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RYSY PODZIAŁU  
NA FASADZIE ŚWIĘTA
Niestety, ale musimy przyznać, że 
społeczeństwo na Litwie jest coraz 
wyraźniej podzielone i już nawet ta-
kie ważne dla kraju daty, jak Święto 
Odrodzenia Niepodległości nie po-
trafią ukryć tego. Podczas obcho-
dów 11 marca w Wilnie odbyły się 
dwa alternatywne pochody, zorgani-
zowane przez siły wywodzące się z 
prawicy, jednak nie mogące dojść do 
porozumienia w sprawie referendum 
o możliwości sprzedawania ziemi ob-
cokrajowcom. Tradycyjny już marsz 
członków Narodowego Związku Li-
tewskiej Młodzieży oraz Centrum 
Narodowego Litwinów, który słynie  
m. in. z haseł niezbyt przyjemnych 
dla tych, kto nie należy do tzw. „więk-
szości”, tego roku przeszedł od Pla-
cu Ratuszowego do Sejmu. Pochód 
upstrzony hasłami narodowymi, a 
także wspierającymi Ukrainę (wyko-
rzystano hasło powstańcze „za na-
szą i waszą wolność”) w asyście baj-
kerów, pod sztandarami i w strojach 
paramilitarnych, doczekał się alterna-
tywy: od Sejmu do Placu Katedral-
nego kroczyły kolumny tzw. litewskiej 
młodzieży patriotycznej. Inicjatorem 
tego przemarszu była liga młodych 
konserwatystów. Ich hasła – to Litwa 
w Unii Europejskiej.
Drugi podział tego dnia nastąpił pod-
czas uroczystych obchodów Świę-
ta Niepodległości w Sejmie Litwy. 
Część sygnatariuszy, wśród których 
są Zigmas Vaišvila, Romualdas Ozo-
las, Gintaras Songaila postanowiła 
nie brać udziału w uroczystości, w 
ten sposób protestując przeciwko 
temu, zarówno rządząca koalicja, jak 
i konserwatyści na czele z patriarchą 
Vytautasem Landsbergisem, usto-
sunkowali się do woli trzystu tysięcy 
obywateli, którzy poparli ideę zwoła-
nia referendum w sprawie sprzedaży 
ziemi obcokrajowcom.
Przypomnieć warto, że podczas 
uroczystego posiedzenia Sejmu  
13 stycznia br. protest polskiej frakcji 
wobec ignorowania praw mniejszości 
na Litwie spotkał się z ostrym potę-
pieniem praktycznie wszystkich ugru-
powań i ich liderów, którzy zgodnie 
twierdzili, że uroczyste upamiętnienia 
ważnych rocznic nie są odpowied-
nią chwilą dla takich akcji. Szczegól-
nie się oburzali ci, którzy znaleźli się 
wśród protestujących w dniu 11 mar-
ca. Cóż, na Litwie nie jest to pierw-
szy przypadek i, niestety, chyba nie 
ostatni, kiedy inne standardy stosuje 
się wobec „większości” i „mniejszo-
ści”, w myśl niezbyt ładnej zasady 
„co wolno wojewodzie...”.  

Tego roku wiosna przyszła do Wilna wraz z Kaziukiem, a tradycyjny – liczący już 411 
lat –  Kaziukowy jarmark z woli władz miasta został przeniesiony na ubiegły weekend. 
Wilno – jego centralną aleją Giedymina oraz przylegające skwery –  
zapełniły namioty zarówno autentycznych twórców ludowych, jak i tych, kto na  
Kaziuka miał pomysł, by ciekawskich zadziwić, zauroczyć, by chcieli groszem sypnąć. 
Bo Kaziuk wileński – to wcale nie tania rozrywka. Już dawno przestał być jarmarkiem 
wyrobów ludowych: z drewna, wikliny, słynnych palm wileńskich i pierników wraz z 
obwarzankami. Dziś znajdziemy tu tysiące „niepotrzebności”, które mogą nam sprawić 
bardziej lub mniej długotrwałą przyjemność. A ponadto można się zabawić, wesoło  
spędzić czas. Pójście na Kaziuka tego roku – ta wspaniała pogoda – było naprawdę  
wielką przyjemnością pomimo ogromnego tłoku. A ten tradycyjny Kaziuk wileński od 
kilkunastu dobrych lat przeniósł się nam do Macierzy, dokąd wyruszają zespoły ludowe, 
twórcy, słynne palmiarki. Tam zakwita wileńskimi barwami, by, które to już pokolenie 
zabużan wzruszać, odtwarzając fragmenty wspomnień i wileński klimat. Ale  
najważniejsze jest to, że tradycja żyje i rozsławia nasze Wilno, przyciągając rzesze gości, 
jednocząc sympatyków tego wiosennego święta.

Wiosenne,  
kaziukowe  
Wilno!

ŚWIĘTO ZAINAUGUROWANO PRZY WILEŃSKIM RATUSZU
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ORGANIZUJEMY 
RODZINNE ZLOTY 
TURYSTYCZNE, 
KTÓRE NAZWALIŚMY 
„UŚMIECH LATA”

Rok 25-lecia ZPL
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Troki w wirze polskich spraw

Kiedy w maju 1989 roku zostało założone Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków 
na Litwie, to również w rejonie trockim powstała grupa inicjatywna, której celem było  
zakładanie kół Stowarzyszenia w różnych miejscowościach rejonu.

Koło w Trokach nie powsta-
ło jako pierwsze, ale podobnie 
jak i w innych miasteczkach i 
osiedlach, jego zebranie zało-
życielskie odbyło się w szkole 
– trockiej średniej. Przybyli na 
nie jako przedstawiciele Sto-
warzyszenia z centrali Henryk 
Sosnowski, Henryk Jankowski 
i Marian Adamowicz. Zebra-
ło się około 30 osób. W trak-
cie dyskusji, ustalania celów 
i zadań zostałem wybrany na 
prezesa, wybraliśmy również 
zarząd koła. Pracowaliśmy 
wszyscy społecznie, a decyzje 
podejmowaliśmy zawsze kole-
gialnie.   

Przez zarząd koła w ciągu 
minionych lat przewinęło się 
wiele osób: Zofia Czapkowska, 
Danuta Binkevičienė, Jadwiga 
Gołumbiewska, Alina Jakonis, 
Halina Janusewicz, Piotr Kar-

powicz, Teodor Linkiewicz, 
Aleksandra Morkunienė, Ire-
na Potocka, Stanisław Narkie-
wicz, Henryk Sawicki, Łucja 
Kašetienė, Karolina Narkie-
wicz, Iwona Tuczkowska, Ar-
tur Jakonis, Andrzej Ustiło, Ju-
lia Sielawa, Danuta Jepifanowa, 
Julia Niedźwiecka, Aleksandra 
Sawicka, Irena Markowska, Ro-
muald Ingielewicz, Czesława 
Karsten, Regina Tichonowa, 
Wiktor Kazakiewicz, Artur 
Steponavičius, Lilia Gajlusz, 
Tomasz Waszkiewicz, Artur 
Zajkowski, Alina Ustiło, Ewa 
Jakonis, Tomasz Tuczkowski, 
Krzysztof Ingielewicz, Justyn 
Stachowski, Władysław Wiero-
miej, Iwona  Łozowska. Część  z 
nich jest w zarządzie też dzisiaj.

Po zebraniu założycielskim 
pracę naszą skierowaliśmy na 
sprawy organizacyjne: starali-
śmy się dotrzec do jak najszer-
szej rzeszy rodaków, by przed-
stawić nasze cele i zadania. 
Statut Stowarzyszenia posta-
nowiliśmy zamieścić w gazecie 
rejonowej „Galvė”. Owszem,  
ukazał się on w gazecie, ale po 
dość  długim okresie oczekiwa-
nia i razem ze statutem stowa-
rzyszenia „Vilnija”.

Jak wiemy, po roku, w kwiet-
niu 1989, Stowarzyszenie zo-
stało przekształcone w Zwią-

zek Polaków na Litwie, który 
działa do dziś.

Powracając do źródeł na-
szej działalności należy przy-
pomnieć tych ludzi, którzy 
aktywnie pracowali w tamtym 
okresie. W większości były to 
panie: Zofia Czapkowska, Regi-
na Ciechanowicz, Halina Boh-
del, Irena Gembicka, Genoefa 
Užkurnienė, Jadwiga Podlipa-
jewa, Regina Kudrewicz.

Jedną z pierwszych imprez, 
jakie zorganizowało nasze koło 
było spotkanie opłatkowe, któ-
re odbyło się w Trockiej Szkole 
Średniej. Przybyło na nie oko-
ło 40 osób, ale zostanie na za-
wsze w naszej pamięci, bo było 
to pierwsze spotkanie przy-
szykowane przez koło i nace-
chowane wyjątkowym duchem 
patriotyzmu. Były więc wspo-
mnienia bożonarodzeniowych 
tradycji przedwojennych, z lat 
dziecinnych, był stół wigilijny, 
tradycyjnych dwanaście potraw, 
wróżby, kolędowanie... Śp. pani 
Kamila Fiedorowicz, wielce 
wzruszona inicjatywą i przeję-
ta atmosferą wieczoru, wręczyła 
organizatorom maskotki, wy-
konane przez uczniów na lek-
cjach prac.   

Ważną sprawą było ożywie-
nie życia kulturalnego w mie-
ście. W tej dziedzinie najbar-

dziej aktywnie wykazała się 
pani Zofia Czapkowska. Fak-
tycznie jest inicjatorką, zało-
życielką i pierwszą długoletnią 
starościną zespołu, zwanego 
wówczas „Troczanka”. Jako 
pierwsze w zespole znalazły 
się panie: Julia Niedźwiecka, 
Józefa  Łyczkowska, Irena Gem-
bicka, Janina Sadocha, Katarzy-
na Tarasiewicz, Lilia Girczyc, 
Jolanta Mikońska, Janina Szu-
kszto oraz szereg innych, które 
dołączyły się później. Do dziś 
jest wśród nich niezastąpio-
ny maestro Władysław Niedź-
wiecki.

W tworzeniu zespołu wiel-
ką pomoc okazał śp. Wiktor 
Kowalewski. Pierwszy koncert 
odbył się 2 lutego 1990 roku, a 
kolejne występy – to wyjazdy do 
osiedli i gospodarstw rolnych 
rejonu trockiego. Po kilku la-
tach do grona kobiet dołączy-
li się mężczyźni i odtąd zespół 
nazywa się „Troczanie”. Przez 
długi okres czasu starostą ze-
społu był Teodor Linkiewicz, a 
obecnie obowiązki te pełni Di-
nara Karaniewska. W tym roku 
zespół również będzie obcho-
dził  jubileusz 25-lecia.     

Znany w naszym rejonie 
muzyk i kompozytor śp. Wiktor 
Kowalewski brał czynny udział 
w zakładaniu zespołów na Zie-

mi Trockiej, kierował nimi, 
tworzył muzykę i sam grał w 
kapelach. Przez wiele lat koło 
trockie wraz z Trockim Oddzia-
łem Rejonowym ZPL szukały 
możliwości uwiecznienia jego 
pamięci. I oto w 2013 roku ko-
misja ds. nazewnictwa ulic sa-
morządu rejonu trockiego za-
twierdziła nazwę jednej z ulic 
w nowej dzielnicy Trok jako 
ulicy imienia Wiktora Kowa-
lewskiego.      

Od początku swojego ist-
nienia ubiegaliśmy się o sie-
dzibę. Zawsze żyliśmy w zgo-
dzie z władzami miasta i rejonu, 
więc mieliśmy nadzieję na przy-
chylne załatwienie sprawy. Na 
pierwsze locum przekazano 
nam dwa pokoje w byłej szko-
le-internacie. Siedzibę sami wy-
remontowaliśmy, według swo-
ich możliwości finansowych, 
umeblowaliśmy. Tam odbywa-
ły się praktycznie wszystkie 
imprezy, zebrania, zabawy, jak 
również posiedzenia zarządów 
koła i Trockiego Oddziału Re-
jonowego ZPL. Zbieraliśmy się 
nawet w noc sylwestrową, by 
złożyć sobie nawzajem życze-
nia i bawiliśmy się do czwartej 
nad ranem. Tak trwało do cza-
su, zanim rozpoczął się remont 
szkoły początkowej. Wówczas 
otrzymaliśmy pokoik przy ul. 
Birutės 4, przy towarzystwie 
myśliwych. Służył on tylko do 
przeprowadzania posiedzeń za-
rządu.

Bardzo dużo pracy i nie-
mało pieniędzy włożyliśmy na 
częściowy remont ostatniej na-
szej siedziby, przy ul. Vytauto, 
bo lokal był już od 6 lat nieza-
mieszkały, wprost awaryjny. Or-
ganizowaliśmy akcje remontu i 
porządkowania terenu. Ponad 
20 osób brało w nich udział.

Mieliśmy zamiar przekształ-
cić ją w Dom Polski. Sporządzi-
liśmy projekt, prowadziliśmy 
korespondencję z Minister-
stwem Kultury oraz Mini-
sterstwem  Finansów. Ogólne 
koszta budowy miały wynosić  
0,5 mln litów. Niestety, sami 
nie mieliśmy takich pieniędzy. 
Budowa Domu Polskiego nie 
została zaakceptowana przez 
Ministerstwo Finansów. Osta-
tecznie siedzibę zabrała nam, 
w 2013 roku, będąca obecnie 
u władzy koalicja. Złożone po-
danie o przydzielenie jakiegoś 
lokalu, niestety,  od pół roku 
pozostaje bez odpowiedzi.

 Wraz z powstaniem Związ-
ku Polaków na Litwie Zarząd 
Główny zaczął wydawać  „Na-
szą Gazetę”, którą przywożo-
no również do Trok raz w ty-
godniu. Mieliśmy grupę osób, 

IMPREZY SPORTOWE – TO WIELKA PASJA TROCZAN
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PRACOWALIŚMY 
WSZYSCY SPOŁECZNIE, 
A DECYZJE 
PODEJMOWALIŚMY 
ZAWSZE KOLEGIALNIE

LUDZIE CHCĄ SPĘDZAĆ 
ŚWIĘTA W SWOIM GRONIETroki w wirze polskich spraw

które dostarczały gazetę bezpo-
średnio naszym czytelnikom, 
część nakładu rozpowszechnia-
no w  kościele.    

 W swoim czasie zebraliśmy 
dokumenty w celu renowacji 
cmentarza żołnierzy polskich 
w Trokach, zrobiliśmy zdjęcia 
i wysłaliśmy je do śp. prezesa  
Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa Andrzeja Prze-
woźnika. Nasz pomysł zaak-
ceptowano. Została odnowiona 
kwatera wojskowa w Trokach, 
odnowiono nagrobki, ustawio-
no pomnik, ogrodzono teren. 
Koło trockie, przy wsparciu 
starostwa, opiekuje się cmen-
tarzem, jest koszona trawa. 
Każdego roku przed Zadusz-
kami uczniowie Trockiej Szkoły 
Średniej porządkują cmentarz, 
ustawiają i zapalają znicze. Jest 
to jeden z elementów wychowa-
nia patriotycznego naszej mło-
dzieży.

W dniu 1 listopada co roku 
składamy wieńce i kwiaty wraz 
z przedstawicielami Ambasa-
dy Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wilnie. Aktywny udział biorą 
w tej uroczystości członkowie 
koła oraz mieszkańcy Trok.     

W 2010 roku własnymi si-
łami, przy współudziale staro-
stwa, na cmentarzu trockim 
w setną rocznicę śmierci byłe-
go prezesa Trok, Konstantego 
Piadziewicza, odnowiliśmy jego 
pomnik. Został on uroczyście 
wyświęcony przez proboszcza 
kościoła trockiego Jonasa Vara-
neckasa przy aktywnym udzia-
le członków koła, mieszkańców 
Trok i władz miasta. Przy odna-
wianiu pomnika aktywnie pra-
cowali: Piotr Karpowicz, Jerzy 
Jakonis, Romuald Ingielewicz, 
Rajmund Waszkiewicz, Edward 
Stefanowicz, Tomasz i Tadeusz 
Tuczkowscy. W planach mamy 
uporządkowanie kolejnych gro-
bów – świadków minionej hi-
storii.

Z pewnością większość 
mieszkańców Trok i rejonu pa-
mięta sprawę kopca na cmen-
tarzu trockim. Na kopcu, usy-
panym przez mieszkańców 
Trok w 1935 roku, w niewyja-
śnionych okolicznościach zo-
stała ustawiona rzeźba-krzyż 

ku pamięci żołnierzy niemiec-
kich poległych w latach II woj-
ny światowej. Sprawa nabrała 
rozgłosu. Przyłożyliśmy wiele 
starań, aby sytuację wyjaśnić. 
Pięknie rzeźbiony krzyż prze-
niesiono – ustawiony został w 
należnym miejscu, przy koście-
le, na placu Reine.  Przy okazji 
my, mieszkańcy Trok, lepiej po-
znaliśmy historię swego miasta.

Miłą tradycją naszego koła 
stało się przeprowadzanie spo-
tkań bożonarodzeniowych i 
imprez noworocznych. Kilka 
razy organizowaliśmy spotka-
nia opłatkowe dla osób star-
szych i samotnych. Zarówno 
spotkania opłatkowe, obcho-
dy Świąt Bożego Narodzenia, 
bale karnawałowe zbierały wie-
lu rodaków. Nie wyobrażamy 
sobie świąt bez wspólnego ła-
mania się opłatkiem, śpiewa-
nia kolęd, składania życzeń. 
Takie spotkania odbywały się 
w trockiej szkole, naszej siedzi-
bie (dzisiejsza szkoła początko-
wa), w domu kultury w Tro-
kach (najpierw w małej sali, a 
wraz z przybywaniem chętnych 
uczestniczenia w nich – w sali 
dyskotekowej). Myślę, że gdy 
na imprezę przychodzi oko-
ło 100 osób, to nie jest mało i 
świadczy o tym, że ludzie chcą 
spędzać święta w swoim gronie. 
Wielką popularnością cieszy-
ły się zabawy karnawałowe, ale 
wymagają one więcej wysiłku i 
pomysłowości w przygotowa-
niu strojów, masek. Przez to też 
pozostają na długo w pamięci. 
Ciekawe, czy ostatnio się trochę 
lenimy, czy brakuje nam już po-
mysłów, by zabawić się na praw-
dziwej karnawałowej zabawie.

Dużo pracy w przygoto-
wanie imprez wkładają człon-
kowie zespołu „Troczanie” 
wraz z kierownikami i staro-
stami zespołu: Zofia Czapkow-
ska, Teodor Linkiewicz, Dina-
ra Karaniewska, Włodzimierz 
Saszenko, Ilona Szukiełowicz, 
Renata Beker, Algimantas Do-
čkus, Bożena Bielak. Serdeczne 
słowa podzięki należą się rów-
nież Danucie Jepifanowej, Ire-
nie Markowskiej, Aleksandrze 
Sawickiej, Kamili Chaleckiej, 
Alinie Jakonis, aktywnej mło-
dzieży i wielu innym.     

Wiele razy organizowali-
śmy święta zapustowe, w któ-
rych uczestniczyli nie tylko 
członkowie naszego koła, ale 
też zespół „Radasta”, rudzisz-
czanie. Podczas święta win-
szowaliśmy z okazji jubileuszu 
naszego sponsora Janusza Ma-
linowskiego. 

Przy sklepie pana Malinow-
skiego spotykaliśmy przed laty 

prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Wałęsę. Chociaż 
w planie jego wizyty do Trok 
nie było spotkania z Polakami, 
jednak towarzysząca mu eskor-
ta tu się zatrzymała. Prezydent 
z żoną wysiedli z samochodu, 
obcowali z mieszkańcami Trok, 
słuchali trockich piosenek.

Od 2000 roku organizujemy 
rodzinne zloty turystyczne, któ-
re nazwaliśmy „Uśmiech lata”. 
W tym roku planujemy już 14 
zlot. Jest to impreza wymagają-
ca wiele pracy organizacyjnej. 
Pierwsze zloty odbywały się nad 
jeziorem Bołosie, czyli u Madeja, 
potem przy Akmenie, Olsokach, 
ostatnio w Pawłowlandzie. Ileż 
musieli się napracować członko-
wie koła, by należycie przygoto-
wać teren. Sami kosiliśmy trawę, 
urządzaliśmy boiska, ustawiali-
śmy namioty, kioski, ubikacje, 
generatory prądu.

Naprawdę niezapomniane 
zostaną niektóre imprezy, jak 
koszykówka nocna przy świetle 
reflektorów samochodowych, 
czy mecz piłki nożnej pomię-
dzy kobietami i mężczyznami. 
A nagrodą specjalną była skrzy-
nia szampana, którą ufundował 
nasz stały sponsor Janusz Mali-
nowski. Niestrudzonym sędzią 
i opiekunem sprzętu sportowe-
go był Władysław Czapkowski.

Doskonale pamiętamy świę-
to fajerwerków, ufundowane 
przez Edwarda Stefanowicza; 
dyskoteki do rana pod muzy-
kę Ryszarda Rynkowskiego. 
Tradycją zlotów stały się zupa 
grzybowa i rybna, szykowane 
przez naszych kuchmistrzów –  
rodzinę Karstenów (Czesławę 
i Wiktora) oraz Irenę Narkie-

wicz. Niezatarte wrażenia po-
zostawiła obowiązkowa sztafeta 
turystyczna według Piotra Kar-
powicza; konkursy artystycz-
ne Danuty Jepifanowej i Ireny 
Markowskiej. Nie potrafił nas 
wystraszyć   nawet przez dwa 
tygodnie padający deszcz – zlot 
mimo wszystko odbył się. Słowa 
podziękowania należą się rów-
nież Januszowi Sokołowskiemu 
– naszemu Świętemu Mikołajo-
wi i Neptunowi oraz Danielo-
wi Lipskiemu – wyśmienitemu 
fotografowi.

Przez pewien okres działa-
ło w Trokach koło pań, koło 
„Nasza rodzina”. Aktywnie 
pracowały tu panie Aleksandra 
Morkunienė, Józefa Łyczkow-
ska, Zofia Czapkowska, Irena 
Potocka, Regina Tichonowa. 
Odbywały się naprawdę cieka-
we spotkania tematyczne, coś  
w rodzaju Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

W swoim czasie braliśmy też 
udział w zbiórce datków powo-
dzianom w Polsce. Dopóki mie-
liśmy możliwość, otrzymywa-
liśmy i dostarczaliśmy paczki 
żywnościowe osobom potrze-
bującym wsparcia. 

Członkowie naszego koła 
mają możliwość sportować nie 
ponosząc dodatkowych kosz-
tów, bo we środy gratisowo salę 
sportową  udostępnia nam troc-
ka szkoła.

Przed laty zorganizowa-
liśmy kilka wyjazdów do Ka-
tynia. Mieliśmy wycieczki po 
Wilnie z przewodnikiem Lud-
miłą Siekacką; do Kalwarii Wi-
leńskiej z księdzem Valdasem 
Girdziušasem, jak też do Sza-
wel, na górę Krzyży; wspólnie 
odwiedzaliśmy również szopki 
w wileńskich kościołach. 

W ciągu ostatnich sześciu 
lat organizujemy wyjazdy do 
Mrągowa,  na Festyny Kultury 
Kresowej. Planujemy drogę tak, 
aby zwiedzić i Polskę. Byliśmy 
w Wigrach, Giżycku, Elblągu, 
Ełku, Kętrzynie, Puszczy Bia-

łowieskiej.
Trockie koło ZPL bierze 

czynny udział w imprezach or-
ganizowanych przez  Oddział 
Rejonowy Związku Polaków na 
Litwie. Tych imprez jest niema-
ło. Corocznie odbywają się do-
żynki, letnie i zimowe igrzyska 
sportowe, dzień pierwszoklasi-
sty, obchodzimy Święto Odro-
dzenia Niepodległości Polski, 
Dzień Polonii i Polaków za Gra-
nicą, uczestniczymy w Festynie 
Kultury Polskiej „Dźwięcz, pol-
ska pieśni”. A propos, skąd się 
wzięła ta nazwa? Otóż, było to 
na II festynie w Rudziszkach. 
Nazwę zaproponowało koło 
trockie i wygrało konkurs, pro-
wadzony przez śp. Reginę Cie-
chanowicz.

Dodajmy do tego jeszcze 
święta rejonowe, państwowe, w 
których także bierzemy udział. 
Nie jesteśmy bierni, chociaż, 
należy przyznać, mogliby-
śmy być  bardziej aktywni. Być 
może coś zapomniałem, kogoś 
nie wymieniłem... Cóż, proszę 
wybaczyć, czas robi swoje... Od 
tego, na ile będziemy aktywni, 
ile nowych propozycji i pomy-
słów się narodzi, o tyle  będzie 
różnorodniejsza, bardziej cie-
kawa i efektywna działalność 
naszej społecznej organizacji 
– Związku Polaków na Litwie. 

Wszystkim składam najser-
deczniejsze życzenia z okazji ju-
bileuszu 25-lecia Związku Po-
laków na Litwie, życzę dobrego 
zdrowia, aktywności społecznej 
oraz jedności i zgody. 

Tadeusz Tuczkowski,
 prezes koła ZPL  

w Trokach, 
wiceprezes Trockiego 

Oddziału Rejonowego ZPL
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PODCZAS DOŻYNEK TROCKIE STOISKO ZAWSZE PREZENTUJE SIĘ OKAZALE I NIE USTĘPUJE NIKOMU W ŚPIEWANIU
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Rok 25-lecia ZPL

W szkolnej auli zebrali się nie 
tylko członkowie koła ZPL, ale 
też dyrekcja, sympatycy Związ-
ku, uczniowie, którzy przygoto-
wali na tę uroczystość program 
koncertowy.  Zebranych witała 
dyrektor szkoły Danuta Silienė, 
zaś prezes szkolnego koła Wik-
tor Łowczyk przedstawił kole-
gom szanownych gości: prezesa 
Związku Polaków na Litwie, po-
sła Michała Mackiewicza, pre-
zesa Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie 
„Macierz Szkolna”, posła Józe-
fa Kwiatkowskiego, wiceminister 
energetyki Litwy Renatę Cytacką 
(jej córki uczęszczają do tej szko-
ły), radcę Ambasady RP w Wilnie 
Annę Marię Kasińską oraz prezes 
Wileńskiego Oddziału Miejskie-
go ZPL Alicję Pietrowicz.

 Uroczystość rozpoczął kon-
cert szkolnego polskiego ludo-
wego zespołu pieśni i tańca „Wi-
lenka”. Warto odnotować, że ten 
znany daleko poza murami szko-
ły zespół liczy już 42 lata i ma 
na swym koncie setki koncertów 
zarówno na Litwie, jak i w Pol-
sce oraz innych krajach Europy; 
jest uczestnikiem wielu warszta-
tów i festiwali, zdobywał laury w 
międzynarodowych konkursach. 
Jego kierownikiem jest od lat na-
uczycielka muzyki Janina Łabul, 
a zaprezentowany program arty-
styczny został przygotowany we 
współpracy z polonistką Danutą 
Korkus. Złożyły się nań tańce i 
piosenki wykonywane przez naj-
starszą i średnią grupę zespola-

Polskość ma służyć  
przyszłości

W ramach obchodów 25-lecia Związku Polaków na Litwie jubileuszowe uroczystości  
odbyły się w ubiegłym tygodniu w kole Wileńskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli.  
Szkoła ta należy do najliczniejszych polskich szkół miasta – naukę pobiera tu obecnie  
866 uczniów. W 38 kompletach klasowych pracuje ponad stu nauczycieli.

ków o tematyce ludowej i patrio-
tycznej. Należy podkreślić też to, 
że zespół ma w swym repertuarze 
również folklor wileński, m. in. 
obrazki z tradycyjnego Kaziuka. 

O historii powstania i dzia-
łalności szkolnego koła ZPL 
opowiedział jego obecny pre-
zes, nauczyciel historii Wiktor 
Łowczyk. Odnotował, że na fali 
odrodzenia narodowego i kon-
solidacji rodaków, koło w szkole 
zostało założone w 1990 roku, 
a jego pierwszym prezesem była 
nauczycielka biologii, śp. Jadwi-
ga Kunicka. Członkowie koła ak-
tywnie włączyli się w działalność 
społeczną i patriotyczną. Posta-
nowiono wzmocnić wychowanie 
patriotyczne młodzieży poprzez 
wprowadzenie lekcji historii Pol-
ski, obchody świąt narodowych, 
imprezy poświęcone pamięci wy-
bitnych Polaków oraz odwiedza-
nie miejsc pamięci narodowej. 

 Aktywna działalność koła 
została wyhamowana wówczas, 
kiedy ówczesna administracja 
szkoły uległa presji władz i po-
stanowiła wyeliminować Zwią-
zek ze szkoły. Tak też się stało, 
były to nie najlepsze lata w histo-
rii szkoły. Po wyborach samorzą-
dowych w 2002 roku zmieniało 
się kierownictwo szkoły, poja-
wiły się konflikty i to negatyw-
nie wpłynęło na jej prestiż. W 
tym też czasie startowała refor-
ma szkolnictwa, która zakładała 
likwidację szkół średnich. Poja-
wiło się więc zagrożenie dla przy-
szłości placówki. Taka sytuacja 

zmusiła społeczność szkolną do 
szukania sił, które mogły szko-
le pomóc. Jedną z nich okazał 
się Związek Polaków na Litwie, 
którego celem jest troska o za-
chowanie szkolnictwa polskiego.

 We wrześniu 2007 roku zo-
stała reaktywowana działalność 
koła ZPL. Na prezesa została 
wybrana Janina Łabul. Nie tylko 
działalność wznowili byli człon-
kowie, ale też wstępowali nowi, w 
tym starszoklasiści. Dziś jest tak, 
że w imprezach i akcjach prze-
prowadzanych przez Związek 
Polaków na Litwie, jego Miejski 
Oddział, biorą udział nie tylko 
członkowie koła, ale też więk-
szość szkolnej społeczności.

 Dziś, jak i przed laty, głów-
nym kierunkiem działalności 
koła jest umacnianie w mło-
dzieży uczucia patriotyzmu i 
odpowiedzialności za przyszłość 
Polaków na Litwie. Imprezy, ob-
chody świąt, wycieczki, kontak-
ty z partnerskimi szkołami –  
m. in. z Zagórowa i Krakowa 
– służą temu celowi. W takich 
projektach aktywnie uczestniczą 
nauczycielki historii Maria Nar-
kiewicz i Maryna Taraszkiewicz. 
Do poznawania i zgłębiania języ-
ka ojczystego służą imprezy po-
święcone patronowi, olimpiady 
języka polskiego, w których przy-
gotowaniu uczestniczą polonist-
ki Irena Matoszko, Irena Suchoc-
ka, Barbara Dajnowicz, Danuta 
Korkus. Wielki wkład w wycho-
wanie patriotyczne dzieci od naj-
młodszych lat wnoszą nauczy-

cielki klas początkowych na czele 
z wicedyrektor Heleną Marcin-
kiewicz. Organizowane obchody 
świąt narodowych, wycieczki do-
brze temu służą. Aktywnie dzia-
łają w pracy koła Teresa Kolen-
da, Helena Górniewicz, Maria 
Bortkiewicz, Maria Rynkiewicz, 
Władysława Giebień, Jolan-
ta Kozak, Halina Stankiewicz, 
Henryk Sinkiewicz. Szkoła bie-
rze aktywny udział w pochodach 
z okazji Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą, sprzątaniu Cmenta-
rza Bernardyńskiego i na Rossie. 
Organizować te akcje pomagają 
Leokadia Kijewicz, Zbigniew Mi-
konis oraz Jolanta Nowosielska. 

W roku 2009 członkowie 
koła postanowili ubiegać się o 
Kartę Polaka. Do grona ZPL-
-owców dołączyli niezrzeszeni 
nauczyciele, pracownicy szko-
ły, krewni. Ogółem Kartę Pola-
ka otrzymało wówczas 50 osób. 
To wydarzenie zapoczątkowało 
piękną tradycję: uczniowie klas 
dwunastych ubiegają się o Kar-
tę Polaka i  w uroczystej atmos-
ferze otrzymują dokument po-
twierdzający ich przynależność 
do narodu polskiego. 

Taka działalność i inicjatywy 
z pewnością mają wpływ na to, 
że młodzież z Syrokomlówki ma 
głębokie przekonanie o potrze-
bie służenia sprawie polskości na 
Wileńszczyźnie też po ukończe-
niu szkoły, kiedy trafia do innych 
kół działających w mieście, bądź 
sama je zakłada. Tak jest w Wi-
leńskiej Filii Uniwersytetu Bia-

łostockiego. Aktywiści tego koła 
działalność związkową zaczęli w 
szkole, byli członkami „Wilen-
ki”. Jako studenci aktywnie po-
magali w pracach porządkowych 
w Zułowie. 

Kończąc swoje wystąpie-
nie Wiktor Łowczyk dziękował 
wszystkim kolegom za aktywny 
udział w działalności koła ZPL, 
zaś kierownictwu Związku Pola-
ków na Litwie życzył wytrwałości 
w kontynuowaniu pracy społecz-
nej, która umacnia wspólnotę 
duchową Polaków na Litwie. 

Zabierający głos prezes ZPL 
Michał Mackiewicz wysoko oce-
nił pracę szkoły, członków ZPL 
w wychowaniu młodzieży, któ-
ra może służyć pięknym przykła-
dem innym placówkom oświa-
towym. Mówił też o tym, jaką 
dziś kondycję posiada ta spo-
łeczna organizacja licząca około  
12 tysięcy członków w 16 oddzia-
łach; o osiągnięciach solidarnej 
społeczności polskiej i planach na 
przyszłość. Wraz z prezes Miej-
skiego Oddziału Alicją Pietro-
wicz wręczył Dyplomy Uznania 
za pracę na rzecz krzewienia pol-
skości 22 nauczycielom.

Do kolegów zwrócił się też 
prezes „Macierzy Szkolnej” Jó-
zef Kwiatkowski. Odnotował on, 
że nauczyciele od początku od-
rodzenia aktywnie włączyli się 
w tworzenie struktur zarówno 
Związku Polaków na Litwie, jak i 
“Macierzy Szkolnej”. Dziękował 
pedagogom i dyrekcji, gratulował 
sukcesów, zarówno w kształceniu 
młodzieży jak i jej wychowaniu 
w duchu poszanowania języka 
ojczystego, tradycji, znajomo-
ści historii. Życzył też, by nadal 
mogła wydajnie pracować, cze-
mu ma też sprzyjać reorganizacja 
placówki, która dzięki determi-
nacji dyrekcji i całej społeczności 
szkolnej nie zaszkodzi szkole, a 
ją wzmocni. 

Uroczystość została uwień-
czona podniosłym akcentem: 
radca Ambasady RP w Wilnie 
Anna Maria Kasińska wręczyła 
kilkudziesięciu uczniom Karty 
Polaka. 

Dobrze by było, by też inne 
polskie szkoły zechciały tę tra-
dycję od Syrokomlówki przejąć 
i zadbały o to, by młodzież na-
sza właśnie w szkole potrafiła 
sobie odpowiedzieć na pytanie 
kim jest, jakie ma korzenie, co 
łączy ją z narodem, którego po-
nad 200-tysięczną rodzinę sta-
nowi na Litwie.

Janina Lisiewicz
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KOŁO ZPL SYROKOMLÓWKI WRAZ Z GOŚĆMI
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Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli  
w Wilnie 

 z polskim językiem nauczania zaprasza dzieci do 
klasy pierwszej oraz do grupy przygotowawczej (zerówki).

NASZA SZKOŁA – TO:
* 60 LAT TRADYCJI * 92 NAUCZYCIELI * 868 UCZNIÓW *
* OD 42 LAT – NAJSTARSZY NA LITWIE POLSKI LUDOWY 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WILENKA”! *
* PO LEKCJACH – BEZPŁATNA ŚWIETLICA I MOŻLIWOŚĆ 

ZAJĘĆ W KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ *

Fachowa pomoc logopedy, psychologa,  
pedagoga specjalnego i socjalnego! 

Wokalny zespolik „Tęcza”,  
studium taneczne Tomasa Petreikisa oraz  

możliwość odpoczynku i szkolenia  
w turnusie letnim „Šokių studijos stovykla”! 

Zastępy harcerskie i drużyna zuchów  
„Uśmiechnięte słoneczka”!

5 kwietnia (w sobotę) ogłaszamy  
Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych pierwszoklasistów,  

dzieci grupy przygotowawczej (zerówki),  
ich rodziców, opiekunów, dziadków  

i wszystkich zainteresowanych.
W PROGRAMIE:

•	 Przedstawienie uczniów klas czwartych „W gronie przyjaciół”; 
•	 Tańce towarzyskie uczestników studium tanecznego T. Pe-

treikisa;
•	 Piosenki w wykonaniu zespoliku wokalnego „Tęcza”;
•	 Popisy Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”;
•	 Zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw, zapoznanie się z na-

uczycielkami, konsultacje ze specjalistami (logopedą, psy-
chologiem, pedagogiem specjalnym i socjalnym). 

Początek imprezy o godzinie 11.00!!!

Adres szkoły: Linkmenu 8, tel.: (8-5)2732230
Informacja o szkole: www.syrokomla.lt

e-mail:rastine@ sirokomles.vilnius.lm.lt

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 na-

uczania przy ul. Antakalnio 33 i Minties 3.
Dzieciom zapewniamy:

opiekę nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, do-
bre 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

W auli szkoły przy ulicy 
Minties zebrali się członkowie 
koła ZPL, uczniowie klas IV-X, 
kierownictwo szkoły: dyrektor 
Edyta Zubel oraz wicedyrektor-
ki Regina Sawlewicz i Swietłana 
Nowelska. Na uroczystość przy-
byli też goście – prezes Związku 
Polaków na Litwie, poseł Michał 
Mackiewicz oraz prezes Wileń-
skiego Oddziału Miejskiego ZPL 
Alicja Pietrowicz.

Zebranych witała prezes koła 
Filii Regina Sinkiewicz. O dzia-
łalności koła ZPL obecni mogli 
się dowiedzieć z wyświetlanych 
na ekranie zdjęć. Troszcząc się o 
wychowanie uczniów w duchu 
poszanowania języka ojczyste-
go, znajomości historii i tradycji 
narodowych nauczyciele dbają 
o to, by stali się oni aktywnymi 
strażnikami tych wartości.

Uczniowie od Wiwulskiego 
dbają o uporządkowanie grobu 
swego patrona, biorą aktywny 
udział w sprzątaniu Cmenta-
rza Wojskowego na Antokolu, 
gdzie przed Dniem Zadusznym 
porządkują miejsca spoczynku 
zarówno polskich żołnierzy – 
legionistów, jak też niemieckich 
i litewskich.

Świąteczne akademie i kon-
certy organizują z okazji świąt 

Szkolna rodzina

Uczcić jubileusz 25-lecia Związku Polaków na Litwie członkowie 
koła ZPL w Filii Nauczania Podstawowego im. A. Wiwulskiego  
Wileńskiej Szkoły Średniej im. J. Lelewela postanowili wraz z 
uczniami na imprezie zapustowej.

narodowych – 11 listopada jak 
i 16 lutego, biorą udział w po-
chodzie z okazji Dnia Polonii i 
Polaków za Granicą.

Wielką popularnością cie-
szą się w tej szkole konkursy 
talentów, intelektu, święta ję-
zyków europejskich – pomagają 
one uczniom w odkryciu swoich 
zdolności. Tak samo zresztą jak 
i konkursy z matematyki, fizyki, 
udział w zmaganiach recytator-
skich „Kresy”.

Szkoła stara się być atrakcyj-
ną nie tylko dla dzieci, ale też 
skupić wokół siebie  rodziców i 
dziadków, czemu dobrze służą 
Dzień Babci i Dzień Dziadka, 
Święto Matki, wspólne spotka-
nia opłatkowe i zapusty.

W tej stosunkowo niedużej 
szkole – naukę pobiera tu 146 
uczniów – nauczyciele starają się 
stworzyć swoim wychowankom 
prawdziwie rodzinną, swojską 
atmosferę. To nietrudno było 
dostrzec podczas świątecznej 
imprezy. Uczniowie wspaniale 
bawili się wraz z nauczycielami: 
brali udział w konkursach, zga-
dywankach, wspólnie tańczyli. 
A kiedy nauczyciele – członko-
wie koła ZPL – byli nagradzani 
przez prezesa Michała Mackie-
wicza Dyplomami Uznania, to 
każdemu wyróżnieniu towarzy-
szyły huczne oklaski.

Składając życzenia pedago-
gom i witając szkolną społecz-
ność prezes Michał Mackiewicz 
opowiedział zebranym o działal-
ności Związku, podkreślił rolę 
oddziałów i poszczególnych 
kół ZPL w pielęgnowaniu języ-
ka i tradycji, przekazanych nam 
przez praojców.

Prezes życzył uczniom i na-

uczycielom, by zawsze w swo-
jej szkole czuli się jak w domu, 
jak w rodzinie, właśnie tak, jak 
to było na sali podczas imprezy 
zapustowej.

Ale i na co dzień musi tu być 
komfortowo jak dla pedagogów, 
tak i ich wychowanków, ponie-
waż jest tu swojsko i przytul-
nie, estetycznie są urządzone 
pracownie. Szczególnie barw-
nie jest w klasie, gdzie są naj-
młodsze dzieci – zerówkowicze. 
Tego roku jest ich dziewięcioro, 
zaś pierwszoklasistów – 12. Gdy 
zostaną uczniami podstawówki, 
będą mogli, tak jak ich starsi ko-
ledzy, spędzać ferie wraz z kole-
gami z zaprzyjaźnionej szkoły 
w Łodzi (uczniowie klas V-VI 
udają się we wrześniu do swych 
rówieśników w Macierzy już 
czwarty rok z rzędu). A ich ko-
ledzy  z klasy X będą mieli oka-
zję tej wiosny zwiedzić Kraków, 
Zakopane i Wieliczkę. Szkoła 
wesprze tę wycieczkę z uzyska-
nych od rodziców 2 proc. odpi-
sanego podatku na rzecz szkoły.

Wszyscy uczniowie zarówno z 
Lelewela jak i Wiwulskiego z nie-
cierpliwością czekają na jeden wy-
jątkowy dzień w miesiącu – tego 
dnia udają się na wycieczki: zwie-
dzają miasto, muzea, wystawy... A 
w dniu wagarowicza będą święto-
wali Dzień Ziemi. Szkoła jest dla 
uczniów miejscem, gdzie mogą za-
równo pobierać naukę, jak i wyka-
zać się swymi talentami, poszerzyć 
swoją wiedzę nie tylko z tradycyj-
nych dyscyplin, ale też ogólnej 
wiedzy o świecie, ludziach, ich 
osiągnięciach. I właśnie taka pla-
cówka ma szansę na sukces.

Janina Lisiewicz

WIELKĄ POPULARNOŚCIĄ 
CIESZĄ SIĘ 
W TEJ SZKOLE 
KONKURSY 
TALENTÓW, INTELEKTU...
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W niedzielę, 2 marca, na 
Laudzie głośno i hucznie świę-
towano zapusty. Z tej okazji  ze-
brano się w Syruciszkach. Impre-
za rozpoczęła się na podwórku 
siedziby należącej do wspólno-
ty wiejskiej, nieopodal parku, 
w którym kiedyś znajdował się 
piękny pałac należący do Syru-
ciów, później Komorowskich. 
Dziś pałac, niestety, jest ruiną. 

Od południa w całej wsi roz-
brzmiewała wesoła muzyka, a 
przebierańcy jeździli po wsi no-
woczesnym kuligiem – ciężarów-
ką, zaglądali do domów domaga-
jąc się poczęstunku, płatali różne 
figle. W Syruciszkach drzwi każ-
dego domostwa stały przed nimi 
otworem, gdyż kiedyś wierzono, 
że wraz z przebierańcami przy-
chodził dostatek i urodzaj. Ma-
ski były rozmaite: „cygańskie”, 
„panieńskie”, „białogłowskie”, 
„babskie”, „dziadowskie”. Nie-
które z nich zdobiły brody i su-
miaste wąsy. Jadący w kuligu pie-
kli bliny na ogniu rozpalonym w 

Zapusty na Laudzie

W zapustowy wieczór w auli 
szkoły podstawowej w Magu-
nach zebrali się członkowie 
ZPL i ich sympatycy, by wy-
mienić poglądy, pocieszyć się 
swoją pracą i osiągnięciami 
oraz, oczywiście, się zabawić. 
Bo przed nami okres skupienia 
i Wielkiego Postu. 

Spotkanie zaszczycili swo-
ją obecnością: prezes Święciań-
skiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, radna samorządu rejonu 
święciańskiego Irena Bejnar, rol-
nik oraz radny Antoni Jundo z 
małżonką, dyrektor Gimnazjum 
„Żejmiana” w Podbrodziu Kata-
rzyna Maciusowicz. Na spotka-
nie pod przewodnictwem sta-
rosty gminy maguńskiej Jonasa 
Vaivilavičiusa przybyli miejsco-
wi mieszkańcy, pracownicy sta-
rostwa, okoliczni gospodarze.   

Podczas uroczystości prezes 

W gronie rodaków

Oddziału Irena Bejnar wręczyła 
Dyplomy Uznania tym człon-
kom Związku, którzy przed 25 
laty stali u źródeł zakładania 
ZPL, nie tracili wiary i nadziei 
w odrodzenie polskości, aktyw-
nie uczestniczyli w pielęgnowa-
niu i zachowaniu obyczajów i 
języka ojców.

Zabierając głos prezes dzię-
kowała rodakom za nieustającą 
troskę o rozwój polskiej kultury. 
Maguny, Preny i okolice zawsze 
słynęły z tego, że tu pamiętano 
o korzeniach, polskich trady-
cjach, historii tej ziemi.

Świąteczne spotkanie umi-
lono wesołym przedstawieniem 
zapustowym przygotowanym 
przez nauczycieli i pracowników 
szkoły. Wśród przebierańcow 
byli Cyganie, gospodarz z go-
spodynią, a najbardziej wszyst-
kich oczarowała „koza”. 

Po przedstawieniu rozpoczę-
ły się wspólne zabawy i konkur-
sy. Bawiono się do późnego wie-
czoru.

Trudno przecenić znaczenie 
takich spotkań dla ludzi, któ-
rych łączy nie tylko miejsce za-
mieszkania, ale też wspólnota 
duchowa, spuścizna kulturowa 
zachowana w ciągu dziesiąt-
ków lat. Służą one bez wątpie-
nia temu, by nadal polskie tra-
dycje, miejscowe zwyczaje na 
Ziemi Święciańskiej trwały i 
stały się bogactwem kolejnych 
pokoleń. Właśnie ten cel przy-
świeca wszystkim tym, kto wiele 
sił wkłada w ich pielęgnowanie. 
A udane imprezy dopingują do 
dalszej działalności.

Walery Jemieljanow

metalowej beczce. Słychać było 
wesołe, specjalnie na to święto 
przygotowane piosenki.

Na zapusty stawiły się trzy po-
kolenia: dzieci, rodzice i dziad-
kowie. Zebranych bardzo ciepło 
przywitał Henrikas Docius, wi-
ceprezes wspólnoty syruciskiej, 
który bawił publiczność również 
grając na harmonii. Na zabawę 
zapustową tradycyjnie przybyli 
Cyganie, Konopiasty (Kanapinis) 
i Słoninowy (Lašininis). Kono-
piasty symbolizował okres Wiel-
kiego Postu, Słoninowy – czas je-
dzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy 
stoczyli ze sobą walkę, a wygrał 
jak zawsze Konopiasty, gdyż na-
stępuje post i do Wielkanocy za-
leca się nie jeść mięsa. 

Zgodnie z prastarym obycza-
jem palona była marzanna – ku-
kła zrobiona ze słomy i gałganów, 
symbolizująca zimę, choroby, 
wszelkie zło. Tym obrzędem wy-
pędzano zimę i przywoływano 
wiosnę. Przebierańcy wciągnęli 
do wesołej zabawy dzieci i oso-

by starsze. Pod dźwięki skocznej 
muzyki wesoło tańczono, bawio-
no się i grzano przy ognisku.

Po spaleniu marzanny w sali 
siedziby wspólnoty wiejskiej od-
był się koncert. Przed  publicz-
nością wystąpiły dwa zespo-
ły: polski zespół „Issa” (kier. 
Waleria Wansewicz) i litewski 
zespół śpiewaczy pod kierow-
nictwem Kęstutisa Volkusa, 

przy akompaniamencie Aldo-
ny Sasnauskienė. Razem z nimi 
śpiewały również litewskie pio-
senki cztery panie z „Issy”. Na-
leży podkreślić, że polski zespół 
wystąpił z nowym programem.

Po koncercie biesiadowano 
przy zapustowym stole, winszo-
wano jubilatów. Organizatorzy 
i uczestnicy zadbali o suty po-
częstunek. Częstowano się gorą-

cą kaszą, smakowitymi blinami 
różnych gatunków, tradycyjny-
mi chrustami, pączkami i inny-
mi przysmakami zapustowymi. 
O to, by nikt nie został głodny, 
szczególnie dbała członkini 
„Issy”, bardzo gościnna miesz-
kanka Syruciszek Nina Milienė, 
której mama była Polką. 

(Inf. wł.)
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W grupach podsumowano wyniki

SIATKÓWKA
9 marca, w ostatnim meczu w grupie A, spotkały się drużyny „United” i „MJB” (Mickuny). Siat-

karze z Mickun rozpoczęli grę wielce nerwowo i to znalazło odbicie w wynikach pierwszego setu. 
Następny set wyglądał lepiej, jednak wyraźnie czegoś brakowało. W trzecim secie siatkarze z „MJB” 
rozluźnili się i rozpoczęła się bardzo wyrównana gra. Jednak w końcu popełnili z rzędu kilka błędów 
i nie udało się im zmienić końcowego wyniku – 3:0 dla „United”. 

Ponieważ wszystkie drużyny z grupy A już zagrały ze sobą, można podsumować wyniki, które wy-
glądają następująco:

Chcemy złożyć gratulacje faworytom danej grupy. Życzymy, by fortuna ich nie opuściła też w dal-
szych spotkaniach Turnieju, gdzie będą musieli zmierzyć się z liderami grupy B.

Zaś w grupie B jeszcze nie został zagrany ostatni mecz, dlatego wyniki wyglądają następująco:

Można więc z dużym prawdopodobieństwem prognozować, jak drużyny podzielą miejsca w grupie B. 
W tym tygodniu mają się spotkać drużyny „Bujwidze” i „Ławaryszki”, po czym będzie jasny dal-

szy rozkład rozgrywek siatkarskich, a mianowicie, kto z kim ma jeszcze stać do walki na drodze o wy-
marzone pierwsze miejsce.

KOSZYKÓWKA
8 marca w koszykarskim turnieju odbywały się ostatnie spotka-

nia w grupach. W pierwszym spotkaniu drużyna „Speditors” po-
konała drużynę „Gierwiaty” z wynikiem – 53:48. Druga gra była 
bardziej owocna dla drużyny „TG Sokół”, która zwyciężyła prze-
ciwników z Kowalczuk – 47:31. W trzecim meczu, z minimalną 
przewagą punktów, koszykarze z Landwarowa przegrali dla druży-
ny „Stogodangos.lt” – 43:41. Porażki doznała też „Irsana”, którą 
pokonał „Polonus” z wynikiem – 78:65. Niepowodzenie czekało 
tego dnia również koszykarzy z drużyny „Mixed”, którą pokonali 
z dość dużą przewagą zawodnicy z „UWB” – 66:36.

Oto jak wygląda klasyfikacja drużyn w grupach koszykarskich:

Gratulujemy liderom grupy A i B. Życzymy dobrych wyników 
również w dalszych rozgrywkach Turnieju. 

Kolejne rozgrywki zarówno w siatkówce jak i koszykówce odbędą 
się już w następny weekend – 15-16 marca. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do obejrzenia intrygujących ćwierćfinałowych meczów. 

Centrum Sportowe ZPL

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-
kowie 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 współczucia człon-
kom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzę-
dy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na 
adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.
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Redaktor: Janina Lisiewicz
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Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

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

Z okazji Dnia Urodzin Szanownej Pani 
Alinie RUDZIŃSKIEJ życzymy: długich 
lat życia przepełnionych zdrowiem i 
szczęściem, dni pełnych radości oraz 
wszelkich łask Bożych.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70-lecia 
Urodzin Stanisławowi SKINDEROWI  
najserdeczniejsze życzenia wraz z 
wierszem:

Urodziny – dzień radosny. 
Pełen kwiatów, zapachu wiosny.
Dziś chcemy złożyć Panu życzenia:
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Panu słońce jasno świeci
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki, troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone 
Są dla Pana przeznaczone.

składa Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu Konstan-
temu PIETRYCZENCE najserdeczniej-
sze życzenia: 

Bądź szczęśliwy też w przyszłości,
dużo zdrowia i radości.
Smutek niechaj Cię omija,
Radość niech Ci zawsze sprzyja.
Niech Cię cieszy każdy dzień,
Troski niech odejdą w cień.
Niech Cię kocha cały świat, 
W zdrowiu, szczęściu do 100 lat.

składa rodzina Kozakiewiczów

Już po raz dziesiąty Dom 
Polski rozbrzmiewał dziecięcy-
mi głosami, śmiechem i gwarem 
– to polskie dzieci z przedszkoli 
Wilna oraz rejonu wileńskiego – 
ogółem ponad 350 dzieci z 31 pla-
cówek  – przybyli wraz ze swymi 
rodzicami i wychowawczyniami, 
by wziąć udział w bardzo miłym 
festiwalu „Rozśpiewane przed-
szkole”. O tym, że polskie przed-
szkole na Litwie można uznać za 
naprawdę „rozśpiewane” mógł się 
przekonać każdy, kto 10 marca 
zawitał w progi Domu Polskiego. 

Na początku warto odnoto-
wać bardzo piękny wystrój sceny 
– mogliśmy się przekonać, że z ko-
lorowych balonów różnej formy 
można tworzyć prawdziwe cuda: 
zwierzaki, nutki, literki, kwiatki – 
słowem, wszystko co się pragnie, 
pod warunkiem, że się ma umiejęt-
ne ręce, a takich nie zbywa wśród 
pań przedszkolanek.

I oto w tak pięknie udekoro-
wanej i wypełnionej do ostatnie-
go miejsca sali pomysłodawca 
i organizator Festiwalu Apolo-
nia Skakowska – prezes-dyrek-
tor Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie im. St. Moniuszki witała 
zebranych, ogłaszając rozpoczę-
cie jubileuszowego – X Festiwa-
lu „Rozśpiewane przedszkole”. 
Przypominając minione lata i 
to, jak się Festiwal rodził – na 
początku brało w nim udział 
zaledwie kilka grup przedszko-
laków – prezes podkreśliła, że 
przedszkole jest tym miejscem 
na ziemi, w którym panuje nie-
zwykła atmosfera. Więc dzięko-
wała kierownictwu przedszkoli, 
wychowawczyniom, nauczyciel-
kom muzyki oraz rodzicom za 
to, że w tym łańcuszku dobrych 
spraw ich nie zabrakło. Mało 
tego, Festiwale ciągle się dosko-
nalą: repertuar, stroje, umiejęt-
ności aktorskie dzieci są wciąż 
szlifowane i dziś mogą nas za-
dziwić pomysłowością, estety-
ką. Słowem, dać dużo radości i 
nadziei na to, że te dzieci też w 
przyszłości z kulturą, piosenką 

Rozśpiewane przedszkola

X Festiwal Polskich Przedszkoli Wilna i Wileńszczyzny  
„Rozśpiewane przedszkole” odbył się 10 marca br. w Domu Polskim 
w Wilnie z inicjatywy Centrum Kultury Polskiej na Litwie  
im St. Moniuszki.

w języku ojczystym będą miały 
do czynienia.

Festiwal zainaugurowano od-
śpiewaniem hymnu przdszkola-
ków „Podajmy sobie ręce”, które-
go autorką jest Dorota Gellner. 
Imprezę prowadzili Katarzyna 
Romaszewska i Józef Kuczyński 
– uczniowie Wileńskiego Gim-
nazjum im. A. Mickiewicza. To 
oni wywoływali na scenę kolejne 
grupy przedszkolaków: z Wilna, 
Niemieża, Mickun, Glinciszek, 
Pogir, Niemenczyna i innych 
miejscowości, by w ciągu pięciu 
minut mogły się zaprezentować 
na festiwalowej scenie.

Jak zaznaczyły w końcu świą-
tecznego maratonu panie z jury 
Festiwalu Jadwiga Ksiendzo-
wa (wicedyrektor przedszkola 
„Kluczyk” z Wilna) oraz Alina 
Balkuvienė (nauczycielka muzy-
ki  z Gimnazjum im. F. Ruszczyca 
w Rudominie), dzieci z roku na 
rok są coraz lepiej przygotowane 
oraz mają odpowiednio dobrany 
repertuar – składają się na niego 
piosenki o tematyce dziecięcej. 
Mogliśmy usłyszeć wyśpiewane 
opowieści o  ukochanym przez 
dzieci zwierzaku – misiu, żab-
kach, wesołych nutkach, malowa-
nym zajączku i kotku-kłopotku, 
leśnych duszkach i innych boha-
terach z bajek dla milusińskich. 
Nie zabrakło też utworów ludo-
wych („Kukułeczka” w wykona-
niu dzieci ze szkoły-przedszkola 
„Źródełko”; „Zasiali górale” – w 
wykonaniu maluchów z przed-
szkola „Dziadek do orzechów”) 
oraz patriotycznych („Przyby-
li ułani” – o nich śpiewały dzie-
ci z Glinciszek oraz przedszkola 
„Kasztan” w Wilnie).

Oddzielnej oceny są war-
te stroje, które powstały przy 
współpracy pań przedszkolanek 
oraz rodziców. Należy przyznać, 
że rodzice są bardzo mocno za-
angażowani w przygotowania do 
Festiwalu i bardzo licznie uczest-
niczyli w jubileuszowym święcie 
piosenki, kibicując i robiąc zdję-
cia swym pociechom.

I chociaż formuła Festiwa-
lu nie przewiduje przyznawa-
nia miejsc, to jednak trudno się 
powstrzymać od wyróżnienia 
tych jego uczestników, którzy 
naprawdę doskonale się przy-
gotowali. Wśród nich były gru-
py z: przedszkola w Rudominie 
(wychowawczyni Joanna Kle-
nowska), szkoły-przedszko-
la w Rudominie im. F. Ruszczy-
ca (nauczycielka muzyki Alina 
Balkuvienė), żłobka-przedszkola 
w Awiżeniach (wychowawczyni 
Jowita Juchniewicz), przedszko-
la „Wiaterek” (wychowawczyni 
Krystyna Bojdun), szkoły-przed-
szkola „Wilia” (wychowawczyni 
Waleria Martinionienė, nauczy-
cielka muzyki Anna Judycka), 
szkoły-przedszkola „Malowa-
ny latawiec” (nauczycielka mu-
zyki Ela Koralkiewicz, wycho-
wawczyni Bożena Bachariewa), 
z przedszkola w Niemenczynie 
(nauczycielka muzyki Iwanesa 
Żylewicz, wychowawczyni Jo-
lanta Šamotovičienė).

Oprócz pięknych chwil na 
scenie i gorących braw (widow-
nia dość aktywnie uczestniczyła 
w imprezie), dzieciaki otrzymały 
też słodycze i książki. A sponso-
rami nagród i całej imprezy była 
Ambasada Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Wilnie. Zaś jako organiza-
torzy programu przygotowanego 
przez Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. St. Moniuszki na 
czele z Apolonią Skakowską 
wystąpili kierownicy placówek 
przedszkolnych, wychowaw-
czynie oraz nauczyciele muzy-
ki wraz z rodzicami. Wszystkim 
im należą się również głośne bra-
wa i miłe słowa podziękowania. 
Warto odnotować, że polskie pla-
cówki dziecięce pracują bardzo 
twórczo i rodzice, którzy oddają 
swoje dzieci właśnie pod ich opie-
kę mogą się cieszyć z tego, że ich 
pociechy nie tylko są pod dobrą 
opieką, ale też mają możliwość 
rozwijać swe talenty. 

Janina Lisiewicz
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TAKIE UROCZE DZIECI NA PIĘKNIE UDEKOROWANEJ SCENIE

STUDIA W POLSCE

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie  
uprzejmie informuje,  

iż termin składania dokumentów na podjęcie studiów w Polsce  
na warunkach stypendialnych został wyznaczony na dni

od 24 marca do 4 kwietnia 2014 r. w godz. 9-13. 

Wszystkie informacje na temat zasad ubiegania się  
o stypendium rządu RP znajdują się na stronie  

Ambasady RP w Wilnie:

http://wilno.msz.gov.pl/pl/informacja_konsularne/
rekrutacja_na_studia/

Przypominamy, że każda wizyta w Wydziale Konsularnym  
Ambasady RP w Wilnie musi być poprzedzona elektroniczną  

rejestracją, której należy dokonać na stronie:
www.e-konsulat.gov.pl

wilno.msz.gov.pl


