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A MOŻE BY TAK PÓJŚĆ 
„W SOŁDATY”
Zaraz nam ćwierćwiecze niepodle-
głej Litwy minie, dziesięć lat nam 
zleciało w szeregach Aliansu Pół-
nocnoatlantyckiego, strategiczne-
go partnerstwa z Polską z półtorej 
dekady, a Polacy na Litwie w cało-
ści, już nie mówiąc o poszczegól-
nych liderach, są w Bursztynowej 
Krainie uważani za nielojalnych, 
podejrzanych osobników, którym 
się śni i marzy „autonomia”, a jeżeli 
nie ona, to przynajmniej  nazwiska 
z literami nie z litewskiego alfabe-
tu, informacyjne napisy w języku 
polskim, zwrot ziemi w stolicy... I 
nie tylko się im marzy, ale jeszcze 
mają czelność głośno o tym mó-
wić. I nie tylko, jak za Sowietów, 
na przysłowiowych kuchniach, ale 
na forum publicznym i to między-
narodowym. Litwa, żeby nie ci Po-
lacy, mogłaby uchodzić wcale za 
wzorowy kraj demokratyczny (to 
nic, że przodujemy pod względem 
liczby samobójstw, emigrantów i 
ubóstwa). Ale ci Polacy... A nawet 
wcale nie Polacy, tylko zbałamu-
ceni jeszcze przez Żeligowskiego 
Litwini. Co bardziej europejscy li-
tewscy politycy już nawet by tym 
„Polakom” ustąpili w niektórych ich 
żądaniach – niechby tam mieli te 
nazwiska (i tak o nie się domagają 
panny – Litwinki), niechby nawet 
sobie jakiś napis umieścili na wiej-
skiej chałupie... ale niech się wy-
ciszą, niech pokornie czekają... Li-
twin nie taki powolny jak, dajmy na 
to Estończyk, ale ot tak pochopnie, 
w ciągu 25 lat decyzji podjąć nie 
może. Od kolejnej sesji jesiennej 
parlamentu do wiosennej pocze-
kajmy, od wyborów prezydenckich 
do samorządowych, no, góra – sej-
mowych. Następnych, a może ko-
lejnych... A gdzie to wam, ludzie, 
tak się śpieszy? Podobno średnia 
długość życia się wydłuża. A jak 
nie wy, to wasze dzieci, wnukowie, 
czy prawnukowie tych waszych po-
stulatów spełnienia doczekają... A 
może to nam, Polakom na Litwie, 
wzorem liberałów pójść „w sołdaty” 
(podobno liberałowie, co młodsi, 
zapisali się do savanoriów) i w tym 
dramatycznym dla bezpieczeństwa 
kraju okresie wreszcie udowodnić 
swoją lojalność. Ale nie, tego zrobić 
też nie możemy, bo bracia-Litwini 
mogliby uznać, że chcemy chwy-
cić za broń w swoich, polskich in-
teresach. Więc broni nam nie da-
dzą. Co więc nam pozostaje? Ano, 
czekać. Wszak przysłowie mówi: 
czekaj, tatko, latka. 

W dniach obchodów 10 rocznicy przystąpienia Litwy do Bloku Północnoatlantyckiego –  
nastąpiło to 29 marca 2004 roku – Zielony Most na Wilii  u wylotu ulicy Kalwaryjskiej, 
na którym w latach 50. ubiegłego wieku znalazły się figury obrazujące socjalistyczną 
rzeczywistość: sowieckich żołnierzy, robotników, chłopów i żądną wiedzy młodzież, 
został po obu brzegach udekorowany flagami: litewskimi historycznymi z Pogonią oraz 
natowskimi. W ten sposób na starym wileńskim moście znalazła swe odbicie, niczym w 
soczewce, nie tylko historia, ale też mentalność współczesnej Litwy: kraj znajdujący się 
w orbicie wpływów europejskich i euroatlantyckich, z hołubionymi narodowymi  
aspiracjami i wciąż żywotną sowiecką mentalnością. Właśnie po upływie dekady od 
przystąpienia do NATO Litwa odczuła namacalną korzyść członkostwa w bloku, który 
może zagwarantować jej bezpieczeństwo w obliczu agresji nawet wtedy, gdy trwoniąc  
państwowe fundusze, przeznaczamy na swoją obronę z zaplanowanych 2 proc.  
karykaturalnie małą stawkę – zaledwie, 0,78 proc. produktu krajowego brutto.

„UDEKOROWANY” ZIELONY MOST

Zielony most – 
symbolem  
naszej historii
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O NASZEJ AKTYWNOŚCI 
MOŻE ŚWIADCZYĆ FAKT, 
IŻ Z 740 OSÓB 
WYDELEGOWANYCH 
NA I ZJAZD, 
PRZYBYŁO 736! 
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Rok 25-lecia ZPL

W ubiegłą sobotę, 29 mar-
ca, w Domu Polskim w Wilnie 
jubileuszowe spotkanie z oka-
zji 25-lecia powstania Związku 
Polaków na Litwie miały czte-
ry koła Wileńskiego Miejskie-
go Oddziału ZPL:  „Sami swoi”, 
„Grunwald”, „Nauczyciela se-
niora” oraz „Weteranów „Wi-
lii” .

WILIOWCY – NARÓD 
TWÓRCZY
Zagajając jubileuszowe spotka-
nie prezes koła „Weteranów 
„Wilii” Janina Biersiekierska 
zakomunikowała zebranym, że 
w świąteczne popołudnie zebra-
ły się cztery koła „Sami swoi” 
– prezes Nela Mongin, „Grun-
wald” – prezes Fryderyk Sztur-
mowicz, „Nauczyciela seniora” 
– prezes Zofia Kuncewicz oraz 
„Weteranów „Wilii”. Wszystkie 
je łączy jeden wspólny mianow-
nik – większość ich członków 
należała na poszczególnych eta-
pach swego życiorysu do „Wi-
lii”. Jak zaznaczyła prezes, po-
mysł założenia koła ZPL zrodził 
się wśród byłych wiliowców nie 
tak dawno i powstało ono na ba-

zie Klubu Weteranów „Wilii”, 
który się ukształtował  po ob-
chodach 50-lecia „Wilii”. Spo-
tykając się podczas przygotowań 
do jubileuszu, byli członkowie 
zespołu uświadomili sobie, że 
jest im ze sobą dobrze, tak wiele 
ich łączy, mają masę wspomnień 
i chęć, by żyć nie tylko wspo-
mnieniami, ale też przedłużyć 
swój wiliowski życiorys.

Obchodząc jubileusz 25-le-
cia Związku wcale nie muszą so-
bie przypisywać cudzych zasług, 
bo praktycznie każdy z nich czy 
to w miejscu pracy, czy swoim 
środowisku aktywnie się włą-
czył do działalności już w roku 
1988. Wystarczy przypomnieć, 
że w gronie grupy założycielskiej 
SSKPnL (11 osób) byli dwaj ak-
tywni „wiliowcy” – Wojciech 
Piotrowicz i śp. Zdzisław Tuli-
szewski. 

Koło „Weteranów „Wilii” 
jest bardzo aktywne: spotkania 
świąteczne, wycieczki,  udział w 
akcjach i inicjatywach miejskie-
go i krajowego zarządów, kam-
paniach wyborczych, jak też w 
życiu kulturalnym miasta – to 
ich cecha szczególna. Ponadto w 

ich gronie też się rodzą własne 
inicjatywy. Jedna z nich zmate-
rializowała się w postaci książki 
– hołdu oddanego pierwszej po-
wojennej szkole polskiej-gimna-
zjum – słynnej „piątce” pt. „Za-
wsze wierni „Piątce” autorstwa 
Krystyny Adamowicz – absol-
wentki z 1956 roku. Nie był to 
przypadkowy pomysł, bowiem 
pierwsze zalążki  zespołu rodziły 
się na szkolnych koncertach, a 
jej absolwenci – już studiujący, 
czy też pracujący, zasilili szere-
gi zespołu.

Prezentacji książki dokona-
ła sama autorka. Czytając uryw-
ki wspomnień zamieszczonych 
w tej pracy autorka wielce się 
wzruszyła: wspomnienia wil-
nian, którzy na skutek wywó-
zek czy też w ramach tzw. repa-
triacji opuścili rodzinne miasto, 
o swojej szkole, kolegach były 
pełne tęsknoty do „miejsc nie-
obecnych”, jak też tchnęły wiel-
ką wdzięcznością dla tych ludzi, 
miasta, które ich ukształtowali.

O tym, że wiliowcy są pełni 
werwy i twórczości świadczyły 
też nie tylko piękne popisy so-
lowe Janiny Lewczuk, Krysty-

ny Nausewicz, Wojciecha Pio-
trowicza, Ireny Lipskiej, ale też 
miła niespodzianka przygoto-
wana dla przyjaciół tej ostatniej 
– skromny, ale pełen ciepłych 
wzruszeń, wspomnień, zdjęć to-
mik wierszy autorstwa jej oraz 
siostry – Józefy Łyczkowskiej. 

CIĄGLE W SZEREGU
– tak śmiało można rzec o na-
uczycielach i bez najmniejsze-
go cienia wątpliwości o tych, co 
dziś się zwą seniorami, a mają 
w swoich życiorysach po kil-
kadziesiąt lat pracy w polskich 
szkołach na Wileńszczyźnie. To 
oni w latach 50., 60., 70. ucząc i 
wychowując polskie dzieci dbali 
o to, by w potoku sowietyzacji, 
rusyfikacji zachować okruchy 
polskości: uczyli dzieci histo-
rii Polski (m. in. na lekcjach li-
teratury), piosenek ludowych 
i patriotycznych, tańców, pro-
wadząc pozalekcyjną pracę, za-
kładając szkolne zespoły pieśni 
i tańca. Jak zaznaczyła prezes 
koła „Nauczyciela seniora” Zo-
fia Kuncewicz, to właśnie na-
uczyciele już na fali odrodzenia 
byli gotowi jako pierwsi stanąć 

do pracy organizacyjnej i w jakże 
wielu miejscowościach na Wi-
leńszczyźnie to właśnie szko-
ły były tym miejscem, gdzie się 
rodziły pierwsze koła Związku. 
Bo byli to ludzie wychowani w 
kręgu pięknych tradycji, które 
im przekazali  przedwojenni pe-
dagodzy, mieli doświadczenie w 
pracy organizacyjnej, no i kon-
takt zarówno z dziećmi, jak i ich 
rodzicami.

Jak obliczyła pani Zofia, 
nauczyciel codziennie miał 
na żywo kontakt z ponad set-
ką osób, więc naprawdę miał 
pole do popisu. Tak powstawa-
ły fakultatywy z historii Polski, 
zjawiała się w gabinetach języ-
ka polskiego symbolika naro-
dowa, zajmował należne sobie 
miejsce język polski: nie tylko 
wszystkie imprezy prowadzo-
no w języku ojczystym, wywie-
szano napisy, ale też zmienia-
no język wykładowy na życzenie 
całych klas. Nauczyciele aktyw-
nie włączyli się do akcji agitacyj-
nych i pracy na wyborach, brali 
udział wraz z uczniami w obcho-
dach świąt religijnych i narodo-
wych, odwiedzaniu i porządko-
waniu miejsc pamięci narodowej 
(szkoły opiekują się wileńskimi 
nekropoliami), akcjach prote-
stacyjnych. Stali też wspólnie 
z obywatelami innych narodo-
wości na Szlaku Bałtyckim, bo 
wierzyli, że demokracja ma być 
dla wszystkich. Dziś też obok 
działalności, skierowanej na tre-
ściwe spędzanie wolnego czasu, 
wycieczek poznawczych, odczy-
tów, spotkań, aktywnie uczest-
niczą w propagowaniu szeroko 
pojętej polskości wśród swoich 
byłych uczniów, znajomych w 
rodzinach. Chętnie dzielą się tą 
wiedzą, doświadczeniem, któ-
re zdobyli i nadal zdobywają 
aktywnie uczestnicząc w życiu 
społeczności polskiej. 

Mają też swoje zdanie na 
temat tego, jak nam się uda-
ło wykorzystać odrodzenie. O 
tym m. in. mówiła Janina Lew-
czuk. Należy ona do tych na-
uczycieli, którzy po ukończe-
niu studiów, udali się z miasta 

Bratni rodaków krąg

Kiedy na fali odrodzenia narodowego tu, na Wileńszczyźnie, powstawały pierwsze koła  
najpierw Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, a później koła  
Związku Polaków, najaktywniejszymi środowiskami ich tworzenia okazały się szkoły i  
zakłady przemysłowe, skupiające tysiące rodaków. Wielu z nich – aktywnych działaczy  
polskiego odrodzenia – miało w swym życiorysie uczestnictwo w działających od lat  
polskich zespołach twórczych – tylko takie były dozwolone w byłym „bratnim związku  
wolnych narodów”. Seniorka „Wilia”, zespoły teatralne u „kolejarzy” i „medyków”,  
środowisko skupione przy codziennej polskiej gazecie – to właśnie od nich szła ta iskra 
aktywności społecznej, która pozwoliła zapalić ludzi do działalności na rzecz Polaków na 
Litwie. W miniony weekend swe jubileuszowe rocznice obchodziły cztery wileńskie koła 
Związku, których wspólnym mianownikiem był polski ludowy zespół artystyczny „Wilia”.

JEDNĄ Z SAL W DP WYPEŁNIŁA BRATNIA RODZINA ZWIĄZKOWCÓW
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fot. Paweł Stefanowicz

na wieś. Dla pani Janiny – ro-
dowitej wilnianki – spotkanie 
ze wsią podwileńską nastąpi-
ło na początku lat 50. Wtedy, 
a i w późniejszych latach, na-
uczyciel na wsi nie tylko uczył 
przedmiotu, czy też „polsko-
ści”, ale również higieny, po-
prawnych stosunków między-
ludzkich, szeroko pojmowanej 
kultury. Okres odrodzenia wi-
tała pani Janina w szkole w Pło-
cieniszkach. Dziś ubolewa nad 
tym, że gaśnie nasz entuzjazm, 
maleje działalność społeczna, a 
pięć prawd Polaków, ogłoszone 
na I Zjeździe, niestety,  nie są 
przestrzegane: nadal nie zwró-
cono wielu tysiącom prawowi-
tych właścicieli  zawłaszczonej 
ziemi; wielu zapomina o tym, 
że mowę ojców należy cenić i 
pielęgnować i oddaje dzieci do 
szkół rosyjskich bądź litew-
skich, a Polak Polakowi dale-
ce nie zawsze jest bratem. Pani 
Janina Lewczuk wyraziła życze-
nie, by miejscowa prasa polska 
była bardziej różnorodna, a w 
Radiu „Znad Wilii”  przynaj-
mniej w ciągu jednego dnia w 
tygodniu, mogłyby się zapre-
zentować na antenie recytato-
rzy, zespoły, teatry polskie dzia-
łające na Litwie.  

Wieloletni nauczyciel histo-
rii w szkołach polskich na Litwie 
Roman Lachowicz zaprezento-
wał zebranym kolegom swoją 
książkę-konspekt wykładów z 
historii Polski pt. „Krótki za-
rys historii narodu polskiego”, 
który może być wielce pomoc-
ny maturzystom, którzy wybie-
rają się na studia do Polski, no i 
wszystkim miłośnikom historii.

PIERWSZE „JASKÓŁKI” 
NASZEGO ODRODZENIA
Pani Nela Mongin jest dosko-

nale znana tym, kto jest zwią-
zany nie od dziś z Wileńskim 
Miejskim Oddziałem ZPL. Po-
siada legitymację członkowską 
Związku z numerem 6. Na fali 
powstawania organizacji aktyw-
nie się włączyła do działalności 
w mieście, rozpoczynając ją od 
bardzo konkretnej roboty: po-
rządkowania  wraz z panią Jani-
ną Gieczewską napływających z 
Macierzy książek, które stały się 
podstawą do utworzenia biblio-
teki w siedzibie Miejskiego Od-
działu przy ul. Zawalnej.

To tu powstało również miej-
skie koło nr 1, którego była 
członkiem. Po jego rozpadzie, 
przez pewien czas była człon-
kinią koła w rejonie wileńskim, 
aż się wyłoniło w roku 1997 
koło „Społem” liczące około 
100 osób.

Niestety, Związek, jak wspo-
minała pani Nela Mongin, miał 
też swoje bardzo trudne lata – 
okres, kiedy próbowano go za-
właszczyć, podzielić, zawładnąć 
majątkiem, który m. in. stano-
wił budujący się Dom Polski w 
Wilnie. Sądy trwały 6,5 lat. Pani 
Nela aktywnie włączyła się w 
gromadzenie dokumentów ob-
razujących genezę tej walki o 
Związek, które opatrzyła jakże 
wymownym tytułem „Oby się 
nie powtórzyło”. Dziś jest pre-
zesem koła „Sami swoi”, któ-
re powstało w roku 2001, jest 
w nim również prezes Związku 
Polaków na Litwie Michał Mac-
kiewicz.

Fryderyk Szturmowicz, po-
mimo upływu ćwierćwiecza, jest 
nadal dumny z tego, że miał za-
szczyt prowadzić założycielski 
Zjazd Związku Polaków na Li-
twie, kiedy to Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne zosta-
ło przekształcone w Związek.  
Wtedy był prezesem założone-
go w 1989 roku koła „Grun-
wald”, które powstało na za-
kładzie „Żalgiris” w Nowej 
Wilejce. Koło liczyło 698 osób. 
Jego pierwszym prezesem był  
śp. Bolesław Dawidowicz. Wi-
lejka, w której działało kilka du-
żych zakładów, w których pra-
cowało wielu Polaków, bardzo 

Bratni rodaków krąg
aktywnie włączyła się do pro-
cesu tworzenia Związku. Chcia-
no nawet założyć tu oddzielny 
Oddział. 

Wracając do wspomnień o  
I Zjeździe, Fryderyk Szturmo-
wicz wyznał, że miał wtedy dwa 
marzenia: by do Związku przy-
szła młodzież i żeby Polacy w 
Wilnie śmiało wychodzili na uli-
ce miasta i czuli się współgospo-
darzami Wilna. I jest szczęśli-
wy, że jego marzenia się spełniły. 
Wspomniał o ówczesnej aktyw-
ności szeregowych członków, 
prezesów kół – Miejskiego Za-
rządu, który zbierał się na posie-
dzenia co tydzień, bowiem sytu-
acja w kraju bardzo dynamicznie 
się rozwijała i Związek musiał 
trzymać rękę na pulsie, podej-
mować odpowiednie decyzje, 
wydawać oświadczenia. Przy-
pomniał też w swym wystąpie-
niu o  niełatwych czasach pró-
by zawłaszczenia Związku i roli 
prezesa Michała Mackiewicza, 
który podjął się niełatwej misji 
ratowania organizacji przed roz-
łamem, walki na procesach są-
dowych i doprowadził do unor-
malizowania sytuacji i dalszego 
rozwoju Związku. 

Minutą milczenia prezes 
koła „Grunwald” zapropono-
wał uczcić pamięć tych, kogo 
nie ma już w szeregach, w tym 
pierwszego prezesa swego koła, 
trojga osób z tzw. grupy inicja-
tywnej SSKPnL oraz wszystkich 
tych, kogo zachowaliśmy w na-
szej pamięci. 

„SYGNATARIUSZE” 
MAJĄ GŁOS
Na miano „sygnatariuszy” aktu 
odrodzenia polskiego na Litwie 
zasłużyli sobie, zdaniem Hen-
ryka Mażula, członkowie gru-
py inicjatywnej, którzy 5 maja 
1988 roku ogłosili o powstaniu 
Stowarzyszenia Społeczno-Kul-
turalnego Polaków na Litwie. Ta 
jedenastka to: Krystyna Mar-
czyk, Jan Ciechanowicz, Hen-
ryk Mażul, Zygmunt Mackie-
wicz, Ryszard Maciejkianiec, 
Romuald Mieczkowski, Woj-
ciech Piotrowicz, Jan Sienkie-
wicz oraz śp. Władysław Stru-

miło, Jerzy Surwiło, Zdzisław 
Tuliszewski. 

Dla Henryka Mażula, jak 
zaznaczył, są dwie ważne daty 
w naszej najnowszej historii: to  
5 maja 1988 roku i 15-16 kwiet-
nia 1989, kiedy Stowarzyszenie 
zostało przekształcone w Zwią-
zek Polaków na Litwie na I Zjeź-
dzie. Transformacja ta dokonała 
się z powodu potrzeby posiada-
nia własnej, samodzielnej or-
ganizacji, ponieważ Stowarzy-
szenie działało przy Litewskim 
Funduszu Kultury, do którego 
należała też sławetna „Vilnija”, 
z którą toczono zawzięte pole-
miki, odpierając pseudonauko-
we wywody jej działaczy o tym, 
że Polaków na Litwie nie ma. 

Wspominając niepowtarzal-
ną atmosferę I Zjazdu, przypo-
mniał też o pięciu prawdach 
Polaków na Litwie, których był 
autorem i z tej to racji dwukrot-
nie miał okazję zabierać głos 
podczas tego gremium, na któ-
rym się rodziły spontanicznie 
inicjatywy, odezwy, zażarcie dys-
kutowano, wymieniano poglądy. 
O naszej ówczesnej aktywności 
może świadczyć fakt, iż z 740 
osób wydelegowanych na Zjazd, 
przybyło 736! 

Pamięta kolega też taki 
epizod obrad, kiedy został za-
mknięty na klucz w jednym z 
gabinetów, by w ciągu pół go-
dziny napisał treść odezwy 
Zjazdu do Polaków na Litwie... 
Wracając pamięcią wstecz, 
przypomniał, iż w jednym z 
pierwszych gremialnych wy-
jazdów – śladami Adama Mic-
kiewicza – w kolumnie znala-
zło się 35 autokarów! Zresztą, 
praktycznie wszystkie akcje i 
imprezy sprzed ponad 20 lat 
wyróżniały się niezwykłą ak-
tywnością, m. in. też I Zimo-
we Igrzyska Polaków na Litwie, 
gdzie ponad 200 sportowcom 
kibicowało kilkaset osób.

Z kolei „sygnatariusz” Woj-
ciech Piotrowicz przywołał z za-
kamarków pamięci taki fakt, iż 
upublicznienie swojej działalno-
ści grupa inicjatywna SSKPnL 

musiała powiązać z jakąś ma-
sową imprezą. Akurat taka się 
nadarzyła w ówczesnym Insty-
tucie Pedagogicznym, kiedy z 
występów w Finlandii powró-
cił zespół i miał wystąpić przed 
wilnianami. Po ogłoszeniu o 
powstałej inicjatywie założe-
nia Stowarzyszenia, rozwinęła 
się dyskusja, padało wiele py-
tań, wśród nich też takie,  czy do 
organizacji mogą należeć księ-
ża...  Każdy z „sygnatariuszy” 
dostał za zadanie zakładanie 
kół Stowarzyszenia w mieście 
i terenie. Wojciech Piotrowicz  
ma na swym koncie ich kilka, 
m. in. w ówczesnych zakładach 
wileńskich.  

POZDROWIENIA 
I UZNANIE
Dziękując obecnym za wielolet-
nią działalność społeczną w naj-
liczniejszej polskiej organizacji 
na Litwie – Związku Polaków, 
prezes Michał Mackiewicz przy-
pomniał miniony okres, opowie-
dział o tym, jak dziś wyglądają 
struktury i działalność organiza-
cji zrzeszającej w 16 oddziałach 
około 12 tys. członków. Zazna-
czył też, że Związek Polaków na 
Litwie, jego ćwierćwiecze pracy i 
osiągnięcia są doceniane w Ma-
cierzy i w świecie. A cała spo-
łeczność polska na Litwie jest 
stawiana za wzór dla prawie 
20 milionów rodaków, którzy 
mieszkają poza granicami Pol-
ski. Obecność przedstawicieli 
Związku w organach kierow-
niczych światowych organiza-
cji polskich świadczy o tym, że 
nasza społeczna praca jest do-
ceniana. 

W podzięce za wieloletnią 
społeczną działalność członko-
wie czterech kół zostali uhono-
rowani Dyplomami Uznania 
przez prezesa Michała Mackie-
wicza i prezes Miejskiego Od-
działu Alicję Pietrowicz. Dłu-
gie rodaków rozmowy i wspólne 
śpiewanie wieńczyły ten świą-
teczny dzień. 

Janina Lisiewicz
ŻYCZENIA ZOFII KUNCEWICZ SKŁADA PREZES ZPL MICHAŁ MACKIEWICZ

PANI NELA MONGIN PILNIE ŚLEDZI DZIEJE ZWIĄZKU
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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

Podziękowanie
W imieniu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie i wła-

snym dziękuję wszystkim, którzy poparli swym pod-
pisem moją kandydaturę w wyborach prezydenta RL.

Szczególne słowa uznania i podziękowania wyra-
żam tym, którzy zorganizowali tak sprawną i efek-
tywną akcję zbierania podpisów. Dziękuję człon-
kom sztabu centralnego, sztabów gminnych, kół 
ZPL, AWPL i „Macierzy Szkolnej”, przedstawicie-
lom mniejszości narodowych i wspólnot litewskich, 
wszystkim osobom znanym i nieznanym za solidar-
ność i poświęcenie się pracy społecznej. Z tak odda-
ną i mocną drużyną na pewno pokonamy wszelkie 
trudy kampanii wyborczej i nie tylko.

Bóg zapłać!

Waldemar Tomaszewski,
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie 
i kandydat AWPL w wyborach prezydenta RL

Odbyło  
się posiedzenie Rady 

Związku Polaków  
na Litwie

W miniony poniedziałek odbyło się kolejne posie-
dzenie Rady Związku Polaków na Litwie. Członkowie 
Rady jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z działal-
ności finansowej Związku za ubiegły rok. 

Podczas posiedzenia omówiono sprawy organizacyj-
ne, związane z przygotowaniami  do obchodów central-
nych jubileuszu 25-lecia Związku, które mają się odbyć 
3 maja br.

Poruszono  również inne aktualne sprawy działalno-
ści, w tym zbieranie składek członkowskich w kołach. 

Na tegoroczne – już ósme – 
„Idy Teatralne” złożyły się nie 
tylko spektakle prezentowane 
przez ich pomysłodawcę – Pol-
skie Studio Teatralne w Wil-
nie (kierownik Lilia Kiejzik) 
oraz gości – tego roku był to 
Teatr „Collegium Nobilium” 
z Warszawy, ale też spotkania 
twórcze i prezentacja dzieci i 
młodzieży szkolnej z grupy te-
atralnej przy świetlicy „Dom, 
który czeka” z Nowej Wilejki 
oraz  Miednickiej Szkoły Śred-
niej im. św. Kazimierza w rejo-
nie wileńskim.

Właśnie w Międzynarodo-
wym Dniu Teatru – 27 marca 
(został on ustanowiony w 1961 
roku), w przededniu otwarcia 

„Idy Teatralne” – po raz ósmy

Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru Polskie Studio Teatralne w 
Wilnie już tradycyjnie uczciło „Idami Teatralnymi”, które tego roku 
odbywały się w ciągu trzech dni – od 28 do 30 marca – obejmując 
swym zasięgiem Wilno, Miedniki i Rudominę.

minifestiwalu, jakim są „Idy”, 
Polskie Studio Teatralne go-
ściło w swej siedzibie w Domu 
Polskim w Wilnie dzieci, które 
uczęszczają do grupy teatralnej 
przy świetlicy „Dom, który cze-
ka” przy ul. Palydovo w Nowej 
Wilejce. Zarówno świetlicę jak 
i teatr tu prowadzą siostry za-
konne ze zgromadzenia Sióstr 
od Aniołów. Świetlica mieści się 
przy kościele św. Kazimierza. 
We dwójkę siostry Małgorzata 
(dyrektor) i Maria (socjotera-
peuta), przy pomocy wolonta-
riuszy – często są nimi dzieci, 
które uczęszczały do świetlicy 
przed laty, potrafią stworzyć 
bezpieczną i treściwą oazę dla 
dzieci, które potrzebują opieki i 

serca. Tu mają nie tylko pomoc 
przy odrabianiu lekcji, ale też 
zdobywaniu wiedzy o świecie, 
obcowaniu.

Świetlica działa już dziesięć 
lat, a od 8 – jest tu grupa te-
atralna. Dzieci są w wieku od 7 
do 13 lat. Do grupy teatralnej 
należą nie tylko dzieci uczęsz-
czające do świetlicy – może tu 
przyjść każdy, kogo pociąga 
twórczość. Działające w świe-
tlicy kółka plastyczne i teatral-
ne pomagają zarówno siostrom 
w obcowaniu z dziećmi, jak i 
dzieciom w odkrywaniu swo-
ich talentów. W Roku Rodzi-
ny wystawili  przedstawienie 
„Płaczący anioł” i obiecali, że 
zaproszą na nie swoich nowych 

W ubiegły czwartek wygło-
szone w Sejmie RL doroczne orę-
dzie pani prezydent, było piątą 
odsłoną w spektaklu politycz-
nym, jakim jest kończąca się ka-
dencja Dalii Grybauskaitė. Czy 
i czym się różniło tegoroczne – 
Anno Domini 2014 – orędzie 
od poprzednich? Jak zaznacza 
większość obserwatorów, było 
mniej aroganckie, zawierało 
mniej ostrych nut. Jednak, jak i 
w poprzednich latach, zabrakło 
w nim, obok krytyki i omówienia 
większości dziedzin naszego ży-
cia, wizji i strategii, które miały-
by zmienić to wielce krytycznie 
postrzegane państwo.

Owszem, krytyka jest po-
trzebna, ale w państwach de-
mokratycznych uskuteczniają 
ją takie instytucje jak prasa, opo-

zycja, czy też organa nadzorcze. 
Przywódcy państwowi, krytyku-
jąc poszczególne dziedziny, wy-
daje się, powinni (o ile są i chcą 
być u władzy) przedstawić plan 
naprawy sytuacji.

Prezydent stwierdziła, że w 
kraju leży odłogiem 500 tys. ha 
ziemi uprawnej; 89 proc. miesz-
kańców akceptuje łapówki; pie-
niądze unijne, stanowiące m. in. 
jedną czwartą budżetu państwa, 
są wykorzystywane nieefektow-
nie bądź rozkradane; kwitnie 
przemyt, a oligarchowie okra-
dają naród.

Prawda, po pięciu latach 
wreszcie jeden z mitycznej „ban-
dy” oligarchów został nazwa-
ny. Dlaczego tylko jeden? Czy 
dlatego, że został przez prezy-
dent oskarżony o windowanie 

cen w najbardziej dla obywateli 
drażliwych sferach: dostarcza-
niu ciepła i wody (jak twierdzą 
znawcy przedmiotu, akurat już 
się tym nie para), czy też dla-
tego, że był (jest?) związany z 
jednym z kandydatów do urzę-
du prezydenta.

A najgorsze jest to, że prak-
tycznie nie ma komu ukrócać 
tych nadużyć, bo, według pani 
prezydent, prokuratura pracuje 
fatalnie, uskuteczniając rotację 
dla rotacji, walcząc wewnątrz 
resortu i wykazuje się brakiem 
kompetencji.

Ciekawe może wydać się to, 
że cieszące się bardzo niskim 
zaufaniem społeczeństwa są-
downictwo (kiedy to nie tyl-
ko są cofane oskarżenia, ale też 
co jakiś czas sędziowie stają się 
oskarżonymi m. in. o łapówkar-
stwo) i policja, która jest uwa-
żana za najbardziej skorumpo-
waną strukturę (ostatnio może 

Odsłona numer pięć

fot. archiwum

NA SCENIE UCZNIOWIE Z MIEDNIK



3 - 9 kwietnia 2014 r., nr 14 (1103) www.zpl.lt 5

UCZNIOWIE Z MIEDNIK 
Z LOSAMI BOHATERÓW 
ZAPOZNALI SIĘ BIORĄC 
UDZIAŁ W KONKURSIE NA 
TEMAT ŻOŁNIERZY  
WYKLĘTYCH

ZARÓWNO ŚWIETLICĘ JAK 
I TEATR TU PROWADZĄ 
SIOSTRY ZAKONNE ZE 
ZGROMADZENIA  
SIÓSTR OD ANIOŁÓW

„Idy Teatralne” – po raz ósmy
przyjaciół. Podczas piątkowego 
spotkania zaprezentowali scen-
kę, w której wystąpili Dorota, 
Krysia i Robert. Głośne oklaski 
były wyrazem uznania dla mło-
docianych aktorów.

Dzieci witała serdecznie 
kierownik Studia Lilia Kiej-
zik, a prezentację multimedial-
ną o historii i dniu dzisiejszym 
przedstawiła Katarzyna Kosty-
gin. O życiu aktorów i pracy 
opowiadali również obecni na 
spotkaniu członkowie Studia, 
którzy też ciekawili się, jak się 
dzieciakom powodzi w nauce, 
realizacji swoich pasji. Na dzie-
ci tego popołudnia czekało tak-
że zwiedzanie sali Domu Pol-
skiego i pobyt za magicznymi 
kulisami oraz świąteczny tort 
z symbolem Studia – sylwet-
ką Anioła. No i jak tu zwątpić 
w przyszłość tej nawiązanej w 
Dniu Teatru przyjaźni, skoro 
znalazła się ona pod opieką na-
raz kilku „aniołów”.

A już w pierwszym dniu 
„Id Teatralnych” Studio za-
prezentowało widzowi na sce-
nie Domu Polskiego w Wilnie 
cieszący się dużą popularno-
ścią spektakl (pomysł jego wy-
stawienia 17 września ub.r. był 
prawdziwym strzałem w dzie-
siątkę) „Zapiski oficera Armii 
Czerwonej”. Po raz trzeci gra-
ny w Wilnie, gościł też już w 

Polsce (wkrótce ma tam być za-
prezentowany ponownie. Cze-
ka na niego też Londyn, dokąd 
Studio zostało zaproszone). W 
reżyserii Sławomira Gaudyna i 
głównej roli Edwarda Kiejzika 
(razem z nim wystąpili Monika 
Jodko i Grzegorz Jan Jakowicz) 
sztuka oparta na powieści Ser-
giusza Piaseckiego zarówno ba-
wiła, jak i zmuszała do uważne-
go słuchania monologu oficera 
Michaiła – typowego produktu 
stalinowskiego reżimu, który 
pod wpływem zagmatwanego 
biegu historii przeszedł ewo-
lucję – bolesną i gruntowną, a 
bezlitosny walec historii i tak 
starł go z powierzchni świata 
dobitnie wskazując, że jakiekol-
wiek zmiany nie są puszczane 
płazem przy totalitaryzmie.

Edward Kiejzik potrafił sku-
tecznie utrzymać publiczność w 
napięciu przez ponad półtorej 
godziny: bawiąc i wzruszając, 
zmuszając do refleksji nad lo-
sem człowieka uwikłanego w 
skomplikowane procesy histo-
ryczne.

Spektakl „Zapiski oficera 
Armii Czerwonej” poprzedzi-
ła tego dnia prezentacja grupy 
teatralnej szkoły miednickiej, 
której temat pośrednio kore-
spondował z kanwą powieści 
Sergiusza Piaseckiego. „Histo-
ria, którą znam od mamy” – to 
opowieść o losach ludzi, którzy 
stanęli do walki podczas II woj-
ny światowej z kilkoma oku-
pantami i sposobach sprawo-
wania władzy przez tych, co w 
roli „wyzwolicieli” pokonując 
jeden – brunatny totalitaryzm 
wprowadzali inny – czerwony, 
sowiecki.

Wystawiona przez uczniów 
i ich rodziców z Miednickiej 
Szkoły Średniej im. św. Kazi-
mierza „Historia” opowiadała 
o losach Żołnierzy Wyklętych 
– akowcach, ludziach podzie-
mia, dla których wojna się nie 
skończyła 8 maja 1945 roku. 

się szczycić komisarzem, który 
jeździł w stanie nietrzeźwości 
przewyższającej kilkakrotnie 
minimalne zamroczenie), we-
dług prezydent pracują znacznie 
lepiej. Na dodatek całkiem zo-
stał przez prezydent obsztorco-
wany Departament Bezpieczeń-
stwa Państwowego. Więc kto w 
kraju, gdzie są rozkradane środ-
ki unijne, panoszą się oligarcho-
wie i kwitnie łapówkarstwo oraz 
korupcja, będzie z tym wszyst-
kim walczył?

Może i tu, jak w sprawie bez-
pieczeństwa państwowego, kie-
dy departament nie pełni nale-
życie funkcji, mają się tym zająć 
środki masowego przekazu, tak 
pięknie nazwane przez prezy-
dent obywatelskimi. Tylko, któ-
re konkretnie na tak szlachetne 
miano zasługują? Bo zarówno 
czytając prasę, jak i informacje 
na portalach, słuchając stacji ra-
diowych czy też telewizyjnych, 

wcale nie jest wielką sztuką się 
zorientować, interesów jakiej 
partii czy klanu bądź właścicie-
la bronią.

Więc kto ma tę apokalip-
tyczną sytuację w kraju na-
prawić. Może demokratycznie 
wybierany Sejm? Niestety, pre-
zydent skonstatowała, że ludzie, 
szczególnie młodzi, nie przej-
mują się wyborami, a w takiej 
sytuacji, kiedy ludzie coraz bar-
dziej sceptycznie nastawieni i 
obojętni, zdaniem pani prezy-
dent, władzę wybierają nam cu-
dze pieniądze. Więc kto stanie 
do walki z całym tym bajzlem, 
który nazwała prezydent? 

Wydaje się, że cały tok wypo-
wiedzi podpowiada jedno roz-
wiązanie: właśnie ona. Kończy 
się piąta odsłona pierwszego 
spektaklu i czas zacząć nowy. 
Może dlatego prezydent nie 
podaje sposobów na uzdrowie-
nie każdej z dziedzin, że się 

obawia, by konkurenci jej ich 
nie podkradli. A jak tylko zo-
stanie znów pierwszą damą li-
tewskiej polityki, to już w inau-
guracyjnej mowie powie nam, 
co i jak w kraju będzie czynić, 
by demokracja, wolność i spra-
wiedliwość, jak też uczciwość i 
służenie obywatelom stały się 
cnotami – marzeniem nie tyl-
ko każdego polityka, urzędnika, 
ale też szeregowego obywatela.

I jeszcze jedna sprawa: to 
chyba po wyborach prezydent 
się wreszcie określi w sprawie 
przyjaciół w polityce zagranicz-
nej. Bo jakoś nam z tym kierun-
kiem sympatii na północ i basen 
Morza Bałtyckiego nie bardzo 
wychodzi. O Rosji w obecnej sy-
tuacji nie ma nawet co mówić, a 
Polska i Stany Zjednoczone po-
wróciły do łask szanownej pani 
tylko w obliczu zagrożenia, ja-
kie spowodowała sytuacja na 
Ukrainie.

W orędziu Dalii Grybauskaitė 
Polsce poświęcone zostało zale-
dwie jedno zdanie, właśnie do-
tyczące sojuszu wojskowego. A 
jak się ma sprawa z tkwiącymi w 
martwym punkcie założeniami 
Traktatu?

Mniejsza o nas, jesteśmy 
już za pięć lat przyzwyczaje-
ni, że prezydent zachowuje się 
tak, jaby nie mieszkała tu, na 
Litwie na co dzień, a tylko ła-
skawie sfruwała z obłoków, by 
z wysokości swego majestatu 
dać wskazówki, operując krót-
kimi, mającymi sprawiać wra-
żenie zdecydowania zdaniami, 
oskarżając wszystkich dokoła i 
za nic nie chcąc ujrzeć własnych 
błędów, ot chociażby w miano-
waniu generalnego prokuratora, 
będących w ślepym zaułku sto-
sunkach z Polską. Jednak gdyby 
ktoś, na przykład, z potencjal-
nych inwestorów zechciał uważ-
nie przyjrzeć się orędziu pani 

prezydent, by poznać sytuację 
w kraju i dalszą perspektywę, to 
widocznie po takim „sprawoz-
daniu” zostawiłby te pomysły 
do lepszych czasów.

Też musimy, widocznie, na 
nie potulnie poczekać, ponie-
waż na politycznym horyzon-
cie nadal brak figury politycz-
nej, która pokusić by się mogła 
o miano męża stanu, który był-
by zdolny znaleźć rozwiązanie 
przynajmniej połowy proble-
mów, które naszemu krajowi 
przeszkadzają, przynajmniej 
wśród sióstr – republik bałtyc-
kich – czuć się liderem. Osta-
tecznie jesteśmy największym 
krajem z tej trójki. Niestety, oni 
widocznie mieli więcej szczę-
ścia do tych, co nimi rządzą, a 
może po prostu w czas ich zmie-
niali?

Janina Lisiewicz  

Był to poetycko-muzyczny hołd 
złożony tym, kto bronił do 
ostatniego tchu wartości świa-
ta,  który brutalnie próbowali 
unicestwić okupanci i kolabo-
ranci. Losy bohaterów, którzy 
na pamięć w Ojczyźnie musie-
li czekać przez ponad 40 lat 
zmuszały widza do swoistego 
rachunku sumienia: czy doce-
niamy ich ofiarę i czy stać nas 
na to, by zrobić wszystko, by ni-
gdy nikt nam nie plugawił na-
szej historii.

Uczniowie z Miednik z lo-
sami bohaterów zapoznali się 
biorąc udział w konkursie na 
temat Żołnierzy Wyklętych. 
Zaproszeni na podsumowanie 
konkursu do Polski, przygoto-
wali właśnie ten minispektakl, 
w którym zabrzmiały również 
dwie pieśni mające bezpośred-
ni związek z odrodzeniem na-
rodowym i pielęgnowaniem pa-
mięci tu, na Ziemi Wileńskiej, 
skąd pochodziło wielu niezłom-
nych jej obrońców: „Rota” i 
„Wileńszczyzny drogi kraj”.

Zarówno młodzieży, jak i jej 
zaangażowanym wychowaw-
com należą się słowa uznania 
za to, że zechcieli uświadomić 
młodzieży (i nie tylko), że: 
„Niech losy walczących służą 
przykładem jak trzeba układać 
życie, jaki cel musimy stawiać 
przed sobą. Niech każdy odpo-
wie sobie na pytanie: dlacze-
go mając wszystko pozostaje-
my obojętnymi na losy swego 
kraju”. Trudne to pytanie pa-
dło podczas spektaklu ze sceny 
i odpowiedź na nie nie jest ani 
łatwa, ani jednoznaczna. Ale 
to wcale nie musi oznaczać, że 
nie powinniśmy go sobie zada-
wać...

Zarówno kierownik Studia 
Lilia Kiejzik, jak i widzowie go-
rącymi oklaskami dziękowali 
dzieciom i młodzieży z Mied-
nik za lekcję historii, dla której 
przedstawienia znaleźli bardzo 
odpowiednie środki wyrazu.

Kolejny dzień spotkań te-
atralnych miał miejsce w Mied-
nikach, gdzie w miejscowym 
Ośrodku Kultury na widzów 
czekała powtórka z „Historii, 
którą znam od mamy”, wystawa 
prac mistrzyni rękodzieła An-
dżeły Pipirienė oraz spektakl 
Teatru „Collegium Nobilium” 
z Warszawy „Pierwszy raz” w re-
żyserii Grzegorza Chrapkiewi-
cza. To już po raz drugi zawitali 
z nim na Wileńszczyznę studen-
ci Akademii Teatralnej im. Ze-
lwerowicza w Warszawie Moni-
ka Mara i Bartosz Wesołowski, 
by w tragikomedii opowiedzieć 
o swoim uczuciu, pierwszych 
erotycznych spełnieniach, bra-
ku porozumienia i tych wszyst-
kich młodzieńczych niepoko-
jach, które towarzyszą drodze 
poznawania siebie, gubienia i 
odnajdywania...

Naturalność i niekłamana 
młodzieńcza wrażliwość akto-
rów uczyniły to ich błądzenie 
w poszukiwaniu uczucia bardzo 
sympatycznym i zasługującym 
na wielkie brawa.

Tegoroczne „Idy Teatralne” 
wieńczyło spotkanie z młodą 
i jakże lubianą aktorką Studia 
– Agnieszką Rawdo, która w 
monospektaklu „Lalki, moje 
ciche siostry” (reżyseria Lilia 
Kiejzik) po raz kolejny zade-
monstrowała publiczności swój 
talent i profesjonalizm. Gamy 
uczuć, huśtawki nastrojów, nie-
bagatelnego wysiłku fizycznego 
wymagał od aktorki spektakl, w 
którym jako samotna, zagma-
twana w życiowych perype-
tiach, fobiach i lękach kobieta 
miała za przyjaciółki i powier-
niczki jedynie lalki. Samotność, 
depresyjność, psychiczne zabu-
rzenia – świat nie jest łaskaw 
dla nadwrażliwych osób. Za-
grać taką osobę nie jest zada-
niem łatwym, tym bardziej w 
monodramie. Agnieszka Raw-
do sobie z tym doskonale pora-
dziła. Kwiaty i słowa uznania 

połączone z burzliwymi okla-
skami były nagrodą za wprost 
morderczy wysiłek na scenie. 

Żegnając miłośników te-
atru oraz sympatyków „Id Te-
atralnych”, kierownik Polskiego 
Studia Teatralnego Lilia Kiej-
zik dziękowała widzom i akto-
rom za wspólnie przeżyte chwi-
le wzruszeń i miłą atmosferę 
oraz tym, kto swoim udziałem, 
wsparciem finansowym sprawił, 
że to święto teatru mogło się od-
być: Ministerstwu Spraw Zagra-
nicznych RP, Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, Mini-
sterstwu Kultury Litwy, samo-
rządowi m. Wilna oraz Domowi 
Polskiemu w Wilnie i Wielo-
funkcyjnemu Ośrodkowi Kul-
tury w Rudominie.

Cóż, widzom pozostaje jedy-
nie cierpliwie czekać na kolejne 
spotkania ze Studiem i jego go-
śćmi oraz partnerami za rok – 
na „Idach Teatralnych-2015”, 
składając słowa podziękowania 
dla Polskiego Studia Teatralne-
go za możliwość obcowania po-
przez scenę z polskim słowem 
oraz za to, że utrzymuje ścisłe 
kontakty ze szkołami, młodzie-
żą – potrafi zaciekawić i uczy 
kochać teatr. Robi to zarówno 
wystawiając spektakle dla dzieci 
(przypomnieć warto przedsta-
wienie „Król Maciuś Pierwszy” i 
wspaniałe widowisko „Powtórka 
z Czerwonego Kapturka”), jak i 
angażując dzieci i młodzież do 
udziału w organizowanych im-
prezach.

Janina Lisiewicz 
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SOWIECKIE METODY  
REGULOWANIA  
ŚWIADOMOŚCI OBYWATELI 
CZAS WYRZUCIĆ  
NA ŚMIETNIK 
HISTORII

W dniach 2-4 kwietnia w 
Wilnie odbywa się VIII Posie-
dzenie Polsko-Litewskiej Gru-
py Ekspertów ds. Zachowania 
Dziedzictwa Kulturowego, pod 
kierunkiem wiceministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego RP 
prof. M. Omilanowskiej oraz wi-
ceministra kultury RL Romasa 
Jarockisa.

Spotkanie ekspertów
Podczas spotkania są oma-

wiane kwestie współpracy litew-
skich i polskich instytucji kultu-
ry i dziedzictwa.

Takie posiedzenia odbywają 
się na przemian – raz na Litwie, 
raz – w Polsce. Ostatnie posie-
dzenie grupy ekspertów miało 
miejsce jesienią 2009 roku na 
zamku Ryn na Mazurach.

W dniach 6-8 kwietnia br. 
do Wilna przyjadą marszałko-
wie polskiego Sejmu i Senatu 
Ewa Kopacz i Bogdan Boruse-
wicz, którzy wezmą udział w 
Konferencji Przewodniczących 
Parlamentów Unii Europejskiej 
(KPPUE).

W ramach oficjalnego pro-
gramu wizyty, marszałek Ewa 
Kopacz weźmie udział w otwar-
ciu w Sejmie Republiki Litew-
skiej międzynarodowej wystawy 
plakatów historycznych „Vise-
grad Karma”. Prezentuje ona 
plakaty pochodzące z czterech 
państw Grupy Wyszehradzkiej 
(Polski, Węgier, Czech i Słowa-
cji) związane z upadkiem re-
żimu komunistycznego. Wy-
stawa jest efektem współpracy  
muzeów czterech państw wy-
szehradzkich.

Kolekcja zawiera najważ-
niejsze dzieła najwybitniejszych 
twórców tamtej epoki, które od-
zwierciedlają obraz ówczesnej 
sytuacji polityczno-społecznej 
i nastrojów społecznych. Głów-

Obywatel sowiecki miał pra-
wo do korzystania z tych źródeł 
informacji, które państwo uzna-
wało poprzez cenzorów za god-
ne jego świadomości i politycz-
nemu wyrobieniu.

Bodajże za największą zdo-
bycz zmian, jakie zaszły przed 
z górą 25 laty uznaliśmy wolny 
dostęp do informacji. Ba, zdo-
łaliśmy się tak do tego przyzwy-
czaić, że relacje o jakimś wyda-
rzeniu możemy sobie posłuchać 
i pooglądać nawet z kilku źródeł 
o całkiem odmiennych opcjach 
politycznych i kulturowych, że 
to się stało prawdziwym hobby 
wielu osób. Im większą możli-
wość wyboru mieliśmy, tym 
bardziej uczyliśmy się wycią-
gać wnioski, wyrabiać krytycz-
ne spojrzenie na oferowaną in-
formację.

Ostatnie wydarzenia na 
Ukrainie, reakcja na nie Rosji 
i świata, postawa Litwy wobec 
zachodzących zmian w polityce 
Rosji względem sąsiadów, spo-
wodowały bardzo niekorzystne 
procesy dla całego procesu de-
mokracji. Politycy, inspirowani 
swoimi interesami postanowili 
poczynić zakusy na prawo oby-
wateli do swobodnego dostępu 
do informacji. Argument: rosyj-
ska propaganda jest bardzo agre-
sywna i jej zmasowane działa-
nie (na Litwie mamy dostęp do 
dziesiątków rosyjskich stacji ra-
diowych i telewizyjnych) może 
wpływać negatywnie na nastroje 
obywateli wobec państwa, jego 
polityki, sprzyjać niezadowole-
niu mniejszości narodowych. 
Departament Bezpieczeństwa 
Państwowego posunął się na-
wet do tego, że oskarżył rosyj-
skie wydania do uprawiania za-
kamuflowanej polityki prania 
mózgów.

Dotychczas mieliśmy dwa 
fakty ograniczenia dostępu in-
formacji:  blokadę programów 
Pierwszego Kanału Bałtyckie-
go, a ostatnio NTW-Świat został 
obcięty na trzy miesiące. Opera-

torzy kablówek skarżą się na to, 
że nie mając możliwości zrezy-
gnować z poszczególnych pro-
gramów, muszą rezygnować z 
całego kanału. Takie sprawy za-
łatwia się przez sądy, które nie 
zawsze są posłuszne argumen-
tom władzy: zabronić i basta. 
Grozi to stratami materialny-
mi. Zresztą, metoda zakazów 
jest najgorsza. Wiadomo – owoc 
zakazany zawsze kusi. A możli-
wości techniczne sprowadzają 
praktycznie wszystkie zakazy do 
zera. Jak można pozwolić sobie 
na taki brak zaufania do oby-
wateli; uważać, iż rzeczywiście 
agresywną, dość prymitywną, 
nachalną politykę nie potrafią 
odróżnić od obiektywnej infor-
macji. Między innymi, ostatnio 
nadawane audycje rosyjskich 
stacji, są bardzo niewybrednym 
produktem propagandowym. I 
nawet jeżeli ktoś miał pewne 
zaufanie do doświadczonych 
dziennikarzy, to musiał zmienić 
zdanie: przesada w demonstro-
waniu wielkoruskiego szowini-
zmu jest aż nazbyt widoczna. I 
to jest najskuteczniejsza broń i 
obrona przed praniem mózgów, 
kiedy człowiek sam może po-
równywać, wyciągać wnioski.

Z drugiej strony trochę dziw-
ne ma się uczucie, kiedy uświa-
damiasz sobie, że tylko w ob-
liczu wzmożonej fali rosyjskiej 
propagandy, decydenci od środ-
ków masowego przekazu się po-
łapali, że Litwę zalewa rosyjska 
produkcja i nikt nie respektu-
je obowiązujących ustaw, że ma 
być ona tłumaczona, bądź opa-
trzona tekstowym tłumacze-
niem. My, Polacy, z kolei jeszcze 
doskonale pamiętamy, jak zacie-
kle walczono na Litwie przeciw-
ko transmisji Telewizji Polonia. 
Dziś Litwie bardzo by się przy-
dała propaganda prowadzona z 
Polski, m. in. w sprawie sytuacji 
na Ukrainie. A jeszcze całkiem 
niedawno z ust pani prezydent 
padały oskarżenia, że Polska 
„kolaboruje” z Rosją…

Państwo bezspornie ma pra-
wo bronić się przed agresją ob-
cych państw, w tym medialną. 
Jednak karanie obywateli ogra-
niczaniem dostępu do informa-
cji nie jest tą drogą. Jeżeli chodzi 
o obrazę państwa i pogwałcenie 
jego żywotnych interesów, to na-
leży odpowiednie programy i ich 
autorów podawać do sądu. Bo 
raczej nie zmieni się zakazami 
ludzkiej mentalności, ani wy-
chowa patriotów. Tym bardziej, 

że litewskie stacje telewizyjne, 
zarówno prywatne, jak i nadaw-
ca państwowy, nie mogą się po-
chwalić jakościową produkcją. 
I czasem nie wiadomo, co lepiej 
człowiek ma oglądać: rosyjskie 
filmy z pewną dozą ruskiej pro-
pagandy, czy pełne wulgarno-
ści, głupoty i braku elementar-
nej kultury audycje w języku 
państwowym, bądź transmito-
wane seriale – okropną tanio-
chę zarówno artystyczną jak i 
treściową.

Ostatnio zarówno z ust pre-
zydent jak i premiera słychać 
było apele do przedstawicieli 
mediów, by ograniczali transmi-
towanie rosyjskich programów i 
aktywnie się przeciwstawiali ro-
syjskiej propagandzie. Niestety, 
na to potrzebne są nie tylko pie-
niądze, ale też odpowiednio wy-
kwalifikowani, o odpowiednim 
poziomie wykształcenia i eru-
dycji dziennikarze, kierownicy 
produkcji. Kiedy przed kilkoma 
laty obcinano fundusze dla pań-
stwowego nadawcy jakoś o tym 
nie myślano. Premier od konser-
watystów radził kierownictwu 
LRT, by skróciła czas nadawania 
audycji, bo ludzie muszą się wy-
spać. Czas transmisji skrócono, 
ale ludzie spać  na rozkaz pre-
miera nie poszli, tylko przełą-
czyli telewizory na inne stacje, 
w tym rosyjskie, które nadają ca-
łodobowo.

Dziś nie da się z dnia na 
dzień naprawić sytuacji, po-
trzebne są, jak się rzekło nie 
tylko środki, ale też  inteligent-
ni ludzie. Codziennie widzimy, 
że takich w litewskich mediach 
brak. Nie darmo ludowe przy-
słowie głosi, że sanie szykować 
należy latem… A nie iść po linii 
najmniejszego oporu po prostu 
wyłączając nadawanie progra-
mów, decydując z góry o tym, 
co obywatel ma prawo oglądać, 
a czego – nie.

Najlepszy skutek propagan-
dowej wojny osiągniemy wtedy, 
gdy obywatel, mający do wybo-
ru cały świat, zdecyduje się na 
oglądanie rodzimej produkcji 
nie kierując się jedynie uczu-
ciem patriotyzmu, tylko przeko-
naniem, że tam znajdzie treści, 
odpowiadające jego potrzebom 
i zainteresowaniom. Sowieckie 
metody regulowania świadomo-
ści obywateli czas wyrzucić na 
śmietnik historii wraz z sowiec-
ką propagandą. 

Janina Lisiewicz

Ubezwłasnowolnić 
obywatela
Większość dojrzałych obywateli pamięta, nie tak znów odległe  
sowieckie czasy, kiedy to państwo decydowało o tym, jaką  informację 
mamy prawo pobierać: składano na sławetne półki filmy, kierowano 
do specjalnych działów książki, uskuteczniano  blokowanie stacji 
radiowych, których informacja mogła „zaszkodzić” państwu.

Wizyta marszałków 
Sejmu i Senatu RP  
na Litwie

nym celem wystawy jest zwró-
cenie uwagi na konieczność 
kultywowania poszanowania 
wolności w zakresie praw czło-
wieka i kultury. Projekt „Vise-
grad Karma” ma również na celu 
promowanie i przywrócenie roli 
zanikającemu gatunkowi komu-
nikacji wizualnej, jakim jest pla-
kat nie tylko w krajach Grupy 
Wyszehradzkiej, ale na całym 
świecie.

Wystawa została wzbogaco-
na także w plakaty litewskie z 
okresu przełomu.

Poza programem oficjalnym, 
w dniu 8 kwietnia o godz. 10.00 
marszałek Bogdan Borusewicz 
wygłosi wykład w Instytucie 
Spraw Międzynarodowych Uni-
wersytetu Wileńskiego na temat 
transformacji demokratycznych 
w Polsce i Europie Środkowej i 
Wschodniej pt. „25-lecie prze-
mian polityczno-ustrojowych w 
Polsce”.

Wykład odbędzie się po pol-
sku z tłumaczeniem na język li-
tewski.

Szanowni Państwo, zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Pil-
nie poszukuję krewnych Haliny z domu Niewęgłowskiej, urodzonej 
9 listopada 1913 roku w Wilnie, córki Mieczysława Niewęgłow-
skiego i Zofii Niewęgłowskiej, z domu Drwęskiej, którzy w roku 
1913 zamieszkiwali w Wilnie. Halina – z domu Niewęgłowska – 
była moją bratową. Nie wiem, jak ich odszukać. Pilnie poszukuję 
jej krewnych, ze względu na spadek. Czas nagli, mam termin do 
5 maja. Proszę więc o informację, gdzie mógłbym zdobyć potrzeb-
ne mi dane, ewentualnie, może ktoś zna krewnych Haliny Nie-
węgłowskiej? 

Z wyrazami szacunku Julian Bukowiecki

Poszukują

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarów-

no poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków 
ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku 
(Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy 
i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), o ile  ma opłacone 
składki, może otrzymać nową legitymację członkowską. 
Zapraszamy.
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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

26 marca odbyły się  koszy-
karskie ćwierćfinały Turniejów o 
Puchary ZPL – 2014. Tym razem 
na parkiecie zmierzyli się zwycięz-
cy jednej ósmej finału tegorocz-
nych rozgrywek: „Stogodangos.
lt”, „KSP”, „Sokół”, „Soleczniki” 
oraz liderzy grup, którzy zajęli 1-2 
miejsca: „Polonus”, „Speditors”, 
„Tores-ZPL”, „Irsana”.

Wyniki spotkań w koszy-
karskich ćwierćfinałach nie 
przyniosły, w odróżnieniu od 

Koszykarskie ćwierćfinały

siatkówki, nadzwyczajnych 
niespodzianek. Po raz kolejny 
liderzy grup udowodnili swo-
je mistrzostwo sportowe i po-
konawszy przeciwników bedz 
większego wysiłku trafili do pół-
finałów.

W minioną środę drużyna 
„Polonus” pokonała koszykarzy 
„Stogodangos.lt” z wynikiem –  
101 : 60. Zawodnicy „Sokoła” 
przegrali kolegom z drużyny 
„Tores-ZPL” z dość dużą róż-

nicą – 35 pkt. Końcowy wynik 
spotkania –  40 : 75. Koszyka-
rze z „Irsany” z kolei pokona-
li rywali z drużyny „Soleczni-
ki” z wynikiem – 76 : 66. Zaś 
zawodnicy „KSP” nie oddali 
swej przepustki do półfinałów 
dla drużyny uchodzącej za wy-
raźnego lidera w swojej grupie 
–  „Speditors”. Pokonali prze-
ciwników z wynikiem –  69 : 38 
i stali się dostojnymi rywalami w 
szczęśliwej czwórce najlepszych 
drużyn tegorocznego turnieju 
koszykarskiego. 

Oto piątka najlepszych za-
wodników ćwierćfinałowych 
rozgrywek koszykarskich:
•	  Grudinskij („Soleczniki”) – 

31 pkt; 
•	  Danilow („Polonus”) – 28 pkt;
•	  Stankevičius („Stogodangos.

lt”) – 25 pkt;
•	  Radzevičius („Irsana”) – 20 

pkt;
•	  Jankowski („Polonus”) – 19 

pkt.
W nadchodzącą sobotę i nie-

dzielę odbędą się kolejne rozgrywki 
koszykarskie i siatkarskie Turnie-
jów o Puchary ZPL - 2014. Spo-
tkania półfinałowe oraz finał już 
całkiem blisko. Zapraszamy do ki-
bicowania swoim faworytom, dla 
których wasze wsparcie jest bardzo 
ważne na mecie rozgrywek.

Centrum Sportowe ZPL

W Kownie, w marcu br. była 
eksponowana wystawa znane-
go polskiego fotografika Mar-
cina Święcickiego. Zostały na 
niej przedstawione czarno-białe 
zdjęcia mistrza fotografii. Wła-
śnie takie obrazy najpełniej po-
trafią oddać nie tylko treść, ale 
też nastrój i charakter fotogra-
fowanych obiektów. Przez to 
zawsze jest ceniona ta techni-
ka zarówno przez specjalistów, 
jak i fotografików amatorów 

Wystawa polskiego 
fotografika

oraz miłośników tej dziedziny 
sztuki.

Marcin Święcicki jest ab-
solwentem wydziału operator-
skiego (kierunek – fotografia) 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizji i Teatru w 
Łodzi oraz studium fotografii 
Związku Polskich Artystów Fo-
tografików w Warszawie.

Zarówno podczas otwar-
cia, jak i zamknięcia wystawy 
polskiego mistrza fotografiki, 

śpiewał kowieński polski zespół 
„Kotwica”.

Kowieńscy Polacy niezmier-
nie się cieszyli, że mogli gościć 
u siebie rodaka z Macierzy, z 
którego pracami mogli się za-
poznać nie tylko mieszkańcy 
Kowna, ale też bliższych i dal-
szych okolic.

Franciszka Abramowicz, 
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Spotkanie ekspertów

Bezpłatna pomoc prawna 
w sprawach zwrotu ziemi (w 
tym porady prawne, przygo-
towanie pozwów sądowych, 
skarg i innych dokumentów 
procesowych, jak również 
reprezentowanie interesan-
tów w archiwach i sądach) 
udzielana jest przez Zwią-

Świadczenia pomocy prawnej w 
sprawach zwrotu ziemi i innych 
nieruchomości

zek Prawników Polaków na 
Litwie w Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie przy ul. No-
wogródzkiej (Naugarduko) 
76. Pokój nr 211. Osoby za-
interesowane prosimy o re-
jestrację pod numerem tel.  
(85) 233 04 50 w godz. 9.00-
16.00. Pomoc prawną świad-

czą wykwalifikowani radcowie 
prawni i adwokaci.

Projekt jest współfinanso-
wany ze środków finansowych 
otrzymanych od Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w ra-
mach konkursu na realizację za-
dania „Współpraca z Polonią i 
Polakami za granicą”. 
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NIEKTÓRYM ZAWODNIKOM WCALE SIĘ NIE ŚPIESZYŁO DO GRY...
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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 głębokiego współczucia  
i żalu 

Reginie ABŁOM 
z powodu utraty 

Ojca
składa zespół  

Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie  
z kierownik Lilią Kiejzik

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie 

Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenumerata na maj i cały rok będzie 
trwała do 22 kwietnia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, 
zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt obejmują opłatę pobieraną przez 
pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Li-
czymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Pola-
ków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Z okazji Dnia Urodzin Jadwidze ALESZCZIUK najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń i tylko ja-
snych dni w gronie kochających osób

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Pięknych Jubileuszy Szanownym Seniorom Polskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Apolonii CZERNIAWSKIEJ i Jurijowi ORŁOW-
SKIEMU składamy najserdeczniejsze życzenia: wielu lat życia w do-
brym zdrowiu, aktywności w pracy społecznej i uczucia satysfakcji 
z własnych osiągnięć oraz wielu łask Bożych.

Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 60. Urodzin 
Weronice PIETROWSKIEJ najserdeczniej-
sze życzenia i ten wiosenny wiersz:

Urodziny dzień radosny.
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Pani życzenia:
Szczęścia, zdrowia, powodzenia. 
Niech Pani 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 Pani przeznaczone.

składają członkowie koła ZPL w Nowych Święcianach

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

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

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

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

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

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej


