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CUDZYM KOSZTEM 
Dobrodziejstwo koalicji rządzącej, 
która postanowiła, że zwrot uszczu-
plonych (jak się okazało na podsta-
wie orzeczenia Sądu Konstytucyj-
nego, bezprawnie) emerytur ma się 
rozpocząć już na jesieni tego roku, 
ma zostać zrealizowane z naszej, 
obywateli kieszeni. A służyć ma nie 
tyle emerytom, bo w pierwszej fa-
zie zostanie zwrócona zaledwie pią-
ta część zawłaszczonych pieniędzy 
(więc kwota raczej mizerna dotrze 
do seniora), ile temu, by udobruchani 

Być solą tej ziemi i światłem świata – ma szansę ta piękna młodzież: wykształcona, rozśpiewana i roztańczona,  
kochająca swoje miejsce na ziemi – otrzymane w spadku od praojców. Młodzież ceniąca swój język ojczysty 
i kulturę narodu, z którego się wywodzi. Tak ją nauczono, takie wartości zaszczepiono w rodzinnym domu, 
polskiej szkole. Dziś wirując w tańcu narodowym, śpiewając pieśni, deklamując słowa patriotycznych strof te 
wartości przekazuje innym. Jest wesoła, pogodna, umie się bawić i żartować. Z niej możemy być dumni, bo 
jest plonem minionych 25 lat i jakże wymownym świadectwem, żeśmy obrali słuszną drogę, wykorzystaliśmy 
szansę, jaką dała nam historia po raz kolejny na tej ziemi: kształcić i wychowywać swoje dzieci w duchu naszej 
tradycji narodowej, polskiej kultury, wierze ojców...

Być solą tej 
ziemi...

gestem władzy emeryci jak zawsze 
aktywnie stawili się na majowe wy-
bory – prezydenckie i do Parlamentu 
Europejskiego. A kiedy się zaczęło 
gorączkowe poszukiwanie, pod ja-
kim sosem z kieszeni obywatela wy-
łudzić na ten cel środki, to pierwsze, 
co przyszło politykom do głowy, to 
podniesienie akcyzy na alkohol. Led-
wie specjaliści potrafili wytłumaczyć, 
że w sytuacji, kiedy do kraju płynie 
potężny potok nielegalnego alkoho-
lu, zwiększanie jego ceny jest po-
mysłem absurdalnym, to decydenci 

postanowili postawić na walkę z kon-
trabandą, ale nie alkoholu (trudna to 
sprawa dopaść bardzo pomysłowych 
przemytników), lecz paliwa, które ni-
czym wody wiosennej rzeki zalewa 
Litwę z baków tranzytowych TIR-ów. 
Zechciano więc wprowadzić ograni-
czenia na wwóz paliwa na teren na-
szego kraju. Na ten pomysł bardzo 
ostro zareagowali przewoźnicy, któ-
rzy upatrzyli w tych ograniczeniach 
krach dla swojego biznesu. Czy ukró-
cenie kontrabandy paliwa zrównowa-
ży straty z powodu upadłości firm, 

nikt nie zechciał prognozować. 
W takiej sytuacji, kiedy emeryci nie 
mogą skorzystać ani z naszego 
wzmożonego picia, ani z tankowa-
nia przez obywateli drogiego (bardzo) 
paliwa, politycy wpadli na pomysł, 
by opodatkować... posiadaczy sa-
mochodów, w zależności od mocy 
silnika. Cóż, samochód już dawno 
przestał być rzeczą prestiżową, a stał 
się koniecznym środkiem transportu, 
szczególnie dla ludzi interesu, więc 
płacić będą. No, może zdecydują się 
na zmianę marki samochodu... Więc 

szeregowy obywatel wysupła z kie-
szeni ostatni grosz, by wesprzeć cze-
kającego na tenże grosz cierpiącego 
nędzę emeryta. Czy w ten sposób 
zostaniemy prawdziwym społeczeń-
stwem obywatelskim trudno przewi-
dzieć. A że coraz częściej będziemy 
słyszeli „piękne wiązanki” pod adre-
sem polityków i ...emerytów, to pra-
wie pewne. Widocznie jednak emery-
ci stanowią większą część wyborców 
niż posiadacze aut, skoro bojkotem 
przez nich wyborów politycy jakoś 
się nie przejmują.

NA SCENIE ZAPRZYJAŹNIONE ZESPOŁY: „ISKRY” I „BARWY PODWILEŃSKIE”
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Rok 25-lecia ZPL

O tym, że każdy pracą swego 
serca i duszy może zostać solą 
ziemi i światłem świata mówił 
ksiądz proboszcz Raimundas 
Macidulskas podczas Mszy św. w 
mickuńskim kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP, odprawianej w 
intencji jubileuszu koła Wileń-
skiego Rejonowego Oddziału 
Związku Polaków na Litwie w 
Mickunach.

O tych, którzy na przestrzeni 
minionych lat byli solę tej ziemi 
i światłem świata, o wartościach 
i przyszłych pokoleń perspekty-

Być solą tej ziemi...

wach mówili weterani koła, ho-
norowi goście. Piękne postawy 
młodzieńczego zaangażowania 
dawała młodzież podczas uroczy-
stej akademii i koncertu w Domu 
Wspólnoty Mickuńskiej. Dom 
ten znajduje się w samym sercu 
osiedla, przy kościele, i pięknie 
służy już drugi rok miejscowym 
mieszkańcom, członkom koła 
ZPL. 

Zagajając uroczystość w 
szczelnie wypełnionej przez 
rodaków sali, prezes koła  Kry-
styna Witlicka (polonistka Mic-

kuńskiej Szkoły Średniej) wi-
tała serdecznie miejscowych 
mieszkańców i szanownych 
gości, wśród których byli: eu-
rodeputowany, prezes Wileń-
skiego Rejonowego Oddziału 
ZPL Waldemar Tomaszewski, 
prezes Związku Polaków na 
Litwie, poseł Michał Mackie-
wicz, poseł na Sejm Republiki 
Litewskiej, członek Rady ZPL 
Leonard Talmont, radni samo-
rządu rejonu wileńskiego Teresa 
Dziemieszko i Wiktor Kirkie-
wicz, były wieloletni dyrek-

tor miejscowej szkoły Bernard 
Awłosewicz i obecna jej kierow-
nik Małgorzata Radziewicz, wi-
ceprezes Wileńskiego Rejono-
wego Oddziału ZPL, dyrektor 
przedszkola w Mickunach Boże-
na Stelmakowa, starosta gminy 
mickuńskiej Renata Mickiewicz 
oraz jej poprzednik – Tadeusz 
Pietkiewicz.

Wiązanką pieśni patriotycz-
nych witał zebranych chór ko-
ścielny. Manifestacją miłości 
do mowy ojczystej był wiersz 
„Mowa majestatyczna”, który 
deklamowała uczennica XI klasy 
Ewelina Makowska.  

Po tak patriotycznym wstę-
pie, o przedstawienie historii 
powstania i działalności koła w 
Mickunach poproszony został 
jego pierwszy prezes (sprawo-
wał ten obowiązek przez 15 lat), 
wicedyrektor miejscowej szkoły 
średniej, polonista Wiktor Kir-
kiewicz.  Przypomniał on burz-
liwe dzieje odrodzenia narodo-
wego na Wileńszczyźnie i udział 
w nich koła ZPL w Mickunach. 
Ważne było, że w tamtym okre-
sie zarówno kierownictwo gmi-
ny, jak też miejscowego gospo-
darstwa rolnego, dyrekcja szkoły 
i rodzące się koło ZPL, kościół 
miały wspólne cele i działały na 
rzecz ugruntowania polskości w 
tej okolicy. U źródeł powstania 

Związku Polaków na Litwie stali 
tu Bernard Awłosewicz, Edward 
Tomaszewicz, Tadeusz Pietkie-
wicz. Dziś też polskość opiera 
się tu na trzech filarach: szko-
le, gminie i kościele. Taki stan 
rzeczy pozwala nie tylko na 
aktywny udział we wszystkich 
organizowanych przez Zwią-
zek akcjach, manifestacjach, 
świętach i obchodach, ale też 
sprzyja zachowaniu i rozwojo-
wi miejscowej szkoły średniej, 
która pozostaje polską szkołą 
dla polskich dzieci; rozwojowi 
polskiego przedszkola.

Mickuńska Szkoła Średnia 
jest liderem wśród szkół rejonu 
wileńskiego. O tym świadczą wy-
niki w nauce, udział w olimpia-
dach i konkursach, zawodach 
sportowych mickuńskiej mło-

PODCZAS PREZENTACJI 
MULTIMEDIALNEJ 
MOGLIŚMY SIĘ 
PRZEKONAĆ, 
ŻE NIE BRAK 
W MICKUNACH 
MŁODZIEŻOWYCH IMPREZ

W ubiegłą niedzielę obchody 25-lecia powstania koła Związku Polaków na Litwie  świętowano w Mickunach.  
Uroczystość zgromadziła rzesze rodaków i była piękną prezentacją nie tylko dorobku starszego pokolenia, ale też 
młodego, które dorosło nam w ciągu minionego ćwierćwiecza.
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SALA DOMU WSPÓLNOTY MICKUŃSKIEJ BYŁA WYPEŁNIONA PO BRZEGI

NA SCENIE – „TRUSKAWECZKA”
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Być solą tej ziemi...
dzieży. O tym, że wyniki pracy 
szkoły są doceniane przez rodzi-
ców świadczy fakt, iż nie brak tu 
dzieci: tego roku jest 17 pierw-
szoklasistów. Warto odnotować, 
że do litewskich klas szkoły po-
czątkowej uczęszcza tu sześcioro 
dzieci (są to uczniowie łączonej 
III i IV klasy). Zaś o postawie, 
wychowaniu może świadczyć ak-
tywność dzieci i młodzieży, ich 
zaangażowanie w rozwój i propa-
gowanie ojczystej kultury, człon-
kostwo w kole ZPL. 

Podczas prezentacji multi-
medialnej też mogliśmy się prze-
konać, że nie brak w Mickunach 
młodzieżowych imprez: Święto 
Młodzieży, Święto Sportu, ak-
tywne uczestnictwo młodego 
pokolenia miejscowych Polaków 
w akcjach protestacyjnych i po-
chodach z okazji Dnia Polonii i 
Polaków za Granicą. Koło uro-
czyście co roku obchodzi Święto 
Niepodległości 11 listopada nie 
tylko w osiedlu, ale bierze też 
udział w uroczystościach na wi-
leńskiej Rossie. Jednym z dzia-
łań skierowanych na pielęgno-
wanie kart ojczystej historii było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
przy kościele, upamiętniającej 
związki z Mickunami Juliusza 
Słowackiego. Piękną tradycją 
wykazującą szacunek dla osób 
starszych, stały się opłatkowe 
spotkania dla seniorów. Miesz-
kańcy Mickun aktywnie ubiega-
ją się o Kartę Polaka: legitymu-
je się nią 35 mieszkańców, a już 
wkrótce jeszcze 40 osób zostanie 
jej posiadaczami. Były wieloletni 
(47 lat piastował to stanowisko) 
dyrektor szkoły Bernard Awło-
sewicz oraz starosta gminy Ta-
deusz Pietkiewicz dostąpili za-
szczytu odznaczenia orderami 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

Podczas jubileuszowej uro-
czystości Dyplomami Uznania 
Wileńskiego Rejonowego Od-
działu ZPL zostali odznaczeni 
założyciele oraz aktywiści koła 
w Mickunach. Oprócz już wy-
mienionych: byłego dyrekto-
ra i starosty, pierwszego pre-
zesa, otrzymali je byli prezesi: 
Eleonora Makowska i Leonard 
Syrnicki, obecna starosta gmi-
ny Renata Mickiewicz, Ludmiła 
Laurinavičienė, Teresa Pawłow-
ska, Janina Wysocka, Czesława 
Zadranowicz, Ewa Kanaszkowa, 
Alina Poźlewicz, Leonard Toma-
szewicz, Aleksander Gulbicki, 
Edward Tomaszewicz. 

Dziś koło w Mickunach li-
czy 56 osób i w zasadzie obej-
muje pracowników starostwa, 
przedszkola, nauczycieli, star-
szą młodzież, w tym absolwen-

tów szkoły. Ten młody narybek 
najbardziej cieszy panią prezes 
Krystynę Witlicką.

Wręczając Dyplomy Uzna-
nia eurodeputowany, prezes Wi-
leńskiego Rejonowego Oddzia-
łu ZPL Waldemar Tomaszewski 
dziękował mieszkańcom Mic-
kun za aktywność, polskość, za-
angażowaną postawę. Prezes w 
swym wystąpieniu przypomniał 
o trudnych latach, kiedy to w 
1991 roku zostały bezprawnie 
rozwiązane samorządy podwi-
leńskie i o tym, jak rodacy potra-
fili się zmobilizować i podczas 
wyborów w roku 1993 wziąć 
władzę w swoje ręce, by sprawo-
wać ją do dziś na swojej ojczystej 
ziemi. Mówił też o naszych suk-
cesach: zachowaniu szkolnictwa 
i jego rozbudowaniu, kiedy to 
polskie dziecko może pobierać 
naukę i wychowywać się  w ję-
zyku ojczystym od przedszko-
la do szkoły wyższej – wielkim 
osiągnięciem, jak zaznaczył, jest 
posiadanie w Wilnie Filii Uni-
wersytetu Białostockiego.

Składając życzenia miesz-
kańcom Mickun i dziękując 
im za pracę na rzecz szeroko 
pojmowanej polskości, prezes 
ZPL Michał Mackiewicz wyra-
ził nadzieję, że nadejdzie taki 
czas, kiedy nie będziemy mu-
sieli o wszystko walczyć i trwać, 
ale swobodnie żyć i rozwijać się, 
jako wolni obywatele w wolnym 
społeczeństwie i naprawdę wol-
nym kraju. 

Wybrany do Sejmu wolą 
również mieszkańców Mickun, 
poseł na Sejm Leonard Talmont 
przypomniał, że podobnie jak 
walczyliśmy o swoje prawa pod 
rządami tzw. gubernatorów, tak 
i dziś, chociaż Litwa jest człon-
kiem NATO i Unii Europejskiej, 
musimy walczyć o nasze prawa 
do języka, rozwoju własnej kul-
tury, bycia Polakami i korzysta-
nia z praw, które przysługują 
mniejszościom narodowym w 
krajach demokratycznych. Mu-
simy wierzyć, że doczekamy się 
pożądanych owoców naszej 
walki. Z pewnością się docze-
kamy, ponieważ mamy zarów-
no dla kogo o to zabiegać, jak 
i komu przekazać sztafetę pol-
skości. Młodzież, którą zebra-
ni mieli okazję ujrzeć na scenie 
Domu Wspólnoty Mickuńskiej 
nie pozostawiała wątpliwości co 
do tego.

Widzowie nie szczędzi-
li oklasków dla solistów: Alicji 
Gerfolweden, Emila Oberlana 
i Alicji Zakrzewskiej. Szkolne-
go chóru „Truskaweczka” (kie-
rownik Bożena Czerniewska) 
oraz zespołu „Niwa” pod kie-
runkiem Elity Narkiewicz (któ-
ra też wystąpiła w roli solistki 
akompaniując sobie na gitarze 
w piosence do słów wieloletniej 
nauczycielki plastyki miejscowej 
szkoły – Krystyny Narkiewicz. 
Tu warto wspomnieć o kolejnej 
inicjatywie tej wielce zaanga-
żowanej nauczycielki. Otóż w 
szkole, z jej inicjatywy, ma na 

wiosnę powstać galeria obrazów. 
Będzie to bodajże pierwsza w 
naszym kraju szkolna galeria!). 

Serca gości i gospodarzy pod-
bił młodzieżowy zespół tańca 
„Iskry” (kierownik Beata Bu-
żyńska), który zaprezentował 
tańce narodowe w wersji towa-
rzyskiej i zrobił to doskonale. 
Młodzież mickuńska (zjedno-
czona we wspólnocie młodzie-
żowej i kole ZPL) współpracuje 
z zespołem „Barwy podwileń-
skie” i wspólnie tworzą bardzo 
udany duet. Zaprezentowany 
program patriotyczny zasłużył 
na burzę oklasków.

Gorąco spotykała też pu-
bliczność mickuńska zespół se-
niorów z Gałg – „Przyjaciele”, 
którego kierownikiem oraz au-
torem tekstów piosenek i wier-
szy jest Edward Tomaszewicz. 
W jednym ze swoich utworów 
(zaprezentował go na wstępie 
popisów) pan Edward wymie-
nia kilkanaście nazw okolicz-
nych miejscowości, tak swojsko 
brzmiących w ojczystym języku. 

Uroczystość zakończyła 
wspólnie odśpiewana „Rota”. 
A goście zostali zaproszeni do 
budynku szkoły średniej, gdzie 
mieli okazję zapoznać się z pla-
cówką (liczy obecnie około 200 
uczniów, większość  nauczycieli 
legitymuje się mianem metody-
ka i eksperta, pracownie są wy-
posażone w nowoczesny sprzęt, 
w tym 6 tablic interaktywnych). 
Odwiedzili też szkolne muzeum, 
o którego historii opowiedział 
Bernard Awłosewicz. Zebrano w 
nim materiały od czasów przed-
historycznych – topór kamien-
ny, znaleziono w okolicach wsi 
Nowosiołki, opisano usytuowa-
nie trzech grodzisk, powstałego 
na potrzeby króla Stefana Bato-
rego w latach 1569-72 Traktu 
Połockiego. Znajdują się tu ma-
teriały z czasów rozbiorów – w 
roku 1867 zbudowano tu szkołę, 
okresu dwudziestolecia między-
wojennego; upamiętnieni zostali 
nauczyciele, którzy tu pracowa-
li oraz najzdolniejsi uczniowie; 
zachowano dzienniki klasowe 
oraz inne pamiątki. Muzeum jest 
doskonałym ogniwem łączącym 
współczesnych z okresami histo-
rii, które stanowiły fundament, 
na którym buduje się dzień dzi-
siejszy i przyszłość. 

Wspólna zabawa ze śpiewem 
i wspominkami lat minionych 
połączyła w szkolnej auli w jed-
ną rodzinę młodsze i starsze po-
kolenie.

Janina Lisiewicz

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

WIĄZANKĄ 
PIEŚNI 
PATRIOTYCZNYCH 
WITAŁ 
ZEBRANYCH 
CHÓR KOŚCIELNY
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Obchody jubileuszu koła 
ZPL w Rudominie rozpoczęła 
Msza św. w miejscowym koście-
le pw. MB Dobrej Rady. Podczas 
nabożeństwa odprawianego w 
intencji członków koła ZPL 
przez księdza proboszcza Ra-
imundasa Varaneckasa, śpiewał 
zespół „Rudomianka”.

Dalsze obchody ćwierćwiecza 
koła ZPL w Rudomie przeniosły 
się do miejscowego Wielofunk-
cyjnego Ośrodka Kultury. Tu 
licznie zebranym mieszkańcom 
miasteczka i gościom została za-
prezentowana wędrująca od kil-
ku miesięcy po Wileńszczyźnie 
wystawa pt. „Bądźcie świadka-
mi Chrystusa” poświęcona wizy-
cie – przed 20 laty, we wrześniu  
1993 r. – na Litwie naszego Wiel-
kiego Rodaka, błogosławione-
go Jana Pawła II. Wystawa ta w 
większym formacie była we wrze-
śniu ub. r. prezentowana na Pla-
cu Katedralnym w Wilnie.

Z inicjatywy wiceprzewodni-
czącego Sejmu RL, prezesa Troc-
kiego Oddziału Rejonowego ZPL 
Jarosława Narkiewicza wędru-

Takie polskie Rudomino

Jubileusz 25-lecia koła ZPL w Rudominie świętowano 8 lutego br. Prężnie rozwijające się 
osiedle może się szczycić swą polskością oraz szczególnym zamiłowaniem do sztuki.  
Działająca tu Szkoła Sztuk Pięknych, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury, sławiące miasteczko 
zespoły – „Rudomianka” i „Zgoda” – są jego doskonałą wizytówką.

Rok 25-lecia ZPL

je po  szkołach, ośrodkach kul-
tury Wileńszczyzny, by przypo-
mnieć za pomocą zdjęć (wśród 
kilku ich autorów jest też znany 
fotografik wileński Jerzy Karpo-
wicz) oraz opisów i przytacza-
nych słów papieża, co było ważne 
dla tego wielkiego człowieka i co 
chciał przekazać nam – wiernym. 

Jak zaznaczył podczas otwar-
cia wystawy poseł Jarosław Nar-
kiewicz, wystawę tę zawdzięcza-
my inicjatywie Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” i osobiście 
członkowi jej Zarządu Markowi 
Różyckiemu.

Odśpiewaniem „Roty” 
zainaugurowano uroczystą aka-
demię jubileuszową oraz kon-
cert. Gospodarze witali dostoj-
nych gości: europosła, prezesa 
Wileńskiego Rejonowego Od-
działu ZPL, lidera AWPL Wal-
demara Tomaszewskiego, preze-
sa Związku Polaków na Litwie 
Michała Mackiewicza i wice-
przewodniczącego Sejmu RL Ja-
rosława Narkiewicza oraz człon-
ka Zarządu Głównego ZPL, mer 
rejonu wileńskiego Marię Rekść, 
radnych, przyjaciół z Macierzy 
– zespół „Swojacy” ze Szczecin-
ka na czele z wójtem Januszem 
Babińskim, członków i sympa-
tyków rudomińskiego koła ZPL, 
którego prezesem od kilku lat 
jest starosta gminy rudomińskiej 
Tadeusz Kułakowski.

O tym, że polskość w Rudo-
minie jest wartością i ma szansę 
nie tylko na przetrwanie ale też 
piękny rozwój, świadczyły popisy 
najmłodszych Polaków z Rudo-

miny i okolic – dzieci z polskie-
go przedszkola, które powstało 
przed paroma laty dzięki trosce 
samorządu, by polskie dzieci mo-
gły być wychowywane i kształco-
ne w ojczystym języku. Ładnie 
wystrojone, doskonale przygo-
towane maluchy zaprezentowa-
ły zestaw dziecięcych piosenek 
łączonych z tańcem i zabawą na 
scenie.   Warto zauważyć, jakże 
pięknie udekorowaną scenę, któ-
rej wystrój jest zasługą pracowni-
ków ośrodka kultury (dyrektor 
Wioletta Cereszka).

Podczas koncertu pięknie się 
spisał, wykonując zarówno pa-
triotyczne jak i ludowe pieśni, 
zespół „Jaskółeczka” (kierow-

nik Alina Balkuvienė) z Gimna-
zjum im. Ferdynanda Ruszczyca 
(dyrektor Żaneta Jankowska). 

Na burzliwe oklaski widzów 
zasłużyły nie tylko dzieci i mło-
dzież gimnazjalna, ale też wspa-
niała wizytówka Rudominy, a 
i całej Wileńszczyzny – zespół 
„Zgoda” (założony przez Hen-
ryka Kasperowicza). Dźwięczne 
głosy chórzystów, temperament 
tancerzy i akompaniament ka-
peli – tworzyły piękne wido-
wisko. Jest to wynik wielolet-
niej pracy: zespół powstał przy 
ówczesnej szkole średniej nr 1 
(dziś gimnazjum) w Rudominie 
przed 25 laty, jest rówieśnikiem 
Związku. Warto zaznaczyć, iż 

„Zgoda” nieraz uświetniała swy-
mi popisami imprezy Związku 
Polaków na Litwie.

Zabierając głos prezes Wi-
leńskiego Rejonowego Oddzia-
łu ZPL, eurodeputowany Wal-
demar Tomaszewski odwołał się 
do słów noblisty Henryka Sien-
kiewicza, który mówił o tym, że 
„życie – to szereg poświęceń”. 
Właśnie z poświęceń dla do-
bra wspólnej sprawy składa się 
społeczna działalność członków 
Związku. To ci ludzie, którzy 
stali u źródeł powstawania pol-
skiej organizacji społecznej u 
schyłku lat 80.,   zachowane 
przez dziadków i ojców war-
tości postanowili pielęgnować 
i rozwijać, by przekazać kolej-
nym pokoleniom. Właśnie im 
należą się słowa podziękowania.

Prezes rejonowego oddzia-
łu przypomniał o niełatwym 
okresie – latach 1991-92, kie-
dy rozwiązano podwileńskie sa-
morządy i to był swoisty próbny 
okres na trwałość przekonań i 
determinację walki o swoje pra-
wa. Ludzie pokazali na co ich 
stać i  wygrali kolejne wybory. 
Zaufanie ludzi, uczciwa praca 
wybranych z ramienia AWPL 
radnych, posłów pozwoliły 
ugruntować sukces. I w ostat-
nich wyborach sejmowych udało 
się wprowadzić do parlamentu 
znów 8-osobową frakcję, zdoby-
wając 80 tysięcy głosów. To dało 
możność, jak zaznaczył Walde-
mar Tomaszewski, być w koalicji 
rządzącej i mieć przedstawicieli 
w pięciu ministerstwach.

Oceniając sukcesy, zaznaczył 
prezes, możemy się też zastano-
wić, jak wyglądałaby sytuacja, 
gdybyśmy nie byli zorganizowa-
ni. Wiadomo, że do 1993 roku 
nie respektowano dokumentów 
na zwrot ziemi wydanych przez 
polskie władze, więc większość 
ludzi nie otrzymałaby ziemi. 

O POWSTANIU 
KOŁA ZPL 
W RUDOMINIE, LUDZIACH 
I INICJATYWACH, MÓWIŁ 
JEGO PREZES 
TADEUSZ KUŁAKOWSKI
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„RUDOMIANKA” – RODEM Z RUDOMINA

fot. Paweł Stefanowicz

JUBILEUSZOWY TORT KRAJA PREZES ZPL MICHAŁ MACKIEWICZ
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Wśród dostojnych gości 
byli: prezes Solecznickiego Od-
działu Rejonowego ZPL, mer 
rejonu Zdzisław Palewicz, wice-
mer Andrzej Andruszkiewicz, 
radni: Wojciech Szyłka i Tade-
usz Rudzis, ksiądz proboszcz 
Szymon Wikło oraz starosta 
gminy butrymańskiej Wanda 
Bielska.

Zebranych rodaków przywi-
tali: Leokadia Mikonis (prezes 
koła w Janczunach), Anna Ja-
sińska (prezes koła przy Gim-
nazjum im. A. Krepsztul w Bu-
trymańcach) oraz Anna Korszul 
– założycielka koła ZPL w Doj-
lidach. Przypomniały one hi-
storię odrodzenia tradycji pol-
skich w gminie oraz osoby, kóre 
się przyczyniły do powstania na 
tych terenach pierwszej organi-
zacji polskiej.

Głos zabrał również pre-
zes Solecznickiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL Zdzisław 
Palewicz, który pozdrowił ze-

Tradycja łączy pokolenia

10 lutego odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Związku 
Polaków na Litwie w gminie butrymańskiej. Członkowie trzech kół 
– przy Gimnazjum im. A. Krepsztul w Butrymańcach, w Janczunach 
oraz w Dojlidach – wypełnili dosłownie po brzegi salę imprez w 
Janczunach.

branych, podkreślił ogromne 
znaczenie pielęgnowania pol-
skości w każdej rodzinie i po-
dziękował rodakom za aktywną 
postawę, pryncypialne stano-
wisko zajmowane  w sprawach 
narodowościowych.

– To jest święto każdego z 
nas. Moje również, gdyż urodzi-
łem się w tej wsi. Cieszę się, że 
nasi rodzice wykonali swój obo-
wiązek, przekazując nam słowo 
i kulturę polską. Cieszę się rów-
nież z tego, że w ciągu minio-
nych 25 lat myśmy tę naszą pol-
skość wzmocnili. Ćwierć wieku 
– to dopiero początek. Życzę, 
by nam zawsze towarzyszyła 
solidarność, poparta wzajem-
nym szacunkiem – tymi słowa-
mi uwieńczył prezes swoje prze-
mówienie.

Tego popołudnia podczas 
świątecznego koncertu na sce-
nie wystąpiły obok siebie czte-
ry pokolenia: maluchy z przed-
szkola w Janczunach, którzy z 

Obecnie w rejonach zwrócono 
już 80 proc. własności.

Lider AWPL podkreślił, iż 
praca w koalicji nie jest łatwa, po-
nieważ partnerzy często nie do-
trzymują słowa, nawet wtedy, kie-
dy chodzi o realizację zapisów w 
ich własnych programach wybor-
czych. Jednak należy pracować, 
byśmy mogli bronić swych war-
tości i osiągnięć. Europoseł mówił 
też o tym, że staramy się jedno-
czyć w swych szeregach nie tylko 
Polaków i przedstawicieli mniej-
szości, ale też Litwinów. Ludzie 
podtrzymują AWPL, bowiem 
widzą uczciwą pracę jej przed-
stawicieli, skierowaną dla dobra 
mieszkańców. W rejonie wileń-
skim m. in. zbudowano 6 nowych 
przedszkoli, w tym – w Rudomi-
nie. Otwiera się nowe ośrodki kul-
tury, opieki społecznej, renowuje 
szkoły... Główna strategia pole-
ga na tym, by dostrzegać każde-
go człowieka i to owocuje. Życie 
i praca zgodnie z zasadami wia-
ry, czcząc język ojczysty i spuści-
znę kulturową, pozwalają prze-
strzegać czwarte przykazanie: 
czcij matkę i ojca swego. A jakże 
można ich czcić bez szacunku do 
tego, co zachowali przez stulecia i 
przekazali nam. Polskość jest war-
tością uniwersalną i przez to nie 
jest tylko dla Polaków. I to jest bar-
dzo istotne. 

Życzenia z okazji jubile-
uszu koła złożył swoim wy-
borcom Jarosław Narkiewicz. 
Dziękował za społeczną pracę 
rodakom prezes ZPL Michał 
Mackiewicz, mówiąc, że na-
potykane trudności świadczą 
o tym, że idziemy słuszną dro-
gą i jesteśmy odpowiedzialni 
przed przyszłymi pokoleniami 
za zachowanie polskości. Słu-
żą jej zachowaniu, jak podkre-
ślił prezes, też takie zespoły jak 
„Rudomianka” i „Zgoda”, któ-
re nas reprezentują i rozsławia-
ją w szerokim świecie.

Na temat wartości tradycji, 
słowa ojczystego, za którego uży-
wanie dziś Polacy są często prze-
śladowani, mówiła mer, członek 
Zarządu Głównego ZPL Maria 
Rekść. Dziękowała ludziom za 
determinację i solidarność w 
obronie naszych wartości.

O powstaniu koła ZPL w Ru-
dominie, ludziach i inicjatywach 
pozwalających odrodzić i rozwijać 
polskość, mówił jego prezes Ta-
deusz Kułakowski. Wymieniając 
nazwiska pierwszych aktywistów: 
Jana Żygiela, Ireny Alaszewicz, 
Ignacego Jarmołkowicza, Tere-
sy Paramonowej dziękował im za 
pracę. Słowa uznania kierował 

też pod adresem „Rudomianki”. 
Przypomniał zebranym, iż człon-
kowie koła z Rudomina aktywnie 
uczestniczyli we wszystkich ini-
cjatywach Związku, brali udział w 
manifestacjach i akcjach protestu. 
Udział w wyborach, odpisywanie 
podatku na rzecz polskich organi-
zacji, wspólne inicjatywy z miej-
scowym żłobkiem-przedszkolem, 
gimnazjum, starostwem, ośrod-
kiem kultury tworzą mocną lo-
kalną wspólnotę. Rozwój jej jest 
możliwy dzięki takim ludziom 
jak Rozalia Karaźniewicz, Jolan-
ta Iwanowa, Maria Simonowicz, 
Paweł Dulski, rodzina Chatkiewi-
czów oraz kierownikom wymie-
nionych placówek. Siła polskiej 
społeczności jest w jedności.

Wiele serdecznych słów 
pod adresem swych wielolet-
nich przyjaciół z Rudominy 
oraz wszystkich Polaków na Li-
twie zawarł w swym wystąpieniu 
Janusz Babiński – wójt gminy 
Szczecinek. A zespół „Swojacy” 
w prezencie rodakom zaprezen-
tował swą twórczość – ludowe i 
patriotyczne pieśni.

Kolejno na scenie rudomiń-
skiego ośrodka kultury swą 
twórczość prezentował znany 
i lubiany wileński poeta Alek-
sander Śnieżko – autor tekstów 
popularnych piosenek wykony-
wanych m. in. przez Kapelę Wi-
leńską i inne zespoły oraz soli-
stów. Właśnie jednym z nich jest 
Wiktor Dulko, który zaśpiewał 
utwory Włodzimierza Wysoc-
kiego w przekładzie na język 
polski Aleksandra Śnieżki.

Burzą oklasków witała sala 
„Rudomiankę” (kierownik 
Wioletta Cereszka) – zespół, 
który poprzez swą działalność 
– nie tylko koncertową – w ciągu 
minionego ćwierćwiecza był jed-
nym z filarów polskości w Rudo-
minie i ambasadorem Polaków 
z Wileńszczyzny w Macierzy, 
prezentując miejscowy folklor. 
Służyły temu m. in. pieczołowi-
cie przechowywane przez Hele-
nę Swatkowską otrzymane „w 
spadku” od rodziców zeszyty z 
zapisanymi piosenkami z tych 
okolic. 

Końcowym akcentem świą-
tecznego wieczoru było wrę-
czenie Dyplomów Uznania lu-
dziom, dla których polskość 
była i jest sprawą pierwszopla-
nowej wagi. W ich liczbie zna-
leźli się byli prezesi koła ZPL 
w Rudominie: Jan Żygiel, Cze-
sława Tuczkowska (wielolet-
nia członkini „Rudomianki”, 
zostali odznaczeni również 
wszyscy zespolacy), Teresa 
Paramonowa (była ona pre-
zesem przez 14 lat), a także 
Genowefa Rutkowska, Kry-
styna i Jan Chatkiewiczowie, 
Henryk Aszkiełowicz,  Sabina 
Viegienė, Lidia Tamaševičienė, 
Halina Markiewicz, Rita i Jaro-
sław Królikowscy, Henryk Za-
borowski, Maria i Jan Lewiccy 
oraz inni.

Janina Lisiewicz

dumą  się przyznawali do bycia 
„małym Polakiem”; uczniowie 
Gimnazjum im. A. Krepsztul i 
ich nauczyciele wspólnie  śpie-
wali polskie piosenki oraz se-
niorzy – z nie mniejszym zapa-
łem wykonujący doskonale tu  
wszystkim znane, przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie, 
stare polskie pieśni ludowe. 

Jubileuszową imprezę kon-
tynuował młodzieżowy zespół 
„Kwiaty Polskie” z Gimnazjum 
w Ejszyszkach. Zaprezentował 
on piękne polskie tańce oraz 
piosenki.

Na zakończenie święta pre-
zes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL wręczył Dy-
plomy Uznania najbardziej za-
służonym działaczom trzech 
kół.

Beata Pietkiewicz,
wiceprezes 

Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego ZPL

PIĘKNIE SIĘ SPISAŁ, 
WYKONUJĄC 
ZARÓWNO PATRIOTYCZNE 
JAK I LUDOWE 
PIEŚNI, ZESPÓŁ 
„JASKÓŁECZKA”

fot. Beata Pietkiewicz

PIĘKNIE SIĘ PREZENTOWAŁA MŁODZIEŻ Z ZESPOŁU „KWIATY POLSKIE” Z GIMNAZJUM W EJSZYSZKACH

fot. Beata Pietkiewicz

NA SCENIE DZIECI Z FILII GIMNAZJUM IM. A. KREPSZTUL W JANCZUNACH
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W rzeczywistości owa „kola-
boracja” polegała na mało sku-
tecznej próbie przeciwdziałania 
nieustannym rabunkom doko-
nywanym przez sowieckich par-
tyzantów. W wyniku ataku, któ-
ry trwał około dwóch godzin, 
życie straciło 38 osób, a 14 zo-
stało ciężko rannych. Prawdo-
podobnie były dalsze zgony. 
Wśród zabitych byli nie tylko 
mężczyźni, lecz także kobiety i 
małe dzieci.

W lutym 2001 r. Kongres 
Polonii Kanadyjskiej zwrócił 

Pacyfikacja polskiej wsi

Przed 70 laty, 29 stycznia 1944 r., nieduża wieś Koniuchy została  
zaatakowana przez około 150-osobową grupę partyzantów  
sowieckich, stacjonujących w Puszczy Rudnickiej. Pod zarzutem 
kolaboracji z okupantem niemieckim, dokonali oni na mieszkańcach 
strasznego mordu i puścili z dymem wszystkie zabudowania. 

Uczcić swoją koleżankę, któ-
ra odeszła od nas przed dwoma 
laty i dokonać prezentacji jej 
książki poezji postanowili ko-
ledzy z Polskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Wilnie. 
Książka – zbiorek poezji „Sercem 
pisane” – wieloletniej słuchacz-
ki PUTW Jolanty Martynel-Tu-
mel wydana została w Warszawie 
w końcu 2013 r. Na tę imprezę 
zostali zaproszeni: krewni, zna-
jomi i przyjaciele poetki. Impre-
za była wielce interesująca, po-
nieważ przedstawiono nie tylko 
drogę życiową, opowiedziano o 
perypetiach losu tej niezwykłej 
kobiety, ale też zaprezentowano 

Sercem pisane
Impreza pod takim tytułem – prezentacja 
zbiorku poezji autorstwa śp. Jolanty  
Martynel-Tumel – odbyła się 2 lutego br. w 
Domu Polskim w Wilnie.

się do Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskie-
mu o podjęcie śledztwa w sprawie 
okrutnego mordu w Koniuchach. 
Nikt nie mógł przewidzieć, że po-
trwa ono aż do dzisiaj, a spraw-
cy nie poniosą należnej kary. Ze 
względu na śmierć części spraw-
ców i niewykrycia pozostałych, w 
lutym br. śledztwo w tej sprawie 
ma być umorzone. 

O tych wydarzeniach mil-
czy też historiografia. Dziś na-
dal niewielu ludzi wie o wyda-
rzeniach w Koniuchach. Nie 

ma żadnych informacji na ten 
temat w podręcznikach szkol-
nych i akademickich. Jest to, 
niestety, dziedzictwo Związku 
Sowieckiego z jego przekłama-
niami, cenzurą, przemilczaniem 
niewygodnych tematów, napięt-
nowaniem i prześladowaniami 
bohaterów, niewinnych osób 
niepasujących do założeń sys-
temu. Takie działania odcisnę-
ły swoje piętno na współczesnej 
świadomości narodowej miesz-
kańców naszego rejonu i na ich 
wiedzy o własnej historii. 

Solecznicki Oddział Rejono-
wy Związku Polaków na Litwie 
oraz samorząd rejonu starają 
się propagować wiedzę o dzie-
jach tej miejscowości i jej miesz-
kańcach. Ich staraniem na skra-
ju wsi został ustawiony krzyż 
upamiętniający ofiary zbrodni 
wraz z ich imionami. Przed ro-
kiem, przy drodze prowadzącej 
do Koniuch, został ustawiony 
też kierunkowskaz do miejsca 
upamiętniającego niewinnie po-
mordowanych. Każdy, komu nie 
jest obojętna historia i losy jego 
ziomków, może tu przyjść, aby 
oddać należny im hołd, wyrazić 
swoją pamięć i cześć.

W 70. rocznicę pacyfikacji 
wsi, w dniu 2 lutego br., pod po-
mnik przybyli obecni mieszkań-
cy wsi oraz goście. Wśród licznie 
zgromadzonych uczestników 
spotkania znaleźli się prezes So-
lecznickiego Oddziału Rejono-
wego ZPL, mer rejonu solecznic-
kiego Zdzisław Palewicz, poseł na 
Sejm RL Leonard Talmont, kie-
rownik wydziału konsularne-
go Ambasady Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wilnie radca-minister 
Stanisław Cygnarowski, dyrektor 
administracji samorządu rejonu 
solecznickiego Bolesław Dasz-
kiewicz oraz jego zastępca Józef 
Rybak, ksiądz proboszcz parafii 
butrymańskiej Szymon Wikło.

– Stoimy przed krzyżem, 
który został wzniesiony dla 
uczczenia ofiar największej na 
naszych terenach zbrodni na 
osobach cywilnych podczas  
II wojny światowej. Partyzantka 
sowiecka otoczyła wieś, mordu-
jąc ludzi niewinnych tylko za to, 
że bronili swoich zagród i swo-
ich rodzin. W ciągu długich 60 
lat panowała zmowa milczenia 
o Koniuchach. Tylko ten las, 
stary cmentarz i pamięć ludz-
ka mówiły o tym, co się tu stało 
w styczniu 1944 roku. Niczym 

ładunek wybuchowy było prze-
rwanie milczenia w 60. roczni-
cę zbrodni, kiedy to z inicjaty-
wy Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL i samorządu 
rejonu solecznickiego, a także 
przy wsparciu finansowym Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, w Koniuchach odsło-
nięto pomnik pomordowanym. 
Wówczas podjęto śledztwo w tej 
sprawie, zaczęto o tym pisać w 
prasie. Dzisiaj, w 70. rocznicę 
zbrodni chcemy wiedzieć całą 
prawdę o Koniuchach, prawdę, 
która stanie się częścią naszej 
narodowej świadomości. Pa-
mięć jest naszym obowiązkiem 
i zbiorowym wyrazem hołdu dla 
tych, co niewinnie zginęli. Cześć 
Ich pamięci i niech spoczywa-
ją w pokoju! – powiedział pod-
czas uroczystości w Koniuchach 
Zdzisław Palewicz.

Podczas apelu, przy pomni-
ku pomordowanym mieszkań-
com wsi Koniuchy, odczytano 
imiona 38 ofiar zbrodni, odmó-
wiono modlitwę, zapalono zni-
cze i złożono wieńce. Wicepre-
zes oddziału rejonowego ZPL, 
doradca mera rejonu solecznic-
kiego Beata Pietkiewicz odczy-
tała list Sekretarza Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa 
dr. hab. Andrzeja Krzysztofa 
Kunerta do uczestników uro-
czystości.

W kościele w Butrymańcach 
została odprawiona Msza świę-
ta w intencji pomordowanych. 
Uczniowie Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Solecznikach, 
Gimnazjum im. Anny Krepsztul 
w Butrymańcach oraz członko-
wie scholi parafialnej kościoła 
pw. Ducha Świętego w Wilnie 
uczcili pamięć mieszkańców wsi 
Koniuchy pieśniami i przedsta-
wieniem literackim.

Irena Kołosowska

w różnych formach jej twórczość.
Gościliśmy męża naszej  

śp. Koleżanki – Henryka, który 
podkreślił delikatność i subtel-
ność jej natury, charakteru.

Wiersze Jolanty są przepo-
jone  głębokim patriotyzmem, 
miłością do rodzinnego Wilna, 
a także niezwykłą czułością do 
przyrody, fauny i flory rodzin-
nego kraju – Wileńszczyzny. 
Pięknie czytali je i deklamowa-
li słuchacze PUTW, wkładając w 
ich przekaz cząstkę swego serca. 
Taka prezentacja dorobku poet-
ki wywarła duże wrażenie wśród 
obecnych na sali.

Składając hołd pamięci wielo-

letniej słuchaczce PUTW, obecni 
jego członkowie zatańczyli  polo-
neza, który został przygotowany 
przez Ludwikę Lisowską.

Następnie wystąpił zespół 
seniorów „Tęcza” (kierownik 
muzyczny Czesław Stefano-
wicz), który zaprezentował pio-

senki o Wileńszczyźnie i wilnia-
nach. Zespół „Tęcza” działa na 
PUTW już od ponad dwóch lat. 
Ma w swym dorobku artystycz-
nym  znaczne sukcesy. „Tęcza” 
koncertowała w Pikieliszkach, 
Wojdatach, w Domu Polskim w 
Wilnie. W repertuarze zespo-

łu są piosenki patriotyczne i lu-
dowe, a także okolicznościowe. 
W okresie Świąt Bożonarodze-
niowych seniorzy śpiewali kolę-
dy, mają też opracowane pieśni 
wielkanocne, dożynkowe...

Podczas uroczystości w DP 
wystąpił również zespół z Pikieli-

fot. archiwum

ŚPIEWA CHÓR „TĘCZA”

fo
t. 

Ire
na

 K
oł

os
ow

sk
a

PODCZAS UROCZYSTOŚCI PRZEMAWIAŁ KIEROWNIK WYDZIAŁU  
KONSULARNEGO AMBASADY RP W WILNIE STANISŁAW CYGNAROWSKI
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WIERSZE JOLANTY 
SĄ PRZEPOJONE  
GŁĘBOKIM PATRIOTYZMEM, 
MIŁOŚCIĄ 
DO RODZINNEGO WILNA

szek – „Jezioranka” pod kierow-
nictwem Hieronima Czernisa. Go-
ście zaprezentowali obok znanych 
piosenek o Wilnie, także te, które 
zostały napisane do słów wierszy 
Jolanty Tumel oraz piosenkę pt. 
„Losy”, której słowa ułożył rektor 
PUTW Ryszard Kuźmo.

Wspomnieniowo-poetyc-
ką imprezę Polskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku swoją 
obecnością zaszczycił poseł na 
Sejm RL, prezes Stowarzysze-
nia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” Jó-
zef Kwiatkowski. Podkreślił on  

duże znaczenie takiej inicjaty-
wy, ponieważ jest ona ogniwem 
łączącym przeszłość z teraźniej-
szością. Prezes wręczył też rek-
torowi PUTW dr. Ryszardowi 
Kuźmie „Encyklopedię seniora”.

Podczas spotkania głos zabra-
ła również prezes-dyrektor Cen-
trum Kultury Polskiej na Litwie 
im. Stanisława Moniuszki Apo-
lonia Skakowska. Opowiedzia-
ła ona o roli poezji w życiu ludzi 
oraz jej wpływach na społeczeń-
stwo, deklamowała swoje wiersze.

Z kolei prezes Zrzeszenia Li-
teratów Polskich na Litwie Alek-
sander Sokołowski zaznaczył, że 
piękne wiersze nigdy nie giną: 
do naszych dni przetrwała po-
ezja z czasów Sokratesa i Ezopa. 
Poezję należy szanować i pielę-
gnować, przechowywać pamięć o 
poetach. Aleksander Sokołowski 
oznajmił zebranym, że nazwisko 
Jolanty Tumel zostało umiesz-
czone (pod numerem 41) na li-
ście poetów wileńskich w kwar-

talniku „Poezja dzisiaj”. Co roku 
członkowie Zrzeszenia zamawia-
ją Msze święte w kościele pw. Du-
cha Świętego w Wilnie za dusze 
zmarłych poetów Wileńszczy-
zny. Wśród tych, w czyjej intencji 
są odprawiane, jest też  śp. Jolan-
ta Martynel-Tumel.

Wspomnieniową uro-
czystość prowadziła Stefa-
nia Kuźmo, członek Zarządu 
Rady Słuchaczy PUTW, zaś 
salę nastrojowo udekorowa-
li: Łucja Dubicka, Stanisława 
Sabaliauskienė oraz Zbigniew 
Rutkowski. O poczęstunek dla 
słuchaczy i gości zatroszczyła się 
wraz z pomocnicami doskonała 
gospodyni – Melania Aleksiuk.

Na zakończenie imprezy 
rektor PUTW doc. dr Ryszard 
Kuźmo podziękował przybyłym 
za udział, serdeczność i ciepło 
serc...

Helena Paszuk,  
słuchaczka PUTW w Wilnie

Z okazji Urodzin Tadeuszowi oraz  
Andrzejowi SZKIBELOM wiązankę  
życzeń: zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści oraz spełnienia marzeń i realizacji 
planów życiowych

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Urodzin Pawłowi ŁAPIŃSKIE-
MU najserdeczniejsze życzenia: zdro-
wia, pogodnych dni oraz sukcesów ży-
ciowych

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji pięknych Urodzin Leonii  
PIOTROWSKIEJ najserdeczniejsze ży-
czenia: zdrowia, radości, pomyślności, 
sukcesów w pracy społecznej i zawodo-
wej oraz wszelkich łask Bożych

składa Wędziagolski Oddział ZPL

KOSZYKÓWKA
W ubiegłą sobotę odbyły się tyl-
ko dwa spotkania koszykarskie, 
jednak emocji na parkiecie nie 
brakowało. 

Pierwsi na parkiet wybie-
gli gracze drużyn „Tores-ZPL” 
i „Speditors”. Nie zważając na 
starania koszykarzy „Speditors”, 
którzy mężnie stawiali opór swo-
im przeciwnikom, zwycięstwo 
przypadło w udziale sportow-
com z „Tores-ZPL”. Wynik gry 

IV tura już za nami

8-9 lutego br. odbyły się kolejne rozgrywki 
Turniejów o Puchary ZPL-2014. Tradycyjnie 
już zawody siatkarskie miały miejsce w sali 
Gimnazjum im. Jana Pawła II, zaś zmagania 
koszykarskie – w Gimnazjum im. Ferdy-
nanda Ruszczyca w Rudominie. Serdecznie 
dziękujemy dyrekcji tych placówek. 

– 49:36 dla „Tores-ZPL”. Warto 
wyróżnić tę drużynę, która ma za 
sobą już 4 zwycięstwa i ani jednej 
porażki. Dziś jest absolutnym fa-
worytem grupy B. 

Drugie – i jednocześnie 
ostatnie – spotkanie odbyło się 
pomiędzy drużyną „UWB” oraz 
„Gierwiaty”. O tej grze można 
powiedzieć krótko: „Gierwiaty” 
najzwyczajniej „zmietli” swoich 
przeciwników, wygrywając z wy-
nikiem – 62:27.

SIATKÓWKA
W sobotę, 8 lutego, miały grać 
ze sobą zawodnicy grupy A: 
„Victory” – „MJB”, „United” 
– „Huragan” i „UWB” – „So-
leczniki”. Jednak dwa pierwsze 
spotkania zostały przeniesione, 
siatkarze zagrają w tygodniu. 

Więc w sobotę cała uwaga była 
skoncentrowana na pojedynku po-
między „UWB” i „Soleczniki”. Gra 
była intrygująca, gdyż spotkali się te-
goroczni liderzy danej grupy, mający 
za sobą wyłącznie zwycięstwa. For-
tuna okazała się po stronie  chłopa-
ków z Solecznik, którzy zwyciężyli 
tę „bitwę” z wynikiem – 3:1.

W niedzielę, 9 lutego, do ry-
walizacji stanęły drużyny grupy 
B. W pierwszym spotkaniu zmie-
rzyły się drużyny: „Awiżenie” i  
„Roto-W”. Od początku było jasne, 
że drużynie „Roto-W” będzie trud-
no utrzymać pod swoją kontrolą sy-
tuację na parkiecie. Tak też się stało: 
siatkarze z „Awiżeń” już wkrótce za-
demonstrowali swoje mistrzostwo i 
wygrali z wynikiem – 3:0.

Drugie spotkanie odbyło się 
pomiędzy drużyną „Bujwidze” a 
siatkarzami „JP2”. Chociaż za-
wodnicy drużyny „JP2” stawiali 
dostojny opór swoim rywalom, 
jednak nie udało im się przechy-
lić szali zwycięstwa na swoją ko-
rzyść. „Bujwidze” wygrały – 3:0.

Trzecie spotkanie miało być 
rozegrane pomiędzy „Ławarysz-
kami” a drużyną „MBG”. Jed-
nak siatkarze z Ławaryszek nie 
stawili się na grę, więc zaliczono 
im techniczną porażkę. 

W następny weekend – 15 - 
16 lutego – kibiców drużyn siat-
karskich serdecznie zapraszamy 
do oglądania meczów (w sobotę i 
niedzielę) w Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie. Zaś kibiców dru-
żyn koszykarskich czekamy w so-
botę, w  Gimnazjum im. Ferdynan-
da Ruszczyca w Rudominie.

Centrum Sportowe ZPL
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MOCNE ODBICIE

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelni-

ków i Sympatyków, że możecie Państwo za-
prenumerować „Naszą Gazetę” w każdym 
urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy na 
2014 rok. Prenumerata na marzec i cały rok 
będzie trwała do 22 lutego. Chcemy zaznaczyć, 
że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś kosz-
ta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt obejmują 
opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie 
gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 
0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo 
„Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków 
na Litwie – mieć w swoich domach. 

Konkurs  
Walentynkowy! 

Odpowiedz kreatywnie 
na pytanie  

i wygraj nagrodę!

Ambasada RP w Wilnie 
       ogłasza konkurs!

Osoba, która najbardziej kreatywnie 
odpowie na pytanie 

Dlaczego kocham Polskę? 
otrzyma walentynkową nagrodę!

 
Forma odpowiedzi dowolna 
(hasło, tekst, plik graficzny, 

rysunek, nagranie wideo itp.).
 

Swoje propozycje należy przesyłać
do dn. 14 lutego 2014 r. godz. 10:00 

na adres: malgorzata.mozyro@msz.gov.pl
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Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 

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

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

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy 

Helenie Piechowiak  
oraz  

Marianowi i Kazimierzowi Radziunom  
składa koło ZPL „Karolina”

Wyrazy współczucia 

rodzinie i bliskim 
z powodu śmierci 

Stanisława TUCZKOWSKIEGO 
składają koła ZPL  

„Karolina” oraz „Przyjaźń”

Wyrażamy współczucie  
i łączymy się w żalu z rodziną 

śp. Stanisława TUCZKOWSKIEGO 

– wieloletniego aktywnego działacza  
Związku Polaków na Litwie,  

Polaka i patrioty.

Zarząd Główny ZPL

Wyrazy współczucia i żalu  
z powodu śmierci  

wieloletniego prezesa koła ZPL   
im. Ogińskiego miasta Wilna, 

Stanisława TUCZKOWSKIEGO 
rodzinie oraz bliskim 

składa Wileński Oddział Miejski ZPL

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

Wyrazy współczucia 

Wandzie i Waldemarowi  
Wiszniewskim 
z powodu śmierci 

OJCA Bronisława 
składają członkowie koła ZPL „Sigma”

Wyrażamy wyrazy współczucia 
i łączymy się w żalu z Rodziną 

śp. Stanisława Tuczkowskiego 

– wieloletniego prezesa koła im. Ogińskiego, 
wspaniałego Człowieka i Patrioty.

Członkowie koła ZPL im. Ogińskiego


