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ARYSTOKRATYCZNY 
SKOK...
... na kasę. Właśnie, nie bandycki, zło-
dziejski, a... arystokratyczny! Chodzi 
tu bowiem o to, że dwaj członkowie 
Królewskiego Związku Bojarów Litwy, 
który zrzesza ludzi pochodzenia hra-
biowskiego, książęcego, potomków 
sławnych rodów, słowem tych, o błę-
kitnej krwi, dopuścili się malwersacji 
– bagatela! – około 800 tysięcy litów. 
Wydaje się, że czasu bieg zmienił za-
sady i morale niegdyś szczycących się 
imionami przodków osób. I trudno tu 
mówić, czy akurat sowieckie lata na to 
miały wpływ, czy też ostatnie – kapi-
talistyczne, kiedy to pieniądz, a raczej 
jego posiadanie za wszelką cenę, stały 
się celem życia jakże wielu osobników. 
I, jak się okazuje, nie oparli się tej żą-
dzy też ludzie, którzy odradzając tak 
pięknie się mianujące związki  musie-
liby świecić społeczeństwu przykła-
dem, zarówno honoru jak i działania 
na rzecz dobra Ojczyzny. Bo to tym 
właśnie się szczyciły niegdyś rody ma-
gnackie. Dziś, niestety, jest inaczej. 
Otóż jaśniepanowie okradli nie tylko 
instytucje (z Litwy i Norwegii), które 
udzieliły środków na renowację infra-
struktury pałacu w Wace Trockiej, ale 
też siebie, bo to w tejże Wace Troc-
kiej, w Pałacu Tyszkiewiczów mieści 
się siedziba Związku. A co zrobili jego 
przywódcy? Otóż w ten sposób „za-
oszczędzili” na materiałach budowla-
nych, jakości prac, że pałac, zamiast 
świecić nowym blaskiem, niszczeje. 
Cóż, mieliśmy już na Litwie afery fi-
nansowe w sferze sportowej (nawet w 
tak ubóstwianej na Litwie koszyków-
ce), w tak szlachetnej misji jaką jest 
krwiodawstwo, nieraz słyszeliśmy o 
tym, że okradane są placówki dzie-
cięce, szpitalne... Wydaje się, że ko-
chani współobywatele przyzwycza-
jeni w latach władzy sowieckiej (lata 
sowieckie oskarżane są o wszystkie 
możliwe i niemożliwe grzechy na Li-
twie) do rozkradania tzw. niczyjej – 
państwowej własności, że nawet po 
ponad 20 latach niepodległości i po-
siadania własnego państwa nie mogą 
się zatrzymać, uświadomić sobie, że 
to nie z kołchozu, wszechzwiązkowej 
fabryki – czyli właśności jakby niczyjej 
– kradną, ale od swoich dzieci, matek 
i ojców, emerytów, ludzi chorych i nie-
pełnosprawnych, a i całej budżetówki. 
Ale jeżeli nawet arystokraci zrobili skok 
na kasę, to  co się dziwić dajmy na to 
kapitaliście czy inteligentowi w pierw-
szym pokoleniu. Trudno się dziwić, ale 
też nie warto traktować takich afer jako 
czegoś oczywistego. Bo pójdziemy z 
torbami, jak widzi Bóg, w zwartych sze-
regach nowych emigrantów. 

– słowa te z wiersza Władysława Bełzy z ogromnym przejęciem deklamowane przez 
przedszkolaka z Mościszek podczas jubileuszowych uroczystości, mogą posłużyć za 
motto działalności nie tylko lokalnych kół, ale też całego Związku Polaków na Litwie. 
Wychowanie młodego pokolenia świadomych swej tożsamości narodowej ludzi, 
zaszczepienie im poczucia dumy narodowej, przywiązania do rodzimej kultury, tradycji, 
szacunku do języka ojczystego, miłości do ziemi rodzinnej – jest zadaniem niezwykłej 
wagi. Bo właśnie taka postawa pozwoli im godnie żyć wśród innych narodowości, być 
równoprawnymi obywatelami kraju zamieszkania – Litwy. Od kilkuset lat, żyjąc w kraju 
nad Niemnem i Wilią, budowaliśmy dobrobyt, przyczynialiśmy się do rozkwitu naszych 
małych Ojczyzn, zgodnego współżycia ludzi różnych narodowości. Ceniąc i pielęgnując 
swoje narodowe wartości – niekiedy w bardzo niesprzyjających warunkach – rozumieli-
śmy, jak ważne są one również dla przedstawicieli innych narodowości. Szkoda, że 
niektórzy współobywatele nie potrafią (czy też nie chcą) zrozumieć, że nasza polskość 
nie jest skierowana przeciwko komuś. Wręcz przeciwnie – jednocząc w tym pojęciu 
miłość do Ojczyzny, trwanie w wierze, dbanie o honor – staje się ona wartością 
uniwersalną.

MŁODZIEŻ SPISAŁA SIĘ DOSKONALE

... zostanę 
dobrym Polakiem
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W obronie swych praw – 
do Europy

„Prośba o podjęcie działań 
w obronie praw mniejszości 
narodowych na Litwie.

Zwracamy się do Państwa, 
reagując na niedawno zaistniałą 
sytuację dotyczącą mniejszości 
narodowych na Litwie, ponieważ 
uważamy, że jest to nie do przy-
jęcia, gdy w zjednoczonej Euro-
pie pogwałcane są podstawowe 
prawa człowieka, prawa mniej-
szości narodowych. Naganne 
i niedopuszczalne jest to, że w 
państwie, które jest członkiem 
NATO i UE, ludzie są ścigani i 
karani za używanie języka ojczy-
stego w życiu publicznym.

23 grudnia 2013 roku na 
mocy decyzji Wileńskiego Sądu 
Okręgowego na dyrektora ad-
ministracji Samorządu Rejonu 
Solecznickiego Bolesława Dasz-
kiewicza nałożono horrendalną 
grzywnę w wysokości 13 000 euro 
za to, że ten nie spełnił obowiąz-
ku w terminie jednego miesiąca 
usunięcia dwujęzycznych nazw 
ulic z niektórych prywatnych bu-
dynków w rejonie solecznickim. 
Wygląda na to, że niniejsze orze-
czenie sądu ma charakter czysto 
polityczny, a to rzuca cień na wy-
miar sprawiedliwości w naszym 
kraju, gdyż w cywilizowanym 
świecie trudno sobie wyobrazić 
sytuację, w której sąd wyższej 
instancji zwiększyłby wysokość 
kary prawie stokrotnie. Pozosta-
je nam ubolewać, że grzywny są 
nakładane za to, że mniejszości 
narodowe używają swego ojczy-
stego języka na obszarach, gdzie 
80 proc. ludności stanowi polska 
autochtoniczna mniejszość naro-
dowa. A wszystko to dzieje się w 
państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej. Widzimy, że są stoso-
wane represje i łamane podstawo-
we prawa człowieka, mianowicie 
prawo do używania języka ojczy-
stego. To prowokacyjne orzecze-
nie sądu spowodowało wielkie 
niezadowolenie i protesty, któ-
re, wiele na to wskazuje, będą się 
tylko nasilać.

14 stycznia br. w Parlamencie 
Europejskim odbyło się podsu-
mowanie i omówienie półrocznej 
prezydencji Litwy w Radzie UE, 
podczas którego prezydent Dalia 
Grybauskaitė publicznie okła-
mała społeczność międzynaro-
dową oraz posłów do Parlamentu 
Europejskiego, mówiąc, że żaden 
z raportów międzynarodowych 
organizacji nie wspomina, że 
Litwa narusza prawa mniejszo-
ści narodowych. Te słowa pani 
prezydent nas zszokowały i za-
skoczyły, ponieważ mijają się z 
rzeczywistością i są sprzeczne z 
realną sytuacją mniejszości naro-

Członkowie frakcji AWPL w Sejmie RL zwrócili się do wysokiej 
komisarz OBWE ds. mniejszości narodowych Astrid Thors, 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza oraz 
przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso 
z zamieszczonym tekstem.

dowych na Litwie. Potwierdzają 
to następujące raporty:

1. Raport Komisji Europej-
skiej przeciwko Rasizmowi i 
Nietolerancji (European Com-
mission against Racism and In-
tolerance ECRI), w której KE 
wyraża obawy z powodu likwi-
dacji stosowanej od 1989 do 
2010 roku praktyki ochrony 
mniejszości narodowych. Raport 
podkreśla, że większość proble-
mów mniejszości narodowych 
można rozwiązać na podstawie 
Konwencji Ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych Rady 
Europy, którą Litwa ratyfiko-
wała jeszcze w 2000 roku. Ko-
misja zaleca, by władze Litwy w 
trybie pilnym przyjęły Ustawę 
o mniejszościach narodowych, 
która szczegółowo regulowałaby 
prawa mniejszości narodowych;

2. Rezolucja Komitetu Mi-
nistrów z 2012 r. ws. wykony-
wania przez Litwę postanowień 
Konwencji Ramowej. W niej 
odniesienia do praw języko-
wych, braku regulacji prawnej, 
wzmocnienia systemu konsul-
tacji z przedstawicielami mniej-
szości w kwestiach ich dotyczą-
cych. Rezolucja CM/ ResCMN 

(2012) 19 w sprawie wdrażania 
Konwencji Ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych w Re-
publice Litewskiej;

3. Raport Europejskiej Sie-
ci Przeciwko Rasizmowi (Euro-
pean Network against Racism, 
ENAR) – raport, w którym od-
notowano pogarszającą się sytu-
ację polskiej mniejszości narodo-
wej na Litwie; 

4. W lutym 2011 r. Instytut 
Monitorowania Praw Człowieka 
w Wilnie (HRMI) w swym Ra-
porcie Alternatywnym na pod-
stawie Czwartego i Piątego Ra-
portu Okresowego Litwy, który 
powstał w oparciu o Międzyna-
rodową Konwencję ws. likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji ra-
sowej, podkreślił, że „Litwa cha-
rakteryzuje się niskim poziomem 
wiedzy o prawach człowieka 
wśród decydentów, urzędników 
państwowych, sądownictwa, me-
diów i generalnie społeczeństwa.

Państwo powinno rozwinąć 
skuteczne ramy instytucjonalne 
i prawne w celu ochrony praw 
człowieka na Litwie”;

5. Raport „Freedom House” 
krytycznie o nowej ustawie oświa-
towej, która została przyjęta w 

marcu 2011 r. i na mocy której w 
roku 2013 zmuszono maturzy-
stów do zdawania jednakowych 
egzaminów z języka litewskiego 
– na poziomie ich kolegów i ko-
leżanek ze szkół litewskich;

6. Raport Wysokiego Komi-
sarza Organizacji Bezpieczeń-
stwa i Współpracy w Europie ds. 
mniejszości narodowych Knuta 
Vollebaeka z maja 2012 roku na 
temat sytuacji mniejszości naro-
dowych na Litwie.

Raporty wyraźnie dowo-
dzą faktu pogarszania się sytu-
acji mniejszości narodowych na 
Litwie. Nie możemy godzić się 
na ograniczenia naszych praw, 
przede wszystkim ze względu na 
fakt, że dbamy o dobro i przy-
szłość naszych dzieci. Chcemy 
wychowywać swoje dzieci zgod-
nie z naszymi tradycjami i kul-
turą. Język ojczysty jest pod-
stawowym dobrem narodu. 
Wymienione powyżej raporty 
sugerują, że prezydent jest nie-
doinformowana o problemach 
ochrony mniejszości narodo-
wych na Litwie. Godnym uwa-
gi jest również to, że prezydent 
myli pojęcia mniejszości narodo-
wych i migrantów. 

Naszym zdaniem, dyskre-
dytacją i ośmieszaniem Litwy 
na arenie międzynarodowej jest 
okłamywanie społeczności mię-
dzynarodowej przez najwyższe 
władze Litwy zamiast mówienia 
prawdy i pozorowanie niewiedzy 
o raportach tak autorytatywnych 
instytucji międzynarodowych i 
ich zawartości.

Ustawa o mniejszościach na-
rodowych została uchwalona w 
styczniu 1991 roku, jednak w 
2010 roku została odwołana. Już 
od pięciu lat prawa mniejszości na-
rodowych nie są chronione przez 
żadne krajowe akty prawne, na-
tomiast międzynarodowych stan-
dardów, stosowanych we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej, 
Litwa nie uznaje, chociaż w 2000 
roku bez zastrzeżeń ratyfikowała 
Konwencję Ramową o ochronie 
mniejszości narodowych.

Zwracając Pańską uwagę na 
jawną dyskryminację mniejszości 
narodowych i naruszenia praw 
człowieka na Litwie, prosimy o 
niezwłoczne podjęcie wszelkich 
środków w celu ochrony praw 
mniejszości narodowych w na-
szym wielonarodowym i wielo-
kulturowym kraju.

Posłowie na Sejm Republi-
ki Litewskiej: Rita Tamašunienė, 
Wanda Krawczonok, Zbigniew 
Jedziński, Michał Mackiewicz, Ja-
rosław Narkiewicz, Leonard Tal-
mont, Irina Rozowa, Józef Kwiat-
kowski”

FRAKCJA AWPL W SEJMIE LITWY

fot. M
arian Paluszkiewicz
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TAKIE ZSZYWANIE 
BIAŁYMI NIĆMI FAKTÓW 
NIE CZYNI 
HONORU ANI 
POLITYKOM, 
ANI DZIENNIKARZOM

W okresie kolejnej nagonki 
na miejscowych Polaków, każdy 
temat, jak się okazało jest do-
bry, by go przywiązać do tzw. 
„sprawy polskiej”. Oto i inten-
cja tworzenia poza granicami 
Rosji rosyjskich szkół stała się 
dla litewskich polityków i me-
diów bardzo poręcznym tema-
tem, by po raz kolejny zarzucić 
polskiej mniejszości na Litwie 
brak lojalności i rzucić podej-
rzenia o powiązaniu polskich 
liderów z wszechobecną Mo-
skwą.

Przed tygodniem rosyjski 
minister spraw zagranicznych 
Siergiej Ławrow nagłośnił spra-
wę zakładania rosyjskich szkół 
poza granicami Rosyjskiej Fe-
deracji. Jak zaznaczył minister, 
szkoły takie Rosja pragnie za-
kładać na terenach byłych re-
publik radzieckich, w tym bał-
tyckich. Z wypowiedzi ministra 
też wynikało, że miałyby one 
działać w oparciu o rosyjskie 
standardy nauczania i wyda-
wać świadectwa opatrzone ro-
syjskim orłem. 

I chociaż temat ten prze-
brzmiał już przed trzema laty 
– w roku 2011 – to wywołał na 
Litwie falę antyrosyjskiej histe-
rii. Ale jeżeli temu akurat mało 
by się należało dziwić, to, nie-
stety, urządzona przy tej oka-
zji nagonka na Polaków, nie 
może nie budzić uczucia, że li-
tewscy politycy, a za nimi też 
media, każdą sprawę potrafią 
„przywiązać” do tzw. sprawy 
polskiej. Bowiem za wszelką 
cenę – zarówno w oczach wła-
snego społeczeństwa, jak i za-
granicy – pragną zdyskredyto-
wać miejscowych Polaków, ich 
liderów, którzy w realiach, kie-
dy zarówno partnerzy koalicyj-
ni, jak i jawni antagoniści, sta-
ją murem na drodze realizacji 
zobowiązań wobec mniejszości 
narodowych, zawartych nie tyl-
ko w Traktacie o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej 
współpracy pomiędzy Litwą a 
Polską, ale też zalecanych przez 
dokumenty międzynarodowe, 
ratyfikowane przez Litwę, bro-
nią swych praw. 

Jak już wspomnieliśmy, 
sprawa rosyjskich szkół poza 
granicami Rosji wypłynęła 

Znów się straszy Polakami 
przed paroma laty, kiedy to pre-
zydent Putin zalecił organiza-
cji „Rossotrudniczestwo” przy-
gotowanie programu rosyjskiej 
szkoły za granicą. O możliwo-
ściach tegoż „Rossotrudnicze-
stwa” może świadczyć fakt, iż 
budżet tej organizacji w ciągu 
ostatnich pięciu lat wzrastał w 
iście „carskim” tempie: od 60 
do 300 mln dolarów. Program 
zakładał powstawanie czte-
rech typów szkół, m. in. kie-
dy szkoły takie pracują według 
programów rosyjskich; miejsco-
we programy są integrowane z 
rosyjskimi; wspiera się wykła-
danie w języku rosyjskim; za-
kładane są szkółki niedzielne. 
Jak wynika z raportu kuratorów 
programu, w  pięciu byłych re-
publikach radzieckich jest re-
alizowane wspieranie 14 szkół. 
Nie jest to oszałamiająca liczba.

W odpowiedzi na wypo-
wiedź ministra Ławrowa, co 
do zakładania rosyjskich szkół 
poza granicami Rosyjskiej Fe-
deracji, Ministerstwo Oświaty i 
Nauki Litwy wydało oświadcze-
nie, w którym się mówi o tym, 
że na Litwie działa 65 szkół, w 
których nauczanie prowadzi się 
w języku rosyjskim (lub rów-
nież po rosyjsku). Uczęszcza 
do nich 15 tysięcy uczniów. Mi-
nisterstwo głosi, że nie widzi 
ani potrzeby, ani możliwości 
działania na Litwie szkół pra-
cujących według rosyjskich pro-
gramów, bo system szkolnictwa 
opiera się na ustawach Litwy i 
każda działalność oświatowa i 
wychowawcza ma być aprobo-
wana przez instytucje państwo-
we powołane do  nadzoru i kie-
rowania nimi.

Tyle ministerstwo. Znacz-
nie dalej posunęli się politycy 
i dziennikarze. Otóż uważają 
oni, że wystąpienie ministra 
Ławrowa jest próbą nacisku, 
m. in. na Łotwę, która grozi 
zamknięciem szkół rosyjskich 
do roku 2018. Ponadto uwa-
ża się, że objęcie patronatu nad 
szkołami przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, a nie 
oświaty, zakłada, że te działa-
nia mają znaczenie polityczne 
i propagandowe i nie chodzi tu 
o kształcenie rosyjskich dzieci.

Dla republik bałtyckich jest 
to program nie do przyjęcia ze 
względów politycznych i geo-
politycznych, bowiem w ten 
sposób Rosja nadal pragnie, 
zdaniem politologów,  utrzy-
mać ościenne tereny w sferze 
wpływów swojej propagandy i 
kultury. 

Wątek ten (chociaż jak wy-
jaśniają obeznani z nim eksper-
ci m. in. z Łotwy, dotyczy zakła-
dania szkółek niedzielnych) na 
Litwie został dopełniony pol-
skimi elementami.  Obserwa-
torzy polityczni i dziennikarze 
Litewskiej Telewizji Państwo-

wej „przypomnieli” sobie, że 
w roku 2011, kiedy zaczęto 
mówić o tym projekcie, Pola-
cy i Rosjanie wspólnie wystę-
powali w obronie szkolnictwa 
w swoim ojczystym języku po 
przyjęciu Ustawy o oświacie 
w marcu 2011 r. Ciekawe, że 
właśnie podczas tych „wystą-
pień” ówcześni komentatorzy 
ze wszech miar starali się zmi-
nimalizować i rozbić solidar-
ność polskich i rosyjskich szkół, 
podkreślając, że nie wszystkie 
szkoły rosyjskie z założeń Usta-
wy o nauczaniu części przed-
miotów w języku litewskim są 
niezadowolone. Dziś pasuje 
inna wersja.

Cóż, politykę naginania fak-
tów do zaistniałej rzeczywisto-
ści obecni litewscy propagan-
dziści pamiętają, widocznie, 
jeszcze z czasów sowieckich i 
nie brzydzą się z tych wzorców 
korzystać.

W komentarzu w audy-
cji LRT „Tydzień”(„Savaitė”) 
podkreślono, iż oświadczenie 
ministra spraw zagranicznych 
Rosji zbiegło się z „histerią Po-
laków o naruszeniach praw 
mniejszości narodowych”. Dla 
widza ma się stać oczywiste, iż 
działania Moskwy i Wileńsz-
czyzny są koordynowane. W 
tejże audycji członek sejmo-
wego komitetu bezpieczeństwa 
narodowego i obrony Arvydas 
Anušauskas napomknął o rze-
komej wizycie polskich liderów 
w Moskwie podczas kampanii 
wyborczej, która mogła służyć 
uzgadnianiu działań i podkre-
ślił, iż na tej samej konferen-
cji prasowej minister Ławrow 
przypomniał, że UE nie reagu-
je na naruszenia praw Rosjan w 
Estonii i na Łotwie. To nic, że 
nie wymieniona została Litwa. 
Dla pana posła nie przeszko-
dziło to, by tego faktu nie po-
łączył z działaniami Polaków z 
Wileńszczyzny.

Takie zszywanie białymi 
nićmi faktów nie czyni honoru 
ani politykom, ani dziennika-
rzom. Ale kto by tam dbał o ety-
kę i wiarygodność. Najważniej-
sze jest, by Polaków na Litwie, 
ubiegających się o prawo do 
używania ojczystego języka w 
sferze publicznej, przywrócenia 
działania Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych zdyskredy-
tować zarówno w oczach Litwi-
nów, jak i Polski oraz UE. Ręka 
Moskwy jest wciąż dostatecznie 
mocnym środkiem kompromi-
tującym. Jednak ta „na chama” 
robiona propaganda, miejmy 
nadzieję, nie stanie się bielmem 
na oku tych, kto jest powołany 
do czuwania nad przestrzega-
niem międzynarodowych zo-
bowiązań i praw mniejszości 
narodowych.

Janina Lisiewicz

Ostatnio na Litwie coraz bardziej nasilają się działania mające na 
celu uszczuplenie praw mniejszości narodowych we wszystkich sfe-
rach życia publicznego. Dotyczy to przede wszystkim szkolnictwa w 
języku ojczystym, zwrotu ziemi, pisowni nazwisk, możliwości uży-
wania języka ojczystego. Podejmowane przez kolejne rządy ustawy i 
zarządzenia nie służą poprawie stanu posiadania mniejszości naro-
dowych, a wręcz odwrotnie ukierunkowane są na działania z pozycji 
silniejszego, który zawsze ma rację. Żadne argumenty nie są w stanie 
przekonać rządzących, że mniejszości narodowe walczą o swoje słusz-
ne prawa, a w zasadzie o normalność w życiu publicznym.  Wszelkie 
zarządzenia są podejmowane odgórnie, nie uwzględniając stanowi-
ska tych mniejszości. Ewidentnym przykładem takich działań są:

- Ustawa o oświacie przyjęta bez uwzględniania protestu mniej-
szości narodowych w postaci 60 tysięcy podpisów, skierowanych 
do najwyższych władz Litwy;

- ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego na maturze dla 
szkół mniejszości i szkół litewskich, nie zważając na ok. 840-go-
dzinową różnicę w programie nauczania;

- zniesienie ulg na egzaminie maturalnym z języka litewskie-
go decyzją sądu administracyjnego;

- skreślenie egzaminu z języka polskiego ojczystego z listy eg-
zaminów obowiązkowych na maturze; 

- zmniejszenie godzin nauczania języka ojczystego;
- nałożenie olbrzymich grzywien pieniężnych za dwujęzycz-

ne tabliczki z nazwami ulic (po litewsku i polsku) na domach 
prywatnych;

- notoryczne zwlekanie z przyjęciem Ustawy o mniejszościach 
narodowych.

 Powszechnie kreowany jest obraz Polaka, jako nielojalnego oby-
watela Litwy, który zakłóca „idyllę szczęśliwości” w kraju. Zdawało-
by się gdyby nie te mniejszości, a w szczególności Polacy, wszystkie 
dziedziny życia na Litwie wyglądałyby przykładnie. Nic bardziej 
mylnego – tylko to państwo, które potrafi słyszeć i rozstrzygać 
problemy tych, którzy są mniejszością może aplikować do miana 
państwa demokratycznego, przestrzegającego prawa i obowiązki 
nałożone nie tylko przez Konstytucję Republiki Litewskiej, lecz 
również przez umowy i porozumienia międzynarodowe, które nasz 
kraj podpisał, ratyfikował i tym samym zobowiązał się przestrzegać.

W tej sytuacji z ogromnym zdumieniem i wręcz niepoko-
jem przyjęliśmy kategoryczną wypowiedź Prezydent Litwy  
D. Grybauskaitė w Parlamencie Europejskim w replice, skiero-
wanej do Posła PE, Przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków 
na Litwie W. Tomaszewskiego, zarzucającej posłowi nielojalność 
wobec Litwy i wręcz prywatę. 

Zapewnienia Prezydent RL w Parlamencie Europejskim, do-
tyczące braku zastrzeżeń wobec Litwy, ze strony organizacji mię-
dzynarodowych w kwestii mniejszości narodowych, mijają się z 
prawdą. Uwagi dotyczące sytuacji mniejszości narodowych na 
Litwie, wskazujące na istniejące niedociągnięcia i potrzebę ich 
usunięcia, zaznacza szereg instytucji międzynarodowych. Między 
innymi, szczególnie daje się to zauważyć w raporcie Wysokiego 
Komisarza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
ds. mniejszości narodowych Knuta Vollebaeka w kwestii szkol-
nictwa mniejszości narodowych.

My, przedstawiciele polskich organizacji społecznych na Litwie 
popieramy Posła PE, Przewodniczącego AWPL W. Tomaszewskie-
go w jego staraniach na rzecz poprawy sytuacji mniejszości na-
rodowych na Litwie jak również protest posłów frakcji AWPL w 
Sejmie 13 stycznia 2014 roku. 

 Nie jest sztuką zamiatanie problemów pod dywan, sztuką jest 
odkrywanie tych problemów, chęć otwartej rozmowy oraz gotowość 
na przeprowadzenie zmian, które są przede wszystkim potrzebne 
naszemu krajowi, Litwie. Właśnie postawa W. Tomaszewskiego 
świadczy o ogromnej trosce o losy wszystkich mieszkańców Litwy. 
Nie przesłoni tego powszechna nagonka i obrażanie Polaków w 
przestrzeni internetowej, artykuły w prasie – prawda ma to do sie-
bie, że zwycięża. Tak więc w imię zwycięstwa tej prawdy nawołuje-
my do jak najszybszego rozwiązania problemów nurtujących mniej-
szości narodowe, a przede wszystkim pilnego przyjęcia Ustawy o 
mniejszościach narodowych, która pomoże w uregulowaniu więk-
szości kwestii funkcjonowania mniejszości narodowych na Litwie. 

Oświadczenie podpisało 29 polskich 
społecznych organizacji działających na Litwie

Oświadczenie 
polskich organizacji 
społecznych na Litwie
z dn. 27 stycznia 2014 r.
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... zostanę dobrym Polakiem

W niedzielę, 26 stycznia, koła Wileńskiego Rejonowego Oddziału 
ZPL w Mościszkach i Ławaryszkach obchodziły jubileusz założenia 
Związku w tych miejscowościach, kontynuując maraton 
świątecznych imprez z okazji 25-lecia powstania Związku 
Polaków na Litwie.
WSPÓŁPRACA ŁĄCZY  
I PROMUJE
Przykładem koleżeńskiej, owocnej 
współpracy może służyć wspólna 
działalność kół Związku w Mo-
ściszkach i Ławaryszkach. Prezesi 
kół: w gminie ławaryskiej –  Krysty-
na Krewska oraz w Mościszkach – 
Waldemar Klimaszewski potrafi-
li do wspólnego działania włączyć 
miejscową ludność, zespoły arty-
styczne, polskie grupy przedszkol-
ne i szkoły: średnią w Ławarysz-
kach (dyrektor Anna Ancewicz), 
która dziś liczy ponad 140 uczniów 
i może się szczycić już 50. promocją 
oraz  podstawówkę w Mościszkach 
(dyrektor Waldemar Klimaszew-
ski) – uczęszcza do niej około 60 
uczniów, tworząc aktywną, zgra-
ną rodzinę. Należy odnotować, że 
liczące 270 osób koło gminy ława-
ryskiej skupia w swych szeregach 
mieszkańców okolicznych wsi: 
Niewieryszek, Pietruliszek, Słobo-
dy, Sajdaciszek, Bukiszek i in. Nic 
w tym dziwnego, bowiem 90 proc. 
mieszkańców gminy stanowią Po-
lacy. W Ławaryszkach, w ciągu kil-
kudziesięciu powojennych lat była 
jedynie szkoła z polskim językiem 
nauczania (w ciągu kilku lat próbo-
wano tu założyć klasy rosyjskie, ale 
umierały śmiercią naturalną – brak 
było uczniów). Jedynie ostatnio, w 
latach niepodległej Litwy, powstała 
tu szkoła litewska, która jest w ge-

stii Ministerstwa Oświaty i Nauki. 
Oprócz dzieci z przybyłych tu li-
tewskich rodzin (m. in. pracowni-
ków służby granicznej), prowadzi 
nauczanie w języku państwowym 
polskich dzieci oraz z rodzin mie-
szanych. Niestety, lansowany na 
Litwie powszechnie mit o warto-
ści nauczania w języku litewskim, 
znajduje też tu zwolenników. Nie-
którzy ludzie wierzą, że plagę wsi: 
bezrobocie, pomoże im pokonać 
ukończenie ministerialnej szkoły. 

Rzeczywistość jest, wydaje 

się inna. Jakże rezolutne, do-
brze przygotowane, mówiące i 
śpiewające w poprawnym ojczy-
stym języku dzieci zarówno z 
przedszkola w Mościszkach, jak 
i ich koledzy z Ławaryszek; nie-
zrównana laureatka konkursu 
„Talenty Wileńszczyzny”, roz-
śpiewana Kinga Lewko; starsza 
młodzież ze szkolnego chóru 
w Ławaryszkach; przesympa-
tycznego zespołu „Barwy pod-
wileńskie” (kierownik Lucyna 
Własenko) i im towarzysząca 

trupa taneczna „Truskawecz-
ki” z Mickun (kierownik Beata 
Bużyńska); osiągnięcia i zwy-
cięstwa młodzieży miejscowej 
w sporcie (na minionych Polo-
nijnych Zimowych Igrzyskach 
trzecią część medali zdobyli 
sportowcy z Mościszek i w tym 
jest zasługa Jerzego Lewki – wi-
cedyrektora szkoły sportowej 
w Niemenczynie, ich opieku-
na) dobitnie wskazują na to, że 
uczniowie polskiej szkoły mogą 
mieć naprawdę dobry start w do-
rosłe życie. 

O to się troszczą wraz z peda-
gogami miejscowe koła Związku, 
które powstawały, jak i w więk-
szości miejscowości, z inicjaty-
wy nauczycieli oraz rodziców ich 
uczniów. 

JUBILEUSZOWE 
INICJATYWY I ŻYCZENIA
Rozpoczynając jubileuszowe ob-
chody Mszą św. w ławaryskim 
kościele pw. św. Jana Chrzcicie-
la, którą celebrował ksiądz pro-
boszcz Paweł Palul, członkowie 
kół gminy ławaryskiej oraz Mo-
ściszek, a także goście modlili się 
w intencji tych, co stali u źródeł 
Związku, jak i za pomyślność no-
wych inicjatyw ludzi, którzy w 
pracy społecznej na rzecz wspól-
noty narodowej widzą wielki sens.

Należy odnotować, że szyku-
jąc się do obchodów jubileuszu 
prezesi kół nie ograniczyli się 
jedynie do uroczystej akademii 
i koncertu, ale też odwiedzając 
miejsca spoczynku, uczcili pa-
mięć rodaków, którzy byli pionie-
rami odrodzenia narodowego na 
tych terenach. Zaś czcząc trady-
cje sportowe  kół – zorganizowali 
turniej siatkarski żeńskich i mę-
skich drużyn, w którym – obok 
gospodarzy –   wzięli udział ro-
dacy z Bujwidz, Kowalczuk, Mic-
kun, Skajster, Solecznik, Awiżeń 
oraz Wilna. 

Po tak aktywnym starcie, ob-
chody jubileuszu wieńczyła uro-
czystość w Ławaryskiej Szkole 
Średniej. Przestronna sala spor-
towa zdolna była zmieścić tak 
licznie przybyłych miejscowych 
mieszkańców, członków Wileń-
skiego Rejonowego Oddziału 
ZPL. Nie zabrakło też miejsca 
dla dostojnych gości. Gospoda-
rze – prezesi kół Krystyna Krew-
ska i Waldemar Klimaszewski 
oraz starosta gminy ławaryskiej 
Józef Szatkiewicz witali: europar-
lamentarzystę, prezesa Oddziału 
i przewodniczącego AWPL Wal-
demara Tomaszewskiego, prezesa 
ZPL, posła Michała Mackiewicza, 
posła na Sejm RL wybranego w 
tym okręgu wyborczym Leonar-
da Talmonta, gospodynię rejonu, 
członka Zarządu Głównego ZPL 
Marię Rekść, wicemera Czesława 
Olszewskiego (mieszkańca gmi-
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WZRUSZAJĄCE CHWILE – BRZMI „OSTATNI MAZUR”

SALĘ WYPEŁNILI GOŚCIE I GOSPODARZE
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Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie oraz 
Filia Nauczania Podstawowego im. A.Wiwulskiego 

serdecznie zaprasza na rok szkolny 2014/2015 
dzieci w wieku:

5 lat – do grupy mieszanej przy ul. Minties 3;
6 lat – do grup przygotowawczych przy 

ul. Antakalnio 33 i Minties 3;
7 lat – do klas pierwszych z polskim językiem 
nauczania przy ul. Antakalnio 33 i Minties 3.

Dzieciom zapewniamy:
opiekę nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, dobre 
warunki do nauki i zabawy, zajęcia z rytmiki i tańca 

towarzyskiego w zespole szkolnym, 
kółka dramatyczne, plastyczne, sportowe; 

nauczanie języka litewskiego i angielskiego od klasy 
przygotowawczej; pomoc i opiekę logopedy, 

psychologa, socjalnego pedagoga, pielęgniarki.

W szkole działa świetlica.
Grupy przygotowawcze są czynne w dniach pracy 

od godz.7.30 do 17.00.
Kontakty: tel. szkoły 2342087 oraz dyrekcji 

868577465, 867361470, 868175136.
 

Zapraszani są wszyscy chętni

... zostanę dobrym Polakiem
ny) i członka Rady ZPL, wicedy-
rektora administracji samorządu 
Alberta Narwojsza, radną Teresę 
Dziemieszko (z Mościszek).

Goście w swych wystąpie-
niach nie skąpili serdecznych 
słów pod adresem gospodarzy: 
prezes ZPL Michał Mackiewicz 
odnotował aktywny udział miej-
scowych zpl-owców w imprezach 
turystycznych, sportowych, ak-
cjach  Związku. 

Z kolei Leonard Talmont mó-
wił o tym, że polskość na Wileńsz-
czyźnie, która przetrwała w okre-
sie zaboru, przy władzy sowieckiej, 
nie dała się i nie da  wyrugować z 
tych terenów, jak to miało miej-
sce na Kowieńszczyźnie, czym się 
chwalili w Sejmie Litwy niektó-

mowę ojczystą, kulturę, wiarę i 
tradycje – mówił prezes Oddziału 
Waldemar Tomaszewski. Podkre-
ślił też odpowiedzialność współ-
czesnych za to, by te wartości nie 
tylko zachować, ale też przekazać 
młodemu pokoleniu, w tym też 
tradycje nauczania i wychowa-
nia w języku ojczystym od przed-
szkola do szkoły wyższej. Prezes 
akcentował, że właśnie studia w 
języku polskim prowadzone w 
Wilnie, mogą objąć też rodaków 
nie tylko z różnych zakątków Li-
twy, ale też sąsiedniej Białorusi. 
Jesteśmy winni troskę i opiekę im, 
jak i Polakom na Litwie, którzy 
mieszkają poza zwartymi skupi-
skami polskiej ludności. 

Miłe i serdeczne słowa wraz z 

rzy litewscy politycy. Dziękował 
członkom ZPL, że to oni tłumaczą 
krewnym i sąsiadom, jaką wartość 
stanowi język i kultura ojczysta, 
polska szkoła. Zapewnił, iż wie-
rzy, że po kolejnych 25 latach, tak 
samo jak dziś, inaugurując święto 
rodacy będą śpiewali „Rotę”. 

O wadze obrony języka ojczy-
stego, solidarności wszystkich Po-
laków zamieszkałych na Litwie i 
poza jej granicami, pracy obec-
nych aktywistów i pokoleń roda-
ków, którzy dlas nas zachowali 

życzeniami kierowała do miesz-
kańców gminy mer rejonu Ma-
ria Rekść oraz radna Teresa Dzie-
mieszko. Nie zabrakło ich też, jak 
i wyrazów solidarności z dążenia-
mi rodaków, w liście posła na Sejm 
RP Artura Górskiego. Wszystkie 
wystąpienia obecni witali grom-
kimi oklaskami.   

„WCZORAJ” I „DZIŚ” – 
MAJĄ SŁUŻYĆ 
PRZYSZŁOŚCI

O historii powstania koła w 

Ławaryszkach i refleksjach na te-
mat pierwszych lat działalności 
Związku obecni na sali mieli oka-
zję przypomnieć, kiedy wicemer 
Czesław Olszewski przeczytał list, 
który przysłała była nauczycielka 
i prezes koła w Ławaryszkach Ha-
lina Kisielowa. U źródeł organi-
zacji stali: Antoni Kozak, Helena 
Rynkiewicz, Eleonora Kozak i in. 

O dalszych kolejach losu koła, 
którego ster pani Halina w roku 
2002 przekazała w ręce oddanego 
społecznika, aktywnego działacza 
Zbigniewa Głazki, mówił on sam. 
Zaznaczył, że postanowił zakty-
wizować młodzież. Sport i tury-
styka stały się mocną stroną ła-
waryskiego koła, które aktywnie 
współpracowało z zaprzyjaźnio-

ną młodzieżą z innych kół oraz 
Klubem Włóczęgów Wileńskich. 
Te relacje zaowocowały spływami 
kajakowymi, udziałem w Świa-
towych Zlotach Młodzieży Po-
lonijnej „Orle gniazdo”, aktyw-
nym uczestniczeniu i zbieraniu 
laurów na Zlotach Turystycznych 
Polaków na Litwie, przyjacielski-
mi więzami ze Związkiem Mło-
dzieży Wiejskiej z Częstochowy 
– udziałem we wspólnych projek-
tach. A wraz z miejscowym pasjo-
natem astronomii – Henrykiem 
Sielewiczem – członkowie koła 
nie tylko obserwowali niebieskie 
ciała, ale też  brali udział w wy-
prawach rowerowych. 

O tradycyjnych imprezach 
i nowych, ubiegłorocznych ini-
cjatywach koła mówiła Krystyna 
Krewska. Obchody nocy święto-
jańskiej, zapustów, wigilia dla osób 
starszych i samotnych, mikołaj-
kowe zabawy dla najmłodszych, 
niezapomniana wyprawa od źró-
dła do ujścia Wilenki... A jeszcze 
urządzenie placu do gry w siat-
kówkę, zorganizowanie przeglą-
du polskich filmów, udział w kon-
kursie „Żeby Polska była Polską”... 
Inicjatyw i pomysłów kołu, wydaje 
się, można jedynie pozazdrościć.

Na brak pola do popisu nie 
może też narzekać koło w Mo-
ściszkach. Pierwszym jego pre-
zesem była pani Irena Malec, a 
wśród aktywistów śp. Władysław 

Czepułkowski, Romuald Siawro, 
państwo Irena i Bronisław Ław-
rynowiczowie, Joanna i Tadeusz 
Likszowie, Maria Kieżun, Mirosła-
wa Kardis, Mirosława i Beata Na-
niewicz... Mościszki są „stolicą” 
sportów zimowych i biorą aktyw-
ny udział we wszystkich zawodach 
sportowych rodaków zarówno na 
Litwie, Łotwie, jak i w Polsce.

Koło w Mościszkach przyczy-
niło się do upamiętnienia miej-
sca pochówku działacza kultury 
Jana Konrada Obsta w Rubnie. 
Działając na rzecz ochrony tra-
dycji i zabytków, miejsc pamię-
ci narodowej uczciło jubileusze 

600. i 500. lat wsi Dziekaniszki i 
Rubna. Upamiętniając te kilku-
setletnie daty ustawiono krzyż   
(Jan Ławrynowicz) w Dzieka-
niszkach, zaś w Rubnie ufundo-
waną przez Tadeusza Likszę figu-
rę Matki Boskiej...

Końcowym – i jakże miłym – 
akcentem uroczystości było wrę-
czenie przez prezesa Oddzia-
łu Waldemara Tomaszewskiego 
i gości dyplomów uznania tym, 
komu sprawy polskie nie były i 
dziś nie są obojętne. 

 
Janina Lisiewicz
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... ZOSTANĘ DOBRYM POLAKIEM – ZAPEWNIA MAŁY PRZEDSZKOLAK

WRAZ Z KOLEŻANKAMI ŚPIEWA KINGA LEWKO

WALDEMAR KLIMASZEWSKI I KRYSTYNA KREWSKA WITALI ZEBRANYCH
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TWÓRCZOŚĆ 
WŁODZIMIERZA 
WYSOCKIEGO BYŁA 
NIE TYLKO ŚPIEWANA, 
ALE TEŻ RECYTOWANA

Ż
e wilnianin Aleksan-
der Śnieżko – autor 
kilkunastu tomików 
poetyckich i wielu 
nastrojowych pio-

senek dla rodzimych wykonaw-
ców – jest gorliwym fanem poezji 
Włodzimierza Wysockiego, wia-
domo nie od dziś. Już bowiem w 
roku 1996 w prowadzonej przez 
Romualda Karasia warszawskiej 
Oficynie Literatów i Dzienni-
karzy „Pod wiatr” pod tytułem 
„Człowiek za burtą” ukazał się 
tomik wierszy tego rosyjskiego 
barda właśnie w tłumaczeniu 
pana Aleksandra. Jako pochod-
na namowy do translatorskiego 
„czynu” innego nie mniej gor-
liwego wyznawcy tego autora 
– Wiktora Dulki, który zresztą 
pod akompaniament gitary wy-
konał niejeden z jego utworów 
po rosyjsku bądź też w tłuma-
czeniu ich na polski przez Alek-
sandra Śnieżkę.

Ten duet bynajmniej nie po-
przestał na osiągniętym. Z boga-
tej spuścizny uznawanego za su-
mienie zniewolonego w czasach 
komuny narodu sowieckiego po-
ety i pieśniarza wybrano kolejne 
kultowe utwory, które następnie 
wziął na swój warsztat Śnieżko-
tłumacz. Mierząc się z wyzwa-
niem nie lada (gdyż twórczość 
Włodzimierza Wysockiego jest 
rosyjska na tyle, że... aż do nie-
przetłumaczenia), ambitnie po-
dążał od wiersza do wiersza, aż 

Spuścizna Wysockiego żyje...

ich liczba w polszczyźnie-ojczyź-
nie osiągnęła wielce symbolicz-
ną „setkę”. To właśnie ta okrą-
gła „setka” złożyła się na wydaną 
kilka miesięcy temu książkę opa-
trzoną tytułem „Płonące żagle”, 
nawiązującym w nazwie do jed-
nego z wierszy. Wydawcą tego 
niezwykle edytorsko dopieszczo-
nego tomu jest (któżby inny!) – 
Wiktor Dulko.

Można śmiało rzec, że to jak 
dotąd najobszerniejszy wybór 
poezji Włodzimierza Wysoc-
kiego po polsku. Dokonywane 
wcześniej w Macierzy przekłady 
były znacznie skromniejsze i z re-
guły sprowadzały się do kilkuna-
stu wierszy, śpiewanych następ-
nie przez tych, którzy próbują 
dorównać pod względem ekspre-
sji i niedoścignionego chropowa-
tego barytonu samemu legendar-
nemu bardowi, sprawiającemu 
za życia jakże wiele kłopotu ko-
munistycznym decydentom od 
kultury i nie tylko oraz bijącemu 

rekordy popularności w tzw. dru-
gim obiegu.

26 stycznia br. w dużej sali 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie z inicjatywy wspomniane-
go Wiktora Dulki odbył się 
wieczór, czczący przypadają-
cą w przededniu 76. rocznicę 
urodzin autora tak genialnych 
utworów jak „Konie narowi-
ste”, „Polowanie na wilki” czy 
„Rajskie jabłka” oraz promują-
cy translatorski tom „Płonące 
żagle”. To właśnie zaczerpnię-
te stamtąd przekłady tudzież 
utwory w oryginale pod akom-
paniament gitary wyśpiewał, 
a miejscami wręcz wykrzyczał 
(jak to w przeszłości czynił 
sam Wysocki) Wiktor Dulko, 
w czym w kilku przypadkach 
wsparli go na akordeonie Ry-
szard Bryżys, a na skrzypcach 
– maestro Zbigniew Lewicki. 
Ponadto pieśni Wysockiego wy-
konali: Zbigniew i Jolanta Ma-
ciejewscy, Jarosław Królikowski, 

Monika Jodko, Michał Tresz-
czyński, Luba Nazarenko, Ed-
gar Dulko. Do tego korowodu 
spontanicznie dołączył na za-
kończenie ponad dwugodzinne-
go koncertu Wiktor Pustowojt.

Tego wieczoru twórczość 
Włodzimierza Wysockiego 
była zresztą nie tylko śpiewa-
na, ale też recytowana, w czym 
rej wodził Aleksander Śnieżko, 
posiłkowany przez artystycz-
nie uzdolnioną młodzież: Ewę 
Szostak, Marzenę Mackojć, Ed-
gara i Artura Dulków. Wiersze 
brzmiały po polsku, rosyjsku, 
a nawet – po litewsku. Jak się 
okazuje, jedna z żarliwych wiel-
bicielek tej twórczości – Irena 
Aršauskienė, podobnie jak nasz 
Aleksander Śnieżko, podjęła się 
trudu translatorskiego i wcale 
nieźle sobie z tym poradziła, wy-
dając w roku 2005 osobny to-
mik. Sama tłumaczka wystąpiła 
też w roli recytatorki.  

Że Wysocki „nie wszystek 

umarł” mimo tragicznie zakoń-
czonego żywota w czasie, gdy 
Moskwa pasjonowała się XXII 
Letnimi Igrzyskami Olimpijski-
mi, jakże wymownie dowodzi-
ła wcale nie świecąca pustkami 
sala. Z nakazu pamięci wypeł-
niona w większości przez poko-
lenie starsze i w wieku średnim, 
ale też przez osoby całkiem mło-
de, komu bliskie są ideały Praw-
dy, którym tak gorliwie hołdo-
wał za życia niepokorny duchem 
rosyjski bard.

Dziękując wszystkim za 
przybycie, Wiktor Dulko za-
powiedział, że w lipcu br., kie-
dy czczona będzie 34. rocznica 
śmierci Włodzimierza Wysoc-
kiego, zorganizuje kolejny kon-
cert przetkany jego twórczością. 
By ponownie wyszarpać ze strun 
gitarowych i głosowych opiera-
jące się upływowi czasu prawdy 
o ludzkim losie.

Henryk Mażul 

Najmilsi dziadkowie

Tradycyjnie już w polskich 
przedszkolach i szkołach na Li-
twie w Dniu Babci i Dniu Dziad-
ka odbyły się świąteczne impre-
zy, podczas których dzieci – te 
całkiem jeszcze małe – młod-
sze przedszkolaki, jak i ucznio-
wie klas początkowych – witały 
najukochańszych dziadków pio-
senką i tańcem, wierszykami, w 
których znalazły się najbardziej 
ciepłe i serdeczne życzenia.

Co roku bardzo uroczyście 

obchodzony jest Dzień Babci 
i Dzień Dziadka w wileńskim 
przedszkolu „Kluczyk” („Rak-
telis”). Świąteczna impreza tego 
roku trwała tu parę dni. Dziad-
kowie mogli nie tylko podziwiać 
talenty artystyczne swoich wnu-
ków, ale też zapoznać się z pra-
cami, które wyczarowały pra-
cowite małe rączki ich pociech. 

Panie przedszkolanki wiele 
czasu poświęcają przygotowa-
niom do święta. Zarówno uszy-

fot. Jerzy Karpowicz

fo
t. 

Je
rz

y 
Ka

rp
ow

icz

FINAŁ KONCERTU – NA SCENIE WSZYSCY JEGO UCZESTNICY

POPISY DZIECI BYŁY NAPRAWDĘ IMPONUJĄCE

To oni mają cierpliwość i czas na 
wysłuchanie wszystkich „tajemnic” swoich 
wnuków, kochają najmocniej i zawsze mają 
dla dzieciaków smakołyki. Babcie i 
dziadkowie, których święto obchodziliśmy 
21 i 22 stycznia, doczekali się tego dnia od 
swoich wnuków z pewnością wielu miłych 
słów i całusów.
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Turnieje nabierają tempa

W ubiegły weekend – 25-26 stycznia – odbyła się druga tura Turniejów o Puchary ZPL 2014. 
Mecze siatkarskie miały miejsce w gościnnej sali sportowej Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Wilnie, zaś rozgrywki koszykarskie – Gimnazjum im. 
Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Dziękujemy dyrektorom tych placówek.

KOSZYKÓWKA 
Z NIESPODZIANKĄ
Początek rozgrywek koszykar-
skich minionego weekendu po-
wtórzył niemal co do joty zma-
gania z poprzednich spotkań. 
Jako pierwsze na parkiecie w 
Rudominie spotkały się dru-
żyny „Tores-ZPL” i „Uni-Te-
am”. I jak podczas pierwszej 
gry, zawodnicy „Tores-ZPL”, 
rzec można, rozgromili swo-
ich przeciwników z wynikiem 
– 90:25.

Z kolei drużyna „Speditors” 
nie napotkała większego oporu 
ze strony koszykarzy „UWB” i 
odniosła zwycięstwo z przewa-
gą 25 pkt – 62:37.

Zaś trzecie spotkanie było 
pełne intryg – zacięta walka 
ekip trwała w ciągu całej gry. Do 

końca meczu nie było wiadomo, 
kto zwycięży. Jednak dobrze 
rozegrana końcówka pozwoli-
ła „Irsanie” pokonać rywali z 
„KSP” i z przewagą zaledwie o 
jeden punkt, zdobyć miano li-
derów. Wynik gry –  60:59 dla 
„Irsany”. 

Na parkiecie tego dnia wal-
czyła również drużyna „Sokół” 
z koszykarzami  „Polonusa”. 
Do drugiej kwarty fortuna była 
łaskawa zawodnikom „Sokoła”. 
Jednak w drugiej kwarcie ko-
szykarze „Polonusa” potrafili 
uzyskać niedużą przewagę. Po 
dużej przerwie zawodnicy „Po-
lonusa” byli w bardzo wojow-
niczym nastroju i z każdą mi-
nutą zdobywali coraz większą 
przewagę nad przeciwnikiem. 
W końcowym wyniku „Polo-

nus” miał 83 pkt wobec 71 pkt 
drużyny „Sokół”. Niewątpli-
wie jedną z przyczyn tej prze-
granej było to, że „Sokół” miał 
tylko jednego rezerwowego za-
wodnika.

Kolejno na parkiet wyszli 
koszykarze „Kowalczuk” i 
„Landwarowa”. Pierwsza kwar-
ta była zdecydowanie bardziej 
owocna dla „Kowalczuk”. Jed-
nak tej szczęśliwej passy nie 
udało się zawodnikom utrzy-
mać do końca spotkania. W 
pewnym momencie drużyna 
„Landwarów” przejęła inicja-
tywę w swoje ręce i zwyciężyła 
z wynikiem –  69:40.

Jako ostatni na parkiet wy-
biegli koszykarze „Solecznik” i 
„Gierwiat”. Gra była napięta – 
koszykarze „Solecznik” starali 
się utrzymać inicjatywę w swo-
ich rękach, ale nie przychodziło 
im to łatwo, bowiem chłopacy z 
„Gierwiat” ciągle deptali im po 
piętach. Wynik meczu – 58:48 
dla „Solecznik”.

Podczas rozgrywek najbar-
dziej skuteczni pod koszem 
okazali się: R. Janusewicz 
(„Landwarów”) – 26 pkt, Jan-
kowskij („Polonus”) – 25 pkt, 
D. Swaitkowskij („Soleczniki”) 
– 22 pkt, G. Radzevičius („Ir-
sana”) – 21 pkt, P. Andruszkie-
wicz („Sokół”) – 20 pkt.

Również „wyróżnił” się Ma-
rius Bukauskas, który otrzymał 
faul techniczny za nieodpo-
wiednie zachowanie. Taką też 
karę wyznaczono drużynom 
„Irsana” i „Soleczniki”. 

SIATKARZE SIĘ NIE 
OSZCZĘDZALI
W ubiegłą sobotę spotkania 
rozpoczęły drużyny siatkarzy 
z grupy A.

Pierwsze spotkanie, które 
odbyło się pomiędzy drużyną 
„Huragan” a „Solecznikami”, 
było wyjątkowo intrygujące. Od 
pierwszej minuty trwała zacięta 
walka o każdą piłkę. I chociaż 
zwyciężyła drużyna z Solecz-
nik, jednak warto odnotować, 
że „Huragan” potrafił stawić jej 
godny opór. Wynik gry – 3:1.

Drugie spotkanie, gdzie swo-
je siły sprawdziły drużyny „Vic-
tory” i „United”, też  rozpoczę-
ło się energicznie. Pierwszy set 
był dosyć wyrównany i nikt nie 
imał się prognozy, kto zostanie 

zwycięzcą. Jednak pierwszy set 
wygrała drużyna „United”. Po-
dobnie rzecz się miała w drugim, 
który skończył się wynikiem 2:0 
dla „United”. Trzeci set już nie 
budził większych emocji. Zwy-
ciężyli siatkarze „United” z wy-
nikiem – 3:0.

W trzecim meczu spotkały 
się drużyny „MJB” i „Solecz-
niki”. Po raz drugi tego dnia 
siatkarze z Solecznik odnie-
śli zwycięstwo z wynikiem – 
3:0 pokonując rywali. Należy 
przyznać, że okazali się o nie-
bo mocniejsi od zawodników z 
drużyny „MJB”. 

W niedzielę do rywalizacji 
stanęły drużyny z grupy B. 

Jako pierwsza para na par-
kiecie spotkały się drużyny „Ła-
waryszki” i „Roto-W”. Chłopcy 
z Ławaryszek tego dnia zagrali 
mistrzowsko i pokonali swych 
rywali z „Roto-W” – 3:1.

Następnie zmierzyli się siat-
karze z „Bujwidz” z chłopakami 
z drużyny „MBG”. „Bujwidze” 
miały wiele trudnych chwil w 
spotkaniu z zawodnikami z 
drużyny „MBG” i jedynie po 
zaciętej walce potrafiły poko-
nać przeciwników, uzyskując 
wynik – 3:2.

1 i 2 lutego odbędą się kolej-
ne rozgrywki koszykarskie oraz 
siatkarskie. Wszystkich, kto 
darzy sympatią siatkówkę, ser-
decznie zapraszamy do obejrze-
nia meczów w sobotę i niedzielę 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie. Zaś miłośnikom ko-
szykówki proponujemy przeżyć 
wiele pięknych chwil oglądając 
zmagania zawodników pod ko-
szem w sobotę – 1 lutego, w sali 
Gimnazjum im. Ferdynanda 
Ruszczyca w Rudominie.

Centrum Sportowe ZPL
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KOSZYKARZE W NATARCIU

WALKA O PIŁKĘ PRZY SIATCE

DZIADKOWIE ZE WZRUSZENIEM OGLĄDALI ŚWIĄTECZNY PROGRAM

cie odpowiednich strojów jak też 
dobór repertuaru wymaga wie-
le pracy. Ale dzieci chętnie bio-
rą udział w popisach, bo prze-
cież nagrodą będą uśmiechy i 
gorące brawa ich najmilszych 
dziadków.

Wzruszenie, miły nastrój, 
radość z obcowania w ojczystym 
języku, podziw dla pracy wycho-
wawczyń i talentów dzieci – to 
nieodłączne uczucia, które to-
warzyszyły tego dnia szczęśli-
wym seniorom.
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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 wszy-
scy członkowie Związku Polaków na Litwie oso-
biście, a także koła i oddziały Związku mogą 
nieodpłatnie na łamach gazety zamieszczać po-
zdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia 
członkom Związku bez opłaty mogą też dedyko-
wać inne urzędy, organizacje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: nasza-
gazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Z okazji Pięknego Jubileuszu seniorce 
koła ZPL Polskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Solecznikach, Szanow-
nej Pani Czesławie NAKREWICZ moc 
serdecznych życzeń: zdrowia, radości i 
wszelkich łask Bożych na długie lata, twór-
czych osiągnięć i aktywnej pracy społecznej 
oraz miłości i szczęścia wśród najbliższych

składa Zarząd PUTW w Solecznikach

Szanownej Pani Janinie GORSZANOWEJ 
z okazji Dnia Urodzin życzymy: długich 
lat życia przepełnionych zdrowiem i 
szczęściem, dni pełnych radości oraz 
wszelkich łask Bożych.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Dnia Urodzin Szanownej Pani 
Jadwidze LINKEL życzymy: dobrego 
zdrowia, życia pięknego, smutków nie-
wielu, przyjaciół licznych, dni tylko 
ślicznych, błogosławieństwa Bożego oraz 
wszystkiego najlepszego.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

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. 


