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KULTURY BRAK
Brakiem nie tylko politycznej kultu-
ry, ale też osobistej wykazał się (o, 
ironio!) minister kultury Litwy na spo-
tkaniu z sejmową frakcją konserwa-
tystów. Otóż omawiając temat infor-
macyjnych prowokacji wobec Litwy, 
minister Birutis (czyżby chcąc wroga 
Litwy nr 1 wybielić, czy też sympatię 
opozycji pozyskać, na wszelki wypa-
dek) pozwolił sobie zauważyć, iż nie 
mniejsze zagrożenie niż Rosja, stano-
wi... Polska, która „dąży do realizacji 
swoich interesów. Być może nie ma tu 
dużej bazy, bo mniejszość narodowa 
jest nieliczna. Poprzez nią próbuje jed-
nak realizować swoje interesy. Działa 
i finansuje pewne kwestie ideologicz-
ne. Nie tylko więc Rosja, ale też inne 
kraje, które mają tu swoje interesy, ro-
bią to samo”. Po pierwsze, ministrowi 
kultury przystałoby wiedzieć, iż mniej-
szość polska na Litwie jest najliczniej-
sza (warto zajrzeć do ostatniego spisu 
ludności). Po drugie, minister chyba 
zapomniał, że Polska należy, tak 
samo jak i Litwa, do Unii Europejskiej 
i NATO. Jest partnerem strategicznym 
Litwy i w razie zagrożenia, to właśnie 
polscy żołnierze będą nas bronili. Wła-
śnie o tym przypomniał ministrowi je-
den z komentatorów politycznych. Mi-
nister, doczekał się jednak krytyki też 
od przywódcy Związku Ojczyzny–Li-
tewskich Chrześcijańskich Demokra-
tów Andriusa Kubiliusa, który zauwa-
żył, że nie można Polski stawiać w tej 
sprawie obok Rosji. Takiego obrotu 
sprawy minister kultury(?) zapewne 
się nie spodziewał. Cóż, kiepski najwi-
doczniej z niego polityk, bardzo kiep-
ski. Polska, jako wróg, potrzebna jest 
w zasadzie litewskim politykom (czy 
też politykierom), by realizować po-
litykę tzw. integracji (czytaj lituaniza-
cji) miejscowych Polaków, nakręcać 
elektorat przed kolejnymi wyborami 
strasząc „polską partią” i jej rządami 
w podwileńskich rejonach. I w roli tego 
wroga występuje najczęściej nie Pań-
stwo Polskie, ale Polacy na Litwie, któ-
rzy co i rusz „przysparzają Litwie kło-
potów”, bo nie chcą się „integrować” 
(na litewski ład). Wracając do ministra, 
przysłowie mówi, by nie chcieć być 
świętszym od papieża. Przekładając 
na nasze realia: bardziej polakożer-
czym od konserwatystów (poniektó-
rych). Minister wyraźnie ma też luki w 
znajomości twórczości ludowej. A luki 
w wykształceniu, wychowaniu wcze-
śniej czy później, dają się we znaki. I 
jeszcze jedno: Partia Pracy (laburzy-
stów) będzie na Litwie jeszcze długo 
uważana za partię „Viktorasa”. Mini-
ster kultury(?) widocznie o tym zapo-
mniał. Czyżby ma też luki w pamięci?    

...na swojej ziemi, w swojej Ojczyźnie, pielęgnując język ojczysty, kulturę, tradycje. 
Wychowywać i kształcić dzieci zgodnie z duchem narodu, wiarą. Dbać o spuściznę 
przodków i pamięć historyczną zachować. Bronić swego i na cudze nie czynić 
zakusów; szanować swoje i współobywateli prawa. Bo od dziada pradziada wpajano 
nam, że należy walczyć nie tylko o naszą wolność, lecz też tych, kto jest obok nas. By w 
wolnej, demokratycznej Ojczyźnie nikt nie był obywatelem drugiej kategorii, któremu 
można narzucać, bądź też wykreślać, bohaterów narodowych; przesuwając granice 
zmieniać narodowość i historię. Godnie żyć – stawialiśmy sobie za cel przed 25 laty, 
kiedy na fali sławetnej „pieriestrojki” łączyliśmy się w szeregach własnej, polskiej 
organizacji, by po raz kolejny o tę „naszą i waszą wolność” się zmierzyć. Uczestnicząc w 
obchodach ćwierćwiecza powstania Związku Polaków na Litwie, obcując z ludźmi, 
przyglądając się ich życiu, osiągnięciom – ostatnio m. in. w Mejszagole – możemy 
stwierdzić – to nam się udało. Wbrew temu, że właśnie w tym okresie etatowi 
politykierzy i politycy wysokiej rangi próbują nam prawo do godnego życia uszczuplić, 
wręcz rozkazując, że nie mamy prawa być niezadowoleni, bo i tak jest nam na Litwie „za 
dobrze”. Zapominają przy tym, że tu, na Wileńszczyźnie, jesteśmy u siebie w większym 
stopniu niż większość z nich, bo nie od 70, a kilkuset lat. I z tego tytułu sami będziemy 
decydować, co dla nas jest dobre, a co – złe. 

„WESOŁE SMYKI” – POLSKIE DZIECI – W POLSKIEJ SZKOLE

Godnie żyć...
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Godnie żyć uczył mejszago-
lan i mieszkańców okolicznych 
miejscowości w ciągu ponad 
półwiecza ksiądz prałat Józef 
Obrembski. Ten mądry i szla-
chetny kapłan nikomu nie ubli-
żał – chociaż ludzie i sytuacje 
bywały bardzo niełatwe – ale 
też swego nigdy nie popuścił. 
Swoim przykładem pokazywał 
ludziom, że przy najbardziej 
ostrym terrorze władzy, należy 
z godnością się trzymać i robić 
swoje: trwać w wierze, wspoma-
gać się nawzajem. Tak przetrwa-
li lata komuny i powitali  od-
rodzenie. Ksiądz prałat cieszył 
się, że doczekał tych dni, nie 
żałował słów wsparcia, jak też 
rady, kiedy jej potrzebowano.
Odszedł do Pana, a w jego „pa-
łacyku” zostało założone mu-
zeum kapłanów Wileńszczyzny. 
Symboliczne, bowiem niejeden 
duszpasterz w tych ścianach 
znajdował wsparcie i przytułek. 
Ziarno zasiane przez czcigodne-
go kapłana owocuje – jego para-
fianie strzegą swych wartości.  

Mejszagoła ma, rzec moż-
na, szczególne szczęście do 
duszpasterzy. Obecnie – od po-
nad 7 lat – proboszczem jest tu 
ksiądz dziekan Józef Aszkieło-
wicz. To on odprawiał Mszę św. 
ubiegłej niedzieli, podczas któ-
rej modlono się również w in-
tencji Związku Polaków na Li-
twie. Ksiądz dziekan mówiąc 
o historii powstania Związku, 
jego znaczeniu, po raz kolejny 
przypomniał parafianom i go-
ściom, że człowiek tylko wte-
dy może być spełniony, kiedy 
pewnie stoi na dwóch nogach 

– filarach – kulturze  ojczystej 
i wierze. Pozbawiony jednego z 
tych fundamentów staje się ka-
leką duchowym, błądzi i jakże 
często trafia na manowce. Ży-
czył zebranym, by przekazali 
te wartości młodemu pokole-
niu i tu, w Mejszagole, szkoła, 
kościół, Związek  uzupełniały 
się nawzajem.

O tym, że wszystko jest na 
właściwym miejscu, o ile Bóg  i 
wiara w danej społeczności są 
na pierwszym miejscu, mówił w 
swym wystąpieniu podczas uro-
czystej akademii w miejscowej 
polskiej Szkole Średniej im. ks. 
Józefa Obrembskiego eurodepu-
towany, prezes Wileńskiego Re-
jonowego Oddziału ZPL, prze-
wodniczący AWPL Waldemar 
Tomaszewski. Dla mejszagolan 
jest to znana prawda. 

Przypominając karty minio-
nych lat, prezes mówił też o wy-
zwaniach na dziś i jutro. Jednym 
z nich jest solidarność rodaków, 
wspieranie tych, kto mieszka 
w mniej zwartych skupiskach 
– ościennych rejonach, jak też 
na wschodniej Wileńszczyźnie 
– na Białorusi. Mając potencjał 
wypracowany w ciągu 25 lat, 
przekazane przez ojców i dzia-
dów wartości, posiadając własne 
struktury organizacyjne, system 
szkolnictwa od przedszkola do 
szkoły wyższej, musimy się nimi 
dzielić z rodakami. Podkreślił 
też, że dorobek minionych lat 
jest imponujący, dzięki aktyw-
ności ludzi, zaufaniu, dziś w Sej-
mie Litwy jest 8-osobowa frakcja 
AWPL, a partia jest członkiem 
koalicji rządzącej. Członkowie 

partii i Związku uczciwie pracu-
ją dla swych wyborców zarówno 
w samorządach, jak i w minister-
stwach, urzędach. Ich praca jest 
pozytywnie oceniana nie tylko 
przez Polaków, ale też ludzi in-
nych narodowości, którzy po-
pierają AWPL i oddają na nią 
swoje głosy.

Serdecznych słów nie zabra-
kło też pod adresem konkret-
nych osób i całej społeczności w 
wystąpieniu mer rejonu wileń-
skiego Marii Rekść, posłanki, 
przewodniczącej frakcji AWPL 
w Sejmie RL, pochodzącej z Mej-
szagoły Rity Tamašunienė, pre-
zesa ZPL Michała Mackiewicza, 
który przypomniał, że o Mejsza-
gole było głośno już przed prze-
szło sześcioma stuleciami, kiedy 
powstała tu pierwsza na Litwie 
katolicka parafia, więc ma na-
dzieję, że też kolejne 25-lecie 
będzie obfitowało w znaczące 
wydarzenia, a polskość – jako 
wartość nadrzędna będzie tu na-
dal pielęgnowana.

Witająca w swych murach 
gości szkoła, licząca lata swej 
historii nie na dziesiątki, ale 
setki, po gruntownej renowa-
cji, dziś budzi podziw: światłe 
klasy, przestronne korytarze, 
doskonałe wyposażenie, ele-
gancka aula – warunki do na-
uki i pracy zarówno uczniowie 
(jest ich 170), jak i nauczyciele 
mają tu dziś doskonałe. Reno-
wacja kosztowała ponad 2 mln 
300 tysięcy litów, z czego gros 
wydatków pokrył samorząd re-
jonu wileńskiego, a swój znaczą-
cy wkład wniosła Polska, o czym 
świadczy tablica w holu szkoły. 

Tego roku jest tu 24 matu-
rzystów, prawda, zaledwie 10 
pierwszaków. Ale jest nadzie-
ja, że uczniów tu nie zabrak-
nie, bowiem narybek dla szkoły 
przygotowuje też polskie przed-
szkole (kierownik Iwona Ma-
twiejko), z którym łączą więzy 
ścisłej współpracy. 

Dyrektor szkoły – Alfreda 
Jankowska jest prezesem koła 
ZPL w Mejszagole liczącego 
około 200 osób (należą do nie-
go również rodacy z Kiemiel). 
I chociaż jest  wilnianką, w cią-
gu kilkunastu lat pracy pozna-
ła miejscowych mieszkańców, 
przejęła sztafetę zapoczątko-
waną przez pedagogów szkoły, 
którzy tu, w Mejszagole, jak i 
w większości miejscowości na 
Wileńszczyźnie, byli pioniera-
mi w ruchu odrodzenia. A tak 
naprawdę, na długo jeszcze 
przed końcówką lat 80. dbali 
o to, by ich wychowankowie w 
sowieckim internacjonalizmie 
nie utracili poczucia tożsamo-
ści narodowej. M. in. wśród nich 
był też jej poprzednik, Edward 
Jaszczanin.

Po odśpiewaniu przez łączo-
ne zespoły szkolne, „Mejszago-
lanki” i chór kościelny „Roty” 
oraz przywitaniu gości, wśród 
których oprócz wyżej wymie-
nionych byli też wiceminister 
oświaty Edyta Tamošiūnaitė, 
starosta gminy mejszagol-
skiej Stefan Orszewski, prezes 
Szyrwinckiego Oddziału Re-
jonowego ZPL Stefania Toma-
szun, wicedyrektor administra-
cji rejonu szyrwinckiego Rasa 
Tamašunienė, prezes koła Alfre-

da Jankowska bardzo skrótowo 
opowiedziała o tym, czym żyje 
dziś koło i cała społeczność pol-
ska w Mejszagole. Otóż mogą się 
pochwalić, iż odzyskany został 
Pałac Houwalta, gdzie mieści się 
siedziba miejscowej wspólnoty 
na czele z prezesem Andrzejem 
Adomajtisem; działa polska 
kawiarnia (kierują nią Wanda 
Wiejalis); jest już wspomniane 
muzeum księży Wileńszczy-
zny „Zacisze bratnich dusz”; 
chór kościelny występował na 
scenie Teatru Narodowego w 
Warszawie, a „Mejszagolanki” 
– w telewizji, w ramach kon-
certu zorganizowanego przez  
ZG ZPL „Zułów pamięcią przy-
zywa”. Ponadto rodacy aktyw-
nie uczestniczą w wyborach, 
odpisywaniu 2 proc. podatku 
dochodowego, rozprowadza-
niu cegiełek solidarności. Szkoła 
polska pomyślnie przeszła ate-
stację i jest o krok od uzyskania 
statusu gimnazjum. Zaś ostat-
nio wzbogaciła się o nową kur-
tynę, żaluzje i gabloty ufundo-
wane przez Ambasadę RP w 
Wilnie.

O historii powstania koła 
ZPL opowiedziała zebranym 
pierwsza prezes, polonistka 
pani Anna Aleksandrowicz. Jej 
wspomnienia ilustrowane były 
wyświetlanymi na ekranie zdję-
ciami z imprez, wypraw, inicja-
tyw, które tworzyły historię pra-
cy koła w ciągu ćwierćwiecza. 

Zebranie założycielskie od-
było się w miejscowym Domu 
Kultury w listopadzie 1988 
roku, a sala na 350 miejsc była 
wypełniona po brzegi. Najważ-
niejszym zadaniem  była troska 
o język ojczysty, kształtowa-
nie tożsamości i godności na-

Godnie żyć...
Rok 25-lecia ZPL

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

RODZINNE ZDJĘCIE WRAZ Z GOŚĆMI
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rodowej. Po raz pierwszy też 
w Mejszagole, obchodząc 190. 
rocznicę urodzin Adama Mic-
kiewicza, polskie kolędy za-
brzmiały w DK. Jedną z waż-
nych decyzji koła, obok udziału 
w akcjach i inicjatywach rejo-
nowych i krajowych, było zało-
żenie zespołu „Mejszagolanie”. 
Inicjatorami byli: Piotr Adomaj-
tis, Teresa Jodko, kierownictwo  
objęła Teresa Jasielonis, zaś tań-
ce poprowadziła Alina Wieja-
lis. W ramach powrotu do tra-
dycji miasteczka – przed wojną 
w jego centrum stał duży rzeź-
biony krzyż – staraniem rodzi-
ny państwa Piotrowskich, zo-
stał znów ustawiony na dawnym 
miejscu (wykonany przez pana 
Mieczysława Piotrowskiego). 
Zaś na kolumnie z bliżej nie-
określoną rzeźbą, znalazła się 
kapliczka ze świętym Antonim. 

Znaczącym wydarzeniem w 
życiu mejszagolskiego koła był 
wyjazd do Katynia. Pojecha-
ły dwa autokary. Postanowio-
no przywieźć ziemię z miejsca 
zbrodni katyńskiej do Mejsza-
goły, by w ten sposób uczcić za-
mordowanych tam jej mieszkań-
ców. Na uporządkowanym przez 
koło ZPL cmentarzu legionistów, 
ustawiono symboliczny Krzyż 
Katyński i złożono ziemię. 

Koło nawiązało kontakt z ro-
dakami w Kazachstanie i na Bia-
łorusi, którym wysyłano paczki z 
czasopismami, podręcznikami.

Ważkim zwycięstwem miej-
scowego koła ZPL było uratowa-
nie polskiego przedszkola, które 
w ciągu miesiąca utrzymywali z 
darów i składek. Wiele pomógł 
w tej sprawie śp. ksiądz prałat. 

We wdzięcznej pamięci 
mejszagolan zachowały się też 
pierwsze kontakty z Polską – z 
Krotoszynem. Jego mieszkańcy 
m. in. ufundowali nowe drzwi 
do miejscowego kościoła. Pozna-
niu Polski przez młodzież sprzy-
jały kontakty z Liceum im. B. 
Prusa w Warszawie.

Członkowie koła aktywnie 
ubiegali się o Kartę Polaka, brali 
udział wraz z księdzem prałatem 

31 stycznia koło Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału Związku 
Polaków na Litwie w Grygajciach 
obchodziło jubileusz 25-lecia. 
Msza św. odprawiona w inten-
cji członków koła w kościele pw. 
Królowej Pokoju w Nowej Wilej-
ce zapoczątkowała uroczystości, 
na które gremialnie przybyli miej-
scowi mieszkańcy oraz goście.

Koło w Grygajciach łączy ro-
daków zamieszkałych na terenie 
gminy szaternickiej, obejmując 
takie osiedla jak Kiwiszki, Sza-
terniki, Wieluciany i Łoźniki. 
Na jego czele stoi dziś starosta 
gminy Wiesław Starykowicz. 
Pan Wiesław pełni funkcje pre-
zesa od kilkunastu lat i to dzięki 
jego pomysłowości i niespożytej 
energii członkowie koła aktyw-
nie uczestniczą nie tylko w ży-
ciu swojej gminy, ale też wiodą 
prym zarówno na rejonowych 
zawodach sportowych (w siat-
kówce, koszykówce, piłce nożnej 
zajmują 3-4 lokaty), jak i trady-
cyjnych imprezach: zapustach, 
Kaziukach. Wykazują też zaan-
gażowanie i aktywność podczas 
wyborów zarówno samorządo-
wych – mają swoich dwóch rad-
nych, jak i sejmowych. To, mię-
dzy innymi, również dzięki ich 
aktywności, mandat poselski 
zdobył Jarosław Narkiewicz – 
prezes Trockiego Oddziału Re-
jonowego ZPL, wicemarszałek 
Sejmu RL.

Zagajając uroczystość Wie-
sław Starykowicz przypomniał, 
jak to na jesieni 1988 roku, tu, 
w Grygajciach, powstawały za-
lążki Związku. Inicjatorami za-
łożenia koła był obecny prezes, 
Tatiana Markowa, Weronika Sal-
wińska, Zofia Błaszkiewicz. Wła-
śnie ona – nauczycielka została 
pierwszym prezesem. Jedną z naj-
ważniejszych dziedzin działalno-
ści koła było zachowanie polskiej 
szkoły, powstanie przedszkola. 
Obecnie doskonale odnowiona 
szkoła, niestety, nie ma za dużo 
uczniów. Ale będzie widocznie 
musiała przyjąć pod swój dach 
przedszkolaków, bo miejsca dla 
najmłodszych dzieci brak.

W ciągu minionych paru dzie-

sięcioleci rodacy z podwileńskiej 
gminy szaternickiej uczestniczyli 
we wszystkich akcjach i inicjaty-
wach zarówno Rejonowego Od-
działu, jak też Zarządu Główne-
go Związku Polaków na Litwie. 
Miejscowi ludzie wiedzą, że bez 
zaangażowania, aktywności, dą-
żenia do celu niczego nie da się 
zrobić. Mają tego przykład z przy-
słowiowego, własnego podwórka: 
od lat ubiegali się o to, by klub w 
Grygajciach (mieści się tu rów-
nież biblioteka), został zrekon-
struowany. I wreszcie dziś mogą 
już śmiało rzec: renowacja będzie. 
Ludzie będą mieli godne miej-
sce do spotkań. Kolejnym celem 
mieszkańców gminy jest posia-
danie własnego stadionu. A to, 
że ludzie potrzebują miejsca do 
spotkań i rozwijania swoich talen-
tów, wykazało właśnie świąteczne 
spotkanie: sala starego klubu do-
słownie pękała w szwach...

Chociaż uroczystość odbywa-
ła się w niezbyt komfortowych 
warunkach, to jednak promie-
niowała ciepłem i serdecznością 
zarówno ze strony gospodarzy, 
jak i szanownych gości, wśród 
których byli: eurodeputowany, 
prezes Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału ZPL Waldemar Toma-
szewski, mer rejonu wileńskiego 
Maria Rekść, prezes ZPL Michał 
Mackiewicz, wiceprzewodniczący 
Sejmu RL Jarosław Narkiewicz, 
radni Tatiana Markowa i Tade-
usz Andrzejewski, starosta Nowej 
Wilejki Jerzy Grydziuszko.

Zabierając głos, Waldemar 
Tomaszewski przypomniał mi-
niony okres, najważniejsze wy-
darzenia, wyzwania, jakie stawały 
przed Związkiem, jak też partią. 
Mówił również o działaniach 
skierowanych na przyszłość – roz-
szerzaniu i umacnianiu struktur 
Związku i partii, solidarności w 
obronie swoich praw.

Serdecznych słów i pochwał 
nie żałowała miejscowym miesz-
kańcom mer Maria Rekść. Zaś 
prezes ZPL Michał Mackiewicz 
stwierdził, że jest dumny z aktyw-
ności i sukcesów swoich ziomków. 
Zaznaczył, że w pamięci miejsco-
wych ludzi pozostanie światła pa-

mięć o wspaniałej nauczycielce i 
pierwszej prezes koła pani Zofii 
Błaszkiewicz. Za aktywną posta-
wę w czasie wyborów dziękował 
rodakom poseł Jarosław Narkie-
wicz. Podkreślił, że wiele trudu 
codziennego wymaga przetrwa-
nie, obrona swoich praw i pozycji. 
Bardzo ważne jest szkolnictwo, 
m. in., zdaniem posła, szkoła w 
Kiwiszkach powinna się doczekać 
rozbudowy, bo ma perspektywy.

Świątecznego wieczoru na 
członków koła czekał dosłownie 
deszcz nagród: dyplomy uznania 
za działalność w Związku, jak też 
przyznawane miejscowe nagrody 
za postawę społeczną i dbanie o 
estetykę środowiska.  

Z rąk prezesa Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL Wal-
demara Tomaszewskiego dyplo-
my otrzymali: Adam Andrzejew-
ski, Tatiana Markowa, Wiesław 
Starykowicz,  Weronika Salwiń-
ska, Wanda Mozyro, państwo 
Romuald i Halina Żamojciowie, 
Aleksander i Helena Jancewiczo-
wie, Tadeusz Andrzejewski, Hen-
ryk i Grażyna Ulewiczowie, Hali-
na Starykowicz i inni.

Miejscowe „Oskary” przyzna-
no Reginie Słanczewskiej oraz 
państwu Halinie i Kazimierzowi 
Butkiewiczom, którzy wychowu-
ją sześcioro dzieci.

W tzw. konkursie na oświetle-
nie zagrody, zwycięzcami zostali 
Irena i Jan Fiediukowie z Grygajć, 
którzy mieli tego roku najwyższą 
(5 m) i najpiękniejszą choinkę, a 
także Helena Wilkiewicz z Łoź-
nik oraz Teresa i Eugeniusz Burbo 
z Kiwiszek za pięknie udekorowa-
ną światłami zagrodę.

Występ dziecięcej grupy, żeń-
skiego zespołu „Wiosna” (kieru-
je nimi Grzegorz Jurgielewicz), 
akordeonisty Rusłana Pocieja, 
śpiew solo pod akompaniament 
gitary Władysława Michalkiewi-
cza, recytacje w wykonaniu Hali-
ny Żamojć i Pawła Drozdowa (sa-
tyryczne wiersze) – złożyły się na 
świąteczny minikoncert. Wspól-
na zabawa i śpiewy wieńczyły ob-
chody jubileuszu.

Janina Lisiewicz

Sięgnąć po „Oskara”...w pielgrzymce do Izabelina, po-
dejmowaniu dostojnych gości: 
kardynała Józefa Glempa i  na-
szego rodaka kardynała Henry-
ka Gulbinowicza. 

Pani Anna Aleksandrowicz 
wymieniła też tych, którzy 
stali u źródeł powstania koła:  
śp. Genowefę Wierbajtis, Te-
resę Liminowicz, Janinę Limi-
nowicz, Mieczysława Dowgia-
ło, Leokadię Palionis, rodzinę 
Adomajtisów, Teresę Matukań-
ską, Zygmunta Wierbajtisa... Im 
wszystkim dziękowała za ofiar-
ną pracę społeczną.

Dyplomy uznania z rąk 
prezesa Wileńskiego Rejono-
wego Oddziału ZPL Waldema-
ra Tomaszewskiego oraz gości 
otrzymały 62 osoby, wśród któ-
rych znaleźli się: Alina Kociło-
wicz (była prezes koła), akty-
wiści: Edward Kolba, Czesław 
Chmielewski, Honorata Ru-
skań, członkowie rodzin Ado-
majtisów, Matwiejków, Żygisów, 
Anna Zawadzka, Zbigniew Ju-
rewicz, Wioleta Leonowicz, Ja-
sia Mackiewicz, posłanka Rita 
Tamašunienė, dyrektor szkoły 
Alfreda Jankowska, Mieczysław 
Piotrowski... 

Uroczystość wieńczył galowy 
koncert, podczas którego wystą-
piła początkująca grupa taneczna 
„Przyjaźń” (kierownik Tatiana 
Sienkiewicz), szkolny zespół „Le-
genda”  oraz chór „Wesołe smy-
ki”, a także solista Dominik Ado-
majtis oraz piękny duet: Amelia 
Ruskań i Mateusz Adomajtis. Ze-
społy te prowadzi nauczycielka 
muzyki Jasia Mackiewicz. Jest ona 
również kierownikiem zespołu 
„Mejszagolanki”, który zaprezen-
tował różnorodny repertuar i... 
eleganckie stroje. Widzowie mieli 
też możność podziwiać i oklaski-
wać chór „Moderato” (kierownik 
Wioleta Leonowicz).  Końcowym 
akordem świątecznego koncertu 
była wspólnie wykonana przez 
artystów i publiczność pieśń „Jak 
długo w sercach naszych”.

Janina Lisiewicz

DYPLOMY UZNANIA – PODZIĘKA ZA SPOŁECZNY TRUD

„OSKAR” Z GRYGAJĆ DLA REGINY SŁANCZEWSKIEJ

fot. Paweł Stefanowicz
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Połukniańskie dzieje

Dwadzieścia pięć lat Związkowi Polaków na Litwie, 25 lat istnienia koła związkowego 
w Połukniu, w rejonie trockim. Tak się złożyło, że pierwszy założycielski zjazd, podczas 
którego Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie (SSKPnL) zostało 
przekształcone w Związek Polaków na Litwie (ZPL), miałam zaszczyt prowadzić osobiście 
wraz z ówczesnym dyrektorem szkoły w Starych Trokach Marianem Adamowiczem. 
Na prezesa Związku został wówczas wybrany Jan Sienkiewicz. Stare to dzieje, niewielu dziś 
pamięta o nich...

JUBILEUSZ SKŁANIA DO 
WSPOMNIEŃ
25 lat – piękny jubileusz, piękny 
wiek, sam rozkwit, co świadczy 
o tym, iż powinno dojść do wie-
ku dojrzałego, do czasu, aż pąki 
dadzą kwiaty, kwiaty – owoce 
w postaci wielu różnych zała-
twionych spraw, rozwiązanych 
problemów, zorganizowanych 
imprez itd.

Widzimy, iż trzeba trwać, 
ponieważ nie tak szybko urze-
czywistniają się nasze założenia 
i cele, potrzebne i korzystne dla 
nas oraz naszej Ojczyzny. Taka 
jest nasza, Polaków, mentalność 
– cieszymy się ze wszystkiego, 
co stanowi dobro ogólne. Nie-
stety, nie wszyscy nasi sąsiedzi 
i współobywatele to rozumieją.

Każdy oddział, koło, tworzą-
ce Związek, obok celów i wspól-
nych zadań, ma swoje plany i 
dążenia. Z ich realizacją bywa 
różnie. Czasami to jak orzech 
w skorupie: zanim się dotrze do 
smakowitego jądra, trzeba wło-
żyć niemało wysiłku.

Pamiętam początki naszej 
pracy – założenie koła. Pan 
Henryk Sosnowski, jeden z ak-
tywistów SSKPnL, był na na-
szym pierwszym zebraniu w 

miejscowej szkole: w klasie peł-
no ludzi, ciasnota, gwar, dysku-
tują, pytają, przekazują z rąk do 
rąk Statut Stowarzyszenia. Na 
wiele pytań odpowiedział pan 
Sosnowski. Na listę rejestracyj-
ną koła tego dnia wpisało się  
46 osób. I tak się stało, że zosta-
łam jego przewodniczącą. Nie 
wiem dlaczego, ale wydawało mi 
się wtedy, że powinnam tym kie-
rować. Po pewnym czasie zbli-
żyłam się z bardziej aktywnymi 
osobami, zaprzyjaźniliśmy się i 
już utworzyła się grupa aktywi-
stów. No i zawrzało: dyskusje, 
plany, decyzje... Chociaż byli-
śmy w tej działalności całkiem 
zieloni, chcieliśmy, niczym małe 
dzieci, by zrobić jak najwięcej i 
jak najszybciej. Ale przygląda-
liśmy się również działalności 
w rejonie. Tam zarząd rejono-
wy działał na podstawie wytycz-
nych Zarządu Głównego.

Wkrótce postanowiliśmy 
usystematyzować swoją pracę: 
wybraliśmy zarząd koła, sporzą-
dziliśmy plany pracy i obraliśmy 
pięć podstawowych kierunków 
działalności: 1. Rozwój i po-
prawność języka ojczystego oraz 
aktywne poparcie akcji „Polskie 
dziecko – w polskiej szkole”;  

2. Sprawy społeczno-gospodar-
cze; 3. Rozwój kultury i dbanie o 
artystyczność; 4. Propagowanie 
sportu i turystyki; 5. Pielęgno-
wanie pamięci historycznej (ak-
cja „Ocalić od zapomnienia”).

Może komuś się wyda, że to 
wcale nie tak dużo, ale w ciągu 
roku wypadało nam po 19-21 
imprez. Przykładowo styczeń: 
opłatek w Domu Polskim; śpie-
wanie kolęd w Domu Kultury 
w Trokach; kolędowanie z ze-
społem „Połuknianie” po wsiach 
starostwa (Madziuny, Dojnie, 
Lipniaki i in.).

Są to tradycyjne imprezy, 
które odbywają się co roku, a 
oprócz tego zdarzają się oko-
licznościowe. Staramy się brać 
czynny udział we wszystkich im-
prezach oraz akcjach starostwa 
połukniańskiego, jak również re-
jonu trockiego, a nawet stolicy. 

Każdy rok ma też swoje im-
prezy rocznicowe, działalność 
organizacyjną. Wiele pracy wy-
maga aktywizacja mieszkańców 
przed wyborami. Największy 
ciężar spada wówczas na dział 
społeczno-gospodarczy, którym 
kieruje Maria Gołubowska. Ak-
tywnie działają również: Wale-
rian Jusionis, Maria Bujnowska, 

Stefan Tuniewicz oraz pra-
cownicy Połukniańskiej Szko-
ły Średniej na czele z dyrektor 
Agnieszką Sakowicz.

Grupa gospodarcza bierze 
udział w sprawach, które wy-
magają wysiłku fizycznego, po-
mocy finansowej, aktywizacji 
mieszkańców. Tak zostały po-
stawione krzyże na każdym sta-
rym cmentarzu starostwa, ze-
brane i przywiezione kamienie 
pod pomniki. Do obowiązków 
grupy gospodarczej należy też 
organizacja przyjęć dla gości, 
przygotowanie imprez, podział 
i dostarczenie paczek świątecz-
nych (miało to miejsce na po-
czątku założenia koła), odwie-
dzanie osób starszych i chorych, 
obcowanie z nimi itd. Grupa ta 
ma wiele obowiązków, lecz gdy 
w kole panuje zgoda i zrozumie-
nie, dzielimy pracę na wszyst-
kich i od razu jest lżej. Naj-
ważniejsza jest szczera chęć 
niesienia pomocy, satysfakcja z 
możliwości dawania, nie brania.

PAMIĘĆ BĘDZIE ŻYWA...
Grupą troszczącą się o pielę-
gnowanie pamięci historycz-
nej – „Ocalić od zapomnienia” 
– kieruje aktywna i pracowita 

mieszkanka wsi Lipniaki Ire-
na Charukiewicz. Wspólnie 
ze swoją rodziną oraz innymi 
mieszkańcami Lipniak ufundo-
wali oraz postawili krzyż przy-
drożny. W uroczystości wy-
święcenia, podczas Mszy św. 
polowej, którą odprawił ksiądz 
proboszcz, udział brali nie tyl-
ko mieszkańcy Lipniak, ale też 
parafianie z Połuknia, Mamowa, 
Podjeziorek i innych miejscowo-
ści. Podczas wspólnej modlitwy 
śpiewał ludowy zespół „Połuk-
nianie”.

Irena Charukiewicz, z domu 
Siniawska, na misternie wyrzeź-
bionym drewnianym szyldzie 
umieściła piękny napis: „Ziemia 
ojców – naszą ziemią. Siniawsz-
czyzna”. Bowiem Siniawscy od 
dziada pradziada mieszkali w 
Lipniakach.

Szlachetnie, z całym sercem 
do realizacji hasła „Ocalić od za-
pomnienia” ustosunkował się 
członek zarządu koła Wincenty 
Byliński z Pokrempia. Nie prosił 
pomocy ani wsparcia finanso-
wego, samodzielnie ufundował 
i postawił trzy krzyże z figurka-
mi na rozstajach dróg. 

W roku 2009 gościła na na-
szych terenach filmowa ekipa 
dziennikarska z Polski. Nakrę-
cili oni półgodzinny film doku-
mentalny o mieszkańcach okolic 
Połuknia, a głównym akcentem 
było właśnie hasło: „Ocalić od 
zapomnienia”. Starościna gmi-
ny Maria Gołubowska opowia-
dała o historii powstania parafii 
połukniańskiej, pokazała stary 
cmentarz i miejsce spalonego 
w czasie drugiej wojny świato-
wej kościoła. Osobiście przed-
stawiałam sytuację oświatową 
w języku polskim od powstania 
szkoły średniej do dnia dzisiej-
szego, opowiadałam o założe-
niu i rozwoju zespołu ludowego 
„Połuknianie” oraz działalności 
połukniańskiego koła ZPL.

Ekipa filmowa odwiedziła 
też wsie Lipniaki i Mamowo, w 
pobliżu której są dwie mogiły 
powstańcze z roku 1863.

Wiele wspaniałych pomy-
słów na temat pielęgnowania 
pamięci historycznej ma obec-
na wiceprezes koła Grażyna Go-
łubowska, która czynnie udziela 
się w ich realizacji. To właśnie 
ona przyczyniła się do odno-
wienia grobowca rodzinnego 
Kucewiczów (fundatora dzwo-
nu kościelnego) oraz innych 
pomników na starym cmenta-
rzu w Połukniu. Z jej inicjaty-
wy uroczyście obchodziliśmy 
150. rocznicę Powstania Stycz-
niowego. Ksiądz proboszcz Ta-
deusz Švedavičius odprawił  
Mszę św. polową przy jednej ze 
zbiorowych mogił powstańców 

JEDEN Z PIERWSZYCH WYSTĘPÓW ZESPOŁU „POŁUKNIANIE”
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na skraju wsi Mamowo. Z pie-
niędzy uzbieranych od parafian 
został ustawiony pamiątkowy 
kamień. Zespół „Połuknianie” 
wykonał kilka pieśni patrio-
tycznych z okresu powstania. 
Referat o pamięci historycznej, 
znaczeniu powstania 1863 roku 
oraz bitwach, które miały miej-
sce na tych właśnie terenach, 
wygłosił wileński literat, histo-
ryk oraz dziennikarz Józef Szo-
stakowski.

Wiceprezes Grażyna Gołu-
bowska przyczyniła się też do 
ponownego wydania oraz zorga-
nizowania nastrojowej prezen-
tacji książki hr. Konstantego 
Tyszkiewicza „Wilija i jej brze-
gi”. W imprezie tej, która odby-
ła się w Domu Polskim w Wil-
nie, członkowie naszego koła 
brali czynny udział. Grażyna 
była też główną inicjatorką na-
pisania i wydania książki o Po-
łukniu, jego historii, mieszkań-
cach i dziejach. Namówiła do 
tej misji mistrza pióra, dzienni-
karza i poetę wileńskiego Hen-
ryka Mażula. Za pieniądze po-
zyskane z projektu autorstwa 
naszej wiceprezes, została wyda-
na (bogato ilustrowana w zdję-
cia z różnych okresów) książka 
„Połuknie w nurtach czasu” po 
polsku i litewsku („Paluknys la-
iko tėkmėje”).

Wymagająca wiele pomy-
słów oraz specjalnego podej-
ścia jest praca w dziedzinie za-
chowania języka ojczystego i 
kształcenia w języku polskim, 
realizacja hasła „Polskie dziecko 
– w polskiej szkole”. Początki są 
obiecujące. Rodzice chętnie od-
dają swoje latorośle do polskiej 
grupy miejscowego przedszko-
la. Uczęszczają do niej nawet 
dzieci z rodzin litewskich. Nie-

stety, kiedy się zbliża czas roz-
poczęcia nauki w szkole, mamy 
często problem. Musimy wtedy 
„wychowywać” rodziców, co nie 
jest ani łatwe, ani zawsze sku-
teczne.

W wyniku niedojrzałych de-
cyzji rodziców, coraz częściej 
dzieci z rdzennie polskich ro-
dzin zasiadają w ławkach szkoły 
litewskiej. Polska szkoła w Po-
łukniu, co roku traci uczniów. I 
nie jest to wyłącznie wina ogól-
nokrajowego niżu demograficz-
nego. Gdyby wszystkie dzieci z 
polskich rodzin uczęszczały do 
polskiej szkoły, liczba uczniów 
byłaby wystarczająca. Niestety, 
wnukowie i prawnukowie części 
miejscowych Polaków nie umie-
ją już ani czytać, ani pisać, ani 
poprawnie mówić w języku oj-
czystym swoich przodków. Po-
dam prosty przykład na ten te-
mat. Chodząc po cmentarzu i 
czytając napisy na pomnikach, 
ktoś przyjezdny nie uwierzy, że 
polska szkoła w Połukniu nie-
długo będzie obchodzić stulecie. 
Czytając niektóre napisy można 
bowiem zwątpić, iż mieszkają tu 
Polacy. Na pomnikach jakże czę-
sto się zdarzają niepoprawne for-
my nazwisk.

Cieszymy się, że mamy moż-
liwość modlić się w języku ojczy-
stym. Msze święte są odprawia-
ne po polsku.

Szkoła średnia jest pięknie 
odnowiona, szczególnie kla-
sy początkowe mają wspaniałe 
warunki dla dzieci do nauki i 
wypoczynku. Kochani, brakuje 
nam tylko Was, Waszych dzieci i 
wnuków. Zwracam się do moich 
byłych uczniów: „Pomyślcie o 
przyszłości swoich pociech, nie 
zabierajcie im możliwości na-
uczenia się języka ojczystego, 
poznania skarbów historii i li-
teratury polskiej. Zastanówcie 
się raz jeszcze nad tym, zanim 
podejmiecie tak ważną decyzję, 
decyzję, która na zawsze odmie-
ni poczucie tożsamości narodo-
wej Waszego potomka”.

SPORT – TO ZDROWIE
Przejdźmy dla odmiany do te-
matu bardziej wesołego i „czyn-
nego”. Jak to w sporcie często 
bywa – raz wygrana, raz przegra-
na. Z młodzieżą szkolną nie ma 
problemu, gorzej jest ze studen-
tami i pracującymi. Trudno ze-
brać drużynę i dopasować czas, 
brakuje jednakowego ubrania 
sportowego. Mamy się jednak 
czym pochwalić i w tej dziedzi-
nie. Jeżeli chodzi o rejonowe let-
nie igrzyska sportowe, to nasi 
chłopcy od lat prowadzą prym 
w piłce nożnej, wracają z meda-
lami, zdobywając I albo II miej-
sce. Nieźle wychodzi nam gra 
w tenisa oraz kwadrata, gorzej 
jest natomiast z dyscyplinami 
lekkoatletycznymi. Lecz udział 
bierzemy zawsze, stara się o to 
członek zarządu odpowiedzial-
ny za sport Wacław Gudalewicz.

Igrzyska zimowe – to spor-
towa impreza dla rodzin. Nasze 
koło najczęściej reprezentuje i 
honor ratuje Renata Joknienė z 
mężem i synami.

BEZ KULTURY ANI RUSZ
Najbardziej możemy chlubić się 
naszymi osiągnięciami w dzie-
dzinie kulturalnej i artystycznej. 
Zaraz po założeniu koła, po paru 
miesiącach, został powołany do 
życia ludowy zespół pieśni i tań-
ca. Na początku nie miał nawet 
nazwy, dopiero później nazwa-
liśmy go „Połuknianie”. Miło 
jest wspominać jak się rodziła 
ta piękna inicjatywa, pierwsze 
próby, zaciąganie się coraz to no-
wych zespolaków, szycie strojów, 
szukanie butów itd.

Było też na naszej drodze 
niemało trudności. Zespół po-
trzebował kierownika muzycz-
nego, który nie tylko przygry-
wałby do śpiewu i tańca, ale 
też nauczałby śpiewu. Dziś, po 
dwudziestu pięciu latach istnie-
nia zespołu, z wdzięcznością 
wspominamy byłych kierowni-
ków. Pierwszym, który podjął 
się tej mozolnej pracy, udzielił 
nam podstawowych lekcji śpie-
wu chóralnego był Stanisław 

Szczygło. Później pracowa-
li z nami Wacław Gudalewicz, 
Władysław Korkuć (dojeżdżał 
z Wilna), Leon Wierszycki. Był 
czas, kiedy nie mieliśmy muzyka 
wcale. Aż zlitował się nad nami 
Włodzimierz Saszenko z Rudzi-
szek, który kierował już kilkoma 
zespołami, ale wziął też na swoje 
barki „Połuknian”.

Trwaliśmy i z wielką nadzie-
ją oczekiwaliśmy, aż dorosną i 
wykształcą się nasze własne, 
połukniańskie talenty muzycz-
ne. Na studia muzyczne bo-
wiem zdecydowały się Renata 
Joknienė (wtedy jeszcze Kra-
sowska) oraz Iwona Bujnowska. 

Zapewne w nagrodę za cier-
pliwość los się do nas uśmiech-
nął i zespół nasz doczekał się 
wreszcie własnej kadry kierow-
niczej. Otrzymaliśmy od razu 
dwie młode, energiczne i pomy-
słowe panie: Renatę Joknienė, 
która jest zawodowym muzy-
kiem i chórmistrzem oraz chore-
ografa w osobie Iwony Grigienė 
(z domu Szczygło). Obie są też 
wspaniałymi wokalistkami i 
niezastąpionymi organizator-
kami. Dziękujemy im bardzo. 
Poziom artystyczny naszego ze-
społu od razu wzrósł, rozszerzył 
się repertuar, wraz z młodymi 
kierowniczkami przyszli nowi 
członkowie, grupa młodzieżowa 
stawała się coraz liczniejsza. Za 
pieniądze pozyskane z projek-
tu autorstwa Renaty Joknienė 
uszyliśmy nowe stroje i buty dla 
zespolaków. 

Patrząc wstecz, aż dech w 
piersi zapiera, ileż to kilome-
trów przeszliśmy i przejecha-
liśmy z występami za 25 lat. 
Niezliczona ilość koncertów w 
Połukniu, okolicznych wsiach, 
w miasteczkach rejonów trockie-
go, wileńskiego, solecznickiego, 
w Wilnie, Lidzie (na Białorusi), 
w Polsce (Góra Śląska, Węgorze-
wo, Ostróda, Białystok, Lidzbark 
Warmiński, Olsztyn i in.).

Różnie bywało przez te 
ćwierć wieku. Czasami było tak 
trudno, jakby w 50 stopniowy 
mróz przez zaspy śniegu czło-

wiek brnął. Skąd się te siły bra-
ły? Jak się udawało czas wygo-
spodarować? Ludzie do zespołu 
całymi rodzinami przychodzi-
li, poświęcali swój czas, serce 
wkładali dla wspólnej sprawy. 
Śp. starosta Witold Trombaczyk 
przywoził na próbę kierowni-
ka z Wilna, sam odśpiewa, od-
tańczy ze dwie godziny, a po-
tem jeszcze odwiezie muzyka do 
domu. Takie to były czasy, taka 
naturalna potrzeba serca łączy-
ła nas w zespole. Zresztą, łączy 
do dziś. A jakże, bez tego nie by-
łoby wspólnego śpiewania, na 
siłę takich rzeczy się nie zrobi. 
Naradzamy się we wszystkich 
sprawach: czy to o stroje chodzi, 
czy o nowe piosenki, czy tań-
ce, czy planowanie koncertów, 
wyjazdów itd. Nasz zespół jest 
wielopokoleniowy, uczęszczają 
do niego babcie, dzieci, wnuko-
wie i prawnukowie. Pragniemy, 
aby młodzież zadomowiła się na 
dobre, wtedy babcie spokojnie 
odejdą na „emeryturę”.

Ależ jak tu odejść, kiedy tak 
przyjemnie się śpiewa i obcuje z 
młodzieżą. A obrazki tematycz-
ne naszego zespołu (Kolędowa-
nie; Wesołyna; Żniwa; Zaloty; 
Janówka; Kaziuki) potrzebują 
udziału osób starszych.

Wiele pomogła nam oraz 
wzbogaciła swoją twórczością 
i pomysłami repertuar zespołu 
poetka ludowa, śp. Barbara Si-
dorowicz.

O działalności zespołu, pró-
bach, troskach i poszukiwaniach 
twórczych można by książkę 
dziś napisać. O tym zapale ser-
decznym, chęci bezgranicznej, 
poświęceniu się i przyjacielskiej 
atmosferze, jaka panuje w ze-
spole od początku. Mamy już 
nawet swoje „zespołowe” rodzi-
ny. Uczęszczając na próby, kon-
certując razem poznała się i za-
kochała niejedna para. Pobrały 
się i dziś już mamy „zespołowe” 
dzieci. Cieszy nas to niezmier-
nie i utwierdza w przekonaniu, 
iż warto było.

Dokończenie na str. 11

OBRAZEK „ŻNIWA” W WYKONANIU „POŁUKNIAN”

ALINA KAMILEWICZ – WIELOLETNIA, NIESTRUDZONA 
PREZES KOŁA ZPL W POŁUKNIU
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RAZEM, W POLSKIEJ 
RODZINIE
Oprócz realizacji swoich wła-
snych planów, koło nasze uczest-
niczy w pracy całego Związ-
ku. 61 członków naszego koła 
otrzymało Kartę Polaka. Trzy 
razy wymienialiśmy legityma-
cje ZPL-owskie. Bierzemy czyn-
ny udział we wszystkich impre-
zach i akcjach organizowanych 
przez Trocki Oddział Rejonowy 

oraz Zarząd Główny ZPL. Wysy-
łamy delegatów na konferencje i 
zjazdy. Zbieraliśmy pieniądze dla 
rodaków z Polski, którzy stracili 
mienie w czasie powodzi; prze-
prowadzaliśmy kwestę na odno-
wienie kościoła w Balingródku; 
wspieraliśmy finansowo inicjaty-
wę odrodzenia Zułowa – miejsca 
urodzin Marszałka Józefa Piłsud-
skiego i in.

Borykaliśmy się z niejed-
nym poważnym problemem w 
swojej miejscowości. W latach 

1989-1991 w przedszkolu po-
łukniańskim nie było polskiej 
grupy. W rozwiązaniu tego 
problemu wiele zdziałała Zyg-
fryda Ruszkiewicz, która przez 
dwa lata sprawowała obowiąz-
ki prezesa koła ZPL w Połuk-
niu. To właśnie ona prywatnie 
pozyskała pieniądze od spon-
sorów z Polski. To wtedy do 
Połuknia zaczęła przyjeżdżać 
z Białegostoku wielka miło-
śniczka Wileńszczyzny, altru-
istka, nieżyjąca już pani Anna 

Kwiecińska. Ta drobna starsza 
pani na swoich barkach dźwi-
gała paczki z Polski dla bied-
nych rodzin, a uzbierane w 
Macierzy pieniądze wpłacała 
do przedszkola za uczęszcza-
nie ich dzieci. To właśnie jej 
zasługa, że polska grupa prze-
trwała u nas do dzisiaj. 

Co roku przekazujemy 
pierwszoklasistom plecaki z 
wyposażeniem. Pierwsze lata 
robiliśmy to sami, szukaliśmy 
sponsorów, później zajęła się 
tym „Macierz Szkolna”.

Wiele podróżowaliśmy, 
zwiedzaliśmy bliższe i dalsze 
zakątki Litwy, Polski, a nawet 
dotarliśmy do Katynia. Orga-
nizowaliśmy pielgrzymki, w 
czasie jednej z nich mieliśmy 
spotkanie z papieżem Janem 
Pawłem II. 

Na zebraniu sprawozdaw-
czo-wyborczym koła w roku 
2012 podałam się do dymisji. 
Na nową prezes została wy-
brana młodziutka, studiują-
ca wówczas na wydziale pra-
wa Anżelika Milewska, dziś 
już mężatka (Gejciunienė) i 
świeżo upieczona mama. Przed 
miesiącem urodziła synka. 
Naturalnie, że przez pewien 
okres czasu nie będzie mogła 
aktywnie udzielać się pracy 
społecznej. Dlatego też liczy-
my na energicznych wicepre-
zesów: Grażynę Gołubowską, 
Krystynę Matulewicz oraz Al-

Połukniańskie dzieje berta Wierszyło. Daj im, Panie 
Boże, zdrowia, pomysłowości i 
chęci do pracy. Skoro wszyscy 
będziemy działać zgodnie z in-
tencją: „Przepłyniemy morze, 
jeżeli każdy z nas zbuduje most 
na brzegu swym z miłości”, to 
przetrwamy wieki i osiągniemy 
wiele, bardzo wiele. 

Chciałabym osobiście po-
dziękować aktywistom, człon-
kom zarządu, którzy nie liczyli 
czasu ani wysiłku poświęcone-
go działalności naszego koła. 
Dziękuję również wszystkim 
członkom koła. Nie sposób jest 
wymienić 353 osoby. W inten-
cji tych ludzi oraz w pamięć o 
tych, którzy już odeszli, 9 lu-
tego o godzinie 9.00 zostanie 
odprawiona Msza święta w ko-
ściele połukniańskim. Serdecz-
nie wszystkich zapraszamy.

Dziękujemy też naszym 
przyjaciołom – bliższym i 
dalszym, którzy wiernie nas 
wspierają. Dziękujemy Wam: 
Za serca, które nie wystygają i 
są szlachetne; Za nadzieję, że 
wszystko ma sens; Za przyjaźń 
i poczucie pomocnej dłoni; Za 
Waszą Miłość do Boga i ludzi; 
Za dobro, które rozsiewacie; 
Za uśmiech, którym darzycie.

Alina Kamilewicz,
była prezes 

połukniańskiego koła ZPL, 
emerytowana 

nauczycielka języka 
polskiego

Prawdziwy lokalny patrio-
tyzm i umiłowanie języka ojczy-
stego dało się odczuć zarówno 
wśród najmłodszych jak i naj-
starszych mieszkańców gminy 
Kamionka podczas uroczystego 
spotkania – 28 stycznia br. – z 
okazji 25-lecia Związku Pola-
ków na Litwie i powstania koła 
Związku w Kamionce. Zresztą 
miłość do ojczyzny, języka, tra-
dycji i kultury polskiej miesz-
kańcy wsi deklarują nie tylko 
od święta. Historia głosi, że w 
XIX wieku miejscowi chłopi nie 
pozwolili zamienić kościoła ka-
tolickiego na prawosławną cer-
kiew. Faktem jest też, że wła-
śnie mieszkańcy Kamionki, jako 
pierwsi, w latach 90. XX stulecia 
przekształcili działającą tu szko-
łę z rosyjskim językiem naucza-
nia w szkołę polską.

Te i wiele innych faktów 
przypomnieli zebranym miesz-

Kamionka wierna polskości
kańcom, członkom koła oraz 
honorowym gościom: prezeso-
wi Solecznickiego Oddziału Re-
jonowego ZPL, merowi rejonu 
Zdzisławowi Palewiczowi, za-
stępcy dyrektora administracji 
Józefowi Rybakowi, radnym Ja-
dwidze Sinkiewicz i Tadeuszowi 
Romanowskiemu, ks. probosz-
czowi Zdzisławowi Bochnia-
kowi wieloletni prezes koła w 
Kamionce, starosta gminy Jan 
Miłoszewicz oraz prowadzące 
imprezę Nijola Bilińska i Nata-
lia Sinkiewicz.

Z okazji pięknego jubileuszu 
członków koła pozdrowił prezes 
Solecznickiego Oddziału Rejo-
nowego ZPL Zdzisław Palewicz, 
podkreślając w swoim przemó-
wieniu szczególny stosunek do 
polskości mieszkańców tej wsi 
i okolic.

– Kamionka jest jednym z 
najbardziej polskich miejsc tu, 
w rejonie i na Wileńszczyźnie. 
To stwierdzenie nie wzięło się z 
nieba. Potwierdza to historia tej 
wsi i czasy, kiedy ludzie z wiel-
kim poświęceniem i oddaniem 
bronili polskości i kościoła. Z 
pokolenia na pokolenie prze-
kazywane są tradycje, że trzeba 
mocno stać na ziemi ojczystej, 
dbać o korzenie, by drzewo mia-
ło dobrą koronę. (...) Chcę po-
dziękować Państwu, że zawsze 

byliście wierni sprawie polskiej: 
podczas wyborów, spotkań na 
polskich imprezach, w kościele 
i w domu – mówił prezes, skła-
dając gratulacje zebranym.

Kolejnym punktem spotka-
nia było wręczenie dyplomów 
najbardziej zasłużonym człon-
kom koła, występ przedszko-
laków oraz koncert swojskiej, 
zawsze autentycznej „Turgie-
lanki“.

Koło ZPL w Kamionce po-
wstało na przełomie lat 1989-
1990. Inicjatorami jego założe-
nia byli Jan Miłoszewicz, Józef 
Wysocki oraz Leonarda Stanci-
kiene. Koło szybko się powięk-
szało, rozwijało działalność na 
rzecz polskości, organizowało 
tradycyjne święta. Zaangażowa-
nie i zapał prezesa koła Jana Mi-
łoszewicza, jak również miesz-
kańców, nie wygasły też w ciągu 

25 lat. Dowodem na to było ju-
bileuszowe – serdeczne i wzru-
szające – spotkanie członków 
koła, gdzie licznie się zebrała 
solidarna, przyjazna i prawdzi-
wie polska społeczność gminy 
Kamionka.

Beata Pietkiewicz,
wiceprezes 

Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL
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fot. Beata Pietkiewicz

PREZES DZIĘKUJE RODAKOM ZA WIERNOŚĆ POLSKOŚCI

KOŁO ZPL 
W KAMIONCE 
POWSTAŁO NA 
PRZEŁOMIE LAT 
1989-1990
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KOSZYKÓWKA
Na wstępie chcielibyśmy złożyć 
gratulacje drużynie „Mixed”, 
której koordynatorzy pocho-
dzą z Jęczmieniszek, z okazji 
pierwszego wygranego meczu. 
Koszykarze tej drużyny wy-
kazali niezmierny entuzjazm, 
który naprawdę warty jest po-
dziwu i pokonali rywali z dru-
żyny „Speditors” – 55:52.   

Odnośnie rozgrywek mię-
dzy pozostałymi drużynami, 
to musimy odnotować, że nie 
było większych sensacji, gdyż 
faworyci turnieju koszykarskie-

Trzecia tura Turniejów za nami
1-2 lutego odbyła się trzecia tura 
Turniejów o Puchary Związku Polaków na 
Litwie - 2014. Rozgrywki koszykarskie 
i mecze siatkarskie grupy B można było 
obejrzeć w sobotę, a rozgrywki siatkarskie 
grupy A – w niedzielę.

go kolejny raz udowodnili na co 
ich stać i bez większych trud-
ności pokonali swoich przeciw-
ników. Drużyna „Tores-ZPL” 
odniosła zwycięstwo nad druży-
ną „Gierwiaty” – 63:31. Z ko-
lei „Polonus” pokonał „Stogo-
dangos.lt” z wynikiem 68:57. 
„Irsana” wygrała z drużyną z 
Kowalczuk – 71:40. Koszyka-
rze „KSP” w spotkaniu z „So-
kołem” zaliczyli zwycięstwo z 
przewagą kilkunastu punktów 
– 76:53. Fortuna nie opuściła 
również zawodników z „Solecz-
nik”, którzy pokonali drużynę 

„Uni-Team” z wynikiem 61:49. 
Do piątki top graczy w cza-

sie tego weekendu trafili: Gy-
tis Radzevičius („Irsana”) –  
33 pkt, Darius Janavičius („Mi-
xed”) – 29 pkt, R. Grudzińskij 
(„Soleczniki”) – 23 pkt, Wale-
rij Stefanowicz („Stogodangos.
lt”) – 21 pkt oraz Waldemar 
Naruševičius („Speditors”) – 
21 pkt.

SIATKÓWKA
Pierwszy mecz sobotnich roz-
grywek pomiędzy drużyną 
„Ławaryszki” a „JPII” rozpo-
czął się raczej spokojnie. To jed-
na, to druga drużyna zdobywa-
ła punkty w wyniku udanych 
akcji, jak też popełniała, rzec 
można, dziecięce błędy. Jed-
nak ogólny bilans spotkania 
wykazał, że siatkarze z druży-
ny „JPII” popełnili tych błędów 
mniej i zwyciężyli – 3:0.

W drugim spotkaniu do 
walki stanęli prawdziwe wil-
ki siatkówki – zawodnicy 
„MBG” i początkująca drużyna  
„Roto-W”. Nie zważając na 

starania siatkarzy „Roto-W”, 
„MBG” bez większego wysiłku  
wygrała – 3:0.

Niedzielne rozgrywki siat-
karskie rozpoczęły drużyny 
„UwB” i „United”, które już 
trzy lata uczestniczą w roz-
grywkach o Puchary ZPL, jak 
też w rozgrywkach ligowych Li-
twy i dobrze się znają. Spotka-
nie zapoczątkowała seria zdo-
bytych punktów przez obie 
drużyny. I chociaż zawodnicy 
tych drużyn nie są nowicjusza-
mi na parkiecie, jednak popeł-
nili masę elementarnych błę-
dów. Po bardzo wyrównanym 
secie, w końcówce lepiej wypa-
dli siatkarze „UwB”. Drugi set 
przebiegał prawie identycznie i 
przyniósł wygraną dla „UwB”. 
Z kolei trzeci  siatkarze z „Uni-
ted” już bez większego oporu 
„oddali” rywalom, przegrywa-
jąc 3:0.

Podobny scenariusz po-
wtórzył się w meczu pomiędzy 
„Huraganem” i „Victory”. Po 
wyrównanej grze końcówki se-
tów należały do „Huraganu”, 

no i zwyciężył – 3:0.
W trzecim spotkaniu dru-

żynie „UwB” – wicemistrzowi 
Pucharu ZPL-2013  – próbo-
wali stawić czoła zawodnicy z 
Mickun – „MJB”. I chociaż szło 
im wcale nie tak łatwo, nie pod-
dawali się. Jednak siatkówka – 
to sport drużynowy, więc bar-
dziej wyszkoleni i zgrani mają 
przewagę. Tak też było w tym 
spotkaniu. Jego wynik – 3:0 dla 
„UwB”.

W następny weekend –  
8 - 9 lutego – odbędzie się IV 
tura Turniejów o Puchary ZPL 
- 2014. Wszystkich, kto darzy 
sympatią siatkówkę, serdecznie 
zapraszamy do obejrzenia me-
czów w sobotę i niedzielę w sali 
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie. Zaś miłośnikom ko-
szykówki proponujemy przeżyć 
wiele pięknych chwil oglądając 
zmagania zawodników pod ko-
szem w sobotę, w Gimnazjum 
im. Ferdynanda Ruszczyca w 
Rudominie.

Centrum Sportowe ZPL

W Kownie – polskie kolędy Tego roku świąteczny na-
strój towarzyszył kowieńskim Po-
lakom w ciągu całego stycznia. 
Na początku miesiąca mieliśmy 
miłe spotkanie z przedstawicie-
lami AWPL na czele z posłanką 
Wandą Krawczonok, podczas 
którego omówiliśmy wiele aktu-
alnych spraw – zarówno miejsco-
wych jak i regionalnych.

Z kolei zespół „Kotwica” pięk-
nie się spisał wykonując polskie 
kolędy w kowieńskich kościołach. 
11 stycznia zespolacy najpiękniej-
sze polskie kolędy śpiewali pod-
czas Mszy świętej w klasztornym 
kościele sióstr benedyktynek pw. 
św. Mikołaja. Chórzystom z wiel-
ką radością pomagały też siostry 
zakonne, które znają język polski. 
Atmosfera ciepła i serdeczności 
połączyła nas – ludzi różnych na-
rodowości –  w jedną chrześcijań-
ską rodzinę.

Nie mogło też zabraknąć 
polskich kolęd podczas Mszy 
św. odprawianej w języku pol-

skim w kościele pokarmelickim 
pw. Świętego Krzyża. Kolędy pły-
nęły jak rzeka pod jego sklepie-
niami. Właśnie w tym kościele 
kowieńscy Polacy mają jedyną 
możliwość uczestniczenia we 
Mszy św. w ojczystym języku. I 
chociaż nabożeństwo odbywa się 
w bardzo wczesnych godzinach 
porannych i nie każdy może na 
nie zdążyć z różnych zakątków 
Kowna ze względu na rozkład 
jazdy transportu miejskiego, to 
jednak rodacy starają się tu gro-
madzić. Tegoroczne wykonanie 
kolęd polskich przez „Kotwicę” 
było dla nich miłą niespodzian-
ką. Postaramy się, by w przyszło-
rocznym świątecznym okresie z 
naszymi pięknymi pieśniami bo-
żonarodzeniowymi odwiedzić 
jeszcze więcej kościołów naszego 
rodzinnego miasta.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL  
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TAKIE ODBICIA DECYDOWAŁY O WYNIKU MECZU
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KOSZYKARZE NIE ZAWSZE BYLI AKTYWNI

„KOTWICA” ŚPIEWA KOLĘDY
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie 
Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddziały 
Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety zamieszczać po-
zdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Ży-
czenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty 
mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby pry-
watne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt  lub faks 233 10 56.

WYMIANA  
LEGITYMACJI

Biuro Związku Po-
laków na Litwie in-
formuje, że zarówno 
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.

Ubolewamy z powodu śmierci 

Gediminasa Kriščiūnasa 
wyrażając

najserdeczniejsze współczucie 

Rodzinie i bliskim
Laudańczycy

Z okazji Pięknego Jubileuszu 90 Urodzin 
Szanownej Pani Helenie PRIMAGOWEJ 
wiązankę serdecznych życzeń: zdro-
wia, pogody ducha, wielu łask Bożych 
oraz troski i miłości najbliższych

składa Druskienicki Oddział ZPL

Wieloletniej koleżance – Janinie  
OZAROWSKIEJ – w kolejnym Dniu 
Urodzin życzenia: młodości, zapału, 
uśmiechu, powodzenia na dalsze lata. 
Jak najdłużej zostawaj „dyrygentem” swe-
go życia, używaj miłyh podróży. Niech się 
spełnią wszystkie Twoje marzenia, a zdrowie 
i dobry humor zawsze Ci dopisują.

Maria Rondomańska

Z okazji piątej rocznicy święceń kapłań-
skich Czcigodnemu Księdzu Renaldowi 
KUCZCE z serc płynące życzenia: zdro-
wia, Opatrzności Bożej, drogi kapłań-
skiej znaczonej ofiarnością i miłością oraz 
wdzięcznością wiernych

składa Druskienicki Oddział ZPL

Wyniki III tury grupowych rozgrywek
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