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GŁUPI,  
GŁUPSZY, KIEP...
To, że kultura wysławiania się nie jest 
u nas na najwyższym poziomie, mo-
gliśmy się nieraz przekonać słuchając 
polemik rodzimych polityków. Ostat-
nio jednak chamstwo językowe wy-
płynęło na szersze wody – międzyna-
rodowe. Nie takie znów szerokie, bo 
nadbałtyckie, ale nie czyni to hono-
ru siostrom – republikom bałtyckim. 
Przyznać należy, że o siostrzanych 
uczuciach zapomniały one praktycz-
nie od razu po odzyskaniu niepodle-
głości. Zaczął się wyścig, kto lepszy. 
A Europa, jak na przekorę, realizując 
w tym regionie większe projekty, po-
strzega trzy kraje bałtyckie jako jed-
nolity organizm. Ot, chociażby taka 
Ria Baltica. Wiadomo, wielkim utrud-
nieniem w połączeniu kolejowym z 
resztą Europy jest pozostałość po 
sowieckiej przeszłości – szersze od 
europejskich tory. By połączyć od-
powiadającą europejskiemu standar-
dowi linią kolejową Warszawę z Hel-
sinkami, przez Kowno, Rygę i Tallin 
mają biec nowe tory. Ale... Otóż, jak 
i w innych kwestiach, trzy siostry po-
trafiły znaleźć kość niezgody. Tory 
łączące stolice Polski, Łotwy, Estonii 
i Finlandii, na Litwie mają biec przez 
tymczasową stolicę – Kowno. W pro-
jekcie studyjnym (zamówionym przez 
poprzedni rząd) właśnie Kowno jest 
tym centralnym punktem na Litwie. 
Obecny rząd domaga się, by było 
też odgałęzienie do Wilna. Koszty 
tej odnogi, bagatela, jeden miliard. 
Mało tego, jej budowa może  wydłu-
żyć czas realizacji projektu i w efek-
cie można się spóźnić i nie otrzymać 
europejskich pieniędzy. Takie żądanie 
litewskiego ministra łączności wypro-
wadziło z równowagi jego estońskie-
go kolegę, który nazwał przedstawi-
cieli litewskiego rządu głupkami. Cóż, 
mało dyplomatyczne określenie. Więc 
nasz szef dyplomacji miał wezwać 
na swój ministerialny dywanik amba-
sadora Estonii, czy też wystosować 
notę... Jednak wystarczyły telefonicz-
ne przeprosiny, jakie do swego „głup-
kowatego” kolegi wystosował estoń-
ski minister. Ten przeprosiny przyjął. 
Ale też wraz z premierem zapewnił, 
że kolej ma trafić do Wilna. Jak łą-
czyć stolice – to wszystkie. Prawda, 
w mediach i urzędowych korytarzach 
mówi się coraz głośniej o tym, że tu 
nie o prestiż stolicy chodzi, a tylko o 
to, że już dawno osoby mające wgląd 
do dokumentacji technicznej wykupiły 
działki, przez które ma biec kolej. No 
i czekają na bajońskie sumy z naszej 
kieszeni. No i kto tu kiep? Jak zawsze 
– podatnik.

Jubileusz Związku Polaków na Litwie jest obecnie obchodzony w kołach, które 
powstawały w różnych regionach Litwy z potrzeby serca i naszego narodowego 
romantyzmu przed 25 laty, dają możliwość powrotu do tamtych lat. Lat, kiedy byliśmy 
tak bardzo mocni duchem, spragnieni wolności, pełni wiary, że to już czas na to, by 
wreszcie wyartykułować, iż nikt nam nie będzie dyktował, jak mamy kształcić i 
wychowywać swoje dzieci, nie zmuszał do mówienia do rodaka w urzędzie w 
państwowym, ale obcym dla nas obojga języku, nie robił z Tekli – Fiokły, a z Józefa – 
Josifa i jeszcze wiele innych rzeczy: odzyskanie swojej zagrabionej dziadkom i rodzicom 
ziemi, prawa do własnej historii i swoich bohaterów, bycia Polakiem na Litwie, któremu 
już nikt nie będzie grzebał w rodowodzie, ani przekształcał w jednolitą masę 
„wielkiego” sowieckiego, czy „małego” litewskiego narodu. Możemy sobie dziś 
powiedzieć co się nam udało i pomyśleć o tym, jakie błędy popełniliśmy i, bodajże, 
najważniejsze – uświadomić sobie, że warto było i warto jest. Bo nikt (tak było w ciągu 
minionych wieków i tak jest dziś) niczego nam nie „podaruje”, jeżeli na to nie będzie 
nas stać. 

WIELOPOKOLENIOWA RODZINA BEZDAŃSKICH POLAKÓW

To, co nas 
łączy 
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Przyćmiony optymizm
W Wilnie, z okazji wydarzeń 13 stycznia gościła delegacja Sejmu RP. 
W jej skład wchodzili: wiceprzewodniczący Sejmu RP, 
przewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia 
Parlamentarzystów Sejmu i Senatu RP i Sejmu RL Eugeniusz 
Grzeszczak oraz poseł Tadeusz Aziewicz, członek Zgromadzenia, 
przewodniczący grupy współpracy parlamentarnej między Polską a 
Litwą. Członkowie polskiej delegacji wzięli też udział w spotkaniu 
prezydium Zgromadzenia, które odbyło się w litewskim Sejmie. 
Zwróciliśmy się do posła Tadeusza Aziewicza o skomentowanie 
przebiegu wizyty.

?Panie pośle, jakie wrażenie 
wywarła na Panu ta wizyta 

i czy optymizm, jaki polska 
delegacja i Pan osobiście w 
niej pokładał się sprawdził?

Przybyliśmy na Litwę, by 
wspólnie z Litwinami wziąć 
udział w obchodach tragicznych 
wydarzeń 13 stycznia. Byłem na 
Litwie w tamtym okresie i dobrze 
wiem, jak zdeterminowany był 
naród w walce o swoją niepodle-
głość. Polska wspierała Litwę na 
jej drodze do wolności, jak też w 
późniejszych staraniach wstąpie-
nia do Unii Europejskiej i NATO. 
Wspieraliśmy też Litwę w trakcie 

jej prezydencji w Radzie Euro-
py. Właśnie ze względu na to, że 
zależało nam na jej pomyślnym 
przebiegu, w ciągu tego okresu 
wstrzymaliśmy się od omawia-
nia spraw bilateralnych, nie ak-
centowaliśmy realizacji założeń 
Traktatu dotyczących praw pol-
skiej mniejszości na Litwie.

Niestety, końcówka prezy-
dencji zbiegła się z decyzją litew-
skiego sądu w sprawie nałożenia 
kary na pana Bolesława Daszkie-
wicza i z zaostrzeniem napięcia 
pomiędzy miejscowymi Polaka-
mi a stroną litewską.

Pokładaliśmy nadzieję, że 

nowa sytuacja na Litwie po 
ostatnich wyborach parlamen-
tarnych, udział AWPL w koalicji 
rządzącej będzie sprzyjał rozwią-
zaniu problemów polskiej mniej-
szości. Niestety, ostatnie wyda-
rzenia nadzieje te nadszarpnęły.

?Jest to przykre zaskocze-
nie?
Oczywiście. Tak samo zresz-

tą, jak przemówienie eurode-
putowanego Vytautasa Lands-
bergisa w czasie uroczystego 
posiedzenia Sejmu RL. W cza-
sie obchodów takiej rocznicy ra-
czej nie porusza się tematów z 
nią nie związanych, tym bardziej 
tak drażliwych, jak stosunki z 
mniejszością narodową.

?Jak Pan ocenia reakcję 
frakcji AWPL podczas po-

siedzenia 13 stycznia?
Nie chciałbym wyrażać swo-

jej oceny, jest to prawo posłów. 
Ostatnie wydarzenia – mam na 
myśli orzeczenie sądu i prze-
mówienie Vytautasa Landsber-
gisa widocznie zdeterminowały 
członków frakcji do podjęcia ta-
kiego kroku.

?Na wiosnę, a konkretnie 
w kwietniu Polska i Litwa 

będą obchodziły 20-lecie 
podpisania Traktatu o przy-
jaznych stosunkach i dobro-
sąsiedzkiej współpracy. O ter-
minach i tematach rozmów, 
dotyczących tego dokumen-

tu, rozmawialiście panowie 
podczas spotkania prezy-
dium Zgromadzenia, które 
odbyło się w Wilnie, w litew-
skim Sejmie 14 stycznia. Co 
z nich wynika? Przewodni-
czący Zgromadzenia po stro-
nie litewskiej, wicemarszałek 
Gediminas Kirkilas zapowie-
dział, że kolejne posiedzenie 
Zgromadzenia odbędzie się 
w kwietniu, a Litwa może 
się szczycić, że z 70 punk-
tów Traktatu ma do wykona-
nia zaledwie półtora punktu.

To, czy w kwietniu będziemy 
mieli kolejne posiedzenie Zgro-
madzenia zależy całkowicie od 
Litwy. To Litwa powinna – ale 
to zależy od jej dobrej woli i żad-
nego nacisku ze strony polskiej 
być nie może – poczynić kroki, 
by zruszyć z miejsca realizację 
postulatów polskiej mniejszo-
ści. Problemy są wciąż te same 
i znane od lat. Przede wszyst-
kim chodzi tu o zwrot ziemi, 
polskie szkolnictwo, używanie 
języka mniejszości w życiu pu-
blicznym (podwójne nazewnic-
two), zapisy nazwisk.

Obecny stan nie potwierdza 
dobrej woli koalicji rządzącej, 
która w swoim programie zapi-
sała działania służące rozwiąza-
niu tych problemów. Punkt cięż-
kości jest po stronie litewskiej.

?O ile Litwa nie uczyni kro-
ków na drodze realizacji 

założeń Traktatu, to Zgro-
madzenie się nie odbędzie?

Posiedzenie Zgromadzenia 
– poważnego gremium, działają-
cego w oparciu o Traktat nie ma 
sensu w sytuacji, kiedy nie ma 
postępu w rozwiązywaniu klu-
czowych problemów. Co nie zna-
czy wcale, że jeżeli stan ten się 
zmieni, nie będzie inaczej. Moż-
na stosunkowo szybko przystą-
pić do wznowienia pracy. Jednak 
dotychczasowe doświadczenie 

nie daje powodu do nadmierne-
go optymizmu. 

?Litwini twierdzą, że nie 
mają zaległości w realiza-

cji Traktatu.
Pozostały czas zarówno stro-

na polska, jak i litewska musi wy-
korzystać, by zrewidować, które 
z postanowień Traktatu nie zo-
stały wykonane, chociaż niektó-
re rzeczy są oczywiste. I trudno 
jest mi zrozumieć racje strony li-
tewskiej. Czyżby źródło proble-
mu kryło się o wiele głębiej niż 
nam się wydawało i potrzebne 
będą długotrwałe i kardynalne 
zmiany w rozwoju społeczeń-
stwa, by można było przystąpić 
do rozwiązania problemów pol-
skiej mniejszości na Litwie.

?A co pozostaje na dziś? 
Potrzeba rozmów, kontakto-

wania się różnych grup, pozna-
wania siebie i przekonywania do 
swoich racji. Właśnie to stawia 
sobie za cel polsko-litewska grupa 
współpracy parlamentarnej, któ-
rej przewodniczę, a po stronie li-
tewskiej kieruje nią poseł Michał 
Mackiewicz, prezes ZPL. Staramy 
się czynić wszystko, by sprzyjać 
działaniom na rzecz dobrych re-
lacji pomiędzy naszymi krajami.

?Cóż, życzymy pomyślności 
grupie i liczymy na to, że 

jednak 20. rocznicę podpisa-
nia Traktatu będziemy świę-
towali wspólnie, podczas ob-
rad Zgromadzenia.

Bardzo bym tego pragnął i 
jest to realny wizerunek, o ile 
kluczowe sprawy ruszą z miej-
sca, np. zostanie przyjęta Ustawa 
o mniejszościach narodowych. 
Samych dobrych chęci już nie 
wystarczy, potrzebne są działa-
nia.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała  
Janina Lisiewicz

POSEŁ TADEUSZ AZIEWICZ CHCIAŁBY BYĆ OPTYMISTĄ
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Po opuszczeniu przez frak-
cję AWPL sali sejmowej podczas 
uroczystego posiedzenia z oka-
zji 13 stycznia na znak protestu 
przeciwko nagonce na społecz-
ność polską za używanie języka 
ojczystego w nazewnictwie ulic 
oraz obraźliwych insynuacji za-
wartych w przemówieniu Vytau-
tasa Landsbergisa, w przestrze-
ni medialnej zaroiło się od słów 
potępienia tego kroku, oskar-
żeń o braku szacunku do ofiar 
wydarzeń sprzed 23 lat, wywal-
czonej niepodległości. I były to 
komentarze nie tylko tzw. eta-
towych antypolskich krzykaczy. 
Swe negatywne zdanie na te-
mat postawy posłów z ramienia 

Kwiatki z innej bajki
AWPL wyrazili też przywódcy 
państwa. Dało to początek no-
wej fali wyszukiwania win, do-
szukiwania się oznak tzw. nielo-
jalności Polaków zamieszkałych 
na Litwie wobec swego kraju. W 
tym antypolskim rwetesie tak 
„czuła” opinia publiczna cał-
kiem „przegapiła” pewien dość 
intrygujący fakt: w dzienniku 
„Respublika”, 18 stycznia br., 
został zamieszczony wywiad z 
przewodniczącym wspólnoty 
żydowskiej w Kownie. Podczas 
rozmowy dziennikarz zapytał 
go o to, jak się ustosunkowuje 
do tego, że w Dniu Obrońców 
Wolności zarówno posłowie, 
jak i inni uczestnicy obchodów, 

mieli wpięte do klap stylizowane 
niezapominajki. Otóż te niewin-
ne kwiatki znane nam z miłego 
wierszyka Marii Konopnickiej: 
„Niezapominajki/ to są kwiatki 
z bajki! / Rosną nad potoczkiem, 
/ patrzą rybim oczkiem. (...)” 
okazały się być, według rozmów-
ców, symbolem Vehrmachtu (sił 
zbrojnych III Rzeszy, których 
działania, m. in. na terenie Pol-
ski – i nie tylko – zostały uznane 
za zbrodnicze). Przewodniczący 
wspólnoty żydowskiej w Kownie 
nie był widocznie obecny tego 
dnia na Litwie, bo ten fakt prze-
oczył i wyraził swoje zdziwienie, 
że politycy nie są w tej materii 
uświadomieni. A cała armia do-

radców, sekretarzy pobierająca 
wypłaty z kieszeni podatnika jest 
niedouczona. Rozmówcy pra-
gnęliby też się dowiedzieć, kto 
był autorem pomysłu użycia nie-
zapominajek jako symbolu tego 
dnia. Prawda, przewodniczący 
wspólnoty żydowskiej nie ze-
chciał skierować osobiście takie-
go zapytania do odpowiednich 
służb, jak też nie życzył sobie, by 
to uczynił ktoś z jego rodaków, 
bowiem obawia się, że Żydzi 
znów zostaną oskarżeni o szu-
kanie dziury w całym. Czy po-
mysł z użyciem niezapominajek 
jest naprawdę skandalem? Jak 
długo pewne symbole będą miały 
„złą sławę” i kto jest obowiązany 
do czuwania nad tym, by nie wy-
woływały demonów z przeszło-
ści? Chyba tego się nie dowie-
my, bowiem w odróżnieniu od 

„przewinienia” Polaków, autorzy 
„niezapominajkowej afery” (o ile 
takowa była) nie doczekali się – 
jak dotychczas – najmniejszego 
upomnienia. A jeżeli ta cała hi-
storia z niezapominajkami jest 
owocem wyobraźni rozmówców, 
to znów powstaje pytanie: komu 
zależy na tym, by snuć „bajecz-
ki” z niezapominajkami w tle. 
Widocznie pewnym siłom zależy 
nie tylko na napięciu na osi Pola-
cy – Litwini, ale też Litwini – Ży-
dzi, którzy nieraz byli stawiani 
jako wzór „lojalnych obywate-
li”. M. in. dlatego, że w żydow-
skiej szkole w Wilnie nauczanie 
prowadzi się w języku litewskim. 
Ale, widocznie, nawet tak mocny 
atut nie zawsze jest doceniany.

Janina Lisiewicz
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BEZDANY MIAŁY 
TEŻ SZCZĘŚCIE 
DO PIERWSZEGO PREZESA. 
BYŁA NIM 
PANI WANDA RADZEWICZ

GOŚCIE I GOSPODARZE GORĄCO OKLASKIWALI POPISY DZIECI

fot. Paweł Stefanowicz
fot. Paweł Stefanowicz

To, co nas łączy
W BEZDANACH – 
DZIECI NAJWAŻNIEJSZE
Bezdany – miejscowość położo-
na całkiem nieopodal Wilna, a 
jednak tak jakoś na uboczu, w 
pięknej scenerii podwileńskie-
go krajobrazu. Dziś mające do-
bre połączenie (oprócz auto-
busu można tam dojechać też 
koleją) ze stolicą, prawie dzie-
wiczą przyrodę – staje się te-
renem wymarzonym do reali-
zowania amerykańskiego stylu 
życia – na łonie przyrody, we 
własnym domu, w optymalnej 
odległości od dużego miasta. 
Więc powstają pojedyncze „so-
dyby”, planowane są rekreacyj-
ne kwartały, no i przekształcają 
się w prawdziwe urbanistyczne 
monstra dawne ogródki dział-
kowe, w których obok will no-
wobogackich, straszą chałupy 
tych, co musieli zrezygnować 
z drogich miejskich mieszkań 
i przenieśli się tu, na działki. A 
obok, od zawsze mieszkający na 
swoim rdzenni mieszkańcy. Dziś 
już nie stanowią większości, ale 
nadal wiedzą kim są i jak pragną 
wychowywać swoje dzieci.

Bezdanom, rzec można, w 
sensie historycznym się powio-
dło: traf chciał, że właśnie tu 
jedną z brawurowych akcji we 
wrześniu 1908 roku wykonał 
młody PPS-owiec Józef Piłsud-
ski – napad na pociąg z carskim 
złotem – i Bezdany na zawsze 
trafiły do historii. Z okresu pol-
skiego międzywojnia jest tu też 
kościół i szkoła, zbudowana w 
ramach akcji szkół im. Marszał-
ka dla Wileńszczyzny. Kościół 
i szkoła zostały wyświęcone w 
jednym czasie, na jesieni 1937 
roku, na uroczystości był obecny 
prezydent Ignacy Mościcki. Jest 
to pewien symbol: bo kościół – 
wiara i polska szkoła były i na-
dal są ostoją polskości. Kościół i 
polska szkoła – przeżywały swo-
je wzloty i upadki. Właśnie za 
czasów władzy radzieckiej, agi-
tacja przyjezdnych urzędników 
była skierowana przeciwko ko-
ściołowi i polskiej szkole. I było 
tak, że w Bezdanach pozostała 

jedynie początkowa szkoła pol-
ska, a najliczniejsze klasy były 
rosyjskie, powstały też litewskie. 
Specjaliści od kolei, pracownicy 
gospodarstwa hodowli ryb w Or-
widowie, polityka prowadzona 
przez władze sprzyjały wynara-
dawianiu miejscowych Polaków. 
Jednak, jak wspominali podczas 
jubileuszowej uroczystości były 
dyrektor szkoły Aleksander Ko-
złowski, dyrektor przedszkola i 
prezes koła ZPL Łucja Auziak, 
Polacy wykorzystali zmieniają-
cą się sytuację i szkoła polska 
– średnia została odrodzona i 
miała już 13 promocję. 

Bezdany miały też szczę-
ście do pierwszego prezesa koła 
Związku. Była nim pani Wanda 
Radzewicz – nauczycielka. Pani 
Wanda nie tylko potrafiła zespo-
lić ludzi (prawda, łatwiej jej było 
to robić, bo pracując w szkole 
praktycznie wszystkich uczyła, 
wiedziała, czym żyje każda ro-
dzina), to ona też zapropono-
wała na miejsce starosty swego 
ucznia Michała Janczewskiego. 
I się nie omyliła. Pan Michał jest 
prawdziwym gospodarzem gmi-
ny, w której mieszka dziś 2860 
osób. Na terenie gminy są dwa 
większe osiedla: Bezdany i Or-
widowo, działa kilka przed-
siębiorstw i firm, np. hodowli 
grzybów, zbierania ślimaków. 
Okolica temu sprzyja. Prawda 
jest taka, że przy wysokim bez-
robociu, przedsiębiorcy często 
nie mogą znaleźć rąk do pracy. 
Zasiłki wypaczyły mentalność 
ludzi. Jest tak, że praktycznie 
nie opłaca się im pracować, bo 
z zasiłków, świadczeń, doraź-
nej pomocy, np. w wyżywieniu 
dzieci, mają się lepiej, niż gdyby 
podjęli pracę za minimalne wy-
nagrodzenie. Jednak w gminie 

nie brak jest pracowitych, po-
rządnych ludzi, którzy dbają o 
swe obejścia, troszczą się o wy-
chowanie i kształcenie dzieci. 

Dziś w polskiej szkole śred-
niej w Bezdanach – dyrektor Wie-
sława Wojnicz – jest prawie 140 
dzieci, pracuje 25 nauczycieli, a w 
przedszkolu są dwie polskie gru-
py. Powiedzieć należy też o tym, 
że jest tu średnia szkoła z litew-
skim językiem nauczania (mie-
ści się w budynku starej szkoły) 
oraz grupa przedszkolna litew-
ska. O tym, że zarówno w szkole, 
jak i w przedszkolu nauczyciele i 
wychowawcy dbają o dzieci, ich 
rozwój, rozkwit talentów zebrani 
członkowie koła, rodzice, dziad-
kowie mogli się przekonać pod-
czas uroczystości z okazji 25-lecia 
ZPL. Zarówno popisy maluchów 
z przedszkola (uroczo się prezen-
towały z balonami), jak i chóru, 
zespołu tanecznego uczniów były 
doskonale przygotowane, dzieci 
deklamowały i śpiewały piękną 
polszczyzną. Wiele trudu i serca 
(widać było z jakim przejęciem 

nauczycielka odbiera każdą pre-
zentację swoich wychowanków, a 
oni burzą oklasków witali swoją 
panią od muzyki) wkłada w przy-
gotowanie chóru i solistek pani 
Olga Krasodomska. Zarówno re-
pertuar, jak i oprawa sceniczna 
były przemyślane, dostosowane 
do wieku dzieci i tematu uroczy-
stości. Znalazły się tu zarówno 
utwory ludowe, jak i współczesne 
kompozycje patriotyczne, m. in. 
autorstwa dr. Jana Mincewicza. 
Szkolny chór „Nuta” wykonał je 
z dużym wdziękiem, jak i solistka 
Milita Frącka. Duże brawa należą 
się również wychowankom studia 
tanecznego kierowanego przez 
Annę Fedorowicz. Staranne wy-
konanie kompozycji tanecznych, 
odpowiednio dobrane stroje – 
uczą dzieci kultury scenicznej. 

Szanownych gości: eurode-
putowanego, prezesa Wileń-
skiego Rejonowego Oddziału 
ZPL i przewodniczącego AWPL 
Waldemara Tomaszewskiego, 
prezesa Związku Polaków na 
Litwie, posła Michała Mackie-

wicza oraz mer Marię Rekść w 
progach szkoły witała i koncert 
prowadziła polonistka Edyta  
Klimaszewska. (Pani Edyta jest 
wiceprezesem Wileńskiego Re-
jonowego Oddziału i członkiem 
Rady Związku Polaków na Li-
twie).

Zagajając uroczystą aka-
demię prezes koła ZPL w Bez-
dach Łucja Auziak mówiła o 
tym, że sukces pracy koła, osią-
gnięte cele – odbudowanie pol-
skiej szkoły średniej, powstanie 
grup polskich w przedszkolu – 
został osiągnięty zbiorowym wy-
siłkiem polskich rodzin. Dzię-
kowała serdecznie za pomoc i 
aktywność zarówno w rozwią-
zywaniu spraw społeczności 
polskiej, jak i za udział w wy-
borach, akcjach rodzinom pań-
stwa Kowalewskich, Mordase-
wiczów, Poszewieckich i innym. 
To dzięki nim mogła powstać ich 
wspólna, duża rodzina Polaków 
w Bezdanach. 

Pani Łucja jest też wdzięczna 
swemu mężowi – Ukraińcowi, 

Rok 25-lecia ZPL

A TO POLSKA WŁAŚNIE ...
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który zaufał jej i nigdy nie miał 
pretensji, że dzieci uczęszczają 
do polskiej szkoły, są wychowy-
wane po katolicku. To właśnie 
pani Łucja wraz ze swą córeczką 
zapoczątkowała polską grupę w 
miejscowym przedszkolu, bo nie 
tylko sama napisała podanie do 
polskiej grupy, ale znalazła też 
kilkoro innych mam, które też 
chciały, by ich dzieci wychowy-
wane były w ojczystym języku.

Minutą milczenia wspo-
mniano też tych, których już 
nie ma, a tak wiele włożyli w 
rozwój polskiej wspólnoty. Była 
wśród nich dyrektor szkoły, 
wspaniały człowiek Genowe-
fa Czepułkowska, Jonas Kisie-
lius, Jadwiga Łastowska, Tade-
usz Matusewicz i inni. Kiedy 
zakładano koło było w nim 38 
osób, dziś liczy ono 68 człon-
ków. To ich starania uwieńczo-
ne zostały sukcesem. 

Zabierając głos prezes Od-
działu Waldemar Tomaszew-
ski mówił o wadze odrodzenia 
przed 25 laty polskiej szkoły 
i zasłudze pierwszej prezes 
Wandy Radzewicz. Życzył też 
rodakom w Bezdanach, by na-
dal dotrzymali tempa, bo życie 
stawia nowe wyzwania. Cieszył 
się, że pomimo iż statystycz-
nie ludności ubywa, to np. w 
Bezdanach, podczas ostatnich 
wyborów, na AWPL oddano o 
100 głosów więcej. Ludzie są 
zdeterminowani dbać o swo-
je sprawy i prawa, wiedzą też 
komu mogą zaufać. Przypomi-
nając o niełatwym okresie, jaki 
przeżył rejon wileński i solecz-
nicki, kiedy bezprawnie roz-
wiązano samorządy, prezes za-

znaczył, że z tej próby Polacy 
wyszli jeszcze bardziej zjedno-
czeni. Dziś tak samo zjedno-
czeni i solidarni muszą stanąć 
w obronie języka ojczystego, 
jego używania. Zachęcał swo-
imi skromnymi datkami, na-
wet w wysokości jednego lita, 
zademonstrować jedność i so-
lidarność z tymi, na kogo na-
łożono drakońskie kary za 
publiczne używanie języka oj-
czystego w postaci tablic z na-
zwami ulic. Zaznaczył też, że 
polskość jest wartością uniwer-
salną, która służy nie tylko Po-
lakom, bo opiera się na wierze 
katolickiej, mocnej rodzinie,  
wartościach ogólnoludzkich. 

Z kolei prezes ZPL Michał 
Mackiewicz zwracając się do 
rodaków podkreślił, że patrząc 
wstecz musimy podziękować 
tym, którzy działali przed nami 
na niwie polskości i patrzeć na-
przód, co mamy jeszcze do zro-
bienia, wzmacniać swoje szeregi.  
Pięknym jest to, że odrodzono 
szkołę polską, założono przed-
szkolne polskie grupy – to one 
są gwarantem tego, że ciągłość 
pokoleń będzie trwała, że praca 
zarówno tych 25 lat, jak i trwa-
nia ludzi w swojej kulturze, wie-
rze, tradycjach w ciągu lat władzy 
sowieckiej nie pójdzie na marne.

Za jedność, zaangażowanie 
dziękowała mieszkańcom gmi-
ny, rodakom mer rejonu, wice-
prezes Rejonowego Oddziału 
ZPL Maria Rekść. Podkreśliła 
też wagę rodzin, które są ostoją 
wiary i polskości, a same wyma-
gają troski i uwagi. 

Szanowni goście wraz z pre-
zesem Oddziału Waldemarem 
Tomaszewskim wręczyli dy-
plomy uznania dla aktywnych 
członków koła, prezent dla pani 
mer, która została Polakiem 
Roku oraz prezesa koła miał sta-
rosta Michał Janczewski.

Dla licznie zebranych w auli 
szkolnej widzów śpiewał chór 
babć (kierownik Franciszka Jan-
kowska i Olga Krasodomska) 
oraz zespół „Dwa tygodnie” 
(kierownik Paweł Żemojtin). 

Miłą uroczystość wieńczyło 

gromkie „Sto lat” i wspólne bie-
siadowanie.

SUDERWA – 
ZAWSZE WIERNA
Koło Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału ZPL w Suderwie na-
leży do najliczniejszych i naj-
prężniej działających. Było też 
ono, jak zaznaczył w swym wy-
stąpieniu podczas uroczystości 
jubileuszowych prezes Oddzia-
łu, eurodeputowany Waldemar 
Tomaszewski, zawsze w pierw-
szych szeregach zarówno w uży-
waniu polskich tabliczek z na-
zwami ulic, jak i w niełatwej 
walce o zwrot ojcowizny.

Niestety, wielu mieszkań-
ców gminy zostało skrzywdzo-
nych, nie zwrócono im własno-
ści, bo ta ziemia była i jest zbyt 
łakomym kąskiem dla przyby-
szy. Nie zabrakło też mieszkań-
ców tej gminy, członków koła 
podczas akcji i pikiet w obronie 
szkolnictwa polskiego, respek-
towania praw polskiej mniej-
szości. Prezes podkreślił, że 
minione lata były latami walki 
i zabiegania o swoje prawa. I ta 

walka była generalnie zwycię-
ska. Dziś trzeba też solidarnie 
się dołączyć do obrony prawa 
używania języka ojczystego, a 
z nami, jak zaznaczył eurode-
putowany, solidaryzuje się też 
Polska, jak i światowa Polonia 
(Waldemar Tomaszewski zwra-
cał się do Polonii amerykańskiej 
w radio w Chicago).   

Mówiąc o historii koła, któ-
re założone zostało jeszcze w 
1988 roku, obecna wieloletnia 
jego prezes (starosta gminy su-
derwskiej) Czesława Pawiłowicz 
zaznaczyła, że w pierwszych la-
tach odrodzenia koło skupiało 
780 członków. Dziś jest ich 350. 
Dziękowała tym, którzy w ciągu 
ćwierćwiecza dbali o sprawy pol-
skości na tych terenach, preze-
som: śp. Ludwikowi Młyńskiemu 
– inicjatorowi jakże wielu akcji i 
pomysłów, Weronice Markow-
skiej, Leokadii Kotłowskiej, Zo-
fii Tylingo. Pani prezes podkre-
śliła, że praca tak dużego koła 
nie może się odbywać bez aktyw-
nych, zaangażowanych osób – to 
oni tworzą 21-osobowy zarząd.

Członkowie koła brali udział 

w tak znaczących akcjach 
Związku, jak wspieranie języ-
ka ojczystego, pomoc Wileńsz-
czyzny powodzianom w Polsce 
(koło zebrało ponad 3 tys. li-
tów), kupowali cegiełki na bu-
dowę pomnika Księdza Prałata 
Józefa Obrembskiego. Suderwia-
nie byli też jako pierwsi w sze-
regach tych, co otrzymali Kar-
tę Polaka,  obchodząc 20-lecie 
koła, 26 mieszkańców gminy 
stało się jej posiadaczami. 

O głośnych inicjatywach 
koła w Suderwie, prezesach Lu-
dwiku Młyńskim, Zofii Tylin-
go mówił w swym wystąpieniu 
prezes ZPL Michał Mackiewicz. 
Zaznaczył, że pomimo trudno-
ści, mamy swoją misję do speł-
nienia na tej ziemi: obronienie 
swojego stanu posiadania, swo-
ich praw, pielęgnowanie języ-
ka i kultury, ojczystych trady-
cji, które otrzymane w spadku 
od praojców mamy przekazać 
dzieciom i wnukom.

Bardzo miłą nowinę miała 
dla suderwian mer rejonu, wi-
ceprezes Oddziału Maria Rekść: 
w Suderwie już wkrótce będzie 
polskie przedszkole (dzięki 
wspaniałemu gestowi dyrektor 
miejscowej podstawówki pani 
Teresy Młyńskiej), życzyła więc, 
by nie zabrakło w nim dzieci, a 
rodziny były trwałe, szczęśliwe i 
żyły zgodnie, według zasad wia-
ry. Zebrani oklaskami dzięko-
wali pani mer za tę dobrą wia-
domość i wyrazili życzenie, by, 
skoro przedszkole już jest „za-
łatwione”, zabrać się do starań 
o ośrodek kultury...

Serdeczne życzenia swoim 
wyborcom złożyła też przewod-
nicząca frakcji AWPL w Sejmie 
RL Rita Tamašunienė, jak też 
zachęcała do pielęgnowania toż-
samości narodowej, kultury, by 
zawsze w Suderwie były zespo-
ły polskie, bo i w tym Suderwa 
przodowała – powstał tu jeden 
z pierwszych – „Zorza”.

Wiele ciepłych słów z ust 

NIESTETY, 
WIELU MIESZKAŃCÓW 
GMINY ZOSTAŁO 
SKRZYWDZONYCH, 
NIE ZWRÓCONO 
IM WŁASNOŚCI
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ROTĘ ŚPIEWAŁA CAŁA SALA ...

fot. Paweł Stefanowicz

DYPLOMY UZNANIA PRZYGOTOWANE PRZEZ PREZES KOŁA W CIECHANOWISZKACH WRĘCZALI SZANOWNI GOŚCIE
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Ubiegły tydzień w rejonie so-
lecznickim upłynął pod znakiem 
spotkań rejonowych kół z okazji 
25-lecia Związku Polaków na Li-
twie. Świąteczne obchody jubile-
uszu odbyły się w kole przy Szko-
le Średniej im. M. Balińskiego 
w Jaszunach, przy szpitalu so-
lecznickim, w starostwie kole-
śnickim, gdzie zebrały się koła 
ze Szkoły Średniej im. L. Narbut-
ta, Wersoki oraz Purwian. W  
starostwie solecznickim zaś, w 
murach Gimnazjum im. J. Śnia-

Z potrzeby serca i romantyzmu

deckiego, zebrało się 15 kół z So-
lecznik i okolic.

Uroczyste zebranie kół z oka-
zji 25-lecia ZPL w Solecznikach 
miało miejsce  18 stycznia w sali 
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. 
Spotkanie rodaków prowadzili 
zastępcy prezesa Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego ZPL Ma-
riola Pieszko oraz Grzegorz Jur-
go. Właśnie on, rozpoczynając 
spotkanie, przypomniał osobi-
ste doświadczenie kształtowania 
się tożsamości narodowej oraz 

podkreślił ogromną wagę udzia-
łu rodziców oraz nauczycieli w 
budowaniu świadomego wyboru 
przynależności narodowej, kul-
tury i języka każdego z nas.

Wielką rolę oświaty w for-
mowaniu patriotycznej postawy 
podkreśliła też podczas dysku-
sji wieloletnia pedagog, aktywna 
działaczka społeczna oraz radna 
samorządu Łucja Dudojć.

Swą obecnością świąteczne 
spotkanie zaszczycili prezes So-
lecznickiego Oddziału Rejonowe-

go ZPL i mer samorządu rejonu 
solecznickiego Zdzisław Palewicz, 
dyrektor administracji samorządu 
Bolesław Daszkiewicz, zastępca 
dyrektora administracji Józef Ry-
bak. Wszyscy trzej są członkami 
Związku Polaków na Litwie od po-
czątku istnienia organizacji.

– Jubileusz ma dwie części 
składowe. Jedną część stanowi 
przeszłość, drugą – przyszłość. 
Jubileusz jest refleksją nad prze-
szłością, kiedy wspominamy, 
podsumowujemy, oceniamy i 
wyciągamy wnioski. Jest także 
okazją do stawiania nowych ce-
lów i zadań. Związek Polaków na 
Litwie powstał z potrzeby serca 
i duszy. Pierwsze spotkanie za-
łożycielskie w naszym rejonie 
miało miejsce w Zawiszańcach, 
a grupę inicjatywną stanowili 
m. in. Józef Rybak, Regina Buć-
ko, Zofia Griaznowa, Stanisław 
Dawlidowicz, Irena Szablin-
skaite, Janusz Obłoczyński. Ta 
spontaniczność, która cechowała 
tamten okres, była pełna roman-
tyzmu. Ludzie mieli przed sobą 
wielką  niewiadomą, a chcie-
li działać, by odrodzić świado-
mość narodową. ZPL powstał, 
by rozwijać i tworzyć wartość 
zwaną polskością. Członkostwo 

w organizacji – to czyny i posta-
wa człowieka. Mamy swoje osią-
gnięcia, jednak jest też pewien 
niedosyt. Nadal mamy do cze-
go dążyć, wzmacniając pozycję 
języka polskiego, jego popraw-
ność i powszechność. Organiza-
cja pozwala nam na samorealiza-
cję i dokształcanie się. Cieszę się, 
że stałem u źródeł Związku i że 
dziś jestem wśród osób, których 
cechuje jednomyślność – wita-
jąc zebranych powiedział prezes 
Solecznickiego Oddziału Rejo-
nowego ZPL Zdzisław Palewicz.

Po uroczystej inauguracji pre-
zesom oraz najbardziej aktyw-
nym członkom kół zostały wrę-
czone dyplomy uznania. Z rąk 
wiceprezesów dyplom uznania, 
jako członek koła „Kwadrat”, 
odebrał również prezes Zdzi-
sław Palewicz, pełniący funkcje 
przewodniczącego oddziału re-
jonowego już od 23 lat.

Spotkanie kół w Soleczni-
kach uświetniły występy dzieci 
z przedszkola „Bajka” w Solecz-
nikach, wychowanków Szkoły 
Sztuk Pięknych im. S. Moniusz-
ki oraz uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Małych Solecznikach.

Beata Pietkiewicz, 
wiceprezes 

Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego ZPL 

pani prezes Czesławy Pawiłowicz 
podczas wręczania dyplomów 
uznania i prezencików, usłyszał 
każdy, kto został uhonorowany. 
A tego zaszczytu dostąpiły całe 
rodziny: Jodeluków, Tylingów, 
Michalkiewiczów, Sudujków i 
wielu innych. Miłym akcentem 
było też wręczenie prezentu i 
złożenie życzeń dla pani prezes.

Piękny koncert dla uczest-
ników święta przygotowali 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. M. Zdziechowskiego – 
zespoły: „Suderwianka” i „Fa-
solinki”,  seniorzy z zespołu 
„Wspomnienia” z Rostynian 
oraz zaproszeni goście z Nie-
menczyna – słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku tworzą-
cy zespół „Optymiści”.  

Wesoła biesiada rodaków 
kończyła świąteczne spotkanie 
w Suderwie.

ZUJUNY – 
SZTAFETA 
POKOLEŃ TRWA
W minioną niedzielę trzy koła 
Wileńskiego Rejonowego Od-
działu ZPL – w Zujunach, Cie-
chanowiszkach i Płocienisz-
kach obchodziły 25-lecie swojej 
działalności. Uroczystości od-
były się w Wielofunkcyjnym 
Centrum Wspólnoty w Zuju-
nach, do którego przybyli ak-
tywiści kół, szanowni goście: 
prezes Wileńskiego Rejonowe-
go Oddziału ZPL, europosel i 
przewodniczący AWPL Walde-
mar Tomaszewski, posłanka na 
Sejm RL, prezes frakcji AWPL 

Rita Tamašunienė oraz mer re-
jonu, wiceprezes Oddziału Ma-
ria Rekść. Koncertowało kilka 
zespołów artystycznych: „Ci-
cha nowinka” z Ciechanowiszek 
(kierownik Janina Norkunienė), 
kwartet smyczkowy pod kierow-
nictwem Krzysztofa Stankiewi-
cza, grupa teatralna „Fantazja” z 
Progimnazjum im. Jana Pawła II, 
soliści Edmund i Marzena wraz 
z grupą taneczną oraz duet mu-
zyczno-wokalny Ryszard i Mi-
rosław. Popisy artystów zbierały 
głośne brawa i oko się cieszyło, 
że mamy muzykalną, pomysło-
wą młodzież. 

Zagajając świąteczne spotka-
nie gości i ziomków witał staro-
sta gminy zujuńskiej Mirosław 
Gajewski. 

W swym wystąpieniu prezes 
Rejonowego Oddziału Walde-
mar Tomaszewski przypomniał 
zebranym, że to, co otrzymali-
śmy w spadku – kulturalnym, 
obyczajowym – po rodzicach, 
pradziadach – przekażemy na-
stępnym pokoleniom. Zazna-
czył, że Polacy na Litwie, ich 
wybrańcy sprawujący władzę w 
rejonach, ośmioosobowa frak-
cja AWPL w Sejmie RL mogą 
się szczycić tym, że nigdy nie 
byli zamieszani w żadne afery 
korupcyjne, uprawiają uczciwą 
politykę, bronią spraw swoich 
wyborców. Najważniejszymi 
wartościami do obronienia jest 
ziemia, o czym doskonale wie-
dzą mieszkańcy terenów wokół 
Wilna, język, szkolnictwo, kul-
tura i wiara. Apelował też do ro-

daków, by wykazali solidarność 
i wsparli symbolicznie tych, kto 
jest represjonowany za używa-
nie nazewnictwa w języku oj-
czystym.  

Składając świąteczne życze-
nia obecnym na sali rodakom, 
mer rejonu Maria Rekść przy-
pomniała o tym, że bieżący rok 
– jest Rokiem Rodziny. Więc 
życzyła rodzinom pomyślno-
ści, miłości, dostatku oraz trwa-
łych więzów.

Zwracając się do człon-
ków kół ZPL posłanka Rita 
Tamašunienė zaznaczyła, że 
miło jest się spotkać w nowym 
ośrodku, który ma służyć miej-
scowym ludziom. Ludziom, któ-
rzy jako pierwsi zakładali przed 
25 laty koła Związku, zespoły, 

dbali o miejsca pamięci histo-
rycznej. Pani Rita wyróżniła 
drobnymi upominkami zarów-
no pierwszych prezesów kół: 
Jadwigę Tomaszewską (Płocie-
niszki), Jana Giedwidzia (Zuju-
ny), Teresę Oleszkiewicz (Cie-
chanowiszki), jak i pełniących 
obecnie te obowiązki: Wacławę 
Baranowską, Danutę Urbano-
wicz oraz Rusłana Adaszkiewi-
cza.   

Tradycyjnie już zostały wrę-
czone dyplomy uznania wszyst-
kim tym, kto w ciągu ćwierćwie-
cza na tych terenach działał na 
rzecz społeczności polskiej, bro-
nił prawa do ziemi ojców, na-
uki w języku ojczystym, wspie-
rał inicjatywy ogólnozwiązkowe 
i dbał o to, by tradycje tej zie-

mi zostały przekazane młod-
szym pokoleniom. Wręczając 
dyplomy, prezes Waldemar To-
maszewski wracał do spraw i 
inicjatyw, których aktywnymi 
uczestnikami i propagatorami 
byli nagradzani. Doskonale zna 
tych ludzi, tu, w Płocieniszkach, 
jego rodzice zakładali koło ZPL, 
którego członkiem jest też obec-
nie on sam. 

Wśród osób wyróżnionych 
znalazła się m. in. pani Jadwiga 
Szuszko – aktywna uczestniczka 
akcji protestacyjnych przeciwko 
tzw. Wielkiemu Wilnu. Ogółem 
odznaczono ponad 50 osób. 

Towarzyskie spotkanie koń-
czyło świąteczne popołudnie.

Janina Lisiewicz 

BARDZO MIŁE WRAŻENIA SPRAWIŁY DZIECI Z ZESPOŁU „FANTAZJA”
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ZESPÓŁ „ISSA” 
UCZESTNICZYŁ WE 
MSZY ŚW. W KOŚCIELE 
W ROZENTOWIE

Na Łotwie Laudańczycy 
zwiedzili sanktuarium maryjne 
w Agłonie, które jest najwięk-
szym na Łotwie sanktuarium 
katolickim. Kościół ten jest 
znany z cudownego wizerunku 
Matki Boskiej nazywanej Prze-
wodniczką z Kwiatem, a przez 
miejscowych Polaków nazywany 
„łotewską Częstochową”. 

Na łotewskiej ziemi...

W Domu Kultury Fejmany ro-
dacy z Litwy mieli możliwość obej-
rzeć wystawę sakralną „Liturģiskie 
priekšmeti” – rzeczy i przedmio-
tów, które zachowały się przez stu-
lecia w fejmańskim kościele, zor-
ganizowaną przez Silwiję Asare. 
Zwiedzili też stary drewniany ko-
ściółek, a na plebanii spotkali się z 
rodakami przy herbatce.

Wieczorem pierwszego 
dnia pobytu na Łotwie zespół 
„Issa” wraz z chórem „Jutrzen-
ka” uczestniczył we Mszy św. w 
kościele w Rozentowie, gdzie 
po modlitwie odbył się koncert 
kolęd i pastorałek obu zespo-
łów. Po koncercie na spotkanie 
z rodakami zaprosiła ich prezes 
Oddziału ZPŁ w Malcie Klara 

W dniach 10-12 stycznia br. Laudańczycy wraz z Polskim Zespołem 
Pieśni „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) z Kiejdan gościli na 
Łotwie. Zaprosiła ich prezes Oddziału Związku Polaków na Łotwie 
w Rezekne (Rzerzycy) Bernadeta Geikina-Tołstowa. Rodacy z 
Inflant dwukrotnie gościli na Festynie Kultury Polskiej „Znad Issy” 
w Kiejdanach z chórem „Jutrzenka” (dyr. Irena Iwanowa). 

Kondrowa. Polacy mają tu swoją 
siedzibę w Szkole Średniej nr 2 
(korzystają z niej nieodpłatnie). 
Późnym wieczorem Laudańczy-
cy dotarli na nocleg do Państwo-
wego Polskiego Gimnazjum w 
Rzerzycy.

W sobotę, podczas wycieczki 
po mieście, podziwiali nowocze-
sną salę koncertową i Centrum 
Edukacji Pozalekcyjnej Młodzie-
ży. Przewodnikiem po Rzerzy-
cy był kierownik działu turysty-
ki miejskiego samorządu Marek 
Gryszyn, którego ojciec pochodzi 
z Ejszyszek. Po wycieczce zespół 
„Issa” wraz z innymi zespołami 
wystąpił na Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek w Domu Kultury Mniej-
szości Narodowych. Po południu 
zaś odbyło się spotkanie świątecz-
ne w auli Państwowego Polskie-
go Gimnazjum. Uczniowie klas 
siódmych przedstawili jasełka, ze-
spół „Issa” śpiewał kolędy, Irena 
Duchowska zaprezentowała swą 
twórczość. Podczas poczęstunku 
dzieci odwiedził Święty Mikołaj, 
w rolę którego wcielił się aktor z 
Macierzy Dariusz Niebudek. 

Wieczorem goście wraz z go-
spodarzami udali się do Domu 
Kultury sołectwa Drycany. Tam 
„Issa” również miała krótki wy-
stęp, a następnie odbyła się za-
bawa taneczna.

W niedzielę, w drodze po-
wrotnej przez Łatgalię, śpieszo-
no do rodaków w Krasławiu. 
Tam Laudańczyków witał pre-
zes Oddzialu ZPŁ w Krasławiu 
Józef Dobkiewicz, który poka-
zał swe miasto. Po Mszy św. w 
Krasławiu, „Issa” wzięła udział 
w VIII Festiwalu Kolęd i Pasto-

rałek w kościele św. Ludwika.  
Podczas festiwalu wystąpiły ze-
społy z Krasławia: „Krasławina” 
ze szkoły muzycznej  (kier. Olga 
Grecka), „Strumień” ze Stowa-
rzyszenia Polaków (kier. Romu-
ald Raginis), chór młodzieżowy 
(kier. Ilona Aprube) i dorosły 
(kier. Romuald Raginis) kościo-
ła św. Ludwika, „Nokturn” z Pa-
łacu Kultury (kier. Rita Andre-
jewa); chór parafialny rejonu 
dyneburskiego „Demene” (kier. 
Nina Szukste), zespół wokal-
ny z Jekabpilsu „Rodacy” (kier. 
Iweta Berzinia), zespół wokalny 
z Jelgawy „Stokrotki” (kier. Edi-
te Bergmane), kolektyw jedno-
czący chór, młodzieżowy zespół 
wokalny wraz z solistą Janem 
Wiszniewskim z Rygi „Polonez” 
(kier. Andrzej Purinsz), solista 
Wojciech Mikołajczyk z Rygi, 
chór żeński z Rezekne „Jutrzen-
ka” (kier. Irena Iwanowa), chór 
parafialny kościoła pw. Serca Je-
zusowego (kier. Silwia Juchnie-
wicz) oraz chór Polskiego Sto-
warzyszenia „Promień” (kier. 
Alina Baranowska-Lapinska) z 
Dyneburga. 

Laudańczycy serdecznie 
dziękują przyjaciołom z Łotwy 
za okazane ciepło serc, troskę i 
przemiłą gościnę.

Wczesny niedzielny pora-
nek. Do Wędziagoły przybyła 
spora grupa młodzieży z Wilna. 
To uczniowie i studenci zjedno-
czeni w Wileńskim Hufcu Ma-
ryi im. Pani Ostrobramskiej, któ-
remu przewodzi niestrudzony  
ks. hm. Dariusz Stańczyk. Zro-
dziła się piękna tradycja: już pięć 
lat z rzędu, w środku zimy, mło-
dzież przybywa do Wędziagoły, 
by wspólnie ze swymi rodakami i 
innymi ludźmi dobrej woli uczcić 
rocznicę powstania 1863 roku.

Ta pielgrzymka młodych lu-
dzi, poznawcza wycieczka do 
naszego kraju jest symboliczna, 
ma głęboki sens i jest bardzo po-
trzebna zarówno dla nas jak i dla 
nich. Młodzież, która przybywa 
z Wileńszczyzny, dla nas, miesz-
kających tu i przyzwyczajonych 
do codzienności, jest niczym wy-
rzut sumienia, zachęta, byśmy 
nie bacząc na przeciwności losu 
nie zapomnieli modlitwy swoich 
przodków, którzy tu mieszkali i 
walczyli, swojej mowy, pięknych 
tradycji narodowych praojców, 
swojej powinności... 

Mszę św. w języku polskim 

„Za wolność naszą i waszą”
ku czci pamięci powstańców 
odprawiał proboszcz i poeta 
Skaidrius Kondratavičius oraz  
ks. hm. Dariusz Stańczyk. Sym-
boliczne jest to, że  młodzież z 
Wilna i wędziagolanie, klę-
cząc modlili się przy słynącym 
z cudów   wędziagolskim krzy-
żu, przy którym przed 151 laty 
modlili się uczestnicy powsta-
nia. Tu też się znajdują ich znaki 
wdzięczności – wota.

Po Mszy św. harcerze, nie bo-
jąc się mrozu, odwiedzili gro-
by powstańców oraz tych, co 
ich wspierali, znajdujące się 
na przykościelnym cmentarzu, 
jak również krzyż upamiętnia-
jący tragedię wsi Ibiany. Zapalili 
tam świece, modlili się, śpiewali 
i uważnie słuchali historii o sto-
czonych tu walkach i powstań-
czych losach.

Następnie, posiliwszy się 
ciepłą zupą, herbatą, ogrzani, 
wszyscy chętnie obcowali z ro-
dakami, z wędziagolskim pro-
boszczem, poetą Skaidriusem 
Kondratavičiusem, opowiadali 
o swojej nauce, osiągnięciach, 
śpiewali pieśni harcerskie po 

polsku i litewsku.
Po naradzeniu się postano-

wiono, że obowiązkowo należy 
odwiedzić miejscowości w re-
jonie janowskim, związane ze 
znanymi ludźmi, i, oczywiście, 
powstaniem 1863 roku. W Żej-

mach na harcerzy czekał twórca 
ludowy, honorowy członek Li-
tewskiego  Towarzystwa Krajo-
znawczego Artūras Narkevičius. 
Pan Artūras chętnie zgodził się 
opowiedzieć młodzieży o kra-
inie Żejm, bardzo się cieszył z 
obcowania z tym młodym, dziel-
nym towarzystwem.

Dalsza trasa podróży pro-
wadziła przez Janowo, Skarule, 

gdzie również jest sporo pamiąt-
kowych miejsc z okresu Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów.

Żegnając się, wędziagolanie 
dziękowali wileńskiej młodzieży 
oraz jej opiekunowi ks. hm. Da-
riuszowi Stańczykowi za długo-
letnią, piękną współpracę.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 

„ISSA” ŚPIEWAŁA KOLĘDY W KOŚCIELE

HARCERSKA MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
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Puchary ZPL -  2014. Już się zaczęło!
18-19 stycznia odbyły się pierwsze mecze Turniejów o Puchary 
Związku Polaków na Litwie - 2014. W sobotę do sportowej 
rywalizacji stanęło 12 drużyn koszykarskich, zaś w niedzielę 
odbyły się mecze siatkarzy z grupy B.

KOSZYKÓWKA
W pierwszym meczu koszy-
karskim spotkały się drużyny 
„UWB” i „Tores-ZPL”. Już od 
pierwszych minut gry inicjatywę 
w swoje ręce przejęła drużyna 
„Tores-ZPL”, która prowadziła 
w ciągu całego meczu i wygrała 
z wynikiem – 65:23. 

Drugie spotkanie odbyło 
się pomiędzy drużynami „Sto-
godangos.lt” z Niemenczyna i 
„KSP” z Nowej Wilejki. Pomi-
mo owocnej gry Walerego Stefa-
nowicza, który zdobył dla swojej 
drużyny 24 punkty, koszykarze 
„Stogodangos.lt” przegrali mecz. 
Drużyna „KSP” odniosła zwycię-
stwo z przewagą 20 pkt –  69:49.

Podczas trzeciego meczu 
zmierzyły się drużyny „UNI-Te-
am” z Nowej Wilejki i „Gierwia-
ty” z Wilna. Zawodnicy druży-

ny „Gierwiaty” nie dali rywalom 
pola do popisu – pokonali ich z 
wynikiem – 50:30. 

Kolejno na parkiet wyszli 
zawodnicy drużyny „Mixed” z 
Podbrzezia oraz koszykarze z 
„Solecznik”. Podczas tego spo-
tkania nie było niespodzianek, 
szybko dało się odczuć, że chło-
pacy z „Mixedu” będą musieli 
skapitulować. Tak się też stało. 
„Soleczniki” wygrały – 59:39.

Z kolei drużyna „Irsana” z 
Nowej Wilejki nie napotkała 
większego oporu ze strony ko-
szykarzy „Sokoła” z Ejszyszek. 
Wyszła z tego meczu szczy-
cąc się udaną grą i sukcesem – 
51:30.

Ostatni mecz koszykarzy 
również odbył się bez większych 
emocji, gdyż drużyna „Polonus” 
z Trok stała się monolitem nie 

do pokonania dla zawodników 
z Landwarowa. Wynik meczu – 
75:54 dla „Polonusa”.

SIATKÓWKA
W pierwszym spotkaniu sezo-
nu siatkarskiego zmierzyły się: 
wielokrotny zwycięzca Pucharu 
ZPL – drużyna z Bujwidz (tro-
chę odmłodzona) i nowicjusze 
zawodów – „Roto-W” z Wilna. 
Bez większego wysiłku druży-
na z Bujwidz zwyciężyła –  3:0.

Drugie spotkanie zaczęło się 
bardzo agresywnie. Drużyna 
„JP2” z Wilna dosłownie zabra-
ła pierwszego seta z rąk drużyny 
„MBG” z Wilna, wygrywając go 
z wynikiem 25:13. Jednak gra w 
drugim secie potoczyła się już 
nieco inaczej. Siatkarze „MBG” 
wyszli z dołka i potrafili nawią-
zać przeciwnikom swoje zasady 
gry. W efekcie odnieśli zwycię-
stwo –  3:1.

Do kolejnej rywalizacji sta-
nęły drużyny z Awiżeń i Ława-
ryszek. Początek gry był raczej 
wyrównany: prowadziła to jed-
na, to druga drużyna. Wkrótce 

stało się jednak jasne, iż zwycię-
stwo odniesie ta drużyna, któ-
ra popełni mniej błędów. To się 
udało drużynie z Awiżeń, któ-
ra zwyciężyła z wynikiem – 3:0.

Zawody koszykarskie odby-
wały się w Gimnazjum „Ryto” w 
Rudominie, zaś siatkarskie – w 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie. Dziękujemy serdecz-
nie dyrekcji tych placówek za 
gościnność oraz stworzenie jak 
najlepszych warunków. 

W następny weekend – 25-
26 stycznia – odbędą się kolej-
ne rozgrywki koszykarskie oraz 
siatkarskie. Wszystkich, kto 
darzy sympatią siatkówkę, ser-
decznie zapraszamy do obejrze-
nia meczów w sobotę i niedzie-
lę w sali polskiego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Wilnie. Zaś 
miłośnikom koszykówki propo-
nujemy przeżyć wiele pięknych 
chwil oglądając zmagania za-
wodników pod koszem w sobo-
tę, w sali Gimnazjum im. Ferdy-
nanda Ruszczyca w Rudominie.

Centrum Sportowe ZPL

Piękną tradycją szkółki języ-
ka polskiego w Nowych Świę-
cianach, działającej pod opieką 
Związku Polaków na Litwie, stały 
się co roku organizowane w okre-
sie świątecznym jasełka. Dzieci i 
młodzież (uczęszcza do niej 20 
uczniów, są dwie grupy – starsza i 
młodsza) zapraszają na nie rodzi-
ców, dziadków, znajomych i krew-
nych do miejscowego kościoła pw.  
św. Edwarda. Każdego roku świą-
teczna impreza ma inną formę: 
raz jest to inscenizacja biblijnych 
scen, innym znów – prezentacja 
twórczości religijnej.

Tego roku kierowniczka 
szkółki Wanda Gołubiewa za-

Szkółka kształci i jednoczy 
proponowała młodzieży, by każ-
dy ze słuchaczy przygotował na 
święta ulubiony wiersz, którego 
treść związana jest ze Świętami 
Bożego Narodzenia, Wigilią, ży-
ciem świętej rodziny. Uczniowie 
chętnie zabrali się do poszuki-
wania utworów, które najbar-
dziej im się podobały czy też da-
wały możność wyrażenia swoich 
uczuć, oddania atmosfery świąt.

Właśnie w jedną ze stycznio-
wych niedziel uczniowie szkół-
ki zaprezentowali miejscowym 
Polakom, którzy przyszli na  
Mszę św. w języku polskim swo-
ją twórczość. Młodzież nie tyl-
ko deklamowała wiersze, ale 

też śpiewała kolędy. Szczegól-
nie pięknie śpiewała je Vitali-
ja Vinciunaitė – była uczennica 
szkółki języka polskiego.

Z kolei prezes Święciańskie-
go Oddziału Rejonowego ZPL 
Irena Bejnar zatroszczyła się o 
to, by młodzież otrzymała świą-
teczne prezenty.

Mszę św. w języku polskim 
odprawił i brał udział w przygo-
towanym przez młodzież progra-
mie ksiądz Dovydas Grigaliunas. 
To właśnie on ściśle współpra-
cuje z młodzieżą, która podczas  
Mszy św. czyta po polsku Pismo 
Święte, śpiewa psalmy. Uczniowie 
ze szkółki języka polskiego odma-

wiają też w języku polskim Koron-
kę do Bożego Miłosierdzia oraz 
inne modlitwy.

Dzięki życzliwości księdza 
Dovydasa oraz aktywności mło-

dzieży ze szkółki, w kościele pw. 
św. Edwarda w Nowych Święcia-
nach Polacy mogą uczestniczyć 
we Mszy św. w ojczystym języku.

PRZY SIATCE BYŁO GORĄCO

UCZNIOWIE SZKÓŁKI WRAZ Z KSIĘDZEM W MIEJSCOWYM KOŚCIELE

DRAMATYCZNE CHWILE WALKI KOSZYKARZY O PIŁKĘ
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

W Y M I A NA 
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.

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

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-
kowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła 
i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety 
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź 
inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia człon-
kom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzę-
dy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na 
adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Z okazji Pięknego Jubileuszu 80. Uro-
dzin Bolesławowi SIENKIEWICZOWI 
wiązankę serdecznych życzeń: zdro-
wia, szczęścia rodzinnego, nieustającej 
wiary i nadziei, spełnienia marzeń oraz 
tylko jasnych i pogodnych dni w gronie naj-
bliższych pod Boską opieką

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Jubileuszu 55. Urodzin Zbignie-
wowi JEDZIŃSKIEMU najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, pogody ducha, 
twórczej inwencji, spełnienia marzeń i 
urzeczywistnienia planów oraz szczęścia 
rodzinnego, miłości i szacunku otaczających 
ludzi, a także wszelkich łask Bożych

składają Święciański Oddział Rejonowy ZPL 
oraz AWPL

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 Sym-

patyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą 
Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej 
Litwy na 2014 rok. Prenumerata na marzec i cały rok bę-
dzie trwała do 22 lutego. Chcemy zaznaczyć, że nadal ga-
zeta będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 
4,59 Lt obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostar-
czanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. 
Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygo-
dnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 


