pa-
miątkę związaną z Powstaniem 
Styczniowym, którą przyjdzie 
nam doraźnie ratować. Ale po 
kolei. W stosunkowo chłodny, 
choć słoneczny dzień, 25 paź-
dziernika 2013 roku, wraz z 
pracownikiem Muzeum Bartło-
miejem Garbą, wyruszyliśmy sa-

mochodem służbowym z Wil-
na do niewielkiej miejscowości 
Ejszyszki. W podróży towarzy-
szyli nam, zamieszkali w Wil-
nie: Zygmunt Olszewski, kom-
batant AK, ps. „Korej” i – nie po 
raz pierwszy wspierający nas or-
ganizacyjnie na Litwie – Robert 
Gasiński, przedstawiciel Klubu 
Miłośników Broni Wojskowej w 
Wilnie i stowarzyszeń polonij-
nych w Wilnie.

Miasteczko Ejszyszki jest 
to kilkutysięczna miejscowość 
na Litwie usytuowana na po-
łudnie od Wilna, w rejonie so-
lecznickim. Dzisiaj leży tuż przy 
granicy z Białorusią. Tereny te 
pozostają zapisane w historii 

Echa powstania Powstania Listopadowego i Po-
wstania Styczniowego. To wła-
śnie m. in. tu, pod Ejszyszkami, 
podczas Powstania Listopado-
wego, potyczkę z Moskalami 
stoczył, cofający się z Puszczy 
Rudnickiej, oddział akademi-
ków wileńskich pod dowódz-
twem Emeryka Stankiewicza. 
Po wybuchu Powstania Stycz-
niowego, gdy w lutym 1863 r. 
przechodził przez te tereny od-
dział Ludwika Narbutta, w Ej-
szyszkach dołączyło do niego 80 
powstańców z księdzem Horba-
czewskim na czele. Podobnych 
zdarzeń było, oczywiście, znacz-
nie więcej.

PRZEWRACANY I  
ŁAMANY PRZEZ  
KOMUNISTÓW
W dziejach powstań były sukce-
sy, niestety, nie brakowało rów-
nież dotkliwych strat. W wal-
kach, potyczkach i zasadzkach 
ginęli Polacy. Czas zatarł pamięć 
o wielu z nich. O jednym, dzi-
siaj już anonimowym, pamięć 
przetrwała dzięki przodkom 
Zygmunta Olszewskiego. Jego 
rodzina przed wojną posiada-
ła w Ejszyszkach trzy domy i 
duże gospodarstwo rolne. Tuż 
za miastem, na kolonii, jak to 
niegdyś nazywano, przy drodze 
do Roubiszek, stał ich dom let-
niskowy. Według rodzinnych 
przekazów, w 1863 r., na dro-
dze przed ich domem, Moska-
le zabili jednego z powstańców. 
Miano go pochować na cmen-
tarzu w Ejszyszkach. W rodzi-
nie żywa jednak pozostała pa-
mięć miejsca jego śmierci. Kiedy 
w 1918 r. Polska odzyskała nie-
podległość, ojciec Zygmunta Ol-
szewskiego, Michał, postanowił 
działać. Na początku lat 20.  
XX w., w miejscu śmierci po-
wstańca, postawiono dębowy 
krzyż. Przy jego wykonaniu pra-
cowało kilku cieśli i – jak się dzi-
siaj wspomina – liczył 9 do 12 
metrów wysokości. Krzyż zdo-

bił rzeźbiony ołtarzyk i równie 
pięknie wyrzeźbione wykończe-
nia ramion krzyża. 

Krzyż przetrwał nietknięty 
do zakończenia II wojny świa-
towej. Nastały niekorzystne 
dla niego lata. Był kilkakrotnie 
przewracany i łamany przez nie-
chętnych mu komunistów. Ro-
dzina państwa Olszewskich i 
przyjaciele, najczęściej pod osło-
ną nocy, stawiali krzyż ponow-
nie w jego uprzednie miejsce. 
Niestety, na skutek zniszczeń, a 
przede wszystkim złamań, krzyż 
stawał się coraz krótszy. Nieko-
rzystnie na jego losy wpłynęło 
również umiejscowienie. Nie ma 
już, stojącego tu niegdyś, dom-
ku letniskowego Olszewskich, a 
droga przy krzyżu prowadzi do 
odległej o niecałe trzy kilometry, 
zamkniętej dla ruchu, granicy.

W SZCZERYM POLU
Krzyż stoi dzisiaj samotnie i do-
słownie w przysłowiowym szcze-
rym polu. Najbliższe domy w 
Ejszyszkach położone są w odle-
głości kilkuset metrów stąd. Nie 
konserwowany, przegnił w podsta-
wie i zaczął się chylić ku upadkowi. 
Jak przyznał Zygmunt Olszewski, 
nie dawało mu to spokoju, wręcz 
„nie mógł spać” i zwrócił się do 
nas o pomoc. Mimo wielu innych 
zadań w Ejszyszkach wyrazili-
śmy chęć działania, poczuliśmy 
się wręcz zobowiązani do tego. 
Okrągła, 150. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego, wzmoc-
niła w nas motywację.

Wykopaliśmy nowy dół i 
– postawiony równo krzyż – 
wzmocniliśmy nazbieranymi 
na miedzach okolicznych pól 
dużymi kamieniami. Przyglą-
dając się mocno już zniszczone-
mu krzyżowi wyrażaliśmy cichą 
nadzieję, że może znajdzie się w 
miarę szybko jakieś muzeum lub 
też inna instytucja, która zabez-
pieczy i zakonserwuje zabytko-
wy już dzisiaj obiekt, a w jego 
miejsce postawi nowy. (...)

Przed tygodniem redakcję NG odwiedził pan Zygmunt Olszewski – żołnierz AK, który urodził się i 
spędził dzieciństwo oraz młodość w Ejszyszkach. Pan Zygmunt zwrócił się do nas z prośbą opubli-
kowania materiału o krzyżu upamiętniającym poległego powstańca Powstania Styczniowego. Krzyż 
ten wymaga ochrony, a pan Zygmunt, niestety, nie jest już w stanie ze względu na wiek czynnie tym 
się zająć. Historię krzyża i ejszyskich śladów zarówno powstania 1863 roku, jak i II wojny światowej 
pan Zygmunt opowiedział badaczom z Polski, z Gdańska, którzy zbierają eksponaty do Muzeum II 
Wojny Światowej. Dziś zamieszczamy urywek artykułu z gazety „Nasz Gdańsk” autorstwa Walde-
mara Kowalskiego. I mamy nadzieję, że historia opowiedziana ustami rodaków z Gdańska zdopinguje 
miejscowe koło ZPL, Ejszyskie Gimnazjum do podjęcia się opieki nad zabytkowym krzyżem – świad-
kiem historii oraz postaw Polaków, zamieszkałych na tych terenach. 

POWSTAŃCZY KRZYŻ STOI DZIŚ W SZCZERYM POLU

NA ZDJĘCIU SPRZED WOJNY WIDAĆ JAK WYSOKI BYŁ TO KRZYŻ
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Klub Włóczęgów Wileńskich 
postanowił w typowy dla siebie, 
aktywny sposób, dołączyć do wi-
leńskiej akcji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Młodzież 
zorganizowała dwie imprezy – 
„Bitwę Mózgów” oraz grę orien-
tacyjną „Gdzie się ukrył św. Mi-
kołaj”. Wpisowe z obu imprez 
były przekazane na rzecz WOŚP.

W piątkowy wieczór 15 dru-
żyn zebrało się w kawiarni „Sa-
kwa”, aby swoją pomysłowością 
i wiedzą wywalczyć zwycięstwo 
i stać się posiadaczami zaprosze-
nia do kina „Pasaka”. Organi-
zatorzy przygotowali pytania z 
dziedziny sztuki, muzyki, histo-
rii, filmu, wynalazków, wiedzy 
o Polsce. Pytania nie były łatwe, 
ale miła, przyjacielska atmosfe-
ra była doskonałym środkiem 
dopingującym do wysiłku umy-
słowego. W wyniku „bitwy mó-
zgów” rola zwycięzcy przypadła 
drużynie UNO.

Następnego dnia, od rana, 9 
pięcioosobowych drużyn biega-
ło po mieście szukając ciekawych 
miejsc w Wilnie wytypowanych 
przez organizatorów. W ich usta-
leniu pomóc im miały poprawne 
rozwiązania zagadek, rebusów, 
analiza zdjęć i rysunków. Nie wy-
starczyło tylko odnalezienie tych 
„ciekawych miejsc” na Starówce, 
należało odpowiedzieć też na py-
tania z nimi związane.

Opinie uczestników o grze 
nie były jednoznaczne. Zdaniem 
wielu gra była bardzo trudna, na 
wiele pytań nie potrafiono dać 
odpowiedzi, co mogło demoty-
wować jej uczestników. Jednak 
byli też tacy, na których ta miej-
ska zabawa zrobiła wielkie wra-
żenie i żałowali, że tak szybko 
dobiegła końca. 

Wszyscy byli zgodni co do 
tego, że udało się im ten dzień 
spędzić aktywnie, w gronie przy-
jaciół. I pomimo tego, że pogoda 

Połączyć przyjemne z pożytecznym

Inicjatywa Jerzego Owsiaka 
tego roku wystartowała po raz 
22, by zdobyć środki na zakup 
sprzętu specjalistycznego do ra-
towania zdrowia i życia dzieci 
oraz usprawniający opiekę nad 
seniorami. Za przykładem roda-
ków z Polski i świata, po raz dru-
gi WOŚP zagrała też w Wilnie. 
Dom Polski oraz kawiarnia „Sa-
kwa” były tymi placówkami, któ-
re użyczyły swoich lokali dla tych, 
kto zechciał tego dnia zaprezen-
tować swą twórczość oraz tych, 
kto poczuwając się do solidarno-
ści z rodakami, pragnął wesprzeć 
Orkiestrę swymi datkami.

Na objętą honorowym pa-
tronatem przez ambasadora RP 
na Litwie Jarosława Czubińskie-
go imprezę stawiło się wiele ze-

Łańcuch nieobojętnych serc

Tego roku po raz drugi w Wilnie zagrała Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy, która w łańcuch nieobojętnych serc połączyła 
rodaków w Polsce, na Litwie i świecie.

niezbyt sprzyjała, drużyny dotar-
ły do mety i z niecierpliwością 
czekały na ogłoszenie wyników. 
Pierwsze miejsce zdobyła i zapro-
szenia do kina „Pasaka” wygrała 
drużyna Wileńskiej Młodzieży 
Patriotycznej. Drugie – druży-

na członków KWW „Bałamuty 
Białe Buty”, którą Młodzież Pa-
triotyczna wyprzedziła o jedyne 
0,5 punktu. Nagrodą za drugie 
miejsce był dwugodzinny karnet 
do kręgielni.

 Tak udało się nam połączyć 

przyjemne z pożytecznym: do-
brze się zabawić i wesprzeć akcję 
niesienia pomocy chorym dzie-
ciom i starszym osobom.

Kamila Gasińska

społów i wykonawców zarówno 
doskonale znanych, jak i począt-
kujących, nie zawiedli też wo-
lontariusze – gimnazjaliści oraz 
studenci polonistyki na UW i 
Uniwersytecie Edukologii. Jed-
nak publiczności, uczestników 
imprez chciałoby się widzieć 
bardziej licznie zgromadzonych. 
Trudno powiedzieć co o tym za-
decydowało: brak należytej in-
formacji (agitacji?), czy  tradycji 
takich akcji. (Prawda, na orga-
nizowanej przez państwo Jure-
wiczów i zespół „Stella Spei” lo-
kalnej akcji dobroczynnej, sala 
Domu Polskiego była wypełnio-
na po brzegi.) Więc jednak or-
ganizatorzy muszą się zastano-
wić, co uczynić w przyszłości, by 
wynik grania WOŚP był jeszcze 

bardziej imponujący. Tego roku 
zebrano w Wilnie ponad osiem 
tysięcy litów.

Jeżeli imprezy w Domu Pol-
skim w Wilnie były w większości 
przeznaczone dla dzieci: popisy 
„Sto uśmiechów”, warsztaty z 
dekorowania ciasteczek, słucha-
nie artystycznego czytania ba-
jek, to wieczór w kawiarni „Sa-
kwa” był raczej dla dorosłych.

Właściciel „Sakwy” Witold 
Rudzianiec bardzo serdecznie 
wszystkich witał, częstował, 
a utarg tego wieczoru obiecał 
przekazać na WOŚP. Na sce-
nę w jednej z sal kawiarni ko-
lejno zapraszał wykonawców. 
Przed zebranymi wystąpili ak-
torzy  Polskiego Studia Teatral-
nego w Wilnie (kierownik Lilia 

Kiejzik), którzy w jakże pasu-
jącej do tematu widowiska „Na 
wileńskiej ulicy” scenerii, prze-
nieśli obecnych do Wilna z lat 
międzywojnia: ze szlagierami, 
strofami poetyckimi Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Witolda Hulewicza oraz Hen-
ryka Mażula.

Swoją twórczość rodakom 
prezentował lubiany i cenio-
ny przez wilnian Aleksander 
Śnieżko (wkrótce ma się uka-
zać już piętnasty tomik jego 
poezji); własne wiersze dekla-
mowali przedstawiciele Nowej 
Awangardy Wileńskiej: Ma-
rzena i Agnieszka Mackojć, 
Dariusz Kaplewski, Daniel 
Krajczyński oraz Tomasz Ta-
mošiunas.

Fajnie się popisali (grą na 
gitarze i śpiewem) Łukasz Ka-
miński i Tomasz Pieczuro oraz 
Paulina Klimašauskaitė, której 
akompaniował Grzegorz Jur-
gielewicz (m. in. autor piosenki 
„My, Polacy z Wileńszczyzny”).

Jak zawsze serdecznie wi-
downia witała Kapelę Wileń-
ską z jej wileńskimi utworami, 
które śpiewano wspólnie.

Zebranych w „Sakwie” roda-
ków odwiedzili wicemarszałek 
Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak 
i poseł Tadeusz Aziewicz.

Miły, kameralny wieczór 
trwał ponad trzy godziny i zro-
dził ideę, że Wilno powinno 
również mieć „swoją” dobro-
czynną akcję.

Tegoroczne granie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy na swym koncie w niedzie-
lę o północy miało około 34 
mln złotych. Ale to nie jest 
ostateczny wynik 22 jej gra-
nia, bowiem pieniądze jesz-
cze wpływają i dopiero w koń-
cu stycznia będzie końcowe ich 
podliczanie. Ofiarowane ser-
cem posłużą potrzebującym i 
to jest piękny gest naszej ludz-
kiej solidarności.

Janina Lisiewicz

ŚPIEWA KAPELA WILEŃSKA

WIERSZE ALEKSANDRA ŚNIEŻKI SĄ LUBIANE PRZEZ RODAKÓW

fot. Paweł Stefanowicz
fot. Janina Lisiewicz
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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 
Polaków na Litwie 
informuje, że zarów-
no poszczególne od-
działy i koła, jak też 
każdy z członków 
ZPL osobiście, zgła-
szając się do Biura 
Zarządu Związku 

(Dom Kultury Pol-
skiej w Wilnie, po-
kój nr 308 we środy 
i czwartki od godz. 
11.00 do 16.00), 
o ile  ma opłacone 
składki, może otrzy-
mać nową legityma-
cję członkowską. Za-
praszamy.

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 Pięknego Jubileuszu senior-
ce Polskiego Uniwersytetu Trzeciego  
Wieku w Solecznikach, Szanownej 
Pani Stanisławie CZEPIELEWSKIEJ 
najserdeczniejsze życzenia: szczęścia ro-
dzinnego, dobrego zdrowia i wytrwałości 
na długie lata, pogody ducha, aktywności w 
pracy społecznej oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW

Z okazji Urodzin Stanisławie SKOR-
NIAKOWEJ wiązankę serdecznych ży-
czeń: zdrowia, pomyślności, jasnych i 
pogodnych dni na drodze życia oraz 
miłości i serdeczności najbliższych osób

składa Druskienicki Oddział ZPL

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 Czytelników 

i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenume-
rować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocz-
towym na terenie całej Litwy na 2014 rok. Pre-
numerata na luty i dalsze miesiące będzie trwała 
do 22 stycznia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta 
będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenu-
meraty 4,59 Lt obejmują opłatę pobieraną przez 
pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. 
Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechce-
cie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku 
Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 


