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PISOWNIA NAZWISK 
W ROLI PIŁECZKI 
PINGPONGOWEJ
Temat pisowni nazwisk nielitewskich 
w oryginalnej wersji jest omawia-
ny od 20 lat. W ciągu tego czasu 
przestał już być tematem stricte pol-
skim, bo w okresie naszego „wcho-
dzenia do Europy” wiele litewskich 
pań zawarło związki małżeńskie z 
zagraniczniakami i dziś borykają 
się z problemem, jak w litewskim 
paszporcie mieć nazwisko identycz-
ne jak ich wybranek. Temat nieraz 
omawiany w Sejmie, Państwowej 
Komisji Języka Litewskiego, Są-
dzie Konstytucyjnym, nie mówiąc 
już o dyskusjach polityków i me-
diach. Niedawno z inicjatywy obec-
nego ministra sprawiedliwości trafił 
na wokandę Sądu Konstytucyjnego, 
który miał orzec, kto tak naprawdę 
ma zadecydować, czy nazwiska nie-
litewskie w dowodach tożsamości 
będą pisane w oryginale. I orzekł. 
Otóż stwierdził, że na propozycję 
językoznawców – Państwowej Ko-
misji Języka Litewskiego – moż-
na zmienić tryb zapisu nazwisk w 
dowodach tożsamości, czyli zmie-
nić decyzję Rady Najwyższej RL z  
1991 r. o tym, że powinny one być pi-
sane w języku litewskim. Teraz rząd 
ma po raz kolejny zwrócić się do 
Komisji Językowej o wydanie orze-
czenia w tej sprawie. Przypomnieć 
warto, że przed paroma miesiąca-
mi Komisja ta orzekła, iż nie może 
wziąć na siebie takiej odpowiedzial-
ności. Mają to zrobić politycy. Z taką 
opinią jest zgodna przewodniczą-
ca Sejmu Loreta Graužinienė, która 
uważa, że po decyzji politycznej, o 
jej zgodności z Konstytucją ma się 
wypowiedzieć SK. Innego zdania 
natomiast jest pani prezydent Dalia 
Grybauskaitė, która uważa, że bez 
rekomendacji Komisji decyzje poli-
tyczne są niemożliwe, bowiem ję-
zyk litewski jest wartością, która ma 
być szczególnie chroniona. Co w tym 
wielogłosie postanowi Państwowa 
Komisja Języka Litewskiego? Wkrót-
ce widocznie usłyszymy. Czy odbije 
piłeczkę do kolejnego gracza, czy 
jednak weźmie na siebie ten jakże 
prosty dla całego świata, a urastający 
do problemu „być albo nie być” na 
Litwie. Na szczęście, jak się wyda-
je, nikt z członków Komisji nie bierze 
udziału w wyborach prezydenckich 
ani do Europarlamentu, więc może 
zaryzykuje i sprawi prezent w posta-
ci orzeczenia o pisowni nazwisk na 
jubileusz Traktatu, określającego na-
sze polsko-litewskie dobrosąsiedzkie 
współistnienie.

I wznosić go trzeba wyciągając wnioski z naszych wad i niedociągnięć – tak mówił o  
przebytej w ciągu 25 lat drodze i doświadczeniu budowania Związku Polaków na Litwie 
podczas uroczystej akademii prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL  
Zdzisław Palewicz. Ten realny gmach polskości, tu, w rejonie solecznickim, budowali 
społem wszyscy ci, dla których język, kultura, tradycje polskie i wiara katolicka były 
wartością nadrzędną niezależnie od tego, czy rządzić nimi próbowali sowieccy  
aktywiści, czy też apologeci litewskości z okresu zarządzania komisarycznego. Tak, jak i 
dla ich przodków, którzy tę niezbyt żyzną ziemię z pokolenia na pokolenie potem swym 
zraszali i trwali w wierze i mowie ojczystej w ciągu ponad wiekowej carskiej niewoli.  
Zostawili im – spadkobiercom z końca XX wieku – nie tylko ziemię-żywicielkę i  
materialne ślady swego trwania, ale też tego ducha, który, zdawało się wyrwany z korze-
niami przez sowiecką propagandę, odrodzić się potrafił w okresie, który dziś nazywamy 
– latami odrodzenia narodowego. 

Polskość – 
to realny gmach

PREZES MOŻE BYĆ SZCZĘŚLIWY MAJĄC TAKIE ZAPLECZE
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TO BYŁA PRAWDZIWA 
REWOLUCJA JĘZYKOWA W 
REJONIE I DALECE 
NIE WSZYSTKIM 
SIĘ ONA PODOBAŁA

W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny – 1 marca – w Solecznikach uroczyście  
obchodzono jubileusz 25-lecia powstania Związku Polaków na Litwie. Solecznicki Oddział 
Rejonowy ZPL powstał na pierwszej fali odrodzenia narodowego. Był – i jest – trwałym i 
prężnie działającym ogniwem społecznej organizacji zrzeszającej rodaków na Litwie.

Jubileuszowe obchody po-
wstania Związku Polaków na 
Litwie zostały zainaugurowane 
w solecznickim kościele pw. św. 
Piotra Apostoła. We Mszy św. 
koncelebrowanej przez księ-
ży Witolda Zuzę, Zdzisława 
Bochniaka, Józefa Narkuna 
oraz Waldemara Ulczukiewicza 
udział wzięli członkowie Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowe-
go ZPL, jego kierownictwo oraz 
dostojni goście. Modlono się w 
intencji Związku, jego założy-
cieli oraz aktywnie działających 
w społecznej organizacji miesz-
kańców rejonu. Słowa Ewangelii 
o potrzebie służenia ludziom i 
ocenie tej pracy jakże aktualnie 
współbrzmiały z refleksją nad 

Polskość – to realny gmach

tym – do czego inspirują rocz-
nice – co daje człowiekowi pra-
ca dla dobra ogółu i jaka ocena 
jego wysiłku niesie największą 
satysfakcję.

Uroczysta akademia, roz-
poczęta odegraniem hymnów 
państwowych Litwy i Polski, 
koncert oraz wspólne biesia-
dowanie odbyło się w Solecz-
nickim Ośrodku Kultury. To tu 
zgromadziło się ponad pół tysią-
ca ludzi, dla których praca spo-
łeczna, praca na rzecz rozwoju i 
pielęgnowania ojczystej kultury, 
języka, tradycji była i jest sen-
sem, działaniem dającym naj-
większą satysfakcję.

Wśród weteranów Związ-
ku, ludzi średniego pokolenia, 

dało się zaobserwować wiele 
młodych osób – zarówno po-
pisujących się w świątecznym 
koncercie na scenie, jak też na 
sali i w kuluarach. I to cieszyło 
najbardziej. Bo to przecież z my-
ślą o nich – młodym pokoleniu 
– miejscowi Polacy podjęli się 
budowania podwalin Związku 
Polaków na Litwie zakładając 
Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne funkcjonujące w ramach 
Funduszu Kultury Litwy, które 
już po niespełna roku przerodzi-
ło się w samodzielną, niezależną 
organizację zrzeszającą ponad 
dwa tysiące rodaków. Najwięk-
szą satysfakcję mogli odczuwać 
ci z działaczy Związku, którzy 
wśród młodocianych artystów, 

czy też uczestników obchodów 
mieli swoich dzieci i wnuków, 
bo świadczy to o tym, że dali im 
dobry przykład.

A jak się rodziła organiza-
cja, o czym dyskutowano, jaka 
była atmosfera tamtych pierw-
szych lat zebrani na sali mogli 
się dowiedzieć, lub sobie przy-
pomnieć,  oglądając film na-
kręcony w tamtych burzliwych 
czasach, podczas obrad I Zjazdu  
założycielskiego. 

Prowadzący uroczystą aka-
demię – Irena Sworobowicz i 
Zdzisław Palewicz (junior) po 
przywitaniu wszystkich obec-
nych i honorowych gości, wśród 
których tego dnia byli: eurode-
putowany, prezes AWPL Wal-

demar Tomaszewski, I radca wy-
działu konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Iwona Frączek, 
posłowie: Michał Mackiewicz 
– prezes Związku Polaków na 
Litwie oraz Leonard Talmont, 
wiceministrowie: Renata Cytac-
ka, Władysław Kondratowicz, 
Edward Trusewicz – sekretarz 
ZPL, poseł na Sejm RP Jaro-
sław Jagiełło, prezes Łomżyń-
skiego Oddziału Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Hanka 
Gałązka, dyrektor administracji 
samorządu solecznickiego Bo-
lesław Daszkiewicz, w telegra-
ficznym skrócie przypomnie-
li obecnym wydarzenia sprzed 
ćwierćwiecza. 

Już po kilku miesiącach od 
utworzenia grupy inicjatywnej 
i zarejestrowaniu 5 maja 1988 
roku SSKPnL – latem tegoż roku, 
w przedszkolu w Zawiszańcach 
spotkali się ludzie, którzy tu, 
w rejonie solecznickim podjęli 
się budowania polskiej organi-
zacji społecznej. Byli to: Regina 
Bućko, Zofia Griaznowa, Ire-
na Šablinskienė, śp. Stanisław 
Dawlidowicz, Ryszard Maciej-
kianiec, Janusz Obłoczyński, 
Zdzisław Palewicz i Józef Rybak. 
Omawiali zaistniałą sytuację po-
lityczną oraz konieczność zak-
tywizowania rodaków, by idee 
odrodzenia narodowego zaczęły 
kiełkować na Ziemi Solecznic-
kiej. Jako o najważniejszych za-
daniach, mówiono o tworzeniu 
i reaktywowaniu polskich klas, 
zakładaniu grup przedszkolnych 
prowadzących wychowanie w ję-
zyku polskim.  

Już 30 września 1988, w tej 
samej sali, w której się odbywały 
jubileuszowe obchody, zebrało 
się 450 osób, które przybyły na 
zebranie założycielskie Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowe-
go. Warto sobie przypomnieć, 
że priorytetem działalności po-
wstałej organizacji było odro-
dzenie polskiego szkolnictwa. 
Niestety, ale w wielu wsiach re-
jonu, w których Polacy stanowili 
praktycznie sto procent miesz-
kańców, nauczanie w szkołach 
odbywało się w języku rosyjskim 
– taka była wola i wynik stoso-
wanej propagandy ówczesnych 

Rok 25-lecia ZPL
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NA SCENIE – ODZNACZENI PREZESI KÓŁ ZPL
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TAŃCE LUDOWE – TO NASZE WIELKIE BOGACTWO
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UROCZYSTĄ AKADEMIĘ, 
ROZPOCZĘTO
ODEGRANIEM  
HYMNÓW  
PAŃSTWOWYCH  
LITWY I POLSKI

Polskość – to realny gmach
„panów tego świata” – przewod-
niczących gospodarstw rolnych, 
sekretarzy organizacji partyj-
nych. Za bardzo wymowny 
przykład może tu służyć szkoła 
w Kamionce – polskiej wsi. To 
właśnie tu, z woli rodziców, na 
początku lat 90. przestała ist-
nieć rosyjska szkoła, a wszyst-
kie dzieci rozpoczęły naukę w 
ojczystym – polskim języku. Ta-
kich przykładów było nie jeden i 
nie dwa, kiedy w szkołach i po-
szczególnych klasach zmieniano 
język wykładania. Powstawały 
też polskie przedszkola. 

To była prawdziwa rewolucja 
językowa w rejonie i dalece nie 
wszystkim się ona podobała. Na-
leży podkreślić – nie tylko pene-
trującym rejon litewskim działa-
czom, ale też partyjnej sowieckiej 
nomenklaturze. I już wkrótce 
właśnie Związek Polaków na 
Litwie stanął podczas wyborów 
samorządowych w 1991 roku do 
walki z nimi o władzę i udowod-
nił, że może wygrywać. Niestety, 
polskie odrodzenie kolidowało z 
zamiarami zarówno „starych”, 
jak i „nowych” władz. Rada Naj-
wyższa Litwy –  wykorzystując 
wątpliwe preteksty – postanowi-
ła rozwiązać demokratycznie wy-
brane rady samorządowe. Jednak 
Związek potrafił godnie przejść 
przez tę próbę i wzmocnić swo-
je szeregi, by obdarzony zaufa-
niem miejscowych mieszkańców 
zdobyć większość na wyborach w 
roku 1993 i stopniowo zwiększa-
jąc stan posiadania, całkowicie 
przejąć władzę na swojej ziemi, 
zdobywając poparcie (już jako 
partia – AWPL) mieszkańców. 

Dzięki temu potrafili ustalić 

priorytety, konsekwentnie za-
dbać o to, by rejon ciągle będą-
cy w cieniu, mógł sam decydo-
wać, co i jak należy czynić, by 
zarówno życie materialne jak i 
duchowe mieszkańców (ponad 
80 proc. ludności stanowią tu 
Polacy) było godne. Nie jest to 
łatwe zadanie w dobie wielkich 
przemian. Jednak konsekwent-
nie krocząc wytyczoną drogą re-
jon dziś może się szczycić tym, że 
zmienił swe oblicze. Szczególną 
troską otoczone jest tu szkolnic-
two: oprócz sieci odnowionych 
szkół i przedszkoli, działają tu 
szkoły muzyczne, sportowe, 
sztuk pięknych. Są czynne bi-
blioteki, kilkanaście domów kul-
tury. Ziemia Solecznicka zreha-
bilitowała też swoją prawdziwą 
historię – zadbano należycie o 
zabytki, miejsca pamięci naro-
dowej, pamięć o ludziach i ich 
czynach służących rozwojowi i 
sławiących tę ziemię.

Obecnie Solecznicki Oddział 
Rejonowy ZPL liczy około 1300 
członków zrzeszonych w 48 ko-
łach na terenie całego rejonu. 
Wśród nich jest też spory pro-
cent kół młodzieżowych.

Zabierając głos prezes Zdzi-
sław Palewicz podkreślił, że 
wszystkich tu zebranych łączy 
jedna organizacja, jedna rodzi-
na – Związek Polaków na Litwie 
i jeden cel – utrwalanie i umac-
nianie polskości oraz idea od-
rodzenia narodowego. Mówiąc 
o minionym okresie, zaznaczył, 
że dzisiejsze osiągnięcia świad-
czą o tym, że praca wielu tysię-
cy ludzi nie poszła na marne. 
Wychowało się nowe pokolenie 
młodzieży polskiej, wzmocnio-

no tradycje chrześcijańskie, od-
rodzono oświatę i kulturę, na-
wiązano współpracę z Polską.

Dziękując wszystkim, kto 
pracował społecznie na niwie 
polskości w ciągu minione-
go okresu – w tym też wspa-
niałym zespołom „Solczanie” 
i „Ejszyszczanie”, pierwszemu 
prezesowi Januszowi Obłoczyń-
skiemu – prezes nawoływał do 
tego, by wyzbyć się bierności, 
obojętności i z pełną determi-
nacją robić swoje. Bo zorganizo-
wany naród jest potęgą. Musimy 
być zorganizowani i robić swo-
je. Robić dobrze i jak najlepiej. 
Powtórzył też słowa wielkiego 
Polaka, kardynała Stefana Wy-
szyńskiego o tym, że: „Polacy 
będą mądrzy, albo ich nie bę-
dzie”. Ta mądrość – to umiejęt-
ność praktycznego wykorzysty-
wania możliwości.

W swym wystąpieniu euro-
deputowany Waldemar Toma-
szewski dziękował ludziom za 
bezinteresowny społeczny trud i 
za zwycięstwa w niełatwych cza-
sach: zarówno w roku 1991, jak 
i na początku nowego tysiącle-
cia, kiedy Związek przechodził 
poważne próby. Odnotował 
wkład Oddziału Solecznickie-
go do współpracy i wspierania 
rodaków zarówno w sąsied-
nim rejonie orańskim, jak też 
na Białorusi –  woronowskim, 
oszmiańskim. Podkreślił też, 
że najważniejsze jest trzymać 
się wiary i tradycji, czego rejon 
pięknie dowiódł swą pracą w cią-
gu minionych 25 lat oraz aktem 
intronizacji Chrystusa Króla.

Pozdrowienia od ambasado-
ra RP na Litwie Jarosława Czu-

bińskiego i list od kierownictwa 
Departamentu ds. Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą 
przekazała zebranym pani Iwona 
Frączek. Wiele ciepłych słów dla 
swych dawnych przyjaciół miała 
pani prezes Hanka Gałązka. A z 
kolei list od posła Artura Gór-
skiego przeczytał i osobiste po-
zdrowienia kierował do zebra-
nych poseł RP Jarosław Jagiełło. 

Mieszkańców ojczystych stron 
pozdrawiał poseł na Sejm Leonard 
Talmont i dziękował za codzienną 
pracę, skierowaną na obronę na-
szych wartości i życzył młodzieży, 
by potrafiła godnie przejąć sztafetę 
od starszego pokolenia. 

Prezes Związku Polaków 

działu Rejonowego Zdzisławo-
wi Palewiczowi najwyższe od-
znaczenie przyznawane przez 
Związek – Złotą Odznakę za 
Zasługi w Krzewienie Polsko-
ści na Litwie.

na Litwie Michał Mackiewicz 
wyrażając słowa uznania dla 
kierownictwa oraz wszystkich 
członków Oddziału, szczegól-
nie podkreślił ich dorobek w 
dziedzinie ochrony miejsc pa-
mięci narodowej, pieczołowity 
stosunek do historii. Odnoto-
wał też powstawanie młodzie-
żowych kół, co rokuje dobrze na 
przyszłość organizacji. Składa-
jąc gratulacje w imieniu Zarządu 
Głównego i Rady ZPL, wręczył 
prezesowi Solecznickiego Od-

Dyplomy Uznania ZPL zo-
stały również wręczone pre-
zesom wszystkich kół Solecz-
nickiego Oddziału. Z kolei na 
mocy decyzji zarządu Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego 
ZPL dyplomy uznania zostały 
wręczone pierwszemu preze-
sowi Januszowi Obłoczyńskie-
mu, pani prezes Hance Gałąz-
ce, księżom, którzy odprawiali 
Mszę św. 

Imponujący program ar-
tystyczny, który został zapre-
zentowany zebranym na uro-
czystość jubileuszową został 
przygotowany pod kierownic-
twem Renaty Brasel (kierow-
nik artystyczny zespołu „Sol-
czanie”) oraz kierowniczki 
wydziału kultury rejonu so-
lecznickiego Grażyny Zabo-
rowskiej. Wzięły w nim udział 
zespoły „Solczanie”, „Znad 
Mereczanki”, „Solczanka”, 
„Elcanto”, członkowie zrze-
szenia „Młodzież przyszło-
ści”, uczniowie Szkoły Sztuk 
Pięknych im. St. Moniuszki 
oraz inni. Mocnym akcentem 
świątecznego programu arty-
stycznego był również występ  
zespołu muzycznego programu 
telewizyjnego „Jaka to melo-
dia” z Polski. Przeboje z lat 60. 
i 70. oraz współczesne śpiewa-
ła wraz z młodymi wykonawca-
mi cała sala, bo wszyscy Polacy 
– to jedna rodzina.

Janina Lisiewicz
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SALA W SKUPIENIU SŁUCHAŁA PRZEMÓWIEŃ

fot. Paweł Stefanowicz

KTO TY JESTEŚ? POLKA MAŁA!
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Wszystko co polskie – jest moje

W ubiegły piątek, 28 lutego uroczyste obchody 25-lecia Związku Polaków na Litwie  
obchodził Święciański Oddział Rejonowy ZPL. Święto odbyło się w Ośrodku Kultury  
w Podbrodziu, dokąd przybyli członkowie kół z całego rejonu.

Z radością i zarazem z żalem 
możemy stwierdzić, że Podbro-
dzie – największe skupisko Po-
laków w rejonie święciańskim 
– nie posiada takiej sali, gdzie 
mogliby się zmieścić członko-
wie Święciańskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL. Największa 
z nich – w Ośrodku Kultury – 
okazała się za ciasna dla licznej 
rzeszy rodaków, którzy przybyli 
z całego rejonu, by wspólnie ob-
chodzić piękny jubileusz 25-le-
cia powstania Związku Polaków 
na Litwie. 

Gości w progach świątecz-
nie udekorowanej sali witali 
uczniowie Gimnazjum „Żej-
miana”. Przy ustawionych cia-
sno stołach zasiadali członkowie 
kół z Podbrodzia, Magun, Cze-
ran, Drużyl, Pren, Powiewiór-
ki, Święcian i Małych Święcian. 
Dziś Oddział skupia ponad 300 
członków w dziesięciu kołach. 
Oprócz wymienionych miejsco-
wości swoje koło ma Gimnazjum 
„Żejmiana” oraz Dom Dziecka 
w Podbrodziu.

Zagajając uroczystość wszyst-
kich serdecznie witała prezes 
Oddziału, wiceprezes Związku 
Polaków na Litwie i radna samo-
rządu rejonu święciańskiego Ire-
na Bejnar. Wśród zebranych byli 
też obecni dostojni goście: euro-
deputowany i przewodniczący 
AWPL Waldemar Tomaszewski, 
posłowie na Sejm RL: Michał 
Mackiewicz – prezes Związku 
Polaków na Litwie, Zbigniew Je-
dziński, radni z ramienia AWPL 
w radzie samorządu rejonu świę-
ciańskiego: Antoni Jundo, Wła-

dysław Jedziński oraz Wacław 
Wiłkojć – prezes koła ZPL w 
Nowych Święcianach oraz ich 
koledzy z innych partii – Ma-
ria Daugirdienė i Andrzej Sere-
jus. Witano również oklaskami 
zaprzyjaźnionego starostę gmi-
ny sużańskiej Tadeusza Alan-
cewicza, księdza proboszcza 
Jana Czerniawskiego, Wacława 
Jasudasa – prezesa wspólnoty 
lokalnej „Domus” oraz przyja-
ciela Podbrodzia z Sokółki pana 
Jerzego Awdzieja, który przy-
wiózł dla rodaków piękny tort 
oraz pączki.

Przy dźwiękach pięknej pio-
senki mówiącej o pamięci i prze-
mijaniu oddano hołd pamięci 
tym, którzy tworzyli podwa-
liny Związku na Ziemi Świę-
ciańskiej, a których nie ma już 
wśród żywych. Światełko pa-
mięci i, niestety, wyświetlany 
długi spis nazwisk, uświadomi-
ły zebranym, że czas jest nie-
ubłagalny... Były to nazwiska 
ludzi, którzy w odległym dziś 
roku 1988 skierowali swe siły 
na to, by tu, w okolicach Pod-
brodzia, Święcian, Karkożyszek, 
Pren odrodzić polskie tradycje, 
zadbać o spuściznę kulturową, 
miejsca pamięci narodowej, jak 
też zatroszczyć się o to, by do-
rastające młode pokolenie mo-
gło pobierać naukę w ojczystym 
języku. Byli wśród nich wspa-
niali ludzie: śp. Teresa i Józef 
Sasimowiczowie, Zbigniew Per-
wejnis, Stanisław Aleksandro-
wicz i wielu, wielu innych. Ich 
pracę kontynuują dziś inni – 
zarówno starsi, jak i młodsi, w 

tym też młodzież szkolna – co 
cieszyć musi najbardziej, bo są 
– udowodnili to w czasie świą-
tecznego koncertu – godnymi 
spadkobiercami ideałów starsze-
go pokolenia.

Witając rodaków mówił o 
tym eurodeputowany Waldemar 
Tomaszewski. Przypomniał, iż 
włączając się w nurt odrodze-
nia narodowego, Polacy z rejonu 
święciańskiego zjednoczyli się, 
by działać na niwie odrodzenia 
polskości na tych terenach, za-
troszczyć się o polskie szkolnic-
two, odrodzenie kultury i trady-
cji. Dzięki ich pracy dziś mamy 
taką piękną polską młodzież.

Waldemar Tomaszewski dzię-
kował członkom Oddziału za 

ich trud, aktywność w pracy spo-
łecznej, aktywność wyborczą, 
dzięki której w radzie rejonowej 
jest czworo radnych z ramienia 
AWPL, jak też w Sejmie RL za-
siada poseł Zbigniew Jedziński, 
pochodzący z tej ziemi.

Podsumowując osiągnięcia, 
europoseł nie ominął też spraw, 
jakie czekają na nas w przyszło-
ści. Do nich należy m. in. opieka 
nad rodakami w sąsiednich re-
jonach, w tym też na wschod-
niej Wileńszczyźnie – dzisiej-
szej Białorusi, gdzie rodacy nie 
mają takiego potencjału jakim 
dysponujemy dziś my. Podkre-
ślił również to, że Wileński Re-
jonowy Oddział ZPL (pan To-
maszewski jest jego prezesem) 

od lat współpracuje z rodakami 
w rejonie święciańskim. Wynik 
tej  współpracy – to mający już 
wkrótce otworzyć swe podwoje 
Dom Polski w Nowych Święcia-
nach. Będzie on służył miejsco-
wym Polakom. Jest nadzieja, że 
będzie mogła się tam znaleźć nie 
tylko polska szkółka niedzielna, 
ale też szkoła początkowa. Pod-
trzymując siebie nawzajem, bę-
dąc zjednoczeni i tą jednością 
silni, możemy zadbać należy-
cie o nasze interesy, naszą Oj-
czyznę, która, jak mówił wielki 
Norwid, jest zbiorowym obo-
wiązkiem. 

Słowa pozdrowienia kiero-
wali do członków Oddziału ko-
ledzy-radni, starosta Tadeusz 
Alancewicz, zastępca starosty 
Podbrodzia Edward Worszyński 
– przekazując życzenia od pani 
Marii Sadowskiej. Przyjaźni, mi-
łości i niezachwianej wiary ży-
czył rodakom ksiądz proboszcz 
Jan Czerniawski, dodając, że w 
świecie nie ma przyszłości bez 
przeszłości i nie ma teraźniej-
szości bez odpowiedzialności 
za podjęte wyzwania, działania.

Prezenty dla prezes Oddzia-
łu Ireny Bejnar (środki na kolej-
ne inicjatywy) oraz Gimnazjum 
„Żejmiana” (dyrektor Katarzy-
na Maciusowicz) – pięć kompu-
terów wręczył radny, jeden z naj-
większych gospodarzy nie tylko 
w rejonie święciańskim Anto-
ni Jundo wraz z małżonką, za-
znaczając, że dla tych ludzi, któ-
rzy pracują z oddaniem, zawsze 
chce się pomagać.

Zabierając głos prezes 
Związku Polaków na Litwie 
Michał Mackiewicz dziękował 
członkom Święciańskiego Od-
działu Rejonowego ZPL za to, że 
zawsze byli ważnym i mocnym 
ogniwem łączącym rodaków w 
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DYPLOMY UZNANIA ZPL DLA ZWIĄZKOWCÓW Z REJONU ŚWIĘCIAŃSKIEGO

PREZENTY Z OKAZJI JUBILEUSZU – TO MIŁA NIESPODZIANKA
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Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 
urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na kon-
to bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

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

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

Wszystko co polskie – jest moje
naszej wspólnej sprawie. Przy-
pomniał tych, co odeszli i wyra-
ził nadzieję, że współczesne po-
kolenie, dorastająca w Związku 
młodzież będą godni ich pamię-
ci i potrafią sprostać stojącym 
przed nami wyzwaniom, któ-
re, niestety, z biegiem lat wcale 
nie stają się łatwiejsze do zre-
alizowania. Na znak szacun-
ku i uznania dla pracy społecz-
nej ludzi, dla których polskość 
jest wartością nadrzędną, pre-
zes wraz z Ireną Bejnar wręczył   
kilkudziesięciu członkom Od-
działu Dyplomy Uznania oraz 
kwiaty.

O historii powstania pierw-
szych kół społecznej polskiej or-
ganizacji – najpierw Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego 
Polaków na Litwie, następnie 
przekształconego w Związek Po-
laków na Litwie, opowiedziała 
zebranym wieloletnia polonistka 
byłej Podbrodzkiej Szkoły-Inter-
natu, aktywna uczestniczka tam-
tych wydarzeń i pierwsza prezes 
powstałej organizacji w tej pla-
cówce, pani Irena Wołodko.

W latach poprzedzających 
odrodzenie, nauczanie po pol-
sku prowadzone było jedynie 
w szkole-internacie, zaś w Pod-
brodzkiej Szkole Średniej, nie-
stety, klas polskich nie było. 
Działała, prawda, dziewięciolet-
nia szkoła polska w Magunach. 
To właśnie latem do polskiej 
placówki – internatu przyjecha-
li członkowie powstałej grupy 
inicjatywnej z Wilna, by też w 
Podbrodziu – polskim miastecz-
ku w rejonie święciańskim za-
łożyć koło SSKPnL. Tak się to 
zaczęło. Kolejno zostało zorga-
nizowane pierwsze spotkanie w 
miasteczku. Odbyło się ono w 
sali miejscowego Domu Kultu-
ry (dzisiejszego ośrodka, w któ-
rym odbywał się jubileuszowy 
wieczór). Zebranie zagaił były 
sekretarz odpowiedzialny ów-
czesnej polskiej codziennej ga-
zety „Czerwony Sztandar” Jerzy 
Surwiło. Było wiele dyskusji, py-
tań... W wyniku została utwo-
rzona grupa inicjatywna, na 
czele której stanęła Walentyna 
Subocz, a w jej składzie znala-
zło się 15 osób, wśród których 
byli Pelagia Jaśkiewicz, Józef 
Sasimowicz, Janina Biełanowa, 
Jan Markowicz, Helena Marcin-
kiewicz, Janina Dubicka, Irena 
Wołodko. W większości byli to 
nauczyciele oraz pracownicy za-
kładu „Modulis”, pracownicy 
kierowniczy gospodarstw rol-
nych. Na jesieni koła zaczęły 
powstawać rownież w innych 
miejscowościach: Magunach, 
Karkożyszkach, Prenach, Po-
dubince, zakładzie „Modulis” i 

in. Na pierwszą rejonową kon-
ferencję, która się odbyła 15 lu-
tego 1989 roku, a więc przed 25 
laty, zebrało się około 400 de-
legatów.

Mówiono o potrzebie odro-
dzenia polskich tradycji, które 
tak naprawdę były kultywowane 
w okolicach Magun: tu była pol-
ska szkoła podstawowa (dyrek-
torką była pani Irena Dubicka) 
oraz działał polski zespół folk-
lorystyczny „Magunianka” pod 
kierownictwem Pelagii Jaśkie-
wicz. Maguny były prawdziwym 
ośrodkiem polskości. Stawiano 
sobie za zadanie odrodzenia 
polskości w Podbrodziu – mia-
steczku, którego mieszkańcy w 
przeważającej większości byli 
Polakami i jedynie za czasów 
władzy sowieckiej i prowadzonej 
rusyfikacji zostali oderwani od 
swych korzeni, pozbawieni pol-
skiej szkoły. Na pierwszej konfe-
rencji przyjęto uchwałę, w której 
zostały zapisane najważniejsze 
cele organizacji: zachowanie ję-
zyka, kultury i tradycji, odro-
dzenie polskiego szkolnictwa (w 
Podbrodziu i okolicach), pielę-
gnowanie pamięci historycznej. 
Nie wszystko się udało. Niestety, 
nie powiodły się próby utworze-
nia polskich klas w Powiewiór-
ce i Święcianach, chociaż było 
tam sporo Polaków, ale wiel-
ce nieprzychylny był stosunek 
miejscowych władz. Więc, jak 
zaznaczyła pani Wołodko, np. 
w Święcianach zaktywizowano 
działalność na niwie kulturalnej 
(warto odnotować, że dziś za-
równo w Nowych Święcianach 
jak i Święcianach działają nie-
dzielne szkółki języka polskiego 
pod patronatem ZPL).

Na pierwszy Zjazd ZPL z 
rejonu udało się 30 delegatów. 
Pierwszą akcją, w której uczest-
niczyli członkowie Święciań-

skiego Oddziału Rejonowego 
ZPL był udział w Szlaku Bał-
tyckim, a na jesieni – 3 wrze-
śnia – wyjeździe do Katynia. 
Zawdzięczając śp. Józefowi Sasi-
mowiczowi i Danucie Szejwian, 
paniom Janinie Biełanowej, 
Krystynie Słabodzie, Stanisła-
wowi Rogowiczowi odrodzono 
polskie klasy w obecnym gim-
nazjum w Podbrodziu. Ucznio-
wie całymi klasami przechodzili 
na wykładowy język polski. Po-
magali im w tym nauczyciele, 
m. in. polonistka Henryka Żu-
kowska, która z nimi dodatko-
wo pracowała. 

Poza oświatą, wiele uwagi 
udzielano odrodzeniu prawdzi-
wych kart historii, upamiętnie-
niu miejsc martyrologii, zacho-
waniu pamiątek ważnych dla 
nas, Polaków. Wiele w tym kie-
runku zrobiło koło ZPL w No-
wych Święcianach (prezes Wa-
cław Wiłkojć) i Święcianach 
(prezes Danuta Hulewicz). 
Członkowie Oddziału wsparli 
swego czasu remont kościoła w 
Balingródku; mieli swój udział 
w godnym uczczeniu 500-lecia 
parafii w Karkożyszkach, doglą-
dzie kościółka w Powiewiórce 
(miejscu chrztu) oraz miejsca 
urodzenia Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Zułowie.

Kończąc swoje wystąpienie 
pani Irena dziękowała wszyst-
kim rodakom, którzy aktywnie 
działali i działają na rzecz odro-
dzenia polskości, jej kultywowa-
nia w rejonie święciańskim oraz 
akcjach i inicjatywach Zarządu 
Głównego ZPL.

Słowa pozdrowień kierowali 
też do rodaków panie z zespołu 
„Marzenie” (kierownik Jelena 
Gryncewicz) ofiarowując oko-
licznościowy wiersz. Ale najbar-
dziej imponujący, rzec można, 
prezent dla wszystkich zebra-

nych mieli uczniowie Gimna-
zjum „Żejmiana”, którzy pod 
kierownictwem swych nauczy-
cieli (Zyty Najdenkowej, Alicji 
Pieślak, Anny Łastowskiej i Ryty 
Słabody) gustownie udekorowa-
li scenę, zadbali o dobór pięknej 
muzyki i slajdów. Ponadto przy-
gotowali interesujący i dowcipny 
(szczególnie się wyróżnili młodzi 
aktorzy w scence opowiadającej 
o losach... krowy) program ar-
tystyczny, w którym obok wier-
szy i piosenek (pięknie się zapre-
zentowały Gabriela Skworcowa 
i Emilia Wołujewicz), znalazły 
się tańce (w tym – dostojny po-
lonez) oraz zapustowe tradycje 

wraz z przebierańcami. 
W dalszej części wieczoru 

uczestników święta weselili: 
duet Danuta i Halina oraz ze-
spół „Wiza” (kierownik Zbi-
gniew Jedziński) – solistka Dia-
na Borkowska. Wesoła zabawa 
trwała do późnego wieczora. 
Ludzie są spragnieni obcowa-
nia w ojczystym języku, wspól-
nego śpiewania znanych piose-
nek, przypomnienia tradycji, 
które wynieśli ze swoich ojczy-
stych domów, przejmując je od 
rodziców i dziadków. 

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

JEDNA Z CHWIL ŚWIĄTECZNEGO KONCERTU
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Rok 25-lecia ZPL

MIŁĄ CHWILĄ U
ROCZYSTOŚCI 
BYŁO WRĘCZENIE 
PRZEZ KIEROWNICTWO 
ZWIĄZKU 
DYPLOMÓW UZNANIA 

KONTRASTY, DAWNE 
DZIEJE I STATUS QUO
Nowa Wilejka – dzielnica Wil-
na, położona w malowniczych 
zakolach Wilenki –  rozległych 
dolinach i wzgórzach z piękny-
mi widokami posiada swoją Górę 
Zamkową, jest przecięta niczym 
pasem granicznym – torami na 
„nową” i „starą”. Słynąca z so-
wieckich kolosów przemysło-
wych i szpitala psychiatrycznego, 
który w spadku otrzymał kosza-
ry po jednostkach wojskowych 
stacjonujących tu w okresie mię-
dzywojnia (m.in. pułku ułanów, 
który kontynuuje przedwojenne 
tradycje i utrzymuje więzi z miej-
scową polską szkołą średnią). 
Piękną kartę w dziejach dzielni-
cy zapisał działający tu w latach 

Nowa Wilejka – polski rodowód

50. Instytut Pedagogiczny, któ-
ry kształcił kadrę pedagogiczną 
dla polskich szkół na Wileńsz-
czyźnie, która podjęła się wycho-
wania nowego pokolenia – tych, 
co swej ziemi nie opuścili. A po 
jego przeniesieniu do Instytutu 
Pedagogicznego w Wilnie, funk-
cjonowała tu Szkoła Pedagogicz-
na – kuźnia nauczycieli klas po-
czątkowych dla podwileńskich 
rejonów i stolicy.

Nowa Wilejka dziś jest spo-
kojną, trochę ospałą dzielnicą, w 
której szare standardowe blokow-
ce sąsiadują z tonącymi w ziele-
ni domkami jednorodzinnymi, 
z których większość pamięta za-
równo chlubne jak i tragiczne 
dzieje osiedla: ze stacji kolejo-
wej w centrum Wilejki wyrusza-

ły sznury bydlęcych wagonów z 
zesłańcami na Wschód, jak też 
transporty z repatriantami na Za-
chód. Coraz częściej wyrastają też 
tu i tam nowoczesne wille.

Dzielnica malownicza, mają-
ca stosunkowo dobre połączenie 
z centrum stolicy, ale jeszcze nie 
odkryta przez tych, którzy cenią 
sobie piękno przyrody i spokój. 
Jeszcze czeka na swój rozkwit, 
witając gości przerobionym na 
supermarket byłym kinem zbu-
dowanym w stylu sowieckiego 
monumentalizmu.

Podobnie jak o położeniu 
geograficznym oraz gospodar-
czym, można też mówić o tej 
dzielnicy, jako o kontrowersyj-
nej, pod względem składu jej 
mieszkańców. Jest zdecydowanie 

najbardziej „nie litewską” dziel-
nicą stolicy, w której przeważa 
ludność potocznie nazywana ro-
syjskojęzyczną – napływowa nie 
tylko z okolicznych bliższych i 
dalszych wsi, ale też nieopodal 
znajdującej się Białorusi. Polska 
diaspora w Nowej Wilejce, która 
najbardziej ucierpiała na skutek 
repatriacji, złapała drugi oddech 
w czasach tzw. przebudowy. Dziś 
ma swe dość trwałe pozycje i sta-
ra się je utrzymać. Dwie polskie 
szkoły: średnia (wkrótce już bę-
dzie mogła się chlubić mianem 
gimnazjum) im. J. I. Kraszew-
skiego oraz szkoła-przedszkole 
„Zielone Wzgórze”; szkoła mu-
zyczna i ośrodek kultury, prężnie 
działające wspólnoty parafialne 
przy dwóch kościołach: pw. św. 
Kazimierza i Matki Bożej Kró-
lowej Pokoju (były garnizonowy, 
dziś przyciągający tak wiele mło-
dzieży dzięki swojej działalności 
oraz wzorowo zagospodarowa-
nemu terenowi) i ludzie, miej-
scowi, dla których działalność 
społeczna, pasje, twórczość ar-
tystyczna są sensem życia. Wie-
lu z nich jest członkami Związku 
Polaków na Litwie, skupionymi 
w ośmiu kołach, wchodzących 
w skład Wileńskiego Miejskiego 
Oddziału ZPL. 

JUBILEUSZOWE 
OBCHODY
Przed tygodniem, 27 lutego, w 
auli Wileńskiej Szkoły Średniej 
im. J. I. Kraszewskiego odbyły się 
obchody 25-lecia powstania kół 
ZPL w Nowej Wilejce. Genezę 
polskiego odrodzenia w tej ro-

botniczej dzielnicy przypomnia-
ła zebranym jedna z pierwszych 
(i najdłużej pełniących swe obo-
wiązki) prezesów, była wielolet-
nia wicedyrektor szkoły Zofia 
Moroz. Na przełomie lat 1988-
89 w Nowej Wilejce powstały 
(najpierw jako koła Społeczno-
-Kulturalnego Stowarzyszenia 
Polaków na Litwie, a od kwietnia 
1989 r. – jako ZPL) koła w za-
kładach „Žalgiris” –  prezes Bo-
lesław Dawidowicz (dziś wnuk 
pana Bolesława prowadził jubi-
leuszową uroczystość), „Neris” 
– Władysław Mackiewicz, Ma-
szyn Budowlano-Wykańczar-
skich – Antoni Rakowski, Szko-
le Średniej nr 26 (dziś noszącej 
imię wybitnego pisarza) – pre-
zes Zofia Moroz. Koła działa-
jące na zakładach liczących po 
kilka tysięcy pracowników, po 
prywatyzacji i masowych zwol-
nieniach praktycznie przesta-
ły istnieć lub jednoczą dziś po 
kilkunastu członków (tak jest  
m. in. z kołem „Žalgiris” – 
„Grunwald”, któremu przewod-
niczy Fryderyk Szturmowicz).

ZPL-OWCY Z NOWEJ WILEJKI WRAZ Z GOŚĆMI

ŚPIEWA „MELODIA”
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Nowa Wilejka – polski rodowód
Powstałe w szkole koło liczy-

ło 9 osób. Do aktywnej pracy na 
rzecz odrodzenia polskiej kul-
tury i tradycji włączyli się: Zo-
fia Moroz, Irena Babicz, Helena 
Juchniewicz, Łucja Sinkiewicz-
-Czetyrkowska, Regina Koszew-
ska, Helena Leonowicz, Janina 
Jarosz, Dariusz Huszcza, Janina 
Stupienko. Najważniejszym za-
daniem było utrzymanie i roz-

nie ma, ale pamięć o nich zo-
stała zachowana. Pięknie temu 
służy pieczołowicie prowadzo-
na i przechowywana „Kroni-
ka”. O działalności nauczycie-
li, uczniów i rodziców, m.in. 
odwiedzaniu jednego z miejsc 
pamięci narodowej – Zułowa, 
opowiedział gościom film, któ-
ry nakręcili przyjaciele szkoły z 
Wrocławia.

Bujko, „Melodia” – Janina Stu-
pienko oraz koło Szkoły Średniej 
im. J. I. Kraszewskiego – Teresa 
Brazewicz.

Zabierając głos prezes ZPL 
Michał Mackiewicz dziękował 
obecnym za wieloletnią pra-
cę skierowaną na pielęgnowa-
nie polskości, ojczystych tra-
dycji w Nowej Wilejce. Mówił 
o współodpowiedzialności za 
losy naszej spuścizny histo-
rycznej i przyszłość kolejnych 
pokoleń rodaków na tej zie-
mi. Opowiedział zebranym o 
strukturach Związku i pra-
cy oddziałów, które znajdują 
się praktycznie wszędzie tam, 
gdzie mieszkają Polacy. Pre-
zes przypomniał też o tym, 
że jeszcze w czasach, kiedy 
nie marzyliśmy o przebudo-
wie i odrodzeniu, tu, w szko-
le nr 26 nauczyciel śpiewu Jan 
Gabriel Mincewicz prowa-
dził chór chłopięcy „Orlęta” 
i uczył dzieci nie tylko śpie-
wu, ale też polskości i religii.

Członków swego Oddzia-
łu witała również prezes Alicja 
Pietrowicz, która zaznaczyła, 
że wśród 69 kół działających w 
mieście, Nowa Wilejka – skupia-
jąca 8 z nich – należy do najbar-
dziej aktywnych dzielnic.

Miłą chwilą uroczystości było 
wręczenie przez kierownictwo 
Związku Dyplomów Uznania 
tym, którzy zarówno przed 25 
laty, jak i dziś, są wierni ideałom 
Związku i dbają o to, by polskość 
w Nowej Wilejce nie zanikła, a 
kolejne pokolenia przejmowa-
ły tradycje, które od wieków są 
żywe  na Ziemi Wileńskiej. 

Dyplomy Honorowe pre-
zesom kół oraz dyrektor szko-
ły Helenie Juchniewicz wręczył 
też starosta Jerzy Grydziuszko, 
dziękując za społeczną aktyw-

ność i pracę na rzecz lokalnej 
wspólnoty polskiej.

Bardzo sympatyczny koncert 
przygotowali na obchody jubile-
uszu uczniowie szkoły-gospoda-
rza oraz zespoły „Pierwiosnki” i 
„Melodia”, którymi kieruje Jani-
na Stupienko. Brzmiały patrio-
tyczne piosenki i wiersze, utwo-
ry ludowe, mające swój rodowód 
również z okolic Nowej Wilejki. 

SŁUŻĄ 
POLSKIEJ SPRAWIE  
Jednym z najliczniejszych kół w 
Nowej Wilejce, jest działające 
w Szkole Średniej im. J. I.Kra-
szewskiego. Jego prezes Teresa 
Brazewicz wraz z kierownic-
twem szkoły i kolegami wielką 
uwagę zwraca na to, by oprócz 
działalności związanej z dba-
niem o zapewnienie narybku, 
zaangażowania rodziców w ży-
cie szkoły, wspólne spędzanie 
świąt, uczestniczenia w impre-
zach i wycieczkach, zaszcze-
pienie młodzieży zamiłowania 
do poznawania dziejów zarów-
no Polski i Litwy, jak też swojej 
dzielnicy. Młodzież aktywnie 
uczestniczyła w porządkowaniu 
starego cmentarza, była świad-
kiem zbierania materiałów do 
książki o dziejach parafii św. Ka-
zimierza, z okazji setnej rocz-
nicy zbudowania kościoła au-
torstwa pani Teresy Brazewicz.

O zachowanie pamięci o hi-
storii swojej dzielnicy dba też koło 
„Wilejka”, które dziś jednoczy  
12 osób. Dzięki pasji prezesa 
Zdzisława Skudera poznają daw-
ne dzieje Nowej Wilejki. Jak za-
znaczył pan Zdzisław, posiadane 
przez niego dokumenty – wypisy z 
ksiąg rejestracyjnych m.in. z roku 
1795 świadczą o tym, że absolutną 
większość mieszkańców stanowi-
li tu Polacy. A zapisy z 1846 roku, 
tzw. carskiej lustracji to potwier-
dzają. Warto odnotować, że na-
zwiska były zapisywane w orygi-
nalnym brzmieniu. Dopiero po 
Powstaniu Styczniowym próbo-
wano je rusyfikować. Pan Sku-
der opowiedział o jeszcze jednym 
ciekawym fakcie. Tuż za Nową 
Wilejką jest miejscowość Wierz-
by Polskie, ale były też Wierzby 

wój polskiego szkolnictwa, czemu 
miało sprzyjać zakładanie grup 
przedszkolnych i klas polskich w 
innych szkołach dzielnicy. Dopię-
li swego. Dziś mogą się szczycić 
pięknie prosperującą szkołą po-
czątkową-przedszkolem „Zielo-
ne Wzgórze”, które obok szkoły  
im. J. I. Kraszewskiego jest pręż-
nie działającym polskim ośrod-
kiem w Nowej Wilejce.

A w pierwszych latach od-
rodzenia starali się zaangażo-
wać do pracy koła rodziców i 
starszych uczniów. Temu słu-
żyły organizowane imprezy, 
m.in. spotkania z takimi ze-
społami jak Kapela Wileńska, 
teatrami polskimi działającymi 
w Wilnie. Nawiązali też kon-
takt z rodakami z Dyneburga, 
z kołem „Promień”. Gościli u 
siebie „Solczan” i zespół har-
cerski „Gawęda”. Ludzi jed-
noczyły też wspólnie spędza-
ne święta, popisy szkolnego 
zespołu „Pierwiosnki”. Wilej-
ka może się również szczycić 
organizowaniem konferencji 
dzielnicowych, które zbiera-
ły rzesze rodaków i służyły ich 
jednoczeniu. Promowanie ję-
zyka polskiego, kultury, dba-
nie o zachowanie tradycji, ich 
odrodzenie, stworzenie w No-
wej Wilejce aktywnej polskiej 
diaspory – to były zadania, któ-
re stawiali przed sobą i potrafi-
li je zrealizować. Wielu ludzi, 
którzy zakładali podwaliny 
Związku w Nowej Wilejce już 

Obecna dyrektor szkoły im. 
J. I. Kraszewskiego zabierając 
głos dziękowała tym wszyst-
kim, kto swoją pracą przyczy-
nił się do promowania polskości. 
Uczczono pamięć śp. Stanisławy 
Ulewicz, Zbigniewa Markowi-
cza, Ewy Warżagolis, Weroni-
ki Puzelevičienė. Pani dyrektor 
opowiedziała o tym, jaki postęp 
w ciągu tych lat poczyniła szko-
ła, ale też zaznaczyła, że nadal 
wszyscy społem musimy czu-
wać nad polskim szkolnictwem, 
dbać o zachowanie naszego sta-
nu posiadania, bowiem, nieste-
ty, problemów nie ubywa.

Wśród gości, którzy przy-
byli tego dnia na obchody jubi-
leuszu byli: prezes ZPL, poseł 
(były uczeń tej szkoły) Michał 
Mackiewicz, sekretarz ZPL, 
wiceminister kultury Edward 
Trusewicz, prezes Wileńskiego 
Miejskiego Oddziału ZPL Ali-
cja Pietrowicz, radny, publicysta 
(również były uczeń tej szkoły) 
Tadeusz Andrzejewski, starosta 
Nowej Wilejki Jerzy Grydziusz-
ko, radny, nauczyciel historii 
Waldemar Szełkowski. W świą-
tecznym wieczorze wzięli udział 
prezesi i członkowie kół obecnie 
działających w tej dzielnicy: „Wi-
lejka” – prezes Zdzisław Skuder, 
„Tiga” – Henryk Czyszewicz, 
„Internat” – Halina Szumska, 
„Znad Wilenki” – Halina Boraw-
ska, „Zielone Wzgórze” – Lijana 
Martinkiewicz, koło przy Domu 
Twórczości Uczniów – Janina 

Rosyjskie. Mieszkali w nich sta-
roobrzędowcy, którzy obok prze-
strzegania i pielęgnowania swojej 
wiary i tradycji, byli też patriota-
mi Polski: służyli w wojsku (byli 
w legionach), wielu wyjechało w 
ramach repatriacji do Polski. Jak 
podkreślił pan Zdzisław, z 11 ty-
sięcy przedwojennych mieszkań-
ców Nowej Wilejki, aż 8,5 tys. 
wyjechało do Polski po II wojnie 
światowej. Rdzennych mieszkań-
ców zostało więc bardzo niewielu, 
co w dużej mierze określiło takie, a 
nie inne losy tej dzielnicy.

Koło „Melodia” – prezes Ja-
nina Stupienko, skupia w swo-
ich szeregach zarówno młodzież 
szkolną, jak i absolwentów pol-
skiej szkoły, mieszkańców dzielni-
cy. Tworzą oni zespół, który kul-
tywuje polską kulturę, śpiewa 
piosenki patriotyczne, ludowe, 
biesiadne. Ponadto „Melodia” jest 
propagatorem polskich tradycji i 
obyczajów – organizuje wieczor-
nice, podczas których zapoznaje 
mieszkańców dzielnicy (działa 
w ośrodku kultury) z dawnymi 
zwyczajami, obrządkami.

Z kolei koło „Internat” (na-
leżą do niego pracownicy in-
ternatu, byłego domu dziecka  
nr 3), dba o to, by polskie dzie-
ci wychowywane w tej placów-
ce miały możność poznać język 
ojczysty, kulturę (mają w tygo-
dniu po cztery godziny zajęć), 
spędzić ferie w Macierzy, w za-
przyjaźnionych rodzinach. 

Z kolei koło „Znad Wilenki” 
(prezes Halina Borawska) dzia-
ła w szkole z rosyjskim językiem 
nauczania „Žaros” oraz łączy za-
przyjaźnione rodziny (liczy 28 
osób) i stara się zadbać o to, by 
dzieci i dorośli mający polskie 
korzenie mieli kontakt z języ-
kiem i kulturą polską.

Działające w różnych środo-
wiskach koła, jednoczące ludzi 
o różnorodnych zainteresowa-
niach i pasjach stawiają sobie je-
den cel – dbanie o to, by szeroko 
pojmowana polskość w ich ro-
dzimej dzielnicy miała nie tylko 
przeszłość i dzień dzisiejszy, ale 
też przyszłość. 

Janina Lisiewicz

SYMPATYCZNE TRIO ZE SZKOŁY IM. J. I. KRASZEWSKIEGO

URODZINOWY TORT CZAS DZIELIĆ...
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo za-

prenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy na 
2014 rok. Prenumerata na kwiecień i cały rok będzie trwała do 22 marca. Chcemy zazna-
czyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta 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. 

Z okazji Urodzin Ninie KRIAUČIALIENĖ 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, po-
gody ducha, wielu słonecznych dni na 
drodze życia oraz spełnienia marzeń

składa Druskienicki Oddział ZPL

Walentynki – święto zako-
chanych i zaprzyjaźnionych – 
mogą być, jak się okazało,  cie-
kawym sposobem na rozgrzanie 
serc w czasie zimy i zacieśnianie 
przyjaźni.

Mogą, ale pod warunkiem, 
że się do nich starannie przy-
gotujemy i postaramy się o to, 
by naprawdę były wyjątkowe. 
Tak właśnie było w naszej szko-
le. Od samego rana nasze serca 
biły mocniej, gdyż wszyscy z nie-
cierpliwością czekali na walen-
tynkową pocztę i zdjęcia, a także 
imprezę, dyskotekę oraz podsu-
mowanie wyników konkursów.

Tego dnia cała szkoła zo-
stała świątecznie przystrojona 
– mieniła się od różnokoloro-
wych serduszek. Było ich pełno 
na ścianach, oknach, drzwiach, 
schodach. Serduszko – symbol 
święta zakochanych. Na ich wi-
dok nastrój poprawiał się u każ-
dego, świadczyły o tym błyszczą-
ce oczy oraz uśmiechy uczniów 
i nauczycieli. Udekorowana zo-
stała również aula – upiększały 
ją różnokolorowe ręce ułożone 
w formie serc.

Walentynkowa impreza 
składała się z dwóch części: w 
pierwszej prowadzący  –  Anna 

Sposób  
na ciekawą szkołę

Szytel oraz Albert Bogdanowicz 
(VIIa) – przybliżyli historię tego 
święta, zaś w drugiej odbyły 
się zmagania o tytuł ,,Najbar-
dziej zakochanej pary” wśród 
uczniów klas 7-10. Zmagania 
par obserwowali jurorzy na czele 
z panią dyrektor Edytą Zubel.

Konkursy: ,,Miłe słowa”, 
,,Najpiękniejszy bukiet dla mo-
jej dziewczyny”, ,,Posąg miło-
ści”, ,,Jadowite pająki” i inne 
wprawiły uczniów i nauczycie-
li we wspaniały nastrój. Zabawa 
upłynęła w atmosferze wielkiej 
serdeczności. Na finiszu wybra-
no dwie „najbardziej zakochane 
pary”. Zostali nimi Eryk i Ga-
briela z klasy 7a, którzy wcie-
lili się w postacie wampirów 
oraz Paweł z klasy 10a i Joanna 
z klasy 9a, którzy wystąpili w 
roli piosenkarzy. Nagrodą dla 
zwycięzców były głośne brawa 
i miłe niespodzianki.

Publiczność też się nie nu-
dziła, bo uczestniczyła w róż-
norodnych konkursach, m.in.: 
,,Najciekawsze zdjęcie” – zorga-
nizowanym przez Dorotę Rogo-
żę i Gretę Korzeniewską z kla-
sy 10a oraz ,,Zgadnij melodię”, 
przyszykowanym przez Alberta 
Bogdanowicza z klasy 7a.

,,Miłość zwycięża wszystko” – właśnie te słowa służyły jako motto 
walentynkowej imprezy w Wileńskiej Szkole Średniej  
im. Joachima Lelewela.

Turnieje 
o Puchary ZPL  
nabierają tempa

Kolejne zmagania na par-
kiecie w ubiegły weekend dały 
możność kibicom przeżyć wiele 
emocjonujących chwil. Od po-
czątku rozgrywek organizatorzy 
imprezy zaobserwowali wzmo-
żone zainteresowanie turnieja-
mi. Potwierdza to liczna  obec-
ność kibiców poszczególnych 
drużyn podczas zawodów. To 
zaangażowanie i popularność 
cieszy i zobowiązuje  organiza-
torów oraz zawodników do re-
prezentowania jak najwyższego 
poziomu zmagań sportowych.

Jako pierwsi w ubiegłą sobo-
tę na parkiecie spotkali się ko-
szykarze z drużyny „Mixed” z 
Podbrzezia oraz zawodnicy z 
„Tores-ZPL”. Drużyna „Mi-
xed” musiała ulec pod naciskiem 
przeciwników i oddać im zwy-
cięstwo wywalczone z dość dużą 
przewagą – 86:50.

Jeszcze większy triumf tego 
dnia odniósł faworyt koszykar-
skiego turnieju i lider rozgrywek 
– drużyna „Irsana.lt”. W drugim 
meczu granym tego dnia poko-
nała ona z  druzgocącym wyni-
kiem koszykarzy „Stogodangos.
lt” – 95:30. Na pociechę pokona-
ni zawodnicy mogą sobie powie-
dzieć jedynie to, że ulegli napraw-
dę wyrafinowanym graczom.

W kolejnym spotkaniu na 
parkiecie zmierzyły się druży-

ny, których gra była dość za-
cięta, jednak i tu zwycięski TG 
„Sokół” miał przewagę nad 
koszykarzami z Landwarowa. 
Mecz z wynikiem – 69:40 wy-
grał TG „Sokół”.

Omalże nie doszło do sen-
sacji podczas spotkania druży-
ny z Kowalczuk z koszykarza-
mi z KSP. Praktycznie do końca 
trzeciej kwarty chłopacy z Ko-
walczuk mężnie stawiali czoła 
liderom grupy i zdobywali tak 
upragnione punkty pod koszem 
przeciwnika. Sytuacja zmieni-
ła się dopiero w czwartej kwar-
cie, kiedy to zawodnicy KSP się 
zmobilizowali i dokonali ataku 
na kosz drużyny z Kowalczuk. 
Jednak i podczas takiej ofen-
sywy nie udało się im uzyskać 
zbyt wielkiej przewagi. Druży-
na KSP wygrała to spotkanie z 
wynikiem – 62:52.

Mniej szczęścia w spotkaniu z 
drużyną „Speditors” mieli koszy-
karze z „Uni-Team”. Nie potra-
fili się przeciwstawić dosłownej 
presji i, co tu kryć, dobrej grze 
technicznej przeciwników i mu-
sieli uznać ich przewagę, a swoją 
druzgocącą klęskę. Wynik spo-
tkania – 95:35 dla  „Speditors”.

Ostatni mecz odbył się mię-
dzy drużynami: UwB i „Solecz-
niki”. Spotkanie to okazało się 
rekordowym pod względem... 
najmniej zdobytych punktów 
przez oba zespoły w ciągu ca-
łej gry. Trafiające do kosza pił-
ki przyniosły w sumie dla obu 
drużyn zaledwie 66 pkt i jest 
to swoisty rekord dotychczaso-
wych koszykarskich zmagań. 
Spotkanie z wynikiem – 37:29 
wygrała drużyna z Solecznik.

Centrum Sportowe ZPL 

Imprezę podsumowało wy-
stąpienie pani dyrektor, która 
podziękowała organizatorom 
za interesująco zorganizowane 
święto i życzyła dobrej zabawy.

Walentynki uatrakcyjniła 
dyskoteka, o której muzykę za-
dbali Edgar Zubel i Albert Bog-
danowicz.

Organizatorem święta była 
klasa 7a wraz z wychowawczy-
nią Mireną Narkun.

Dziękujemy dyrekcji szko-
ły, która okazała wyrozumiałość 
i życzliwość, wspierając nas w 
chęci zorganizowania wesołej 
zabawy i fundując słodkie pre-
zenty.

Walentynki nie są z pocho-
dzenia polskim świętem, ma 
ono u nas dość krótką historię, 
często jest krytykowane. Jednak 
bez względu na to, na pewno jest 
dobrą okazją do okazania na-
szej sympatii innym ludziom. 
I to jest dobrze, bo przyjaźni i 
miłości nigdy nie jest za dużo.

Zuzanna Szytel, 
uczennica klasy 7a
Wileńskiej Szkoły  

Średniej im. J. Lelewela

ZWYCIĘSKI TG „SOKÓŁ” 
MIAŁ PRZEWAGĘ NAD  
KOSZYKARZAMI  
Z LANDWAROWA
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WALENTYNKOWY SZAŁ


