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KTO WIĘCEJ?! 
Wydaje się, że ostatnio mamy na Litwie 
kolejną „dyscyplinę”, tyle że nie spor-
tową, w której prowadzi się dość ostrą 
rywalizację i, trzeba przyznać, stawki 
są naprawdę imponujące. I, jak mówi 
mądrość ludowa: byłoby to śmieszne, 
gdyby nie było tragiczne. Otóż chodzi 
o używanie nazw ulic – umieszczanie 
na prywatnych posesjach mieszkań-
ców osiedli w rejonie solecznickim i wi-
leńskim – tabliczek w języku polskim 
i litewskim. Jak pamiętamy, piękny i 
drogi prezent bożonarodzeniowy za-
fundowali dyrektorowi administracji sa-
morządu rejonu solecznickiego słudzy 
Temidy. Podobny, acz już, rzec można, 
Wielkanocny, postarali się słudzy wy-
miaru sprawiedliwości Sądu Dzielnico-
wego miasta Wilna sprawić dyrektor 
administracji samorządu rejonu wileń-
skiego Lucynie Kotłowskiej. Prawda, 
wymierzona jej grzywna jest kilkakrot-
nie mniejsza – opiewa na sześć tysięcy 
litów (przypomnijmy, że dyrektor Bole-
sław Daszkiewicz został ukarany na 
sumę  43 tys. Lt). Jest to orzeczenie 
najniższej instancji, więc podlega za-
skarżeniu (w ciągu siedmiu dni). Ale to 
nie znaczy, że strona, która wystosowa-
ła pozew – komornik – nie będzie żąda-
ła kolejnej kary. Bo apetyt sługa prawa 
miał naprawdę wielki: żądał kary w wy-
sokości 500 litów za każdy dzień zwłoki 
wykonania decyzji o zdjęcia tabliczek w 
języku niepaństwowym. Nie jest to, jak 
wiemy, pierwsza kara. Ostatnia opiewa-
ła na 2 tys. litów i pochodziła z jesieni 
ub. r. Charakterystyczne jest to, że te 
swoiste „prezenty” litewskiej Temidy ko-
relują z wizytami na Litwie polskich po-
lityków. Ostatni dotarł do wiadomości 
publicznej, gdy na Litwie gościli prze-
wodniczący parlamentów krajów Unii 
Europejskiej, którzy brali udział w kon-
ferencji. Ciekawie by było, gdyby obok 
zaplanowanych referatów o zwycię-
stwie demokracji i respektowaniu praw 
człowieka, uczestnicy tego gremium 
zechcieli omówić temat „licytacji” wy-
sokości kar nakładanych na przedsta-
wicieli mniejszości narodowych w kra-
ju, który już wkrótce będzie świętował 
jubileusz 10-lecia przystąpienia do Unii 
(tego roku mamy jubileusz członkostwa 
w NATO) i wśród obywateli ma ponad 
20 proc. osób należących do mniej-
szości narodowych. Prawda, temat ten 
mógłby zabrzmieć zbyt minorowo na 
tle „zwycięstw” demokracji. Więc, czy 
warto psuć święto? Chyba jednak war-
to, by nie tylko dostojni goście i wysocy 
urzędnicy, ale też szeregowi obywatele 
mogli być pewni, że przed z górą dwu-
dziestu laty wstąpili na słuszną drogę 
budowania demokratycznego, obywa-
telskiego społeczeństwa.

Tak jak i w innych regionach Wileńszczyzny, na Ziemi Trockiej koła Związku Polaków 
na Litwie powstawały na przełomie lat 1988-89, by tu, w pięknej krainie jezior i bogatej 
spuścizny historycznej, był nadal pisany polski rozdział historii tej ziemi. Bo tu od  
wieków zgodnie żyli ze sobą Polak i Karaim, Litwin i Żyd pielęgnując swoje tradycje, 
dbając o kulturę, zachowanie mowy ojczystej. To trwanie przy swoim udało się  
miejscowym ludziom przenieść przez okresy wojen, zaborów, okupacji. Nie było o  
wiele łatwiej też w czasach pokojowych: modne fale a to rusyfikacji, to znów lituanizacji 
nie pozwalały miejscowym ludziom spokojnie żyć i pracować, bez tej ustawicznej  
walki. Ale też ona nauczyła cenić wartości wyniesione z rodzinnych domów,  
przekazywane z pokolenia na pokolenie w tym jakże malowniczym  krajobrazie. Pomimo 
wielu strat, mieszkańcy rejonu trockiego z podniesioną głową mogą mówić o  
osiągnięciach, radości bycia razem i tworzenia wspólnoty, której wartością nadrzędną 
jest szeroko pojmowana polskość. 

DZIECI Z „TĘCZY” – NOWE POKOLENIE POLAKÓW NA ZIEMI STAROTROCKIEJ

Stare Troki – 
radość bycia 
razem
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SŁOWA TYCH  
UTWORÓW ZAWIERAŁY 
CREDO DZIAŁALNOŚCI 
ZWIĄZKU: PIELĘGNOWANIE 
MOWY OJCZYSTEJ,  
TRADYCJI

fot. Paweł Stefanowicz

Rok 25-lecia ZPL

Stare Troki – radość bycia razem

DYPLOM UZNANIA DLA MARIANA ADAMOWICZA

W ubiegłą niedzielę, 7 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach 
odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia powstania Związku Polaków na Litwie w gminie starotrockiej. Na wspólne 
święto przybyli członkowie kół Związku ze Starych Trok – „Przy szkole”, Międzyrzecza i Świętnik.

S
woje święto członko-
wie Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego Związ-
ku Polaków na Litwie 
w gminie starotrockiej 

rozpoczęli od Mszy św., któ-
rą również w intencji związ-
kowców odprawił ksiądz Jo-
nas Varaneckas w kościele pw. 
Zwiastowania Pańskiego i św. 
Benedykta. W odprawianej w 
wielkim skupieniu eucharystii, 
kapłan podkreślił siłę wiary i 
mocy ducha, które pomagają 
przejść przez najsroższe próby. 
Po modlitwie rodaków na świą-
teczne popołudnie zaprosili go-
spodarze – koło ZPL „Przy szko-
le” do miejscowej polskiej szkoły 
podstawowej.

Ta pięknie prezentująca się 
placówka oświatowa (dyrektor 
Romuald Grzybowski) jest od lat 
centrum życia rodaków, łącząc w 
jedną wielopokoleniową rodzi-
nę dzieci, rodziców i nauczycie-
li. Niedzielnego popołudnia ten 
krąg został rozszerzony o człon-

ków kół z Międzyrzecza i Święt-
nik, którzy też czuli się tu swoj-
sko, bowiem nie raz i nie dwa 
gościnne szkolne progi służyły 
jako miejsce przeprowadzania 
imprez organizowanych przez 
koła ZPL rejonu trockiego.

W przestronnej, świątecz-
nie udekorowanej szkolnej sali, 
która pełni rolę hali sportowej 
oraz auli, wystarczyło miejsca 
dla licznie zgromadzonych ro-
daków. Wszystkich witała pro-
wadząca świąteczną akademię 
wicedyrektor szkoły Alina So-
bolewska, a na ekranie umiesz-
czonym przy scenie wyświetlane 
zdjęcia obrazowały historię po-
wstawania na Ziemi Starotroc-
kiej kół Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego Polaków 
na Litwie, które w niespełna pół 
roku zostały przekształcone w 
Związek Polaków. 

Wydarzenia i ludzie – ci, 
którzy są w szeregach też dziś 
i już nieobecni, jak śp. Halina 
Bogdel, Wiktor Kowalewski... 
Zespół „Stare Troki” śpiewa 
„Rotę”, a wraz z nim – cała sala. 
Zagajając uroczystość, witając 
dostojnych gości, wśród których 
byli tego dnia prezes Związku 
Polaków na Litwie, poseł Michał 
Mackiewicz, prezes Trockiego 
Oddziału Rejonowego ZPL, wi-
cemarszałek Sejmu RL Jarosław 
Narkiewicz, wiceprezes Od-
działu, radna Teresa Sołowjo-
wa i również radna, prezes koła 

AWPL w rejonie trockim Maria 
Pucz oraz współgospodarze im-
prezy – prezesi kół z Między-
rzecza – Renata Kurmin, Święt-
nik – Wincenty Rudzis, Starych 
Trok – Irena Orłowa, a także sta-
rosta gminy starotrockiej Anna 
Ingielewicz, Alina Sobolewska 
przypomniała o tym, że z woli 
historii, Polacy na tych ziemiach 
ciągle musieli walczyć o wolność 
naszą i waszą, bo tak nakazywa-
ło im serce i poczucie ludzkiej 
solidarności. 

Słowa o dziejach historycz-
nych przeplatały popisy zespo-
laków ze „Starych Trok” i szkol-

nego kolektywu „Tęcza” (pod 
kierownictwem niestrudzonych 
pań Renaty Lavrukaitienė i El-
wiry Kieras), którzy wykonali 
dwie piosenki „Nasza mowa” 
oraz „Ojcowizna”. Słowa tych 
utworów zawierały credo dzia-
łalności Związku: pielęgnowa-
nie mowy ojczystej, tradycji, 
szacunek do historii i miłość 
do ojczystej ziemi. Ziemi – ma-
łej ojczyzny, na której zgodnie 
współżyjemy od setek lat, jak za-
znaczyła prowadząca. 

Zwracając się do zebranych, 
prezes Związku Polaków na Li-
twie Michał Mackiewicz dzięko-

wał obecnym i nieobecnym za 
to, że przed 25 laty znaleźli się 
entuzjaści, a dziś kontynuato-
rzy podjętej sprawy. Działalność 
społeczna, upór i determinacja 
pozwoliły, jak zaznaczył prezes, 
nie tylko utrzymać nasz stan po-
siadania, ale też go rozszerzyć. 
I pomimo tego, że ciągle na Li-
twie, mówiąc obrazowo, mamy 
wiatr wiejący w oczy i sporo pro-
blemów, które nie są rozwiązy-
wane, to jednak jesteśmy uwa-
żani przez rodaków zarówno 
w Macierzy, jak i na świecie za 
tych, kto potrafi nie tylko wyar-
tykułować swoje cele i zadania, 
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WSZYSCY ŚPIEWALI „ROTĘ”
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Stare Troki – radość bycia razem
ale też konsekwentnie dążyć do 
ich realizacji i odnosić sukcesy.

Idąc śladem tych, co byli u 
źródeł – ludzi najbardziej świa-
domych, aktywnych społecznie 
– staramy się dopiąć tego, by tu, 
na Litwie być równymi wśród 
równych i budować naszą przy-
szłość w oparciu o wartości naj-
ważniejsze dla naszego narodu.

Po słowach prowadzącej 
o tym, jak liczna jest społecz-
ność polska na Litwie, przy-
pomnieniu zadań, jakie sobie 
ustaliliśmy przed 25 laty oraz 
wysłuchaniu piosenki w wy-
konaniu najmłodszej uczest-
niczki zespołu „Tęcza” Ani Ba-
ranowskiej (jest ona w grupie 
przygotowawczej), głos zabrał 
pierwszy prezes koła w Starych 
Trokach, jeden z prowadzących 
zjazdy Związku Polaków na Li-
twie, wieloletni dyrektor miej-
scowej szkoły Marian Adamo-
wicz. Przypomniał on, jak to na 
jesieni 1988 roku licznie zebrani 
rodacy w sali zakładu niepłon-
nych materiałów budowlanych, 
przy udziale przedstawicieli z 
Wilna, wśród których byli Jan 
Ciechanowicz, Henryk Mażul, 
Henryk Sosnowski, założyli 
własne koło.

Podstawowym celem jego 
działalności było zachowanie i 
rozbudowa polskiego pionu w 
miejscowej szkole oraz założe-
nie polskiej grupy przedszkol-
nej. Pragnąc wzmocnić pozycję 
języka ojczystego, sprowadzali 
polskie filmy. To tu zrodziła się 
idea przeprowadzenia festynu 
kultury polskiej „Dźwięcz, pol-
ska pieśni” i powstał jego emble-
mat – śpiewający ptak na kwit-
nącej gałązce (jego autorem jest 
Henryk Waszkiewicz), jak też 
idea zwołania I zlotu turystycz-
nego Polaków na Litwie. 

Pracowano społecznie, urzą-
dzano sceny i stadiony, robiąc 
m. in. ławki ze świeżo ściętych 
pni drzew. Ale dzięki zaanga-
żowaniu i determinacji takich 
ludzi, jak m. in. ówczesny prze-
wodniczący rady gminnej Kazi-
mierz Jasiulewicz, dało się wie-
le zrobić. Wielkim wsparciem 
tej działalności było nawiąza-
nie współpracy z Polską. Dzię-
ki inicjatywie kuratorium edu-
kacji narodowej w Łodzi, po raz 
pierwszy uczniowie pojechali do 
Macierzy. Zespół pod kierun-
kiem śp. Wiktora Kowalewskie-
go dał 8 koncertów i utorował 
drogę dla kolegów na upragnio-
ne wakacje w Polsce – kolonie 
w Justynowie... Kończąc wspo-
mnienia pierwszy prezes życzył 
wszystkim zdrowia (sam cieszy 
się pełnią życia mając, jak żartu-
je, 16 lat... do setki), pomyślno-

ści i aktywności.
O działalności swoich kół – 

„Przy szkole”, w Międzyrzeczu i 
Świętnikach, które się wyłoniły 
ze starotrockiego koła i rozbu-
dowywały już samodzielną pra-
cę, opowiadali ich prezesi.     

Irena Orłowa podkreśliła, 
że zarówno rodzice, dzieci, jak 
i nauczyciele należący do koła 
„Przy szkole”, chociaż mieszka-
ją w różnych miejscowościach, 
właśnie w szkole mogą znaleźć 
pole do działania. Bowiem to tu 
odbywają się zawody sportowe,  
organizowane są święta, letnie 
igrzyska sportowe Ziemi Troc-
kiej, aktywnie się uczestniczy w 
dożynkach, grzybobraniu, fe-
stynie kultury, wypadach np. do 
teatru, czy wycieczkach, organi-
zowanym od 10 lat dyktandzie 
polskim dla uczniów szkół re-
jonu i od 5 lat – dla osób doro-
słych, jak i w pieszej pielgrzymce 
do Trok – na odpust Matki Bo-
skiej Trockiej. 

Pięknym przykładem pracy 
dla ludzi może być działalność 
koła ZPL w Świętnikach (liczy 
dziś 75 członków). Aktywnie 
uczestniczą we wspólnych im-
prezach, obchodzą razem świę-
ta – Dzień Matki, zapusty, spo-
tkania opłatkowe i in. Aktywnie 
uczestniczą w święcie plonów, 
zimowych i letnich igrzyskach 
sportowych, przez wiele lat 
mieli bardzo owocne kontakty 
z Ostródą, dzięki czemu dzieci z 
miejscowej szkoły mogły pozna-
wać Polskę. Niestety, nie udało 
się utrzymać polskiej szkoły w 
Świętnikach – zabrakło dzieci. 
Jest to wielka strata dla osiedla 
i widocznie pewna luka w pra-
cy koła.

W byłym budynku szkolnym 
spotykali się, by wspólnie spę-
dzać czas. Niestety, jest dziś on 
w opłakanym stanie. Prezesowi 
Wincentemu Rudzisowi marzy 

się  utworzenie zespołu. I cho-
ciaż pierwsza próba założenia 
nie powiodła się, to nie traci 
nadziei, bo aktywistów w osie-
dlu nie brak (rodziny państwa 
Szczygło, Rozwadowskich, Kry-
styna Misiuro, Grażyna Paw-
łowicz, Edward Mackiewicz). 
Można na nich liczyć zarówno 
podczas akcji (zbierali datki na 
rzecz powodzian w Macierzy), 
jak też wyborów, zbierania pod-
pisów, organizowania świąt, bo 
ludzie odczuwają zadowolenie 
i radość z bycia razem i to jest 
ważne.

Wieloletnim (i pierwszym) 
prezesem koła ZPL w Między-
rzeczu była pani Honorata 
Szczygło, która pracę koła po-
stawiła na odpowiednio wyso-
kim poziomie. Dziś kontynu-
atorką poczynań rodaków w 
Międzyrzeczu jest Renata Kur-
min. Obecnie koło liczy ponad 
40 osób jednocząc całe rodziny 
i ściśle współpracuje z innymi 
kołami w gminie. Cieszy to, że 
mają swoją siedzibę  i potrafią 
zorganizować ciekawe, oryginal-
ne imprezy, jak na tematy zdro-
wego trybu życia, tak też kon-
kursy recytatorskie, robótek i in. 

O tym, że w kołach, rodzi-
nach są pielęgnowane tradycje 
narodowe, darzy się szacun-
kiem folklor mogli się widzo-
wie przekonać, kiedy na scenie 
popisywały się grupy taneczne 
młodszych i starszych uczniów, 
deklamatorzy...

O polskich sprawach zarów-
no w rejonie, jak i gminie staro-
trockiej mówił prezes Trockiego 
Oddziału Rejonowego ZPL Jaro-
sław Narkiewicz. Z serdeczno-
ścią, poczuciem humoru, a zara-
zem rzeczowo rozważał o tym, 
co ważnego, świadczącego o do-
brej kondycji polskiej społecz-
ności w gminie, udało się zro-
bić, jak też ubolewał nad tym, 

że nie dało się zachować szkół w 
Szklarach i Świętnikach. Cieszył 
się z prężnej działalności kół w 
Międzyrzeczu, Świętnikach, 
powstających (jednak trochę  
za mało aktywnych) kół mło-
dzieżowych (w Landwarowie i 
Rykontach). Prezes zauważył, 
że mogłoby się narodzić koło 
Związku w Starkiszkach.

Jarosław Narkiewicz poru-
szył też ważny problem auten-
tycznej reprezentacji interesów 
polskiej społeczności w radzie 
samorządowej. Nie jest tajem-
nicą, że tak naprawdę o interesy 
te dbają Polacy – radni z ramie-
nia AWPL, co wykazały ostatnie 
wydarzenia dotyczące akredy-
tacji szkół średnich w Trokach 
i Połukniu. Więc warto podczas 
wyborów pamiętać o tym, chcąc 
głosować na rodaków startują-
cych z innych partii, którzy po 
wyborach zapominają o inte-
resach swoich wyborców. To 
dzięki aktywności radnych z 
ramienia AWPL, społeczności 
polskiej Trok oraz Wilna (zor-
ganizowanej pikiecie), sprawa 
kompletowania klas matural-
nych w szkole trockiej, jest na-
dzieja, nie została przesądzona. 

Jak zwykle miłym akcentem 
uroczystości było uhonorowa-
nie tych, kto pracy społecznej na 
rzecz pielęgnowania polskości 
poświęcał i poświęca swój czas 
i siły. Dyplomy Uznania zosta-
ły wręczone zarówno prezesom 
kół (byłym i obecnym), jak i  kil-
kudziesięciu aktywnym działa-
czom Związku, wśród których 
byli: Anna Ingielewicz, Stani-
sław i Teresa Charukiewiczowie, 
Jan Pawłowski, Danuta Rynkie-
wicz, Janina Wersocka, Maria 
i Czesław Puczowie, Krystyna 
Razvadauskienė, Edward Mac-
kiewicz, Alfreda Kulisz, Gra-
żyna Pawłowska, Walery Uści-
nowicz, Stefan Monkiewicz, 

Siergiej Cechnisterenko, Halina 
Rudzis, Krystyna Michajłowska, 
Halina Stankevičienė, Helena 
Wierpincewa, Halina Fomino-
wa,  Władysław i Czesława Sa-
wiccy, Bożena Milewska, Lilia 
Kieras, Elwira Lavrukaitienė, 
Dariusz Sawicki, Alina Fomi-
nowa, Halina Hryniewicz, Zofia 
Abucewicz, Ryszard Tomasze-
wicz, Alina Sobolewska, Romu-
ald Grzybowski oraz inni cał-
kiem młodzi i starsi ludzie, dla 
których polskość jest wartością, 
którą chcą rozwijać i pielęgno-
wać. 

Serdeczne życzenia oraz pre-
zenty dla prezesów kół miała 
wiceprezes Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL, radna Te-
resa Sołowjowa. Zaś życzenia w 
imieniu europosła Waldemara 
Tomaszewskiego oraz własnym 
składała aktywistom radna Ma-
ria Pucz – prezes koła w Starych 
Trokach. 

Wierności pięciu prawdom 
Polaków na Litwie oraz aktyw-
ności życzył rodakom Edward 
Mackiewicz ze Świętnik, zaś dy-
rektor szkoły – gospodarza świę-
ta, składając życzenia kolegom, 
dziękował prezesowi Jarosławo-
wi Narkiewiczowi za starania o 
to, by została gruntownie od-
nowiona była drewniana przy-
budówka, która będzie służyła 
najmłodszym Polakom ze Sta-
rych Trok i okolic.

Krakowiak w wykonaniu 
uczniów oraz „Walc Trocki” 
śpiewany przez zespół „Stare 
Troki” autorstwa nieodżało-
wanego Wiktora Kowalewskie-
go wieńczyły program artystycz-
ny. Na zebranych w gościnnych 
murach szkoły czekał jeszcze  ju-
bileuszowy tort (było ich kilka) 
oraz serdeczne rodaków rozmo-
wy.

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

TANDEM ZESPOŁÓW „STARE TROKI” I „TĘCZA”
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Do finałowych eliminacji 
tego roku – na XVII Fe-
stiwalu Teatrów Szkol-

nych – zakwalifikowało się dzie-
sięć zespołów, a wzięło udział w 
demonstrowaniu swego kunsztu 
9, które reprezentowały szkoły z 
Wilna oraz rejonów wileńskiego 
i trockiego.

Jury Festiwalu, w które-
go składzie znalazły się panie 
Anna Kietlińska – prezes Pod-
laskiego Oddziału Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, Dorota 
Sokołowska – dziennikarka Ra-
dia Białystok, Helena Bakuło – 
dyrektor Muzeum Władysława 
Syrokomli w Borejkowszczyźnie 
i wiceprezes Towarzystwa Miło-
śników Teatrów Szkolnych, Li-
lia Kiejzik – kierownik Polskie-
go Studia Teatralnego w Wilnie 

Teatr, który fascynuje

W ubiegłym tygodniu już po raz siedemnasty młodociani miłośnicy teatru spotkali się na 
Festiwalu Teatrów Szkolnych organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół  
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz  Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych.

oraz Irena Litwinowicz – kierow-
nik Teatru Polskiego w Wilnie 
miało wcale niełatwe zadanie, 
by spośród wspaniałej dziewiąt-
ki młodocianych miłośników 
gry scenicznej wytypować zwy-
cięzców. Warto przypomnieć, 
że teatry rywalizują o nagrody 
Brązowego, Srebrnego i Złotego 
Dzwoneczka, publiczności, zaś 
poszczególni aktorzy – o wyróż-
nienie za najlepiej zagraną rolę.

Należy odnotować, że rywa-
lizacja nie była znów taka łatwa, 
bowiem znalazły się w finale ze-
społy, prezentujące zarówno grę 
młodszych dzieci (m. in. z klas 
początkowych), jak i starszokla-
sistów. Różniła się też tematyka: 
inscenizacje znanych bajek (np. 
„Calineczki”), przedstawienia 
opowiadające o szkolnym życiu 

(„Jerzy i księżyc”) oraz sztuki 
poruszające problemy społeczne 
(„Poczekalnia”). Taka różnorod-
ność tematów i wieku artystów 
nie ułatwiała też pracy komisji 
oceniającej. Jednak werdykt, jaki 
usłyszeli zebrani w sali Domu 
Polskiego w Wilnie po kilkugo-
dzinnym teatralnym maratonie, 
raczej nie budził kontrowersji.

Jak ogłosiła przewodnicząca 
jury pani Anna Kietlińska, Złoty 
Dzwoneczek został przyznany 
zespołowi z Wileńskiej Szkoły 
Średniej w Lazdynai „Twardy 
orzeszek” za przedstawienie 
„Jerzy i księżyc” w reżyserii 
Diany Markiewicz. Wyróżnio-
ny został również odtwórca roli 
Jerzego. Warto zaznaczyć, że 
przedstawienie wyróżniało się 
bardzo pomysłową scenografią.

Srebrny Dzwoneczek otrzy-
mał tego roku zespół „Szkic” z 
Wileńskiej Szkoły Średniej im. 
Sz. Konarskiego za przedstawie-
nie „Nie ma tego złego” w reży-
serii Beaty Kowalewskiej. Zosta-
ła też wyróżniona odtwórczyni 
dwóch ról: babci Czerwonego 
Kapturka oraz Złej Królowej.

Brązowy Dzwoneczek tra-
fił do zespołu „Na wesoło” ze 
Szkoły Średniej im. J. Lelewe-
la, jako ocena przedstawienia 
„Sen Doroty” w reżyserii Jolan-
ty Kariunienė. Wyróżniono tak-
że główną bohaterkę spektaklu 
– Dorotę – naprawdę wspaniałą 
młodocianą aktorkę. Zasługu-
je również na pochwałę piękna 
polszczyzna dzieci.

Publiczność festiwalowa swą 
nagrodę oddała w ręce najstar-

szych uczestników Festiwalu 
– aktorów Studia Teatralnego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie, którzy wystawili sztukę 
„Poczekalnia” – obrazek z przy-
chodni, kiedy ludzie muszą zbyt 
długo czekać na wizytę u lekarza. 
Została tu wyróżniona aktorka, 
która zagrała rolę sprzątaczki.

Nagrody za role otrzyma-
li: bohaterka z „Brzydkiego ka-
czątka” – Kurka (zespół „Tęcza” 
ze Szkoły Średniej im. H. Sien-
kiewicza w Landwarowie, reży-
ser Krystyna Trojko); krawiec 
Niteczka z przedstawienia „Jak 
krawiec Niteczka został królem” 
(zespół „Wiercipięty” z Progim-
nazjum im. Jana Pawła II w Wil-
nie, reżyserki Teresa Mojsiewicz 
i Alina Judycka); Prymuska ze 
„Zwariowanej klasy” (zespół 
„Pierwiosnek” ze Szkoły Śred-
niej w Sużanach, reżyser Wan-
da Giedrys); Myszka ze sztuki 
„Calineczka” (zespół „Skrzat” 
ze Szkoły Średniej im. J. Słowac-
kiego w Bezdanach, reżyser Edyta 
Klimaszewska) oraz jeden z nar-
ratorów z przedstawienia  „Kró-
lewna Śnieżka” (zespół „Twórczy 
świat” ze Szkoły Podstawowej im. 
M. Zdziechowskiego w Suderwie, 
reżyser Renata Romejko).

Wszystkie zespoły otrzy-
mały dyplomy uczestników 
oraz słodycze od organizato-
rów i sponsorów imprezy. War-
to podkreślić, że Festiwal Te-
atrów Szkolnych cieszy się 
bardzo dużą popularnością, co 
nie może nie budzić zadowo-
lenia, ponieważ scena pomaga 
dzieciom i młodzieży nie tylko 
w poznawaniu tajników teatru, 
opanowaniu sztuki wysławia-
nia się, ale też rozwija ich talen-
ty, uczy publicznej prezentacji i 
pewności siebie. Za stworzenie 
możliwości odkrywania młodo-
cianych talentów należą się bra-
wa pomysłodawcom i organiza-
torom tego Festiwalu.

W konkursie tym co roku 
biorą udział starszoklasiści ze 
szkół Wilna oraz rejonów Wi-
leńszczyzny. Tego roku do 
sprawdzianu przystąpiło 41 
uczestników. Konkurs ten jest 
o tyle znaczącym, że w ciągu po-
nad 20 lat niepodległości, szko-
ły polskie na Litwie nie dorobiły 

„Czy znam historię Polski?”

się lekcji z prawdziwego zdarze-
nia z historii Polski. Historycy 
więc radzą sobie różnie, najczę-
ściej nauczając ojczystych dzie-
jów na zajęciach fakultatywnych 
lub lekcjach historii, wplatając 
wiedzę historyczną o Polsce do 
aktualnie przerabianych tema-
tów.

Pomimo to, jak oznajmił pre-
zes „Macierzy Szkolnej”, poseł 
Józef Kwiatkowski, jest niema-
ło uczniów, których pasjonują 
dzieje historyczne narodu i zgłę-
biają wiedzę, wykazując się co-
raz lepszą ich znajomością. 

O tym, jak naprawdę mło-
dzież z Wileńszczyzny radzi so-
bie z historią ojczystą, można 
było się przekonać na podsta-
wie odpowiedzi, jakich musie-
li młodzi ludzie udzielić na 30 
pytań testów. Obejmowały one 
dzieje Polski od czasów najdaw-
niejszych, do aktualnych wyda-
rzeń jubileuszowych tego roku. 

Komisji sprawdzającej prze-
wodniczył historyk Roman La-

chowicz, a zanim sprawdzają-
cy wgłębiali się w poprawność 
odpowiedzi, uczniowie mieli 
możliwość zwiedzić Uniwersy-
tet Wileński. Taka wycieczka 
była jak najbardziej aktualna, 
bo możliwie, że już za rok czy 
dwa, młodzież zechce podjąć 
studia właśnie na tej uczelni.

Wyniki konkursu wiedzy 
historycznej okazały się nastę-
pujące: I miejsce zdobył Da-
riusz Cilińdź (Gimnazjum w 
Ejszyszkach, rejon solecznic-
ki); II – Grażyna Brazulewicz 
(Szkoła Średnia im. ks. J. Ob-
rembskiego w Mejszagole, re-
jon wileński); III – Irena Ja-
sińska (Szkoła Średnia im. J.I. 
Kraszewskiego w Wilnie).

Zostały przyznane też wy-
różnienia dla Kamili Toma-

szewskiej z Wileńskiej Szkoły 
Średniej im. J. Lelewela, Eweli-
ny Wołowiczewej z Wileńskie-
go Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II, Eryka Rawdanowicza z 
Wileńskiej Szkoły Średniej im. 
J.I.Kraszewskiego, Donata Ju-
rewicza z Gimnazjum im. St. 
Moniuszki w Kowalczukach 
(rejon wileński), Katarzyny 
Smirnowej z Wileńskiej Szkoły 
Podstawowej na Lipówce oraz 
dwóch uczniów z Solecznic-
kiego Gimnazjum im. J. Śnia-
deckiego – Karola Kurta oraz 
Denisa Uljanowicza.

Nagrody rzeczowe oraz wy-
cieczka podczas wakacji  pięk-
nie dopełnią uczucie satysfak-
cji tych, którzy wykazali się 
dobrą znajomością ojczystej 
historii.

Konkurs wiedzy historycznej pod takim  
tytułem odbył się we wtorek, 8 kwietnia w 
Domu Polskim w Wilnie. Była to już  
jedenasta edycja sprawdzianu wiedzy z  
ojczystej historii, organizowana przez  
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich  
na Litwie „Macierz Szkolna”.
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ZŁOTY DZWONECZEK DLA TEATRU „TWARDY ORZESZEK”
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Teatr, który fascynuje Pamięć w sercach 
i na fotografii
W miniony poniedziałek, 7 kwietnia, w 
Domu Polskim w Wilnie odbyła się  
podniosła uroczystość, podczas której  
została otwarta wystawa fotograficzna i  
odbył się koncert poświęcony pamięci  
błogosławionego Jana Pawła II.

Wilno oddaje hołd  
Wielkiemu Rodakowi

W 9. rocznicę śmierci błogosławionego Papieża Jana Pawła II w 
Wilnie, u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej, przy której wizerunku 
przed 20 laty podczas pielgrzymki na Litwę modlił się nasz Wielki 
Rodak – Ojciec Święty Jan Paweł II, została przekazana wiernym 
Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia.

Lampion, poświęcony przez 
kardynała Stanisława Dziwisza, 
z Kanonizacyjną Iskrą Miłosier-
dzia przywieźli do Wilna z Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach k. Krakowa przed-
stawiciele społeczności Progim-
nazjum im. Jana Pawła II w Wil-
nie, którzy dostąpili zaszczytu 
odpalenia lampionu od ognia, 
który został zapalony przez 
błogosławionego Jana Pawła II 
przed prawie 11 laty – 16 grud-
nia 2003 roku.

W Wilnie płomyki Iskry Mi-
łosierdzia zostały przekazane 
wiernym po Mszy św. dziękczyn-
nej, która została odprawiona w 
Kaplicy Ostrobramskiej przez  
ks. Jerzego Latawca, czcąc pamięć 

odejścia do Domu Ojca 2 kwietnia 
2005 roku Jana Pawła II.

We Mszy św. wzięli udział 
przedstawiciele społeczności 
polskiej na Litwie: prezes ZPL, 
poseł Michał Mackiewicz, po-
słanka Wanda Krawczonok, 
prezes Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie, 
poseł Józef Kwiatkowski, wice-
minister kultury Litwy Edward 
Trusewicz, ambasador Rzeczy-
pospolitej Polskiej na Litwie Jaro-
sław Czubiński, merowie, prezesi 
Wileńskiego oraz Solecznickie-
go Oddziałów ZPL Maria Rekść 
i Zdzisław Palewicz, wilnianie i 
mieszkańcy Wileńszczyzny.

W obchodach upamiętnienia 
pielgrzymki Jana Pawła II na Li-

twę, uczczenia dnia odejścia do 
Pana i zbliżających się uroczysto-
ściach kanonizacyjnych aktywny 
udział bierze społeczność Progim-
nazjum im. Jana Pawła II. Miesz-
kańcy Wileńszczyzny zawdzię-
czają jej możliwość uczestniczenia 
w szczególnie podniosłej uroczy-
stości – odpalenia Kanonizacyjnej 
Iskry Miłosierdzia i możliwości 
przeniesienia jej do swoich do-
mów, szkół, organizacji.

Progimnazjum szykuje się 
też do jeszcze jednej ważnej 
chwili – kiedy to na jej podwó-
rzu zostanie odsłonięty pomnik 
Wielkiego Patrona, świętego 
Jana Pawła II po Jego kanoniza-
cji, która ma nastąpić 27 kwiet-
nia w Watykanie.   

Wileński Rejonowy Od-
dział Związku Polaków na Li-
twie czcząc pamięć oraz przy-
gotowując się do wyniesienia na 
ołtarze naszego Wielkiego Ro-
daka, błogosławionego Papie-
ża Jana Pawła II, zorganizował 
w Domu Polskim w Wilnie wy-
stawę wileńskiego fotografika 
Jerzego Karpowicza, obrazują-
cą pielgrzymkę na Litwę Jana 
Pawła II we wrześniu 1993 roku 
oraz koncert, w którym wzięły 
udział: chór  parafialny „Mode-
rato” z Mejszagoły, zespół „Ran-
deo Anima” z Podbrzezia, har-
cerze Wileńskiego Hufca Maryi 
oraz Stowarzyszenia „Nie lękaj-
cie się” im. Jana Pawła II.

Zagajając uroczystość euro-
deputowany, prezes Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału ZPL 
Waldemar Tomaszewski witał 
obecnych na uroczystości ro-
daków, księży, posłów na Sejm 
Litwy z ramienia AWPL. Prze-
mawiając do zebranych Wal-
demar Tomaszewski przywołał 
zarówno smutne chwile odej-
ścia bł. Jana Pawła II do Domu 
Ojca, jak też jego pielgrzym-
kę na Litwę we wrześniu 1993 
roku oraz zbliżający się dzień 
kanonizacji naszego Wielkiego 
Rodaka. Przypomniał też nie 
tylko sam fakt pobytu Papie-
ża na Litwie, ale też jego spo-
tkanie z wiernymi – Polakami 
w kościele pw. Ducha Świętego 
w Wilnie i patriarchą Wileńsz-
czyzny, śp. księdzem prałatem  
Józefem Obrembskim. Zazna-
czył, że Wileńszczyzna może 
być dumna, że zarówno przed 
laty godnie przyjęła Wielkiego 

Polaka, jak też godnie uczciła 
odejście Jana Pawła II, a także 
ogłoszenie go błogosławionym. 
Wyraził nadzieję, że również 
w uroczystościach wyniesie-
nia na ołtarze Jana Pawła II we-
zmą udział. Prezes zaznaczył, 
że samorząd rejonu wileńskiego 
ufundował 25 miejsc, zaś Rejo-
nowy Oddział ZPL – 20, dla ak-
tywnych członków Związku, by 
mogli wziąć udział w uroczysto-
ściach w Watykanie. Zapraszał 
do obejrzenia wystawy wileń-
skiego fotografika Jerzego Kar-
powicza, który uwiecznił wizy-
tę Ojca Świętego na Litwie oraz 
obraz Jana Pawła II namalowa-
ny przez Roberta Bluja, który po 
wyświęceniu w Watykanie zo-
stanie umieszczony w Domu Po-
lonii w Pułtusku. Dziękował też 
ambasadorowi Rzeczypospolitej 
Polskiej na Litwie Jarosławowi 
Czubińskiemu za sfinansowa-
nie tej wystawy. 

Wspólną modlitwę wraz z 
wiernymi odmówił ks. Tadeusz 
Jasiński, zaznaczając na wstę-
pie, że człowiek, który sprawy 
duchowe stawia na pierwszym 
miejscu, może mieć pewność, 
że wszystko w jego życiu będzie 
unormowane.

Uroczystość otwarcia wysta-
wy wieńczył występ parafialnego 
chóru „Moderato” z Mejszago-
ły pod kierownictwem Wioletty 
Leonowicz. Po zapoznaniu się z 
eksponatami wystawy i poczę-
stunku, bardzo licznie zebra-
ni mieszkańcy Wileńszczyzny 
udali się na koncert.

Janina Lisiewicz  
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DZIESIĄTKA ASÓW Z WIEDZY OJCZYSTEJ HISTORII

fot. Paweł Stefanowicz

WALDEMAR TOMASZEWSKI Z AUTOREM ZDJĘĆ JERZYM KARPOWICZEM 
PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY
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MŁODZIEŻ SZKOLNA ODDAJE HOŁD WIELKIEMU RODAKOWI
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Przy współpracy z kierowni-
kiem Katedry Filologii Rosyjskiej 
i Komparatystyki Instytutu Neo-
filologii i Badań Interdyscyplinar-
nych UPH prof. dr hab. Danutą 
Szymonik i dyrektorem Instytu-
tu Filologii Polskiej i Lingwistyki 
Stosowanej prof. dr hab. Roma-
nem Mnichem, spotkanie autorki 
ze studentami odbyło się w Insty-
tucie Filologii Polskiej i Lingwi-
styki Stosowanej UPH w Siedl-
cach. Autorka czytała wiersze i 
opowiadała o życiu rodaków na 
Litwie. Kolejne spotkanie miało 
miejsce w siedzibie Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Oddział 
w Siedlcach. W spotkaniu udział 
wzięli: prezes Zarządu Wojciech 
Dębowski i wiceprezes – dyrektor 
Jacek Grabiński. Opowiedzieli o 
swej działalności i współpracy z 
rodakami na Kresach. 

Poetyckie spotkania 
31 marca, na zaproszenie Klubu „Kanon”,  
Irena Duchowska – prezes Kiejdańskiego  
Oddziału Rejonowego ZPL –  gościła w  
Siedlcach. Zaprosiła ją i pobyt zorganizowała 
pisarka Urszula Tomasiuk (pseudonim Tom), 
która wcześniej uczestniczyła w spotkaniu  
literackim podczas jednego z Festynów  
Kultury Polskiej „Znad Issy”.

Podczas dalszego pobytu w 
Macierzy Irena Duchowska spo-
tkała się z uczniami Szkoły Pod-
stawowej w Kotuniu. Byli oni  
bardzo aktywni, ciekawiło ich 
wiele spraw, które dzieją się na 
Litwie. Po lekcji okrążyli autor-
kę i zasypywali ją pytaniami  

Wieczór autorski Ire-
ny Duchowskiej „Tam dla 
mnie płakały brzozy...” odbył 
się w „białej sali” Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Sie-
dlcach, w ramach spotkania 
Grupy Twórczej i Grupy Hi-
storyczno-Patriotycznej KA-
NON. Spotkanie prowadziła 
Urszula Tom. Nazwę wieczoru 
wzięto z nostalgicznego wier-
sza o małej ojczyźnie autorki. 
Irena Duchowska zaprezento-
wała  swoją twórczość poetycką 
i opowiedziała o swej działal-

Hołdując zasadzie, że teoria 
powinna iść w parze z praktyką, 
a nauka służyć człowiekowi w 
jego codziennym życiu, podczas 
realizacji programu z chemii sta-
ram się zwrócić uwagę uczniów 
na to, że działalność człowieka 
jest ściśle związana ze środo-
wiskiem, w którym żyje. Nie-
stety, często ta działalność jest 
rabunkowa w stosunku do ota-
czającego środowiska i dlatego 
musimy zadbać o to, by ratować 
przyrodę, również przed ludź-
mi. Te ważne sprawy, dotyczące 
m. in. ekologii, staram się przy-
bliżyć zarówno młodzieży, jak 

Nietradycyjny Dzień Wagarowicza

i całej społeczności szkolnej w 
różnych formach. Dobrze temu 
służą również szkolne imprezy.

Ostatnio inspiracją do dzia-
łania był ciekawy pomysł Agaty 
Najmavičiutė, uczennicy klasy 11, 
by ,,zalegalizować” wagary (tzw. 
Dzień Wagarowicza),  poprzez 
organizację „Dnia Wody” w szko-
le. Wiadomo, że taka impreza 
może nie tylko rozwijać świado-
mość ekologiczną, wyzwolić in-
wencję twórczą uczniów, ale też 
doskonale integruje społeczność 
szkolną. A podczas konkursów i 
zabaw  młodzież uczy się myśleć 
i żyć ekologicznie.

Kierując się wyżej wymienio-
nymi celami, postanowiliśmy, że 
dzień 21 marca w naszej placów-
ce – Wileńskiej Szkole Średniej 
im. Joachima Lelewela – nie bę-
dzie rutynowym: uczniowie za-
miast lekcji będą mieli nietrady-
cyjne zajęcia. Tak więc z okazji 
obchodzonego „Dnia Wody” 
uczniowie wzięli udział w ,,Tur-
nieju wiedzy ekologicznej”, któ-
rego głównym celem była dobra 
wspólna zabawa, podczas której 
uczniowie mieli okazję spraw-
dzić swoje dotychczasowe wiado-
mości i umiejętności praktyczne 
z zakresu edukacji ekologicznej.

Drużyny, biorące udział w 
święcie, musiały zaprezento-
wać siebie, przedstawić ekore-
klamę „wesołego pojemnika”, 
rozwiązywać zagadki, kalambu-
ry oraz rebusy ekologiczne, do-
myślić się, co oznaczają określo-
ne znaki, za pomocą narządów 
zmysłów rozpoznawać różne za-
pachy i smaki... A najbardziej 
wszystkim się spodobała segre-
gacja „czystych” śmieci.

Po konkursach i zgadywan-
kach, na społeczność szkolną 
czekał program artystyczny pt. 
,,Dzień Wody” we wsi Smerfów”. 
Dzięki dekoracjom, które zosta-
ły wykonane pod kierownictwem 
pani od plastyki Jolanty Borys, 
widzowie znaleźli się w prawdzi-
wej bajkowej wsi Smerfów. Nie-
bieskie Smerfy, Gargamel i inni 
bohaterzy byli tak przekonywu-
jący, że od tamtego dnia, każdego 
wieczora na dobranoc, swojemu 
maleństwu, które także oglądało 
przedstawienie, muszę opowia-
dać bajkę o Smerfach.

Na  zakończenie imprezy, 
wiedzeni pragnieniem, by ten 
dzień na długo został w pamięci 
nie tylko uczniów, lecz i nauczy-
cieli, zorganizowaliśmy pokaz 
doświadczeń chemicznych pt. 
„Zaczarowany świat chemii”. 
No i udało się nam uczynić to 

lepiej niż w tak chętnie ogląda-
nych stronach na YouTube, bo 
w rzeczywistości. Zaprezento-
waliśmy sztuczną krew, zapalili-
śmy ognisko wodą, uwolniliśmy 
dżina z butli, przywołaliśmy wę-
żów Faraona, pokazaliśmy trąbę 
słonia oraz wulkan fajerwerków. 
Pokaz zrobił furorę i wywołał 
ogromne emocje. Nawet niektó-
rzy nauczyciele stwierdzili, że 
niczego podobnego jeszcze nie 
widzieli, nie mówiąc o uczniach.

Ten atrakcyjny dzień uwień-
czony został nagrodzeniem 
uczniów, którzy brali udział w 
konkursie na plakat promujący 
hasło „Ziemia – planetą ludzi”, 
zorganizowanym przez panią od 
geografii Andżelikę Makuc oraz 
wyróżnieniem drużyn, które 
uczestniczyły w ,,Turnieju wie-
dzy ekologicznej”.

Chociaż dzień 21 marca jest 
Dniem Wagarowicza, jednak to 
nie przeszkodziło uczniom w 
licznej gromadzie przybyć do 
szkoły i spędzić go w niecodzien-
ny sposób, a na dodatek: weso-
ło i pouczająco. Dlatego mam 
nadzieję, że ,,zalegalizowanie” 
wagarów poprzez organizowa-
nie „Dnia Wody” na stałe znaj-
dzie się w kalendarzu szkolnych 
imprez. Warto zaznaczyć, że to 
właśnie uczniowie byli autorami 
tego wspaniałego pomysłu.

Jewgenija Skilond,
nauczycielka chemii

Wileńskiej Szkoły  
Średniej im. J. Lelewela

Sposób na atrakcyjną szkołę
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IRENA DUCHOWSKA WŚRÓD PRZYJACIÓŁ Z MACIERZY

TAKIE SYMPATYCZNE TOWARZYSTWO SMERFÓW

ności społecznej na rzecz Po-
laków na Żmudzi.

Kolejnego dnia Irenę Du-
chowską gościło Szumowo. Do 
Szumowa poetkę zaprosiła i 
pobyt zorganizowała dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Mi-
rosława Gwardiak, której Orkie-
stra Dęta OSP oraz zespół ma-
żoretek „Arabeska” w ubiegłym 
roku uczestniczyli w patriotycz-
nej imprezie na Żmudzi – XI Fe-
stynie Kultury Polskiej „Znad 

Issy”. Zapowiedzieli też swój 
udział w planowanych Dniach 
Kultury Polskiej na Żmudzi 7-8 
czerwca br.

 Z życiem i aktualiami gmi-
ny zapoznał wicewójt Szumo-
wo Tomasz Wyszomirski. Po-
kazał najpiękniejsze zakątki 
gminy, ważne z punktu gospo-
darczego inwestycje, miejsca 
kultu religijnego i instytucje 
kultury. W wycieczce gościom 
towarzyszyła pani Mirosława 
Gwardiak. Zwiedzali m.in. Za-
kład Produkcji Kruszyw, Zakład 
Utylizacji Odpadów, Kaplicę w 
Ostróżnem, kościoły w Szumo-

wie i Paproci Dużej, nowoczesne 
i zmodernizowane gospodar-
stwo rolne Bartosza Wyszomier-
skiego w Rynołtach, Bibliote-
kę Gminną w Szumowie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, gdzie 
odbyło się uroczyste spotkanie z 
przedstawicielami władz gminy 
Szumowo. Spotkanie uwieńczył 
wspólny obiad w GOK, na który 
przybył też sekretarz gminy Ro-
bert Maciej Rosiak, który rów-
nież gościł w Kiejdanach. Irena 
Duchowska wyraża serdeczne 
podziękowanie Rodakom za 
miłą gościnę, okazane ciepło 
serc i życzliwość.
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Szkoła Średnia  
im. J. Lelewela w Wilnie oraz 

Filia Nauczania Podstawowego 
im. A.Wiwulskiego 

serdecznie zaprasza na rok szkolny 2014/2015 
dzieci w wieku:

5 lat – do grupy mieszanej przy ul. Minties 3;
6 lat – do grup przygotowawczych przy 

ul. Antakalnio 33 i Minties 3;
7 lat – do klas pierwszych z polskim językiem na-

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

opiekę nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, do-
bre warunki do nauki i zabawy,  

zajęcia z rytmiki i tańca towarzyskiego  
w zespole szkolnym, 

kółka dramatyczne, plastyczne, sportowe; 
nauczanie języka litewskiego i angielskiego  

od klasy przygotowawczej;  
pomoc i opiekę logopedy, 

psychologa, socjalnego pedagoga, pielęgniarki.

W szkole działa świetlica.
Grupy przygotowawcze są czynne 

w dniach pracy od godz. 7.30 do 17.00.
Kontakty: tel. szkoły 2342087 oraz dyrekcji 

868577465, 867361470, 868175136.
 

Zapraszani są wszyscy chętni

W minioną sobotę, 5 kwiet-
nia, pierwszy mecz odbył się po-
między drużynami „Irsana.lt” i 
„Tores”. Od pierwszych sekund 
gra zapowiadała się niezwykle 
intrygująco i była naprawdę za-
cięta. To był mocny mecz (war-
ty finału), gdyż zarówno gra, 
jak i emocje zawodników oraz 
kibiców narastały z każdą mi-
nutą i stwarzały bardzo gorącą 
atmosferę. Przez 40 minut żad-
na z drużyn nie mogła się czuć 
nazbyt pewnie, co do wyniku 
spotkania. W czwartej kwarcie 
drużyna „Tores” miała przewa-
gę o kilka punktów i koszykarze 
„Irsany.lt” postanowili w ciągu 
ostatnich sekund przechylić sza-

Koszykarze – na mecie
W ubiegłą sobotę odbyły się rozgrywki, podczas których poznaliśmy 
drużyny mające zaszczyt 12 kwietnia br. stanąć do walki o Puchary 
Związku Polaków na Litwie. Impreza sportowa trwała ponad 3 mie-
siące i wzięło w niej udział po 16 drużyn koszykarskich i siatkar-
skich.

lę zwycięstwa na swoją stronę, 
lecz zacięta walka chłopaków z 
drużyny „Tores” nie pozwoliła 
wydrzeć im zwycięstwa. No i ko-
szykarze „Tores” święcili triumf 
– potrafili przeciwstawić się fa-
worytom i już wkrótce będą wal-
czyli o Puchary ZPL - 2014.

Drugie spotkanie tego dnia 
zapowiadało się na „bitwę ty-
tanów”. Drużyna KSP z Nowej 
Wilejki – to od dawna skomple-
towany zespół koszykarski. Z ko-
lei „Polonus” został utworzony 
z koszykarzy z rejonu trockiego 
oraz miasta Wilna, by wystar-
tować w tegorocznym turnieju. 
Trocko-wileńska ekipa miała 
tego dnia dla swych rywali nie-

Pierwsze spotkanie pół-
finałowe odbyło się pomię-
dzy drużynami „Awiżenie” i 
„JP II”. Był to mecz drużyn 
o bardzo podobnym poten-
cjale, więc walka toczyła się o 
każdy punkt. Spotkanie, tak 
naprawdę, warte było finału, 
ale faktycznie była to walka 
o przepustkę do klubu tych 
najlepszych. Zwycięstwo w se-
tach kolejno uśmiechało się to 
do jednej, to do drugiej druży-
ny. Po zaciętej walce, która się 
zakończyła  wynikiem – 3 : 2,  
do finału trafili koszykarze z 
„Awiżeń”.

W drugim spotkaniu tego 
dnia zmierzyły się „United” 
i „MBG”. Gra rozpoczęła się 
prawdziwą katastrofą dla za-
wodników „MBG”, gdyż w 
trakcie całego seta siatkarze 
z „United” prowadzili z prze-

Siatkówka – półfinały
wagą 6-8 punktów. Jednak w 
końcu seta chłopacy z druży-
ny „MBG” wzięli się w garść 
i zaczęli zdobywać punkt po 
punkcie, wygrywając z 25 pkt 
do 23. Taki wynik powtórzył 
się w następnych dwóch se-
tach i siatkarze  „MBG” wy-
grali z wynikiem – 3:0 i już są 
w finale.

Z prawdziwą przyjemno-
ścią możemy zakomunikować, 
że tak długo oczekiwane roz-
grywki finałowe Turniejów o 
Puchary ZPL - 2014 odbędą 
się w sobotę, 12 kwietnia. W 
siatkówce w finale będą wal-
czyły drużyny: „Awiżenie” i 
„MBG”, zaś o trzecie miejsce 
– „JPII” oraz „United”.

  
Centrum Sportowe ZPL

spodziankę – był z nimi znany 
wśród sympatyków koszyków-
ki trener Rolandas Jarutis, który 
potrafił zgrać tę drużynę i utwo-
rzyć mocny zespół. No i stało się: 
koszykarze KSP nie potrafili sta-
wić czoła „Polunusowi”, gdyż 
drużyna ta tego dnia, zdawało 
się, mogłaby pokonać nawet „za-
wodowców”. Koszykarze „Polo-
nusa” w  finale (12 kwietnia), 
w walce o pierwsze miejsce na 
podium, spotkają się z drużyną 
„Tores”, natomiast o 3 miejsce 
będą rywalizowały drużyny KSP 
i „Irsana.lt.”. Życzymy im powo-
dzenia, niech zwycięży silniejszy!

Centrum Sportowe ZPL

PIELGRZYMKA
ŚLADAMI  WIELKICH  ŚWIĘTYCH (WŁOCHY) 

Samolotem z Wilna    
Termin: 02.10 - 09.10.2014 r.

Cena: 750 euro plus 85 euro na wstępy
Trasa: RZYM, ASYŻ, LORETO,  

CASCIA (sanktuarium św. Rity),
SAN GIOVANNI ROTONDO, LANCIANO,  

MONTE SAN ANGELO, MANOPPELLO, MONTE CASSINO.
Bliższe informacje można uzyskać u s.Lucyny pod nr tel. 

867557212.

Zapisy do 30 maja.
Serdecznie zapraszam!
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WALKA BYŁA ZACIĘTA. WIADOMO – PÓŁFINAŁY



10 - 16 kwietnia 2014 r., nr 15 (1104) www.zpl.lt12

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. 

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

Wyrazy współczucia i pocieszenia  
w trudnej chwili odejścia 

SIOSTRY 

do prezes koła ZPL „Przy szkole”  
w Starych Trokach 

Ireny ORŁOWEJ  
oraz rodziny 

kieruje Trocki Oddział Rejonowy ZPL

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników 

i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenu-
merować „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 prenu-
meraty 4,59 Lt obejmują opłatę pobieraną przez 
pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. 
Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechce-
cie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku 
Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu seniorce 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Szanownej Pani Galinie POŁTAR-
ŻICKIEJ najserdeczniejsze życzenia: 
szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności na długie lata

składa koło ZPL i Zarząd PUTW  
w Solecznikach

Z okazji Urodzin Irenie SZKIBEL wią-
zankę miłych życzeń: zdrowia, pogody 
ducha, spełnienia marzeń oraz miłości 
i życzliwości najbliższych osób

składa Druskienicki Oddział ZPL

CZY JEST WYJŚCIE  
Z TEGO ŚLEPEGO  
ZAUŁKA?  
Z PEWNOŚCIĄ JEST.

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.

Podczas spotkania z frakcją 
polską w Sejmie RL, marsza-
łek Ewa Kopacz podkreśliła, 
że sprawą kluczową dla efek-
tywnej ochrony mniejszości 
polskiej jest wprowadzenie 
stosownych zmian legislacyj-
nych. Zwróciła też uwagę na 
rolę AWPL. 

Z kolei w rozmowie za za-
mkniętymi drzwiami z prze-
wodniczącą Sejmu Litwy Lo-
retą Graužinienė poprosiła o 
bardzo konkretne decyzje do-
tyczące sytuacji Polaków na 
Litwie, przestrzeganie Kon-
wencji Rady Europy, którą 
Litwa, jak i Polska, podpisa-
ła. Ewa Kopacz zaakcentowa-
ła, że działania jakiejkolwiek 
władzy w państwie demokra-
tycznym względem mniejszo-
ści narodowej nie powinny 
mieć charakteru dyskrymi-
nacyjnego. Zaznaczyła, że 
„rezolucja Komitetu Mini-
strów Rady Europy z 28 listo-
pada 2013 roku wskazuje na 
konieczność realizacji praw 
mniejszości narodowych, 
np. w zakresie praw mniej-
szości narodowych do języka 
zgodnie z Konwencją Ramo-
wą Rady Europy o ochronie 
mniejszości narodowych” i 
wezwała do niezwłocznego 
przyjęcia odpowiednich norm 
prawnych dla ochrony praw 
osób należących do mniej-
szości narodowych. Ponad-
to pani marszałek poprosiła 
przewodniczącą litewskiego 
parlamentu, by zwróciła się 
do premiera w sprawie odro-
czenia stosowania kary wobec 
Bolesława Daszkiewicza.

Pani marszałek zapropono-
wała też Litwie, by skorzysta-
ła z wzorca polskiej Ustawy o 
mniejszościach narodowych, 
która rozwiązała w Polsce  
m. in. problem z mniejszością 
niemiecką, która może korzy-
stać np. z podwójnych napi-
sów.  

Z kolei marszałek Senatu 
RP Bogdan Borusewicz pod-

czas spotkania w Instytucie 
Nauk Politycznych i Stosun-
ków Międzynarodowych Uni-
wersytetu Wileńskiego, gdzie 
wygłaszał wykład o transfor-
macji demokratycznej w Pol-
sce i Europie Środkowej i 
Wschodniej, w ramach dys-
kusji, oceniając stosunki pol-
sko-litewskie na czwórkę w 
skali pięciostopniowej za-
uważył, że głównym proble-
mem polsko-litewskich sto-
sunków jest to, że Vytautas 
Landsbergis odtworzył pań-
stwowość Litwy opierając się 
na czasach przedwojennych, 
gdzie miał miejsce konflikt o 
Wilno. Zauważył również, iż 
nie rozumie stosunku koali-
cyjnych partii do polityków 
i postulatów AWPL. Rzeczy-
wiście tak „przyjaznych” sto-
sunków trudno niedocenić. 
Prawda,  ostatnio socjaldemo-
kraci Irena Šiaulienė i Gedi-
minas Kirkilas zarejestrowali 
w Sejmie projekt zakładający 
pisownię nazwisk z użyciem 
liter alfabetu łacińskiego nie 
wchodzących do litewskiego 
abecadła, jednak Partia Pra-
cy nie obiecuje głosować „za”. 
A ze strony opozycji od razu 
dały się słyszeć głosy o tym, że 
jest to zdrada interesów naro-
dowych.

Wiceprzewodniczący Sej-
mu Gediminas Kirkilas do-
prowadzony widocznie do 
ostateczności, w jednej z au-
dycji telewizyjnych powie-
dział wprost: albo musimy 
przyjąć odpowiednią ustawę 
o pisowni nazwisk, albo wy-
raźnie powiedzieć, że tego ni-
gdy nie zrobimy. 

No cóż, naprawdę naj-
wyższy już czas podjąć taką 
decyzję, bo co poniektórych 
polityków (jak np. Bogda-
na Borusewicza) taka sytu-
acja autentycznie skłania do 
używania retoryki, która dla 
przedstawicieli demokratycz-
nego państwa, za jakie uważa 
się Litwa, wcale nie jest przy-
jemna.  

W sprawie inicjatywy 
przedstawicieli socjaldemo-
kratów w ubiegły wtorek wy-
powiedziało się 45 pisarzy li-
tewskich, którzy w liście do 
władz kraju stwierdzają, że 
taka decyzja uderzy nie tyl-
ko w konstytucyjną zasadę ję-
zyka państwowego, ale może 
też naruszyć działalność pań-

stwa – słowem, całkowity ko-
niec świata. Właśnie dziś, we 
czwartek w sprawie pisowni 
nazwisk ma się wypowiedzieć 
Państwowa Komisja Języka Li-
tewskiego. Jaka będzie ta wy-
powiedź? Już wkrótce się do-
wiemy. Jednak wydaje się, że 
Litwa nie tylko nie chce god-
nie wywiązać się z zobowiązań 
Traktatu, którego 20. roczni-
ca przypada już 14 kwietnia, 
ale uważa, powtarzając za pro-
fesorem V. Landsbergisem, że 
nazwiska, a jeszcze bardziej 
nazwy topograficzne pisane w 
języku niepaństwowym zagra-
żają językowi, funkcjonowa-
niu państwa, jego litewskości 
i integralności. 

To nic, że co światlejsze 
głowy spośród litewskich 
politologów, polityków, na-
ukowców uważają, że to wła-
śnie nieprzyjęcie odpowied-
nich ustaw respektujących 
prawa mniejszości naturalne 
dla Europy są działaniem na 
rzecz szkodzenia państwu i 
jego bezpieczeństwu, wodą na 
młyn rosyjskiej polityki pod-
żegania niesnasek na tle naro-
dowościowym.

Zakuty monolit przeciw-
ników demokratycznych roz-
wiązań uparcie ostrzega, że 
nie można czynić ustępstw 
wobec Polaków, bo jest to 
szkodzeniem Litwie, a Pola-
cy i tak na tych żądaniach nie 
poprzestaną i wymyślą coś no-
wego.

Czy jest wyjście z tego śle-
pego zaułka? Z pewnością 
jest. Tylko nikt z polityków 
litewskich z najwyższych 
eszelonów władzy (premier, 
przewodnicząca Sejmu, pre-
zydent) nie śpieszą z tym, by 
z wysokości autorytetu swego 
urzędu zadecydować, czy Li-
twa zgodnie z duchem euro-
pejskich dokumentów będzie 
wykazywała dobrą wolę w ich 
stosowaniu, czy też z uporem 
godnym lepszej sprawy, będzie 
powtarzała, że skoro nie ma 
zapisu, że „musi”, to sobie od-
puści i będzie stała na straży... 
Czego? Ano swojej zaścianko-
wości, a może ciągle żywotnej 
– a wydaje się tak znienawi-
dzonej – sowieckiej, totalitar-
nej zasady stosowania zaka-
zów i nakazów po prostu tak, 
na wszelki wypadek.

 Janina Lisiewicz

Wielkie poruszenie 
W tym tygodniu na Litwie gościli, w ramach udziału w Konferencji 
Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, marszałkowie 
polskiego Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz.  
Nie tylko brali udział w obradach Konferencji, ale też spotkali się z 
przedstawicielami społeczności polskiej – członkami frakcji  
AWPL w Sejmie Litwy, wypowiedzieli się na temat tego, jak  
postrzegają stosunki z Litwą i sytuację polskiej mniejszości.


