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ZAGRAĆ UKRAIŃSKĄ 
KARTĄ 
W ubiegłą niedzielę jeden z polity-
ków socjaldemokracji, były minister 
spraw zagranicznych i ambasador 
Litwy w Polsce w programie telewi-
zyjnym zaproponował kolejne „prze-
ładowanie” („reset”) stosunków Litwy 
z Polską. Antanas Valionis uważa, że 
wielce powściągliwe stosunki pomię-
dzy obydwoma krajami nadszedł czas 
na nowo „przeładować” i temu wła-
śnie sprzyja sytuacja międzynarodo-
wa w naszym regionie, a mianowicie 

„Gdy wieje wiatr historii, ludziom, jak pięknym ptakom, rosną skrzydła” – słowa te, które padły ze sceny 
Domu Kultury w Trokach podczas uroczystej akademii z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Związku  
Polaków na Litwie oraz koła miasta Troki i Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL mogą służyć za motto tego 
zrywu patriotycznego, który nastąpił w stolicy kraju jezior na przełomie lat 80. i 90. minionego stulecia.  
Ludzie, którzy tu żyli z dziada pradziada, byli wierni tradycjom, wierze i mowie ojców, na fali odrodzenia 
uświadomili sobie, że wartości te należy nie tylko pielęgnować, ale też rozwijać i promować, kształtować  
poczucie dumy ze swych korzeni, historii, przynależności do wielkiego i bohaterskiego narodu oraz  
najważniejsze – zaszczepić te uczucia młodzieży, by też po upływie kolejnych dziesięcioleci i wieków, polskość 
w prastarych Trokach była nie „przelotnym wiatrem”, ale pojęciem, które uskrzydla, dodaje sił, by żyć z  
podniesioną głową na swojej ojcowiźnie w wielokulturowym regionie, jakim od wieków była Trocka Ziemia. 

KOŁO ZPL W TROKACH ŁĄCZY RÓŻNE POKOLENIA

Troki – polski 
wiatr historii

wspólne stanowisko Polski i Litwy oraz 
zaangażowanie (dodajmy, trochę jed-
nak różne) naszych krajów w obronie 
suwerenności Ukrainy. Proponuje on 
powrócić do uaktywnienia strategicz-
nego partnerstwa, bo, jak uważa, za-
istniały klimat polityczny udowodnił, 
że pojęcie zagrożenia tak naprawdę 
nigdzie nie zniknęło i sąsiednie kra-
je – Polska i Litwa – potrzebują sie-
bie nawzajem.  Paradoks, ale właśnie 
poważny konflikt w regionie nasunął 
panu ambasadorowi do specjalnych 
poruczeń myśl o polsko-litewskim po-

nownym zbliżeniu. Wydaje się jednak, 
że nie tylko to. Otóż, wcale nie w żół-
wim tempie zbliża się dzień 14 kwiet-
nia – 20. rocznica podpisania Traktatu 
o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosun-
kach pomiędzy Polską a Litwą. Jubi-
leusze mają to do siebie, że lubią być 
uhonorowane osiągnięciami. A na li-
nii Polska – Litwa jakoś tych „rezulta-
tów” brak, przynajmniej w kluczowych 
dla zamieszkałych na Litwie Polaków 
kwestiach: zwrot ziemi, pisownia na-
zwisk w oryginale, używanie języka 
mniejszości w życiu publicznym, po-

dwójnego nazewnictwa – tych kwestii, 
które mogłaby rozwiązać Ustawa o 
mniejszościach narodowych, a jej aku-
rat nam jest brak. Litwa ustami pana 
Valionisa próbuje zagrać ukraińską 
kartą i „zapomnieć” o tych „drobnych 
problemach” (w świetle światowych 
poruszeń) i wręcz nazywa winnego 
ich wyolbrzymiania – miejscowych 
Polaków na czele z liderem AWPL, 
który, według litewskiej opcji zbija ka-
pitał polityczny na właśnie tych „drob-
nych problemach”. Wydaje się jednak, 
że nie tylko Litwa, ale też Polska ma 

możność zagrać „ukraińską kartą”: 
Litwa ma zrozumieć, że uregulowanie 
problemu mniejszości może zapobiec 
istniejącym napięciom i potencjalnym 
konfliktom. W których rękach „ukraiń-
ska karta” okaże się bardziej sprytnie 
wykorzystana już wkrótce się przeko-
namy. Oczywiście, może być też taki 
scenariusz, że „gracze” jej nie użyją, 
bo się komuś nie spodoba gra „zna-
czoną” kartą. Podobno jednak w poli-
tyce wszystkie chwyty są dozwolone, 
byleby prowadziły do zamierzonego 
celu...
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JUBILEUSZ JEST OKAZJĄ, 
BY DOKONAĆ OCENY  
DZIAŁALNOŚCI ORAZ  
WYRAZIĆ UZNANIE  
I PODZIĘKOWAĆ

Rok 25-lecia ZPL
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W minioną niedzielę, 16 marca, koło Związku Polaków na Litwie w Trokach obchodziło ćwierćwiecze powstania. 
Uroczysta akademia, którą poprzedziła Msza św. w intencji Związku Polaków na Litwie odprawiona w trockim  
kościele pw. Nawiedzenia NMP,  odbyła się w miejscowym Domu Kultury.

Troki – polski wiatr historii

Z pięknie udekorowanej 
sceny witała zebranych roda-
ków Kamila Chalecka, która 
ubrana w ludowy strój strofa-
mi poezji, pełnymi serdeczno-
ści słowami mówiła o wydarze-
niach sprzed 25 lat, kiedy to 
wiatr historii uskrzydlił miej-
scowych Polaków  do wspólne-
go działania na rzecz polskiej 
kultury, tradycji, języka oj-
czystego, tworzenia wspólno-
ty, która pozwoliła im w ciągu 
ćwierćwiecza dbać o swoje pra-
wa i odczuć siłę, jaką daje jed-
ność i solidarność. W świątecz-

nym dniu witała przybyłych: 
prezesa Trockiego Oddziału 
Rejonowego ZPL, wicemar-
szałka Sejmu Litwy Jarosława 
Narkiewicza,  prezes AWPL 
w rejonie trockim Marię Pucz, 
prezesów kół, dyrektorów 
szkół oraz radnych z ramienia 
AWPL, działaczy Związku.

 Minutą milczenia i strofa-
mi wiersza zostali uczczeni ci, 
co tworzyli podwaliny koła, ale 
już odeszli do innego świata: 
Regina Ciechanowicz, Halina 
Bohdel, Kamila Fedorowicz, 
Wiktor Kowalewski i wielu in-

nych, których czas nieubłagal-
nie wyrwał z szeregów...

O powstaniu koła Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego, przekształconego po 
roku w Związek Polaków na 
Litwie, ludziach, inicjatywach, 
wspólnych akcjach i  rodzeniu 
się nowych tradycji i form dzia-
łania, powstaniu zespołu „Tro-
czanie” przypomniał w swym 
referacie prezes trockiego koła, 
wiceprezes Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL Tadeusz 
Tuczkowski. (Historię powsta-
nia i działalności koła zamie-

ściliśmy w poprzednim nume-
rze NG).

Podczas uroczystej gali głos 
zabierał też prezes Trockiego 
Oddziału Rejonowego ZPL Ja-
rosław Narkiewicz. Serdecznie 
witając rodaków i dziękując za 
25 lat wspólnego działania na 
rzecz szeroko pojmowanej pol-
skości, życzył związkowcom, by 
nadal mieli chęć do pracy spo-
łecznej i pozytywne nastawie-
nie: że warto jest robić coś nie 
tylko dla siebie. Warto, chociaż 
czasami nie wszystko się uda-
je. Przypominając już odległe 
czasy sprzed 25 lat zaznaczył, 
że ważnym było to, iż Związek 
łączył różne pokolenia i w ten 
sposób sztafeta zostaje przeka-
zywana młodszym. Dziś Trocki 
Oddział ma w swym gronie też 
koła młodzieżowe i to rokuje 
dobrze na przyszłość.

  Prezes wspominał, że w 
okresie rodzenia się Oddziału 
i trockiego koła należał do naj-
młodszych działaczy i to wła-
śnie jemu wypadł honor prze-
mawiać na I zjeździe Związku 
Polaków na Litwie. Przypo-
mniał też dalsze koleje dzia-
łalności Związku i wyłonienia 
z jego łona partii politycznej – 
Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie i już wspólnej pracy na 
rzecz realizacji celów nakreślo-

nych na początku odrodzenia. 
Mówił o niełatwych próbach 
współrządzenia w rejonie, jak 
też bycia w opozycji, sukcesach 
w zachowaniu szkół, zakłada-
niu grup przedszkolnych, które 
właśnie dają gwarancje, że szko-
ły polskie dziś istniejące będą 
miały swój narybek. Zaznaczył 
też, że obecny sukces w skali 
kraju, bycie w koalicji rządzą-
cej wcale nie pozwala na spo-
kojne życie, niestety, musimy 
ciągle czuwać, walczyć o swoje 
prawa. I nie możemy poddać się 
zwątpieniu. Bo myśli o tym, czy 
potrzebne są nam polskie na-
pisy, używanie publiczne języ-
ka ojczystego, poprawnej wersji 
nazwisk i czy nie warto z tego 
zrezygnować dla „spokoju”, nie 
mają racji bytu. Bo nawet jeże-
li z uzyskanych praw skorzysta 
niewielka grupa osób, będzie 
to miało ogromne znaczenie, 

RADOSNE CHWILE JUBILEUSZOWYCH OBCHODÓW

DYPLOMY UZNANIA WRĘCZANE PRZEZ KIEROWNICTWO TROCKIEGO 
ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL BYŁY PODZIĘKĄ ZA SPOŁECZNĄ PRACĘ
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DYPLOM UZNANIA I ŻYCZENIA NA RĘCE PREZES KOŁA BRONISŁAWY KOZŁOWSKIEJ SKŁADA ALICJA PIETROWICZ
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MINUTĄ MILCZENIA 
I STROFAMI WIERSZA 
ZOSTALI UCZCZENI CI, 
CO TWORZYLI 
PODWALINY KOŁA

Troki – polski wiatr historii
bo zagwarantuje  nam równe 
prawa, możliwość korzystania 
z tego, co jest normą w Euro-
pie i świecie. Musimy prowa-
dzić dialog ze współobywatela-
mi i tłumaczyć, że nie chcemy 
niczego nikomu zabrać, tylko 
mieć to dla siebie, co przysłu-
guje też im. Musimy przeciw-
stawić się wrogości i wierzyć, 
że wielu współobywateli potrafi 
nas zrozumieć.

Dziś, jak podkreślił Jaro-
sław Narkiewicz, możemy się 
cieszyć, że jesteśmy sobie po-
trzebni i nadal chcemy swą pra-
cą społeczną przyczyniać się do 
zachowania tradycji polskich, 
języka i kultury na tej ziemi.   

Jubileusz jest okazją, by do-
konać oceny działalności oraz 
wyrazić uznanie i podziękować 
tym, kto tworzył podwaliny or-
ganizacji, aktywnie działał w 
jej szeregach.  Jako pierwsi do 
odebrania gratulacji i Dyplo-
mów Uznania na scenę DK zo-
stali zaproszeni weterani koła, 
wśród których byli: Zofia Czap-
kowska, Henryk Jankowski, 
Władysław Czapkowski, Wła-
dysław Niedźwiecki, Julia Nar-
kiewicz, Stanisław Narkiewicz, 
Józefa Łyczkowska, Krystyna 
Korniajewa, Janusz Malinow-
ski, Genowefa Užkurnienė, 
Aleksandra Morkunienė, Ja-
dwiga Gołębiewska, Irena 
Gembicka, Jadwiga Podlipaje-
wa, Henryk Sosnowski i inni. 
Niestety, nie wszyscy mogli 
tego dnia przybyć, wiek i stan 
zdrowia robią swoje.

Obecni wiceprezesi Od-
działu: Teresa Sołowjowa, Ali-
na Kowalewska oraz Tadeusz 
Tuczkowski wraz z prezesem 
Jarosławem Narkiewiczem wrę-
czali  Dyplomy Uznania wete-
ranom. Z kolei oni zechcieli 
podzielić się wspomnieniami, 
złożyć życzenia związkowcom.

 O swych trockich ko-
rzeniach, pracy organiza-
cyjnej przy zakładaniu kół 
Stowarzyszenia i Związku 
Polaków na Litwie, a także 
prowadzonej Fundacji Kul-
tury Polskiej na Litwie im.  
J. Montwiłła i polskich kartach 
historii Ziemi Trockiej mówił 
były lotnik Henryk Sosnow-
ski. Bardzo sympatyczny, na-
strojowy wiersz deklamowała 
kolegom Józefa Łyczkowska, 
zaś pani Zofia Czapkowska, 
dziękując za wyróżnienie, za-
pewniła, że jest to uznanie dla 
pracy wszystkich tych, którzy 
przed 25. laty odradzali to, co 
było nam zabrane. Odrodzo-
ne – zaznaczyła – należy za-

chować i przekazać kolejnym 
pokoleniom – tak jak to jest w 
rodzinie. W naszej polskiej ro-
dzinie spójnią jest nasza mowa 
i o nią mamy dbać, bo to ona 
jest ważna dla każdego Polaka.

  O wydarzeniach sprzed lat 
przypomniał nauczyciel Wła-
dysław Czapkowski. Mówił 
o tym, jak to uczniowie z ro-
syjskich klas przechodzili na 
polski język nauczania. Jak 
z własnej inicjatywy ustawili 
członkowie koła we wsi Pod-
warańce pamiątkowy krzyż... 
Mówił też o powstawaniu ze-
społu „Troczanie” i o pierw-
szych świętach sportowych; 
zbieraniu podpisów w obro-
nie polskich szkół i datków 
dla powodzian w Polsce; na-
wiązywaniu kontaktów z Ma-
cierzą. Ważne akcje i humory-
styczne wydarzenia zachowały 
się w pamięci. Dziś, jak zazna-
czył, potrzebna jest jedność i 
rozeznanie w sprawach zarów-
no polityki jak i naszych, pol-
skich, byśmy mogli aktywnie 
włączać się do obrony swych 
praw, wyrażali poparcie dla na-
szych liderów, takich jak euro-
deputowany Waldemar Toma-
szewski. 

Oprócz weteranów Dyplo-
mami Uznania zostało odzna-
czonych ponad 50 osób, wśród 
których było sporo młodzieży. 

Życzenia i słowa uznania na 
ręce prezesa koła ZPL w Tro-
kach złożyła wiceprezes, radna 
Teresa Sołowjowa oraz prezes 
AWPL rejonu trockiego, radna 
Maria Pucz. Dziękowała ona 
troczanom za aktywny udział 
zarówno w życiu społecznym 
jak i politycznym, co nieraz 
udowodnili podczas wyborów 
i akcji, a ostatnio zbierając pod-
pisy na kandydata na prezyden-
ta Waldemara Tomaszewskiego.

Po uroczystej akademii na sce-
nie trockiego DK swoje przed-
stawienie „Na wileńskiej ulicy” 
zaprezentowało Polskie Studio 
Teatralne pod kierownictwem 
Lilii Kiejzik. Uroczyste obchody 
wieńczyło wspólne biesiadowa-
nie, na którym nie zabrakło wspa-
niałego jubileuszowego tortu. 

Janina Lisiewicz

Była to niezwykle zżyta, 
27-osobowa klasa, która matu-
rę składała w roku 1955. Kiedy 
postanowiły się zorganizować 
na początku lat 90., do koła się 
zapisało 10 byłych koleżanek, a 
wraz z nimi ich znajome, przyja-
ciółki, w większości panie legi-
tymujące się wyższym wykształ-
ceniem, których łączył podobny 
światopogląd i wielka chęć pie-
lęgnowania polskich tradycji 
Wileńszczyzny oraz aktywne-
go uczestniczenia w życiu pol-
skiej diaspory miasta.

Jak wspomina obecna prezes 
Bronisława Kozłowska(prowadzi 
ona bibliotekę w siedzibie Miej-
skiego Oddziału), na początku 
koło liczyło 40 pań. Dziś, kiedy 
obchodziły przed paru tygodnia-
mi w swoim kole 25-lecie Związ-
ku Polaków na Litwie, skonsta-
towały, że aktywnie działających 
koleżanek jest w zasadzie piętna-
ście, a ich średnia wieku ma dość 
dużą rozpiętość – od czterdziestu 
paru do 85 lat. Niestety, nieubła-
galny czas wykruszył z ich sze-
regów wiele wspaniałych kobiet, 
wśród których była polonistka, 
autorka podręczników, artyku-
łów na tematy pedagogiczne, wie-
loletnia nauczycielka Wileńskiej 
Szkoły Średniej nr 19 (dziś im. 
Wł. Syrokomli), pierwsza prezes 
koła Helena Zacharkiewicz, wiel-
ce aktywna społecznie Stanisława 
Zawadzka...

Od początku swej działal-
ności starały się, by ich spotka-
nia, które odbywają się od lat 
tradycyjnie w pierwszą niedzie-
lę miesiąca o godzinie 14.00 w 
siedzibie Miejskiego Oddziału 
ZPL przy ul. Zawalnej, były po-
święcone konkretnym tematom. 
Raz to były zabytki Wilna, fakty 
i wydarzenia z ojczystej historii, 
to znów aktualne tematy poli-
tyczne, czy też obejmujące takie 
dziedziny jak ochrona zdrowia, 

religie świata, przyznawanie 
Nagród Nobla i wiele innych.

Doskonaliły i dzieliły się 
wiedzą, brały udział w sprzą-
taniu wileńskich cmentarzy, 
aktywnie się włączały do akcji 
organizowanych przez Miejski 
Oddział ZPL i Zarząd Głów-
ny Związku (uczestniczyły w 
zbieraniu podpisów, wiecach, 
pochodach). 

Na swoich spotkaniach go-
ściły „Przyjaciółki” wybitnych 
uczonych z Polski przybywają-
cych do Wilna, wileńskich po-
etów (m. in. Alicję Rybałko, 
Aleksandra Śnieżkę, małżeń-
stwo Jolanty i Zbigniewa Ma-
ciejewskich). Niezapomniane 
było też spotkanie ze śpiewa-
kiem z Teatru Opery i Baletu w 
Wilnie Romualdem Olechno-
wiczem, który przy akompania-
mencie pianina śpiewał polskie 
piosenki i arie.

Wiele spotkań poświęca-
ły tematom literatury – zarów-
no klasyce, jak też twórczości 
miejscowych literatów. Jedno z 
nich dotyczyło wilnianki Jadwi-
gi Bębnowskiej. 

Wielce owocne były kontak-
ty „Przyjaciółek” ze Związkiem 
Kobiet Katolickich i czasopi-
smem „List do Pani” – odwie-
dzały się nawzajem w Wilnie i 
Warszawie, goszcząc w domach. 
Brały też udział w konferen-
cjach naukowych na tematy ję-
zyka polskiego – do Warszawy 
były wydelegowane panie He-
lena Zacharkiewicz i Jadwiga 
Rauckienė. Z kolei kontakty z 
organizacją Pomoc Dzieciom 
ze Wschodu z Białegostoku za-
owocowały pomocą dla dzieci 
niepełnosprawnych z wileńskiej 
placówki-internatu.

Kiedy zbierały się w okresie 
świąt, to starały się zapoznać z 
tradycjami, zwyczajami, które 
panowały w ich domach, do-

mach rodziców i dziadków, by 
wróciwszy do swoich rodzin, 
mogły o nich opowiedzieć młod-
szemu pokoleniu.

Dziś panie wiele uwagi pod-
czas swoich spotkań poświęcają 
tematom aktualnym dla społecz-
ności polskiej, omawiają to, co 
dzieje się w polityce, informują 
się nawzajem o imprezach i wy-
darzeniach zachodzących w ży-
ciu kulturalnym. Te niedzielne 
rozmowy przy herbacie, domo-
wych wypiekach niekiedy trwają 
po kilka godzin. Pozwalają ode-
rwać się od trosk dnia codzien-
nego, zapomnieć o dolegliwo-
ściach, kłopotach ze zdrowiem... 
W swoim gronie czują się kom-
fortowo, bo się znają od wielu lat, 
mają do siebie zaufanie...

Podczas świątecznego spo-
tkania, na którym gościem 
„Przyjaciółek” była prezes Wi-
leńskiego Miejskiego Oddziału 
ZPL Alicja Pietrowicz, nie tylko 
wspominano minione dzieje i lu-
dzi, ale też mówiono o planach 
na kolejne zebrania: każda z pań 
pomyśli nad tym, jaki temat ze-
chce przygotować, czy też prze-
dyskutować w najbliższej przy-
szłości. Najaktywniejsze z pań 
zostały odznaczone Dyploma-
mi Uznania. Pani prezes, Bro-
nisława Kozłowska przyznaje, że 
praktycznie wszystkie członki-
nie koła mają czym się szczycić. 
„Przyjaciółki”: Janina Ilcewicz, 
Józefa Bielunskienė, Genowefa 
Drobot, Maria Orechwo, Halina 
Wojciukiewicz, Anna Sokołow-
ska, Irena Rymszonek, Halina 
Skrobot, Regina Subocz, Teresa 
Jakutowicz, Maria Kwiatkowska, 
Anna Osipowicz nadal kontynu-
ują tradycje koła, które jednoczy 
ludzi wiernych polskości, miastu 
rodzinnemu, chłonnych wiedzy 
i społecznie zaangażowanych. 

Janina Lisiewicz

„Przyjaciółki” – aktywne  
i chłonne wiedzy

Koło „Przyjaciółki” Wileńskiego Miejskiego Oddziału Związku  
Polaków na Litwie powstało na fali odrodzenia narodowego z  
inicjatywy byłych absolwentek jednej z ostatnich klas żeńskich  
słynnej Wileńskiej Szkoły Średniej nr 5.
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Landwarów – 25 lat polskiego życiorysu

SZKOŁA POWINNA 
TEŻ GROMADZIĆ 
WOKÓŁ SIEBIE 
RODZICÓW I  
DZIADKÓW

Mając na celu zachowanie 
języka polskiego, pielęgnowa-
nie i wspieranie kultury ojczy-
stej i tradycji, poznawanie histo-
rii w wielu miastach i osiedlach 
rejonu trockiego, a więc i w  
Landwarowie, w latach 1988-
1989 powstawały koła Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kultural-
nego, które w kwietniu 1989 
roku przekształcone zostało 
w Związek Polaków na Litwie. 
W Landwarowie na pierwsze-
go prezesa polskiej organizacji 
został wybrany Ryszard Kuź-
mo. Dzięki staraniom prezesa 
i zarządu, landwarowskie koło 
ZPL otrzymało siedzibę i doko-
nało jej kapitalnego remontu. 
Powstało w niej muzeum i bi-
blioteka, z której mógł korzystać 
każdy Polak miasta.

Na fali odrodzenia narodo-
wego i konsolidacji rodaków, w 
1993 roku przy polskiej szkole 
średniej założono koło Związ-
ku Polaków na Litwie, zrzesza-
jące nauczycieli, rodziców, star-
szoklasistów – liczące 208 osób. 
Celem działalności danego koła 
ZPL była edukacja dzieci i mło-
dzieży w ojczystym – polskim 

Człowiek ze swoją mową
zrośnięty jest ciaśniej
niż drzewo z ziemią.

Mieczysław Jastrum

języku w szkole, wspieranie kul-
tury, tradycji, obyczajów, organi-
zowanie edukacji nieformalnej. 
Prezesem koła został Stanisław 
Olszewski, wybrany zarząd i 
wszyscy członkowie koła pra-
cowali społecznie, demokratycz-
nie podejmując decyzje i solidar-
nie się wspierając.

Członkowie koła aktywnie 
włączyli się do działalności spo-
łecznej na niwie polskości. Po-
stanowiono wzmocnić wycho-
wanie patriotyczne młodzieży 
poprzez obchody świąt naro-
dowych, organizowanie imprez 
poświęconych pamięci wybit-
nych Polaków.

Chciałbym serdecznie po-
dziękować i wymienić tych lu-
dzi, którzy swoją obywatelską 
postawą porywali innych, ak-
tywnie działali w tamtym okre-
sie. Byli to: Stanisław Olszew-
ski, Danuta Budorina, Alicja 
Podolska, Janina Raińska, Jani-
na Degutienė, Irena Zacharzew-
ska, Anna Oleszkiewicz, Irena 
Ignatavičienė, Janina Łukasze-
wicz, Beata Grygorowicz, An-
drzej Kolendo, Ryszard Kuźmo, 
Stefania Kuźmo, Helena Kolen-
do, Jan Zacharzewski.

W 1995 roku zostałem wy-
brany na prezesa koła ZPL. 
Wówczas postanowiliśmy, że 
należy rozszerzyć strefę swej 
działalności i objąć nią jak naj-
więcej rodaków mieszkających 
w Landwarowie. Do nowego za-
rządu koła zostały wybrane ak-
tywne osoby z miasta: Regina 
Sinkevičienė, Ewa Abucewicz, 
Ludmiła Siemienkowa, Marta 

Karpičiutė, Danuta Woromiej, 
Alicja Podolska, Teresa Sołow-
jowa, Janina Raińska, Alina 
Chaukienė, Wiktoria Grynie-
wicz.

Zgodnie z planem pracy 
Trockiego Oddziału Rejonowe-
go ZPL, nasze koło otrzymało 
bardzo ważną i odpowiedzial-
ną misję: zorganizować i prze-
prowadzić w Landwarowie Fe-
styn Kultury Ziemi Trockiej 
„Dźwięcz, polska pieśni”. Uwa-
żam, że nam się to udało. Na fe-
stynie swój artystyczny dorobek 
przedstawiły wszystkie dorosłe i 
dziecięce zespoły pieśni i tańca 
rejonu trockiego. Widzowie z 
miasta i okolic, całego rejonu po 
raz pierwszy mogli na nim po-
dziwiać bogactwo polskiej kul-
tury, oglądać zespoły, w których 
repertuarze były piosenki i tańce 
narodowe oraz ludowe z wielu 
regionów Polski.

W ciągu minionych lat mie-
liśmy zaszczyt jeszcze dwa razy 
organizować w Landwarowie 
Festyn Kultury Polskiej Zie-
mi Trockiej „Dźwięcz, polska 
pieśni”: w 2006 i 2012 roku. 
Szczególne słowa podziękowa-
nia należą się bezpośrednim 
organizatorom i prowadzącym 
imprezę: Alinie Narkiewicz i  
Zbyszkowi Butkiewiczowi.

 Na jednym z pierwszych 
zarządów koła, które odbyło 
się w 1993 r., postanowiliśmy 
założyć zespół „Landwarowia-
nie”. Pomysłodawcą był pre-
zes koła ZPL, zaś  wykonawcą 
– pani Janina Degutienė, któ-
ra została starostą zespołu. Kie-

rownictwo zespołem objął Jan 
Jarmołowicz. Powstanie zespołu 
wymagało ogromnej pracy orga-
nizacyjnej. W jego skład weszli 
nauczyciele, rodzice, uczniowie 
starszych klas, miłośnicy pol-
skiej kultury i muzyki: Janina 
Degutienė, Leokadia Kurilonok, 
Anna Oleszkiewicz, Anżelika 
Jacunskienė, Janina Raińska, 
Irena Ignatavičienė, Halina Ol-
szewska, Janina Łukaszewicz, 
Lilija Szustierowa, Andrzej Ko-
lendo, Danuta Budorina, Janina 
Turlinska, Stanisława Dębow-
ska, Krystyna Lichodzijewska, 
Leokadia Charewicz, Helena 
Mogilnicka, Jan Zacharzewski, 
Jurek Klimantowicz, Anżelika 
Kobiec, Lilija Zacharzewska i 
Franciszek Żeromski.

Debiut zespołu miał miejsce 
na IV Festynie Kultury Polskiej 
w Trokach. Zostały wykona-
ne piosenki „Mazur wileński”, 
„Słoneczko zaszło”, „Czerwony 
pas”. Od tego czasu „Landwaro-
wianie” byli stałymi uczestnika-
mi polskich festynów – zarówno 
organizowanych przez Trocki 
Oddział Rejonowy ZPL jak i 
Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie im. St. Moniuszki, bra-
li też udział w festynie „Kwiaty 
Polskie”.

Dzięki wytężonej i syste-
matycznej pracy, zespół zdo-
był szerokie uznanie i wysoką 
ocenę prezentowanego pozio-
mu artystycznego. W skład ze-
społu wchodziły wciąż  nowe 
osoby: Snieżana Sawicka, Że-
nia Olszewska, Halina Olszew-
ska, Czesław Oleszkiewicz, 

Marek Butkiewicz, Neringa 
Sinkevičiutė, Witalija Budo-
rina, Alina Degutytė, Jan Ru-
dzis, Piotr Grygorowicz, Marek 
Zdanowicz, Robert Sadowski, 
Maria i Lena Lisine, Alina Iwa-
nowicz, Wiktor Iwanowicz, Ze-
non Jacunskas. Od 1995 roku 
zespołem kierował Edward Mo-
gilnicki. Prezentując bogactwo 
i różnorodność polskiego folk-
loru i tradycji, swą twórczość 
zespół prezentował w wielu 
miastach Polski: Barlinku, Go-
rzowie Wielkopolskim, Ko-
strzyniu, Ustroniu, Rutce -Tar-
taku, Ornecie, Mrągowie, Spale, 
Polanicy Zdroju i wielu innych.

 Od 2012 r. (kiedy po pew-
nej przerwie się odrodził) ze-
społem „Landwarowianie” kie-
ruje Eugeniusz Barkowski. W 
nowym składzie zespołu zna-
leźli się: Zyta Zabelskienė, 
Ludmiła Siemienkowa, Ewa 
Abucewicz, Marzena Bosak, 
Andżelika Jacunskienė, Ire-
na Kujsienė, Krystyna Trojko, 
Sabina Prusinskienė, Anna Ja-
stremska, Danuta Jagiełło, An-
żelika Kobiec. Udany debiut 
na zabawie zapustowej w Tro-
kach był początkiem nowej ak-
tywnej działalności artystycznej 
zespołu, jego popisów na  Festy-
nie „Dźwięcz, polska pieśni” w 
Landwarowie i Starych Trokach, 
święcie dożynkowym „Plon” w 
Rudziszkach, koncercie kolęd 
„Do Betlejem” w Trokach, pre-
zentacji zespołów folklorystycz-
nych „Trockie lato - 2013”, na 
kiermaszu kaziukowym przy 
kościele w Landwarowie.

Koło ZPL miasta Landwa-
rów bierze aktywny udział we 
wszystkich polonijnych impre-
zach organizowanych przez 
Trocki Oddział Rejonowy ZPL 
i Zarząd Główny ZPL: dożyn-
kach, festynach i festiwalach, 
świętach sportowych, świętach 
Odrodzenia Niepodległości Pol-
ski, Dniu Polonii i Polaków za 
Granicą, uczestniczy w wybo-
rach samorządowych, parla-
mentarnych, prezydenckich i 
in. Serdeczne podziękowanie 
pragnę złożyć za poświęcenie się 
i krzewienie polskości wszyst-
kim członkom koła.

Wśród imprez organizowa-
nych przez nasze koło, szcze-
gólnie wielką popularnością cie-
szy się spotkanie opłatkowe w 
szkole, które organizujemy dla 
członków koła ZPL miasta. Mie-
liśmy przyjemność organizować 
tę piękną imprezę wielokrotnie. 
Łamiemy się opłatkiem, składa-
my nawzajem życzenia, wspól-
nie z zespołem „Landwarowia-
nie” oraz dziecięcym zespołem 
„Prząśniczka” śpiewamy kolę-

ODRODZENIE I UTRZYMANIE POLSKICH SZKÓŁ JEST PRIORYTETOWYM ZADANIEM RODAKÓW 
NIE TYLKO W LANDWAROWIE, ALE I CAŁYM REJONIE TROCKIM
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dy. Spotkania te odbywają się, 
jak zaznaczyłem, w szkole, która 
nosi imię wielkiego Polaka, pa-
trioty, pisarza uhonorowanego 
Nagrodą Nobla – Henryka Sien-
kiewicza. W okresie świąt orga-
nizujemy również dla młodzieży 
zabawy karnawałowe, które są 
bardzo popularne.

Zarówno wielu członków 
koła, jak i młodzież szkolna, 
biorą aktywny udział w sprząta-
niu cmentarza miejskiego. Przed 
Dniem Zadusznym na przydzie-
lonych działkach odbywa się 
sprzątanie, są składane kwiaty 
i wieńce, zapalane znicze. Mło-
dzież stale otacza troską grób 
byłej kierowniczki polskiego od-
działu szkoły w Landwarowie 
pani Józefy Polakowskiej – po-
chowanej tu w 1928 roku oraz 
groby rodziny Niewiadomskich. 
Jest to jeden z ważnych elemen-
tów wychowania patriotycznego 
naszej młodzieży.

Do krzewienia zaintere-
sowania i doskonalenia języ-
ka ojczystego służą takie im-
prezy, jak: „Ortografia na 
wesoło” dla uczniów klas 3-4,  
miniolimpiada z języka pol-
skiego dla uczniów klas 9-10, 
konkursy recytatorskie (m. in. 
„Kresy”), impreza poświęcona 
patronowi. W ich przygotowa-
niu uczestniczą nauczycielki: 
Krystyna Trojko, Irena Rudzis, 
Andżelika Jacunskienė, Jolanta 
Szoc, polonistki Beata Kosow-
ska, Lilija Kondratowicz, Cze-
sława Janavičienė.

Szkoła powinna być atrak-
cyjną nie tylko dla dzieci, ale też 
gromadzić wokół siebie rodzi-
ców i dziadków. Temu celowi 
doskonale służą takie święta ob-
chodzone w szkole, jak dni Bab-
ci i Dziadka oraz Matki.

Nasze koło jest odpowie-
dzialne za organizowanie Zimo-
wych Igrzysk ZPL w rejonie. W 
tym roku odbyła się już VI ich 
edycja. Jest to impreza wymaga-
jąca sporo pracy organizacyjnej. 
Dzięki niej młodzież ma moż-
liwość aktywnie spędzać wol-
ny czas na świeżym powietrzu 
i doskonalić sprawność fizycz-
ną. Drużyna sportowa naszego 
koła może się szczycić dosko-
nałymi wynikami w zimowych 
sportach, jest odznaczona wie-
loma dyplomami i pucharami. 
Co roku bierzemy również ak-
tywny udział w Letnich Igrzy-
skach ZPL Ziemi Trockiej, które 
już po raz 8. odbyły się w Sta-
rych Trokach. A w 2007 roku, 
w Szczytnie (Polska), otrzy-
maliśmy puchar „Za promocję 
sportu litewskiego w Polsce”, or-
ganizatorami tego przedsięwzię-
cia było Powiatowe Centrum 

Sportu. Z kolei w 2006 roku, 
w Bielicach (Polska), byliśmy 
nagrodzeni pucharem Funda-
cji Semper Polonia za udział w 
XIV  Europejskich Biegach Mło-
dych Olimpijczyków.

Serdecznie dziękuję na-
szym aktywnym organizato-
rom i uczestnikom zawodów 
sportowych: Zenonowi Jacun-
skasowi, Wiktorowi Iljinowi, 
Reginie Sinkevičienė, Wiktoro-
wi Uściło, Ludmile Semienko-
wej, Jolancie Urbanowicz, Ire-
nie Rudzis, Julii Tarasevičienė, 
Marcie Karpičiutė, Danucie 
Nausutienė.

Niezmiernie cieszymy się, 
że koło posiada swoją siedzibę, 
która się mieści w  polskiej szko-
le. Zgodnie z uchwałą samorzą-
du rejonu trockiego, pomiesz-
czenie zostało przekazane nam 
w 2010 roku. Siedzibę oraz jej 
zaplecze skromnie umeblowali-
śmy z własnych środków finan-
sowych. Odbywają się tu zebra-
nia, posiedzenia zarządu koła  
oraz  zarządu Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL.

Nasze koło ściśle współ-
pracuje ze szkołą i kościołem. 
Rok szkolny rozpoczynamy 
oraz kończymy uroczystą Mszą 
świętą. Koło ZPL miasta Lan-
dwarów uczestniczy  we wszyst-
kich ważnych wydarzeniach pa-
rafialnych: uroczystych Mszach 
św., adoracjach, skupieniach ad-
wentowych. Koło i szkoła czyn-
nie włączają się do rekolekcji 
Wielkopostnych w naszej pa-
rafii. Kółko teatralne, istnieją-
ce przy szkole,  często wysta-
wia przedstawienia o tematyce 
religijnej zarówno dla uczniów, 
jak i dla parafian: m.in. „zamy-
ślenia listopadowe”, jasełka, 
przedstawienia wielkanocne. 
Dzieci i młodzież należąca do 
chórów oraz zespołów tanecz-
nych i teatralnych uczestniczy 
w licznych zajęciach i impre-
zach prowadzonych w parafii 
(np.  „Cecyliadzie”), włącza się 
do prac kościelnych, takich jak 
porządkowanie i dekoracja ko-
ścioła. Odbywają się również 
pielgrzymki naszej młodzieży 
do Polski, Włoch, Niemiec.

Każdego roku ściśle współ-
pracujemy z parafią przy orga-
nizowaniu „Parafiady”, w której 
bierze udział ponad 15 parafii z 
Wileńszczyzny, Białorusi i Pol-
ski. Udostępniamy bazę spor-
tową szkoły: dwa boiska, salę 
sportową, gabinety, stołówkę. W 
2013 roku odbyła się jubileuszo-
wa – XV Parafiada Dzieci i Mło-
dzieży Archidiecezji Wileńskiej. 
Warto przypomnieć, że w 2008 
roku, w ramach projektu „Ruch 
Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało”, 

honorowy patronat nad progra-
mem „Parafiada” objął prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wysoko cenimy tę współpracę i 
rozumiemy jej  znaczenie w ży-
ciu  społeczności polskiej.

Także co roku bierzemy 
udział w Międzynarodowej Pa-
rafiadzie w Warszawie. Po zawo-
dach sportowych, które trwają 
tydzień, młodzież udaje się na 
dwutygodniowy odpoczynek nad 
morze. Składamy serdeczne po-
dziękowania siostrom Mirosławie 
Kozioł i Agnieszce Szymańskiej,  
ks. proboszczowi Tadeuszowi 
Aleksandrowiczowi, ks. probosz-
czowi Gintarasowi Petronisowi 
i księdzu Edwardowi Dukielowi 
oraz Natalii i Władysławowi Sta-
siulewiczom za pracę i opiekę nad 
naszymi dziećmi.

Nasze koło ma zaszczyt 
współpracować z następujący-

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

mi organizacjami oraz instytu-
cjami w Polsce: 

• Warszawskim Towarzy-
stwem Przyjaciół Wilna i Grod-
na – od roku 1995 otrzymuje-
my wszelką pomoc w postaci: 
pomocy poglądowych, sprzę-
tu szkolnego, literatury pięk-
nej, słowników, encyklopedii, 
tornistrów, słodyczy na święta. 
W imieniu członków koła ZPL 
pragnę serdecznie podziękować 
Szanownej Pani Prezes Dagma-
rze Kliks oraz Zarządowi Towa-
rzystwa;

• „Wspólnotą Polską” – Od-
dział w Zamościu. Za organiza-
cję wypoczynku dla nauczycieli 
w Zakopanem serdecznie dzię-
kujemy Prezesowi – Panu Miro-
sławowi Brzozowskiemu;

• Zespołem Szkół Publicz-
nych w Rozdrażewie. Pragnie-
my podziękować za udział w 

międzynarodowym projekcie 
„Z ogrodu – na europejski stół” 
dyrektorowi placówki Krzysz-
tofowi Brodzie. Dla wykonania 
danego projektu każdy z uczest-
ników otrzymał po 20 000 euro, 
które zostały wykorzystane na 
urządzenie gabinetu języka an-
gielskiego, stacji meteorologicz-
nej, wycieczki poznawczej do 
Polski i na Łotwę.

Także pragniemy podzięko-
wać byłemu kierownikowi wy-
działu konsularnego Ambasa-
dy RP w Wilnie, Szanownemu 
Panu Stanisławowi Kargulo-
wi za wielokrotne częściowe fi-
nansowanie imprez polskich 
szkoły i koła: rejonowego kon-
kursu „Ortografia na wesoło”,  
miniolimpiady języka polskiego 
oraz za stroje dla zespołów „Lan-
dwarowianie” i „Prząśniczka”.

Wszystkim członkom koła 
ZPL m. Landwarów składam naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji 
jubileuszu 25-lecia Związku Po-
laków na Litwie i życzę optymi-
zmu oraz wiary w lepszą przy-
szłość.

Franciszek Żeromski,
prezes koła ZPL   
w Landwarowie 

MŁODZIEŻ Z LANDWAROWA AKTYWNIE UCZESTNICZY W ZPL-OWSKICH IMPREZACH I ZDOBYWA NAGRODY
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Słuchacze Polskiej Akademii 
Trzeciego Wieku pilnie uczęsz-
czają na swoje zajęcia. I nie jest 
ważne, że czasami krok jest ocię-
żały lub zdrowie nawala, senio-
rzy śpieszą na wykłady nie z 
musu, czy też obowiązku, lecz 
dla swojej przyjemności. Bo ob-
cowania „na żywo” z ludźmi nie 
zamieni żaden telewizor, radio, 
czy nawet książka. A egzaminy w 
tej najważniejszej uczelni – życiu, 

Spotkania na przedwiośniu

historycznym, ale też ukazywał 
problemy dnia dzisiejszego na Li-
twie i w Unii Europejskiej. A że 
był poruszony tryb życia i dzia-
łalności kobiet, zainteresowanie  
było jeszcze większe, gdyż na sali 
w większości były panie. Nawet 
ktoś z obecnych rzucił replikę: 
„Wygląda na to, że już wkrótce 
będziemy znów mieli matriar-
chat”. Cóż, poczucie humoru nas 
nie opuszcza. A tak na poważnie, 

rozpowszechnionym rodzajem 
sportu – nordic walking, czyli 
chodzenia ze specjalnymi kijka-
mi. Ten rodzaj sportu pomaga 
starszym ludziom zachować jak 
najdłużej sprawność fizyczną. 
Zachęcał, by właśnie członko-
wie Akademii mogli się nim za-
jąć i propagować wśród seniorów.

Od prezesa usłyszeliśmy też 
bardzo miłą wiadomość: za rze-
telną pracę przy porządkowaniu 

cmentarza na Rossie otrzymali-
śmy podziękowanie od Społecz-
nego Komitetu Opieki nad Sta-
rą Rossą. W jubileuszowym roku 
dla Związku Polaków na Litwie, 
którego nasza Akademia jest zbio-
rowym członkiem, omawialiśmy 
również kwestię przeprowadzenia 
uroczystości poświęconej 25-leciu 
Związku Polaków na Litwie. Swo-
je propozycje, co do obchodów tej 
rocznicy, przedstawiła nam kole-
żanka Maria Makiewicz. Spotka-
nie mieliśmy 9 marca, więc nasi 
koledzy-mężczyźni skorzystali z 
okazji, by złożyć paniom życzenia 
z okazji Dnia Kobiet. Były kwiaty, 
szampan, słodycze oraz uśmiechy 
i miłe życzenia. A Stanisław Prut-
kowski przeczytał swój wiersz po-
święcony właśnie kobietom.

Na długo w naszej pamięci 
zostanie też spotkanie, podczas 
którego mieliśmy wykład pro-
fesora Bogusława Grużewskie-
go – dyrektora Instytutu Pracy 
i Badań Socjalnych. Jego tema-
tem były ekonomiczne i socjalne 
zmiany na Litwie – sprawy do-
tyczące każdego z nas – miesz-
kańca tego państwa. Należy od-
notować, że wykłady profesora 
Grużewskiego są szczególnie lu-
biane przez słuchaczy Akademii 

nie tylko ze względu na porusza-
ne tematy, ale też ciekawy, nie-
konwencjonalny sposób w jaki 
przedstawia on dowolny temat, 
obcuje ze słuchaczami.

Staramy się, by każde z na-
szych spotkań było jak najbar-
dziej treściwe. Więc obok wykła-
dów organizujemy np. wystawy, 
prezentacje własnej twórczości. 
Po wykładzie  prof. Grużewskie-
go mieliśmy możność oglądać 
wystawę malarstwa naszej ko-
leżanki Ireny Lipskiej. Tym ra-
zem zaprezentowała nam prace, 
na których dominowały konie. 
Mogliśmy podziwiać te piękne 
zwierzęta właśnie w Roku Ko-
nia, który obecnie przeżywamy.

Chcę zaakcentować, że nawet 
wtedy, gdy z poważnej przyczyny 
jakiś z zaplanowanych punktów 
spotkania nam się nie uda (ostat-
nio został odwołany jeden z wy-
kładów), to wspólnymi siłami po-
trafimy wypełnić czas. Nie jest to 
wcale takie trudne: przyznajmy, 
tak wiele tematów dziś jest do 
omówienia, przedyskutowania. 
Zawsze też warto znaleźć chwi-
le na poezję, piosenki, muzykę. 
Właśnie w odnajdywaniu takich 
drobnych przyjemności przoduje 
nasza niezmordowana organiza-
tor Teresa Vaišvilienė oraz muzyk 
Marian Moisiewicz. Oczywiście, 
dzielnie im sekundują pozosta-
li koledzy. Mieliśmy bardzo miłe 
spotkanie, którego część wypeł-
niła poezja. Swoje wiersze czyta-
li m. in. Maria Czupryna, Wiktor 
Iwaszko. Brzmiały one po polsku, 
litewsku i rosyjsku. I chociaż ro-
dzinna mowa jest najmilsza i naj-
droższa, to prawdą jest też to, że 
im więcej człowiek zna języków, 
tym jest bogatszy.  

Podsumowując nasze ostat-
nie spotkania na przedwiośniu 
chciałabym posłużyć się nastę-
pującą rymowanką: nie ma na 
starość lepszego leku, jak Aka-
demia Trzeciego Wieku. Myślę, 
że koledzy-seniorzy przyznają 
mi rację.

Józefa Łyczkowska,
słuchaczka PATW  

w Wilnie

w zasadzie mamy już zdane. Jak 
się każdemu z osobna one udały, 
nie zawsze od „ucznia” zależało, 
ale i od tego jaki „bilet” nam się 
trafił – los. Dziś praktycznie je-
steśmy wolni, chociaż niektórzy 
jeszcze pracują zawodowo. Ale w 
zasadzie wszyscy nie chcą stać na 
uboczu, biorą aktywny udział w 
życiu społecznym, pragną wie-
dzieć jak najwięcej o świecie, któ-
ry ich otacza. Widocznie dlatego 
tak pilnie uczęszczają na zajęcia 
i z uwagą słuchają wykładów z 
różnych dziedzin.

Podczas ostatniego nasze-
go spotkania mieliśmy wykład 
„Współczesna gospodarka, do-
brobyt – miejsce kobiet”, a wy-
głosił go dr hab. Jarosław Woł-
konowski. Temat okazał się 
niezwykle ciekawy, bo nie tylko 
został naświetlony w przekroju 

to słuchacze byli bardzo wdzięcz-
ni wykładowcy za ciekawy i ak-
tualny temat.

Ponadto podczas tegorocz-
nych spotkań w swoim gronie, 
mieliśmy możność uczestniczyć 
w prezentacji książki byłego na-
uczyciela historii Romana La-
chowicza pt. „Krótki zarys hi-
storii narodu polskiego”. Każdy 
z nas mógł ją też nabyć. Tym bar-
dziej nas zaciekawiła, że zosta-
ła w niej przedstawiona historia 
Polaków zarówno w Polsce, jak i 
na Kresach od dawnych czasów 
do dnia dzisiejszego.

Należy odnotować, że nie tyl-
ko lubimy teoretyczne wykłady, 
ale też praktyczne porady, np. jak 
możemy zadbać o swoje zdrowie, 
wzmocnić kondycję fizyczną. 
Prezes Jerzy Grygorowicz zapo-
znał słuchaczy z obecnie szeroko 
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PODCZAS WYKŁADÓW SALA NIGDY NIE ŚWIECI PUSTKAMI
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ZAWSZE JEST MIŁO PRZYJMOWAĆ ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

fot. archiwum

IRENA LIPSKA I PROF. BOGUSŁAW GRUŻEWSKI DARZĄ KONI WIELKĄ SYMPATIĄ...
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Tego roku już po raz dzie-
więtnasty zawitał do Wilna mię-
dzynarodowy festiwal filmowy 
„Kino pavasaris 2014”. Zagości 
on na ekranach stolicy w dniach 
20 marca – 3 kwietnia i da moż-
ność widzom zapoznać się z 247 
filmami z 67 krajów, które zo-
stały wybrane przez organiza-
torów na 30 prestiżowych festi-
walach. Program filmowy będą 
mogli oglądać również kowień-
czycy. Warto odnotować, że fil-
my zaproszone na festiwal, to 
produkcja najlepiej oceniona 
przez krytyków oraz ta, która 
została nagrodzona prestiżowy-
mi nagrodami na festiwalach w 
Cannes, Berlinie, San Sebastian, 
Wenecji…

Jak zaznaczyła dyrektor wi-
leńskiego festiwalu Vida Rama-
skiene, już od lat dostojną pozy-
cję na imprezie zajmuje polska 
produkcja. Doskonale pamięta-
my, że przed laty gośćmi Wilna 
byli tacy wybitni polscy twórcy 
jak Krzysztof Zanussi, Agniesz-
ka Holland, Jerzy Kieślowski… 
Tego roku widzowie będą mo-
gli obejrzeć 20 filmów produk-

Wiosenny festiwal filmowy
cji polskiej lub nakręconych w 
koprodukcji. Polska jest gościem 
honorowym Festiwalu.

W trzech konkursowych 
programach znajdą się filmy: 
„Dziewczyna z szafy” Bodo 
Koxa (sekcja „Nowa Europa – 
Nowe imiona” – debiutują w niej 
oraz reprezentują swe kolejne 
prace twórcy z Europy Środko-
wej i Wschodniej); „Ida” Pawła 
Pawlikowskiego (został uznany 
za najlepszy polski film i zdobył 
nagrodę Orła 2014) oraz „Chce 
się żyć” Macieja Pieprzycy (sek-
cja „Bałtyckie spojrzenie”). W 
sekcji „Mistrz” zostanie poka-
zany film Romana Polańskiego 
„Wenus w futrze”.

Wśród dokumentalnych 
projekcji zostanie pokazany 
„Powrót Agnieszki H.” (por-
tret Agnieszki Holland) w re-
żyserii Jacka Petryckiego i Kry-
styny Krauze. Widzowie będą 
mogli też ujrzeć utwór nakręco-
ny na podstawie powieści Stani-
sława Lema, który powstał jako 
koprodukcja Polski, Niemiec, 
Izraela, Luksemburga, Francji 
oraz Belgii pt. „Kongres” izra-

elskiego filmowca Ari Folmana.
W programie konkursowym 

„Arena” Polskę będą reprezen-
towały taśmy „Psubrat”, „Flora 
i fauna”, „Miruna” oraz „Na-
sza klątwa”, a poza programem 
konkursowym można będzie 
obejrzeć m. in. „Wielki skok”, 
„Mazurek”, „Zabicie ciotki”.

O podstawową nagrodę i trzy 
dodatkowe będzie się ubiegało 
11 filmów z 9 krajów.

Filmy zostaną pokazane w 
17 programach: m. in. „Mi-
strzowie”, „Faworyci festiwalu”, 
„Odkrycia roku”, „Retrospek-
tywa Aleksieja Germana” i in.

Wielkim wyzwaniem będzie 
wyświetlenie „Nimfomanki” 
(Lars von Trier) – czterogodzin-
ny utwór zostanie pokazany w 
całości.

Festiwal obiecuje więc być 
różnorodny i bez wątpienia in-
teresujący. Warto więc wybrać 
się do kina i zapoznać się z twór-
czością, która święciła triumfy 
na ekranach światowego kina. 

Partnerem Festiwalu jest też 
Instytut Polski w Wilnie.

Jako pierwsze na parkiecie 
zmierzyły się dwie ostatnie dru-
żyny z grupy A: „Stogodangos.lt” 
i „Sokół”. Gra była napięta, jed-
nak chłopakom z drużyny „So-
kół” udało się wywalczyć zwycię-
stwo i utwierdzić swoją pozycję w 
grupie. Wynik spotkania – 64:57 
dla  „Sokoła”.

Gry ćwierćfinałowe roz-
poczęli koszykarze z drużyny 
„KSP” – jednego z faworytów 

15 marca w Rudominie odbyły się pierwsze ćwierćfinałowe mecze 
koszykarskie Turniejów o Puchary ZPL - 2014.

Koszykarskie ćwierćfinały

grupy A i „UwB”, której to dru-
żynie w tegorocznym Turnieju 
niezbyt się powiodło – na po-
czątku ćwierćfinałów znajduje 
się u dołu tabeli klasyfikacyjnej 
grupy B. Fortuna nie zmieniła 
swoich ulubieńców i tym ra-
zem – zwycięstwo przypadło w 
udziale drużynie „KSP”, która 
pokonała koszykarzy  „UwB”z 
wynikiem – 93:36.  

Drugie spotkanie ćwierćfi-

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

nałowe odbyło się pomiędzy za-
wodnikami z Solecznik i Lan-
dwarowa. Gra była naprawdę 
intrygująca, gdyż drużyny wy-
kazały się podobnym poziomem 
i kolejno uskuteczniały owocne 
ataki na kosz przeciwnika. Jed-
nak końcowy wynik przyniósł 
zwycięstwo dla drużyny z So-
lecznik – 56:49.  

Centrum Informacyjne ZPL
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ĆWIERĆFINAŁY ZMUSZAJĄ ZAWODNIKÓW DO AKTYWNEGO BRONIENIA SWYCH KOSZY
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Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku 
Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nie-
odpłatnie na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kon-
dolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia człon-
kom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje 
bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszaga-
zeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

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

wyrazy serdecznego współczucia 
składamy

Pani Weronice Daukszewicz
z powodu śmierci

brata Mariana
Prezes i członkowie  

Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty  
Więźniów Politycznych i Zesłańców

PRENUMERATA
Pragniemy zawiado-

mić naszych Czytelni-
ków i Sympatyków, że 
możecie Państwo za-
prenumerować „Na-
szą Gazetę” w każdym 
urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy 
na 2014 rok. Prenume-
rata na marzec i cały rok 
będzie trwała do 22 lute-
go. Chcemy zaznaczyć, 
że nadal gazeta będzie 
bezpłatna, zaś koszta 
miesięcznej prenume-
raty 4,59 Lt obejmują 
opłatę pobieraną przez 
pocztę za dostarczanie 
gazety dla prenumera-
torów. Indeks wydania: 
0130. Liczymy na to, że 
zechcecie Państwo „Na-
szą Gazetę” – tygodnik 
Związku Polaków na Li-
twie – mieć w swoich do-
mach. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu – 85. Urodzin Jadwidze 
VOLUNGEVIČIENĖ wiązankę najpiękniejszych życzeń: zdrowia, 
pogody ducha, wielu łask Bożych oraz miłości i troski najbliższych

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Urodzin Sewerynie STANKIEWICZ najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, uśmiechu na co dzień, spełnienia marzeń oraz miłości 
i szczęścia, które czynią życie pięknym i radosnym

składa Druskienicki Oddział ZPL

Polski Teatr w Wilnie 
zaprasza 

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

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

(ul. Basanavičiaus 13).

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

Reżyseria: Irena Litwinowicz
Inscenizacja: Inka Dowlasz (Kraków)

Scenografia: Rafał Piesliak

Bilety w cenie 8 Lt i 13 Lt 
do nabycia w kasach „Tiketa”


