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Z FLAGĄ CZY BEZ?
Obchody Święta Niepodległości 
rozpoczęto w Wilnie od uroczyste-
go wciągnięcia na maszty przed 
Pałacem Prezydenckim flag pań-
stwowych Litwy, Łotwy i Estonii. 
Tego też dnia dziennikarze z Telewi-
zji LNK pofatygowali się do Jaszun, 
by tam prześledzić, czy miejsco-
wi mieszkańcy honorują należycie  
16 Lutego. I, jak się okazało, mieli 
nosa, bowiem, jak twierdzili w repor-
tażu, jedynie na budynku starostwa i 
centrum kultury powiewały trójkolo-
rowe flagi (szkołę, widocznie, prze-
oczyli). Za to specjalnej uwagi dzien-
nikarzy doczekał się prywatny dom 
wiceminister energetyki, od pewnego 
czasu będącej pod obstrzałem za-
równo polityków, politykierów jak i 
dziennikarzy. I, o zgrozo, zauważono, 
że też nie ma na nim flagi państwo-
wej. Ale za to napis z nazwą ulicy w 
języku polskim i litewskim widniał jak 
byk, chociaż zarzucano, że litewski 
ze swego domu pani wiceminister 
usunęła. Ale w przyrodzie, wiado-
mo, nic nie ginie. Zginął jeden za-
rzut – zjawił się drugi. Dziennikarze 
zwrócili się do departamentu policji z 
pytaniem, czy nie zamierza on ukarać 
„nieposłusznych” nakazowi wywie-
szania flag państwowych w dniach 
16 Lutego, 11 Marca i 6 Lipca – ta-
kie obowiązują. Funkcjonariusz de-
partamentu policji nie był skory do 
miotania grzmotów na mieszkań-
ców Jaszun, tylko zaznaczył, że w 
miejscowościach wiejskich w całym 
kraju takie fakty nie należą do rzad-
kości. Karać – to wszystkich. A na 
to by potrzeba całej armii funkcjo-
nariuszy, którzy, niestety, mają pod 
dostatkiem w świąteczne dni pra-
cy. Skądinąd wymagać od obywateli, 
którzy żyją z zasiłków, by kupili flagę 
i drzewce (wydatek rzędu setki litów) 
nikt się nie odważy. Więc przymykają 
oczy i mają nadzieję, że konieczność 
wywieszania flag zostanie skorygo-
wana do obowiązku ich umieszczania 
na budynkach publicznych, urzędach 
państwowych. Na prywatnych pose-
sjach pozostawiając ludziom wolny 
wybór. Patriotyzmu karami nie da się 
zaszczepić. Więc jak: z flagą czy bez 
będziemy świętowali? Gwoli sprawie-
dliwości należy stwierdzić, że w stolicy 
również na bardzo wielu domach w 
dniu święta nie powiewały trójkoloro-
we flagi. No to jak: karać, czy pójść po 
rozum do głowy i dając dobry przykład 
(najlepiej prawdziwą troską o tychże 
obywateli) odznaczania ważnych dla 
kraju wydarzeń, zachęcić ludzi ob-
chodzić państwowe święta pod po-
wiewającymi sztandarami.

Dalece nie każda miejscowość może się szczycić tak bogatymi tradycjami, spuścizną 
historyczną, jak Turgiele. To właśnie ta wieś posiada dziś swój herb i sztandar, dumna 
jest z wspaniałego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i parafii, która obchodziła 
niedawno 500-lecie. To gmina turgielska ma na swym terenie zabytki po Republice 
Pawłowskiej, a Szkoła Średnia im. P. K. Brzostowskiego –  kontynuatorka założonego tu 
przed 150 laty ogniska wiedzy – piękne muzeum, którego eksponaty są bardzo 
wartościowe. Na takim fundamencie, wydaje się, o wiele łatwiej jest wychowywać 
lokalny patriotyzm, dumę ze swej małej ojczyzny, dbać o swe korzenie. Właśnie one 
pomogły miejscowym Polakom w odrodzeniu wartości i tradycji, które na tych terenach 
żywe były od wieków. Spadkobiercy wielkich rodaków, którzy tu budowali zręby nowych 
wartości, cywilizacji, kształtowali postawy moralne i wartości materialne, mające służyć 
z pokolenia na pokolenie, dziś potrafią się o nie zatroszczyć i to nie tylko cieszy, ale też 
napawa optymizmem i rodzi nadzieję, że polskie tradycje tej ziemi, spuścizna jej 
wielkich synów znajdą kontynuatorów też w przyszłości.

Turgiele –  
lokalny  
patriotyzm

NA ŚWIĄTECZNEJ SCENIE MŁODZIEŻ Z „TURGIELANKI”
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Turgiele – lokalny patriotyzm

W miniony wtorek, 18 lutego, w Turgielach koła Związku Polaków na Litwie obchodziły jubileusz 25-lecia powsta-
nia. W miejscowym ośrodku kultury odbyła się uroczysta akademia i koncert miejscowych zespołów, uhonorowano 
tych, co stali u źródeł Związku i odradzali polskie tradycje na tej ziemi.

T
urgiele, położone w 
odległości niespeł-
na 30 kilometrów 
od Wilna, na trak-
cie, który biegnie 

praktycznie równolegle do szo-
sy lidzkiej, znajdują się niby na 
uboczu, a są całkiem nietypową 
wsią. I tak jest nie od dziś. Ko-
rzenie tej „niezwykłości” sięga-
ją dawnych wieków. Cieszy to, że 
na tych bogatych fundamentach: 
wiary katolickiej (parafia turgiel-
ska obchodziła przed paru laty 

jubileusz 500-lecia), idei wol-
ności promieniującej od praw-
dziwego fenomenu – Republi-
ki Pawłowskiej, założonej przez 
ks. Pawła Ksawerego Brzostow-
skiego, miejscowi ludzie potra-
fili odbudować to, co starano się 
im zabrać w ciągu ponad 50 lat 
ateizacji i sowietyzacji. Zdołali 
oprzeć się rusyfikacji, którą na-
rzucali im przyjezdni „władcy”, 
jak też nie dali się (większość) 
otumanić idei lansowanej od 
początków w czasach odrodze-

nia na Litwie, że tereny te trzeba 
„nawrócić” na litewskość. Wła-
śnie temu służyć miała i służy 
założona tu litewska szkoła dla 
miejscowych dzieci, która jest 
w gestii Ministerstwa Oświa-
ty i Nauki Litwy i dzięki wpły-
wowym „opiekunom” (m. in. z 
Kowna) ma wprost cieplarniane 
warunki. Jednak szkoła średnia 
z polskim językiem nauczania  
im. P. K. Brzostowskiego (jest 
tu obecnie około 200 uczniów, 
kieruje nią Łucja Jurgielewicz), 

posiadająca bogate tradycje cie-
szy się zaufaniem rodziców i 
uczniów, których stara się nale-
życie przygotować do startu w 
dorosłe życie i wychować na god-
nych Polaków i obywateli.

Ukształtowaniu poczucia 
dumy ze swych korzeni, osią-
gnięć wielkich przodków sprzy-
jała praca zorganizowanej pol-
skiej społeczności, która na fali 
odrodzenia zjednoczyła się w 
kole Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego Polaków na Litwie  
już na jesieni 1988 roku, które 
w roku 1989 przekształciło się 
w Związek Polaków na Litwie. 

Jak podczas uroczystej aka-
demii z okazji jubileuszowych 
obchodów zaznaczył prezes So-
lecznickiego Oddziału Rejono-
wego Związku Polaków na Li-
twie, mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, to właśnie 
Związek Polaków w 1993 roku 
wygrał wybory samorządowe, 
stając w opozycji do dwóch sił: 
byłej sowieckiej nomenklatury i 
fali lituanizacji. Nie było to ła-
twe zadanie, bowiem za tymi 
dwiema opcjami stały dawne 
struktury i nowy aparat pań-
stwowy. Ale ludzie dokonali 
swego wyboru, ludzie miejsco-
wi, którzy na tej ziemi żyją z 
dziada pradziada. I właśnie to, 
a nie jakieś pseudonaukowe wy-
wody o polskości czy też litew-

skości tych ziem są odpowiedzią 
dla tych, co próbują je lansować. 

Inaugurując jubileuszowe 
obchody w miejscowym ośrod-
ku kultury prowadzący Wale-
ry Żur powitał gości: prezesa 
Związku Polaków na Litwie, po-
sła Michała Mackiewicza, pre-
zesa Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL, mera rejonu 
solecznickiego Zdzisława Pale-
wicza, wiceprezes oddziału, po-
mocnik mera Beatę Pietkiewicz 
oraz wszystkich zebranych. Pre-
zesi miejscowych kół ZPL: Woj-
ciech Jurgielewicz (we wsi Tur-
giele) i Jarosław Jurgielewicz (w 
Szkole Średniej im. P. K. Brzo-
stowskiego) zapoznali obecnych 
z historią powstania i działalno-
ścią Związku. 

Jarosław Jurgielewicz wy-
świetlając na ekranie zdjęcia z 
minionych lat (m. in. na jednym 
z nich było pierwsze ogłoszenie 
zapraszające na założycielskie 
zebranie 24 października 1988 
roku do miejscowej szkoły) opo-
wiedział, jak to z inicjatywy na-
uczycieli i zaangażowanych miej-
scowych mieszkańców-Polaków 
powstało pierwsze koło Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalne-
go Polaków na Litwie, które już 
na wiosnę zostało przekształcone 
w ZPL. Stawiali sobie wówczas za 
cel odrodzenie oświaty i kultury 
polskiej, pielęgnowanie języka i 

Rok 25-lecia ZPL
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W REPERTUARZE „TURGIELANKI” POCZESNE MIEJSCE ZAJMUJE MIEJSCOWY FOLKLOR
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DYPLOMY UZNANIA – TO PODZIĘKA ZA NASZĄ WSPÓLNĄ SPRAWĘ
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Turgiele – lokalny patriotyzm
tradycji, wychowanie młodzie-
ży na wartościach narodowych 
i chrześcijańskich.

Wielką pomoc w realizacji 
tych celów mieli dzięki nawiąza-
niu kontaktów z Polską. Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w Toruniu, przyjaciele 
z Luzina, a w późniejszych cza-
sach rodacy z Ziemi Dolnoślą-
skiej, gmin Pruszków i Tułowice 
z powiatu Warszawa Zachod-
nia, pomagali zorganizować wy-
cieczki do Polski i przyjazd mło-
dzieży z Macierzy do Turgiel: 
ludzie poznawali się nawzajem, 
nawiązywały się przyjacielskie 
kontakty. Dzięki nim młodzież 
z Turgiel poznawała Polskę, do-
skonaliła znajomość języka, kul-
tury, uświadamiając sobie jed-
ność narodu.  

Goszczono również w Tur-
gielach słynnych ziomków: naj-
młodszego żołnierza AK Jerze-
go Widejkę (który pochodzi z 
Dziewieniszek, a walczył  jako 
12-latek w okolicach Turgiel); 
byłego mieszkańca Pawłowa – 
Antoniego Prokopowicza, któ-
ry dzielił się wspomnieniami o 
ostatnich właścicielach majątku 
– Wagnerach (mama pana An-
toniego pracowała w ich dwo-
rze); gościli u siebie biskupa An-
toniego Długosza.

Uczniowie i nauczycie-
le, mieszkańcy Turgiel aktyw-
nie uczestniczyli w obchodach 
Święta Polonii i Polaków za 
Granicą w Wilnie, brali udział 
w pikietach i demonstracjach w 
obronie praw mniejszości naro-
dowych i szkolnictwa w języku 
ojczystym. W turgielskiej szko-

le zawsze dbano o należyte upa-
miętnienie chlubnej historii tej 
ziemi. Jest tu muzeum, które 
zostało pięknie odnowione, a 
szkoła w 1998 roku otrzyma-
ła za patrona Pawła Ksawere-
go Brzostowskiego – założyciela 
Republiki Pawłowskiej. W ubie-
głym roku szkoła obchodziła 
jubileusz 150-lecia. Powstał w 
niej zespół wokalny nauczycie-
li „Brzostowianie”. 

W osiedlu i szkole obcho-
dzone są zarówno święta ludowe 
jak i katolickie. Szczególnie uro-
czyście jest tu w Święto Wniebo-
wzięcia NMP – Matki Boskiej 
Zielnej. Przed dwoma laty pa-
rafia miała jubileusz – 500-lecie 
swego powstania.

Dziś – dbając o zachowanie 
pamięci historycznej i chlubnej 
przeszłości – ludzie miejscowi są 
dumni z adaptacji pozostałości 
Republiki Pawłowskiej do po-
trzeb turystycznych, uporząd-
kowanego cmentarza z jego 
wspaniałą kaplicą, wyświęce-
nia – w 2011 roku herbu i flagi 
gminy turgielskiej. 

O zachowanie folkloru miej-
scowego, obrzędów dba działa-
jący od roku 1991 zespół „Tur-
gielanka”, którym kieruje pani 
Władysława Szyłobryt. Dziś 
zespół starszych pań dopeł-
nia młodzież, która tańczy pod 
kierownictwem Liliany Butko, 
a miejscowy ośrodek kultury, 
którym kieruje Danuta Micha-
łowska, chociaż mocno wieko-
wy (już w najbliższym czasie ma 
tu powstać nowy, z prawdziwe-
go zdarzenia) służy zespołowi i 
mieszkańcom. Ich popisy mogli 

oglądać przybyli na uroczystość 
jubileuszową goście.    

Starosta gminy turgielskiej i 
prezes koła ZPL w jednej osobie, 
Wojciech Jurgielewicz, dopeł-
niając swego przedmówcę pod-
kreślił aktywny udział miejsco-
wych Polaków w wyborach, a co 
za tym idzie, popieraniu swojej 
władzy – większość w radzie sa-
morządu stanowią przedstawi-
ciele ZPL, AWPL już od 18 lat. 
To dało się osiągnąć dzięki soli-
darnej pracy ludzi, których jed-
noczą wspólne wartości i cele.

O wartościach, ocenie osią-
gnięć i nastawieniu do przyszło-
ści mówił w swym wystąpieniu 
prezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL, mer Zdzisław 
Palewicz. Dziękując i gratulując 
święta turgielskiej polskiej ro-
dzinie, przeanalizował on dro-
gę, jaką przebył Związek w cią-
gu 25 lat. Jak wiemy, była nie 
zawsze łatwa, ale wierni pięciu 
prawdom Polaków na Litwie – 
wcielając je w życie: będąc Po-
lakami utożsamiamy się z Litwą 
i polską Macierzą; trwamy w 
wierze ojców; jesteśmy na swo-
jej ziemi, o której zwrot wal-
czyliśmy (dziś w rejonie so-
lecznickim praktycznie prawo 
własności przywrócone zostało 
dla 99 proc. obywateli); dbamy 
o język ojczysty – powstaliśmy 
z kolan i jesteśmy gospodarza-
mi na swojej ziemi. To właśnie 
ludzie zjednoczeni w Związku 
Polaków na Litwie potrafili ze-
spolić rodaków i wygrać wybory 
z minimalną przewagą w 1993 
roku.

I chociaż krzywd i niesprawie-
dliwości jest wiele, jak zaznaczył 
prezes Palewicz, to jednak spra-
wy polskie udało się nam zreali-
zować i z tego możemy się cie-
szyć. Jednak Zdzisław Palewicz 
skonstatował, że czuje niedosyt, 
bo można zrobić więcej. Najważ-
niejsze – to co deklarujemy – urze-
czywistniać: mówmy poprawnie, 
dbajmy o to, by nasza szkoła była 

nie tylko dobra, ale najlepsza. Nie 
zapominajmy o naszych śladach: 
po uporządkowaniu Pawłowa, 
teraz kolej na Wilkiszki, Tabo-
ryszki... Ale do tego potrzebna 
też większa inicjatywa społecz-
na. Więcej czynów, a mniej roz-
czulania się nad krzywdami, re-
alizowania konkretnych planów 
i załatwiania spraw. Prezes życzył 
rodakom usatysfakcjonowania i 
spełnienia – godnego życia na oj-
czystej ziemi.

Słowa pozdrowienia kiero-
wał też do zebranych prezes 
Związku Polaków na Litwie 
Michał Mackiewicz. Mówiąc o 
szacunku do ojca i matki – swo-
ich korzeni i języka, tradycji, 
dziękował ludziom za wierność 
tym wartościom, które dla nas, 
Polaków przez wieki były naj-
ważniejsze. Podkreślając wagę 
jedności, zorganizowanej spo-
łeczności polskiej – struktury 
Związku, jego 16 oddziałów 
działają od Kłajpedy do Tur-
mont – mówił o celach, któ-
re stawialiśmy przed sobą i do 
których realizacji dążymy. Za-
znaczył też, że w dwudziesto-
milionowej diasporze polskiej 
mieszkającej poza granicami 
Macierzy, my – Polacy na Litwie 
– jesteśmy postrzegani jako spo-
łeczność, która potrafi walczyć 
o swoje prawa i potrafi zwycię-
żać. Dziś mamy polską frakcję 
w litewskim Sejmie, współrzą-
dzimy w koalicji – możemy słu-
żyć wzorem dla rodaków roz-
sianych po świecie. Związek 
Polaków na Litwie uczestniczy 
w pracy polonijnych gremiów 
Europy, jak też świata. Prezes 
podkreślił, iż żyjąc na swojej 
ziemi, musimy szanować sami 
siebie – być godnymi przedsta-
wicielami narodu o tak chlub-
nej i bohaterskiej historii – taka 
postawa zapewni nam szacunek 
współobywateli. 

Świąteczną uroczystość 
uświetniły występy miejsco-
wych zespołów: „Brzostowia-

nie” oraz „Turgielanka”, w któ-
rych repertuarze znalazły się też 
utwory sławiące piękne dzieje 
Ziemi Turgielskiej, wiersze pa-
triotyczne. 

Jubileuszową uroczystość 
wieńczyło wręczanie Dyplo-
mów Uznania tym, kto zarów-
no przed 25 laty, jak i dziś w 
szeregach Związku Polaków 
na Litwie dba o to, by w wie-
lokulturowym i wielonarodo-
wym społeczeństwie, polski ję-
zyk, kultura i tradycje miały swe 
należne miejsce, a kolejne poko-
lenia odczuwały dumę z tego, że 
są Polakami.

Odznaczenia otrzymało 
kilkadziesiąt osób, wśród nich 
byli obaj prezesi kół, dyrektor 
polskiej szkoły średniej Łucja 
Jurgielewicz (m. in. współau-
torka niedawno wydanej w ję-
zyku litewskim książki o Paw-
le Ksawerym Brzostowskim i 
Republice Pawłowskiej, która 
ma szansę odkryć przed współ-
obywatelami – Litwinami kolej-
ną kartę dziejów zapisanych na 
tych ziemiach przez wybitnych 
Polaków), Władysława Szyło-
bryt, Janina Kuklis, Henryk 
Adamowicz, Franciszek Zdoń-
czyk, Walentyna Markiewicz, 
Anna Kozłowska, państwo Ra-
dziewiczowie, Kodziowie, Mar-
kiewiczowie, Walentyna Dulko 
(polonistka miejscowej szkoły), 
Stanisława Wiercińska i wie-
lu innych. Za ich przykładem, 
miejmy nadzieję, pójdzie mło-
dzież.

Janina Lisiewicz   

POWSTALIŚMY 
Z KOLAN 
I JESTEŚMY 
GOSPODARZAMI 
NA SWOJEJ ZIEMI
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RODZINNE ZDJĘCIE
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Rok 25-lecia ZPL

TAK SIĘ TO ZACZĘŁO
Wracając wspomnieniami do 
przełomu lat 1988-89 należy 
odnotować, że w Wilnie naj-
liczniejsze i prężnie działające 
koła najpierw Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego, prze-
kształcone na wiosnę 1989 
roku w koła Związku Polaków 
na Litwie, zaczęły powstawać na 
największych wileńskich zakła-
dach. Nie jest tajemnicą, że spo-
rą część robotników wileńskich 
przemysłowych kolosów stano-

W ubiegłą niedzielę, 16 lutego, obchody 25-lecia Związku Polaków na Litwie 
zainaugurował Wileński Oddział Miejski ZPL. W Domu Polskim w Wilnie jubileuszowe 
spotkania miały koła im. Adama Mickiewicza, „Przyjaźń”, „Nadzieja” oraz „Karolina”.

Wierni tradycjom i solidarni

wili Polacy – z Wilna i podwileń-
skich okolic. Więc w zakładach 
liczących po 3-6 tysięcy robot-
ników (Aparatura Paliwowa, 
„Žalgiris”, „Komunaras”, „Sig-
ma” i in.) powstawały koła li-
czące po kilkaset członków. Ich 
zakładaniu sprzyjało to, że lu-
dzie razem pracowali, znali się 
od lat, ponadto była tu gotowa 
baza do spotkań, korzystano z 
pomieszczeń rekreacyjnych za-
kładów, transportu, wykorzysty-
wano środki techniczne.

W owym czasie obok sie-
bie działały koła ZPL oraz 
„Sąjūdisu” i konfliktów raczej 
było niewiele, bo ludzie wie-
dzieli kto ile jest wart, przecież 
obok siebie pracowali, działali 
w związkach zawodowych, wy-
poczywali.

Właśnie pracownicy wileń-
skich zakładów tworzyli podsta-
wową masę członków Związku. 
Byli to nie tylko robotnicy, ale 
też dość liczna kadra techników, 
inżynierów, którzy stawali na 

czele kół. Ludzie byli spragnieni 
polskości na co dzień, w miejscu 
pracy. Jak mówili, spotykając się 
na zebraniu koła dowiadywali 
się, że pracujący obok Iwan jest 
Janem, a Iosif – to Józef. Jeden 
opowiadał o historii swojej pod-
wileńskiej wsi, gdzie są akowskie 
mogiły; drugi wiedział, gdzie za-
chowały się ślady powstańców; 
trzeci od lat doglądał groby le-
gionistów na Rossie... Swą wie-
dzą, myślami pragnęli się dzielić 
z kolegami. Chcieli uczestniczyć 
w polskich imprezach, koncer-
tach, odwiedzać miejsca pamię-
ci historycznej. Taki to był czas. 
Romantyczny, piękny. A jego 
bohaterzy wyszli ze świata zaka-
zanego, czy po prostu utajonego 
z powodu zagrożeń lat powojen-
nych: wywózek, tzw. repatriacji 
i na fali odrodzenia znów mie-
li szansę być sobą. Tak właśnie 
było m. in. na Wileńskim Zakła-
dzie Podzespołów Radiowych. 

IMIĘ WIESZCZA 
– ZA PATRONA
W liczącym około 6 tysięcy osób 
zespole pracowników Wileń-
skiego Zakładu Podzespołów 
Radiowych jedną trzecią sta-
nowili Polacy. Kiedy na jesieni 
1988 roku w zakładach wileń-
skich zaczęły powstawać koła 
SSKPnL, tu też rodacy postano-
wili się zorganizować. Zwrócili 
się do dyrekcji, a ta wyraziła zgo-
dę na zwołanie zebrania, tylko, 
jak wspominają ówcześni działa-
cze, musieli się „dogadać” z ko-

łem „Sąjūdisu”. Z tym nie mieli 
problemu, więc na inauguracyj-
ne spotkanie (w skład grupy ini-
cjatywnej weszli: kierownik od-
działu Romuald Woronowicz, 
inżynierowie Piotr Kopacz i Ry-
szard Korbutowicz, kowal Jan 
Gasiński) zaprosili ówczesnego 
prezesa ZPL Jana Sienkiewicza, 
dziennikarzy i zespół „Wilia”. 
Sala pękała w szwach. Wszyscy 
byli jakże mile zdziwieni, że nie 
słychać tu było powszechnie pa-
nującego języka rosyjskiego, tyl-
ko polski. Było to 15 listopada 
1988 roku.

Ludzie mówili o potrzebie 
rozwoju szkół polskich, moż-
liwości studiowania, składania 
egzaminów w języku ojczystym, 
usuwania białych plam z histo-
rii  ojczystej ziemi. Został utwo-
rzony 27-osobowy zarząd koła 
i na pierwszego prezesa wybra-
no Franciszka Kolendę. Na po-
czątku 1989 roku, więc przed 
25 laty, koło liczyło 320 człon-
ków. Mieli swój plan działań, 
który polegał na tym, by nadro-
bić „zaległości z polskości”: wy-
pożyczali w konsulacie polskie 
filmy, chodzili na wykłady z hi-
storii, wybrali się na wycieczkę 
śladami swego patrona – Adama 
Mickiewicza do Nowogródka.

13 lipca 1989 roku, w  
45 rocznicę wyzwolenia Wil-
na, brali udział w upamiętnie-
niu żołnierzy AK w Kalwarii, a 
1 września byli w Krawczunach, 
na otwarciu pomnika akowcom 
– w pamięci pozostała ta rzesza 
ludzi, którzy wtedy przybyli na 
miejsce jednej z ostatnich bitw 
o Wilno.

Nie sposób też zapomnieć 
pielgrzymki do Katynia, która 
wyruszyła we wrześniu 1989 
roku: długa kolumna autoka-
rów, a wśród nich też oni, człon-
kowie koła im. A. Mickiewicza. 

W marcu 1990 roku zorga-
nizowali na zakładzie – w ra-
mach Dni Kultur Narodowych 
– Dni Kultury Polskiej. Gościli 
wtedy u siebie „Wilię”, Wincu-
ka, Marię Krupowies, było spo-
tkanie z dziennikarzami i wy-
stawa-sprzedaż książek. Rosła 
liczba członków. Mieli ich 350. 
Brali aktywny udział w remon-
cie siedziby Oddziału Miejskie-
go, budowie szkoły polskiej – dziś 
Progimnazjum im. Jana Pawła II. 
W 1990 roku prezesem koła zo-
stał Feliks Konecki. Zorgani-
zowano drugą pielgrzymkę do 
Katynia, a także wycieczki do 
Lwowa, Warszawy i Częstocho-
wy, brali udział w spotkaniu z 
papieżem Janem Pawłem II.

Niestety, kiedy sprywatyzo-
wano zakład, nowe kierownictwo 
zabroniło działalności, zebrań w 

KOŁO IM. A. MICKIEWICZA – MINĘŁO ĆWIERĆWIECZE

TAK ODDAWALI WILNIANIE Z KOŁA IM. A. MICKIEWICZA HOŁD POLEGŁYM RODAKOM
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pracy. Z 6-tysięcznej załogi zo-
stało około półtora tysiąca ro-
botników. Od 1992 roku praca 
koła była już mniej aktywna, lu-
dzie szukali nowej pracy. Funkcje 
prezesa do 1995 roku pełnił Piotr 
Kopacz, który zdołał utrzymać 
kontakty z ludźmi –   zostało ich 
w kole 65. Na 15-lecie zorganizo-
wano wystawę z historii koła. A 
prezesem został kronikarz i archi-
wista, inżynier Ryszard Korbuto-
wicz, pełni te obowiązki do dziś. 
Obecnie do koła należą 32 osoby. 
I chociaż wiek kolegów oscylu-
je w granicach powyżej 50 lat, to 
nadal starają się być aktywni: na 
20-lecie brali udział w pochodzie 
i uroczystościach, oddali hołd ro-
dakom pomordowanym w Pona-
rach 1 września 2009 roku, bra-
li udział w pikietach w obronie 
praw mniejszości narodowych, 
szkolnictwa polskiego (23 wrze-
śnia 2011 roku), często są obecni 
w Zułowie.

Na uroczyste spotkanie z 
okazji 25-lecia Związku i po-
wstania koła przyszło 16 jego 
członków, niestety, zdrowie nie 
wszystkim dopisuje. Dziewię-
cioro z nich zostało odznaczo-
nych przez prezesa ZPL Mi-
chała Mackiewicza Dyplomem 
Uznania – za działalność na 
rzecz polskiego Wilna, zacho-
wania pamięci historycznej, tra-
dycji, języka i kultury. Odbie-
rali je ze łzami wzruszenia. Dla 
nich, którzy stali u źródeł po-
wstania Związku, budowali pol-
skie odrodzenie na Litwie, była 
to chwila bardzo ważna. Ży-
czenia i kwiaty odznaczonym 
członkom koła wręczała wraz 
z posłem  prezes Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL Alicja 
Pietrowicz. Wśród odznaczo-
nych byli: Piotr Kopacz, Roza-
lia Kmiecik, Gerta Subocz, Sta-
nisława Wołkowska, Leokadia 
Skrypina, Maria Czywiel, Woj-
ciech Tomaszewicz, Zbigniew 
Bielawski oraz prezes Ryszard 
Korbutowicz. 

„PRZYJAŹŃ”, 
„NADZIEJA”, „KAROLINA”
Te trzy koła wiążą ścisłe kon-
takty, wspólne akcje, obcho-
dy świąt. Jubileusz Związku 

też postanowili obchodzić ra-
zem i w niedzielne popołudnie 
szczelnie wypełnili jedną z sal 
Domu Polskiego. Po przywita-
niu i krótkim przypomnieniu 
wspólnej działalności przez pre-
zeski kół: Franciszkę Brzozow-
ską („Przyjaźń”), Teresę Bogu-
sławską („Nadzieja”) i Krystynę 
Radziun („Karolina”), głos za-
brał prezes ZPL Michał Mackie-
wicz, który na jubileuszowe spo-
tkanie przybył wraz z prezesem 
Oddziału Miejskiego Alicją Pie-
trowicz. Wśród gości była też 
wicedyrektor Domu Polskiego 
w Wilnie Krystyna Zimińska. 

Michał Mackiewicz opowie-
dział zebranym o obecnej kon-
dycji ZPL, działających Oddzia-
łach Związku znajdujących się 
zarówno w odległych Kłajpe-
dzie, Szyłokarczmie, Turmon-
tach, jak i Wędziagole, Druskie-
nikach. Mówił o wyzwaniach i 
zadaniach na dziś, kiedy musi-
my obronić swe prawo do pu-
blicznego używania języka 
ojczystego, żyć godnie na ro-
dzinnej ziemi. Prezes przypo-
mniał też o idei zrodzenia się 
Związku, pierwszych kołach i 
działalności społecznej setek lu-
dzi oddanych polskiej sprawie. 
Tym, co też dziś dbają o pol-
skość w swoich rodzinach, o ję-
zyk, zachowanie tradycji wraz 
z prezes Wileńskiego Oddzia-
łu Miejskiego Alicją Pietrowicz, 
Michał Mackiewicz wręczył Dy-
plomy Uznania.

W kole „Nadzieja” wyróż-
nienia wraz z prezeską panią 
Teresą Bogusławską otrzyma-
li je Anżelika i Edward Gaiżau-
skasowie oraz Tatiana i Wiktor 
Pietrowscy. 

Prezes koła „Przyjaźń” – 
Franciszka Brzozowska – wraz z 
członkami swego koła opiekuje 

się grobami profesorów Uniwer-
sytetu Wileńskiego znajdujący-
mi się na Górce Profesorskiej na 
Rossie. Aktywnie też uczestni-
czą oni w pikietach i pochodach 
organizowanych przez Związek, 
zajmują się agitacją wyborczą. 
Na panią prezes i jej aktywne 
pomocniczki, wśród których jest 
też Anżela Makevičienė, może 
zawsze liczyć Oddział Miejski 
przy porządkowaniu Zułowa, 
miejsc pamięci narodowej, nie-
sieniu przyjacielskiej pomocy 
kolegom jej potrzebującym.  

Nazwa koła – Przyjaźń – 
mówi o tym, że więzi przyjaź-
ni są dla jego członków  bar-
dzo ważne. Chociaż mieszkają 
w różnych dzielnicach miasta, 
pracują zawodowo czy też są już 
na emeryturze, mają w sobie tę 
potrzebę aktywnej działalności, 
wymiany poglądów, po prostu 
miłego spędzenia czasu w gro-
nie rodaków. Wśród członków 
koła są nie tylko ludzie w śred-
nim i starszym wieku, ale też 
młodzież – wnukowie „wete-
ranów”. Władek Aszkiełowicz 
właśnie należy do tego młodego 
pokolenia. Jest on uczniem wi-
leńskiej syrokomlówki i wraz z 

kolegami aktywnie uczestniczy 
w wydawaniu  gazetki – do niego 
należy opracowanie komputero-
we artykułów. Z jego zdolności 
komputerowych korzystają też 
członkowie koła. 

Spośród 50 osób z „Przyjaź-
ni”, kilkunastu zostało wyróż-
nionych Dyplomami Uznania 
z okazji 25-lecia, a wśród nich 
się znaleźli Władek i jego babcia 
Stefania Tylingo, Łucja Jakowicz, 
Monika Sosna, państwo Danuta 
i Ireneusz Ostrouchowie. Nale-
ży dodać, że to właśnie ten duet 
małżeński zatroszczył się o to, by 
podczas uroczystości nie zabra-
kło oprawy muzycznej: pięknie 
się spisali w roli operatora dźwię-
ku i wykonawczyni piosenek.

Koło „Karolina”, którym 
kieruje niezwykle energiczna i 
uczynna Krystyna Radziun (do 
aktywnej działalności włączona 
jest też cała rodzina: mąż i dzie-
ci), obok charakterystycznej dla 
wszystkich kół działalności, gros 
swej pracy poświęca akcjom cha-
rytatywnym. Opieka nad polski-
mi domami dziecka, pomoc wie-
lodzietnym rodzinom, ludziom 
samotnym czy też chorym – to 
ich pole do działania.

Poprzez liczne kontakty i 
umiejętność zjednywania sobie 
ludzi, pani Krystyna potrafi 
dokonać czasami rzeczy, wyda-
je się, niemożliwych, by zara-
dzić biedzie. No i potrafi wokół 
siebie zgromadzić takie osoby, 
które są wrażliwe na ludzkie po-
trzeby. Są to często całe rodziny, 
gdzie obok dziadków i rodziców, 
są do pomocy dzieci i wnukowie. 

Z rąk prezesa Związku Dy-
plomy Uznania za niesienie po-
mocy i wierność tradycjom otrzy-
mało kilkudziesięciu członków 
tego koła. Były wśród nich ro-
dziny Komarowskich, Jerenkie-
wiczów, Dębowskich, Kułakow-
skich, panie Teresa Sadkiewicz, 
Genowefa Kowańska, Lucyna Ja-
kowicz, Maria Cziornaja, Maria 
Brzozowska  i wielu innych.

Składając sobie nawzajem 
życzenia, ciesząc się z bycia 
razem, członkowie trzech kół 
jeszcze długo bawili się w swo-
im gronie, a fajerwerki i ogrom-
ny „urodzinowy” tort, pięknie 
udekorowana sala nadały uro-
czystości dostojnej oprawy.  

Janina Lisiewicz

PRACOWNICY 
WILEŃSKICH 
ZAKŁADÓW TWORZYLI 
PODSTAWOWĄ 
MASĘ 
CZŁONKÓW ZWIĄZKU

PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE

PREZES WILEŃSKIEGO ODDZIAŁU MIEJSKIEGO WRAZ Z PREZESKAMI KÓŁ „KAROLINA”, „NADZIEJA” I „PRZYJAŹŃ”

fot. Paweł Stefanowicz
fot. Paweł Stefanowicz
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CEL STYPENDIUM I DOTACJI
Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demo-
kracji, poszanowania praw człowieka, państwa  prawa 
i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Te-
mat stażu naukowego (w ramach Stypendium) i po-
bytu naukowego ( w ramach Dotacji) będzie związany 
z powyższym celem i będzie należeć do jednej  z nastę-
pujących dyscyplin:

•	 prawo (w szczególności prawa człowieka, pra-
wo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),

•	 nauki polityczne,
•	 historia najnowsza.
Fundacja przyzna  w roku akademickim 2014/2015 

jedno stypendium i dwie dotacje.

PROGRAM I REALIZACJA STAŻU 
NAUKOWEGO W RAMACH STYPENDIUM

Stypendysta odbywa staż w wybranej przez siebie 
dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim lub innej 
uczelni w Polsce, pod kierunkiem opiekuna nauko-
wego  i na zasadzie afiliacji do odpowiedniej jednostki 
uniwersyteckiej.

Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wy-
niki badań naukowych wykonanych w czasie stażu w 
formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem na-
ukowym i Fundacją.

Wybór opiekuna naukowego, szczegółowy prze-
bieg stażu i szczegółowe obowiązki stypendysty zostaną 
uzgodnione  między Fundacją, władzami odpowiedniej 
jednostki uniwersyteckiej a stypendystą.

Staż rozpocznie się 1 października 2014 r. i trwać 

będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2014/2015).
Stażysta nie może podejmować pracy zarobkowej w 

czasie trwania stażu.

PROGRAM I REALIZACJA POBYTU 
NAUKOWEGO W RAMACH DOTACJI

Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce pro-
wadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dzie-
dzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim 
lub inną uczelnią w Polsce na warunkach uzgodnio-
nych z Fundacją.

Szczegółowy tryb pobytu i szczegółowe obowiązki 
beneficjenta Dotacji, w tym ewentualne warunki, na 
jakich będą publikowane wyniki jego badań wykony-
wanych przy  wsparciu Fundacji, zostaną uzgodnione 
między Fundacją a beneficjentem.

Pobyt naukowy odbędzie się w roku akademickim 
2014/2015 i będzie trwać trzy miesiące lub krócej (be-
neficjent wybiera czas trwania pobytu). 

Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy za-
robkowej w czasie pobytu w Polsce.

KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTY 
I BENEFICJENTA DOTACJI
 Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów wy-
mienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.

Stypendium i Dotacja są przeznaczone dla osób, 
które ukończyły studia wyższe oraz

•	 obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają zna-
czący dorobek naukowy)

lub

•	 wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz 
dobra społecznego, w szczególności promowa-
nia demokracji i państwa prawa.

Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukoń-
czyli czterdziestu lat życia.

Znajomość języków obcych, szczególnie angiel-
skiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandy-
data.

Wskazana jest znajomość języka polskiego. Oso-
ba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana 
do Stypendium, odbędzie intensywny kurs języko-
wy  w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu 
naukowego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjen-
towi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fun-
dacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego 
pobytu w Polsce.

JAK KANDYDOWAĆ
Kandydatury należy wysłać do 7 kwietnia 2014. 
Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu: www.
skubi.net/instrukcja2014.html. Rozpatrywane 
będę wyłącznie kandydatury sporządzone zgod-
nie z instrukcją.

Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i benefi-
cjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady 
Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne  zosta-
nie zakończone do 31 maja 2014 r.

Prezes Fundacji imienia 
Krzysztofa Skubiszewskiego

Piotr Skubiszewski

By tradycji stała się zadość 
Kaziuk Wileński 

zaprasza na tradycyjne zapusty w Rudominie. 
 

1 marca na targowisku w Rudominie 
(rejon wileński) od godziny 9:00 do 12:00 

stary i młody, duży i mały będzie miłym gościem 
na zapustach. 

Jadło, picie, tańce i swawole już 
1 marca w Rudominie.  

Informacja pod nr. telefonu: 86 52 64 608. 

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie 
zaprasza!

Polski Teatr w Wilnie 
zaprasza 

na dramat-balladę 
L.H. MORSTINA „LILIJE”

Spektakl odbędzie się 1 kwietnia o godz.19.00  w 
Rosyjskim Teatrze Dramatycznym 

(ul. Basanavičiaus 13).

Sztuka ta była wystawiona 100 lat temu 
na inaugurację Teatru Polskiego na Pohulance  

w Wilnie.

Reżyseria: Irena Litwinowicz
Inscenizacja: Inka Dowlasz (Kraków)

Scenografia: Rafał Piesliak

Bilety w cenie 8 Lt i 13 Lt 
do nabycia w kasach „Tiketa”
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Rozgrywki sportowe w so-
botę rozpoczęli koszykarze z 
Landwarowa oraz drużyna „Ir-
sana”. Chłopcy z „Irsany” ko-
lejny raz zademonstrowali swą 
przewagę i nie zostawili szans na 
zwycięstwo sportowcom z Lan-
dwarowa. Wygrali mecz z prze-
wagą  27 pkt. Wynik spotkania 
– 77:50 dla „Irsany”.

W drugim spotkaniu zmie-
rzyli się koszykarze z Kowal-
czuk i „Stogodangos.lt”. Mecz 
był niezwykle ciekawy, gdyż spo-
tkały się drużyny demonstrują-
ce jednakowy poziom gry. Na 
początku obie drużyny wyka-
zały się nieprzeciętną zdolno-
ścią obrony kosza, dlatego w 
ciągu pierwszych minut wynik 
był 0:0. Jednak zawodnicy „Sto-
godangos.lt” sforsowali obronę 
przeciwników i pierwsze punk-
ty zostały zdobyte. Podczas dal-
szej gry obie drużyny kolejno się 

Pod koszem było gorąco
Już podczas piątego z kolei weekendu drużyny koszykarskie biorące 
udział w Turniejach Sportowych o Puchary ZPL wyszły na parkiet, 
by udowodnić, że właśnie one są warte miana zwycięzcy. 15 lutego 
odbyły się cztery spotkania, podczas których zmierzyło się 8 drużyn. 

zmieniały na stanowisku lide-
ra i nawet po trzeciej kwarcie 
nie było pewności, kto zostanie 
zwycięzcą. I dopiero w czwar-
tej kwarcie udało się drużynie z 
Kowalczuk uzyskać przewagę o 
10 punktów. Wyglądało, iż wy-
nik końcowy jest oczywisty, ale 
drużyna „Stogodangos.lt” wyka-
zała warty podziwu opór i pod-
czas ostatnich sekund spotkania 
potrafiła wywalczyć zwycięstwo 
z minimalną przewagą – 50:49.

Kolejno na parkiet wyszły 
drużyny „Polonus” i „KSP”. 
To spotkanie okazało się jesz-
cze bardziej intrygujące niż 
poprzednie, bowiem o każdy 
punkt drużyny walczyły nie-
zwykle zacięcie. Z każdą kolej-
no mijającą minutą na sali ro-
sło napięcie, żadna z drużyn nie 
chciała ustąpić w walce pod ko-
szem. I znów, jak w poprzednim 
spotkaniu, pierwszeństwo dru-

Impreza obrazująca histo-
rię udziału artystów i twórców 
z Wileńszczyzny w Festiwalach 
Kultury Kresowej w Mrągowie 
została zainaugurowana w DP w 
Wilnie 12 lutego br. W holu DP 
znalazły się krótkie informacje i 
zdjęcia z minionych Festiwali, w 
których obok rodaków z Biało-
rusi, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Ka-
zachstanu uczestniczyli Polacy 
z Litwy: zespoły i twórcy ludo-
wi. Gościnne Mrągowo witało 
co roku rodaków spoza granic 
Macierzy na początku sierpnia, 
by w ciągu kilku dni zaprezen-
tować całe bogactwo kultury za-
chowanej i tworzonej wciąż od 

Jubileusz Mrągowa w Wilnie
Właśnie tak można potraktować imprezę zorganizowaną przez  
Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki, która została 
zainaugurowana w Domu Polskim w Wilnie pod nazwą  
„20 Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie”.

nowa na podstawie tradycji na-
rodowych.

Ideę zapoczątkowaną przez 
prezesa Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Wileńskiej w Mrągo-
wie Ryszarda Sorokę, podtrzyma-
ną przez władze miejscowe oraz 
2 Program Telewizji Polskiej po-
myślnie się kontynuuje i rozwija 
w ciągu dwóch dziesięcioleci.  Na 
Litwie swoistym ambasadorem 
Mrągowa jest prezes-dyrektor 
Centrum Kultury Polskiej na Li-
twie im. St. Moniuszki Apolonia 
Skakowska. To ona, m. in. pod-
czas dorocznego festiwalu „Pieśń 
znad Wilii” typuje zespoły, które 
dostępują zaszczytu udziału w fe-

ście kresowej w Mrągowie.
Witając zebranych w sali 

Domu Polskiego w Wilnie, Apo-
lonia Skakowska ubolewała, że 
zbyt małe jest zainteresowanie 
folklorem wśród młodzieży i, jak 
mówiła, to widać z obecności na 
sali. Tu, chciałabym z panią Apo-
lonią trochę się nie zgodzić, bo 
i na sali młodzież była (niezbyt 
licznie prezentowana, a jednak 
z pewnością stanowiła co naj-
mniej 20 proc. obecnych), a co 
do udziału w zespołach, to mu-
simy skonstatować fakt, że wła-
śnie szkolnych, młodzieżowych 
twórczych kolektywów mamy 
więcej niż ludzi w starszym wie-

ku. A i według liczby uczestników 
młodzieżowe zespoły dominują. 
Świadczyły m. in. o tym popi-
sy podczas inauguracji imprezy. 
Występujący na scenie DP ze-
spół „Sto uśmiechów” (założony 
przez Marzenę Grydź-Wiliams) 
z Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
jest wspaniałym dziecięco-mło-
dzieżowym kolektywem, w któ-
rego repertuarze motyw ludowy, 
narodowy zajmuje należyte, po-
czesne miejsce. Tak samo zresz-
tą, jak i w zespole z Nowej Wilej-
ki „Melodia” (kierownik Janina 
Stupienko). Oczywiście,  musimy 
sobie życzyć, by kultura i trady-
cje narodowe, ludowe były wciąż 
atrakcyjne i drogie dla nowych 
pokoleń. A to w dużym stopniu 
od każdego z nas zależy. Bo ten 
szacunek i przywiązanie przeka-
zywać należy jak sztafetę. Nieła-
twe to zadanie. 

Podczas otwarcia impre-
zy, prezes Centrum dziękowała 
tym, którzy w ciągu wielu lat or-

ganizacyjnie i medialnie pomagali 
Centrum w „rekrutacji” uczestni-
ków mrągowskich festiwali, jak i 
naświetlali ich przebieg. Grupa 
dziennikarzy została obdarowa-
na statuetkami-symbolami Cen-
trum. 

Przybyli na imprezę mogli w 
holu Domu Polskiego obejrzeć za-
równo mnóstwo zdjęć – migawek 
festiwalowych, jak i wyroby twór-
ców ludowych: drewniane rzeźby, 
pierniki, ozdoby, biżuterię, „wiej-
skie” przysmaki. 

Wystawa „20 Festiwali Kul-
tury Kresowej w Mrągowie” po-
trwa w Domu Polskim w Wilnie 
do 3 marca, więc każdy ma szan-
sę, by sobie zrobić powtórkę, czy 
też zapoznać się z tą imprezą: po-
patrzeć na zespoły (przewinęły 
się ich dziesiątki), ludzi, którzy 
brali w nich udział i prezentowa-
li na kresowej imprezie Wileńsz-
czyznę.

Janina Lisiewicz

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

żyn zmieniało się jak w kalejdo-
skopie. Kończący się czas meczu 
zadecydował o tym, iż wygrywa-
jąc o 1 punkt, miano zwycięz-
cy zdobyła drużyna „Polonus”. 
Wynik gry – 57:56.

Ostatni pojedynek na par-
kiecie tego dnia odbył się po-
między koszykarzami drużyn 
„Uni-Team” i „Mixed”. Druży-
na „Uni-Team” musiała mocno 
się zmobilizować i wykazać się 
dobrą formą, by grając przeciw-
ko „Mixedowi” wygrywać batalie 
pod koszem i w końcowym wyni-
ku odnieść zwycięstwo – 51:45.

W czasie rozgrywek tego 
dnia najbardziej wyróżnili się: 
G. Radzevičius („Irsana”) – 27 
pkt, S. Popławski (KSP) – 25 
pkt, R. Stankevičius („Stogo-
dangos.lt”) – 24 pkt, D. Janavi-
čius („Mixed”) – 19 pkt, R. Ła-
jewski (Kowalczuki) – 17 pkt.

Centrum Sportowe ZPL

DECYDUJĄCA CHWILA POD KOSZEM
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszy-
scy 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 wyrazy współ-
czucia członkom Związku bez opłaty mogą też 
dedykować inne urzędy, organizacje bądź oso-
by prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-ma-
ilowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

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

Podzielamy ból i smutek 
oraz składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Szanownym Paniom 

Janinie i Leokadii GORSZANOWYM 
z powodu śmierci ukochanego 

syna i wnuka JEWGIENIJA
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że mo-

żecie Państwo zaprenumerować „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 koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt obejmują 
opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumerato-
rów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą 
Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

W Dniu Imienin, Czcigodnemu 
Proboszczowi, Księdzu Kęstutisowi  
MASEVIČIUSOWI z serca płynące ży-
czenia: zdrowia, wielu łask, opatrzności 
Bożej oraz miłości i szacunku wiernych, re-
alizacji planów i zamierzeń w pełnieniu posłu-
gi duszpasterskiej

składa Druskienicki Oddział ZPL 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 80. Uro-
dzin Agnieszce IWANCOWEJ wiązan-
kę serdecznych życzeń: zdrowia, pogo-
dy ducha, miłości i troski najbliższych 
oraz nieustających łask Bożych na dalszej 
drodze życia

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji pięknego Jubileuszu Urodzin  
Zofii PILYPIENĖ najlepsze życzenia:  
zdrowia, pogody ducha, wiary i miło-
ści. Niech nigdy nie zabraknie w Two-
im życiu marzeń                                                                         

składa Wędziagolski Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu Szanow-
nej Pani Ludmile ŁUKOSZEWICZ naj-
serdeczniejsze życzenia: zdrowia do-
brego, życia pięknego, smutków niewielu, 
dojścia do celu, przyjaciół licznych, dni tyl-
ko ślicznych, błogosławieństwa Bożego

składają członkowie koła ZPL w Turmontach 
oraz Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL


