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SUKCESY RZĄDU? A CO 
W POLSKIEJ SPRAWIE?
W okresie świątecznynm rząd Algirda-
sa Butkevičiusa złożył sprawozdanie ze 
swej ubiegłorocznej działalności. Nale-
ży odnotować, że premier bardzo opty-
mistycznie ocenił pracę swojej ekipy, 
a w niektórych dziedzinach, wręcz się 
chwalił niespotykanymi dotąd osiągnię-
ciami. (Chodzi o rozpoczętą z wielkim 
rozmachem akcję renowacji domów 
wielomieszkaniowych. Ich mieszkańcy 
mają w tej kwestii trochę inne zdanie, 
mówiąc delikatnie). Cieszył się rów-
nież pan Butkevičius z minimalnego 
wynagrodzenia i tego, jego zdaniem, 
że dochody mieszkańców realnie wzro-
sły i nie dały się pożreć inflacji, która, 
znów, jego zdaniem (czyli – teoretycz-
nie) była mniejsza niż wzrost zasob-
ności naszego portfela. Cóż, obywate-
le nie piastujący wysokich stanowisk, 
czyli tacy zwykli zjadacze chleba, w 
tej kwestii z pewnością nie są jedno-
myślni z premierem. Bo gołym okiem 
widzą, a raczej – pustoszejącym w za-
wrotnym tempie portfelem odczuwają 
– nie wzrost zarobków, a – cen. No i 
straszy ich widmo wprowadzanego od 
przyszłego roku euro – bracia Łotysze 
wyraźnie twierdzą: ceny na pewno się 
nie zmniejszyły.
Dla nas, Polaków – obywateli Litwy, 
optymistyczny ton sprawozdania pre-
miera nie jest zbyt przekonywujący. Bo 
chociaż mamy swoich przedstawicieli 
w rządzie i oni też wnieśli swój wkład 
do tego „optymistycznego wizerunku” 
pracy rządu, to jednak jesteśmy uparci 
i namolni: a co z naszymi postulatami, 
premierze? Ustawy o mniejszościach 
narodowych ani widu, ani słychu; nazw 
miejscowości w języku mniejszości pre-
mier osobiście nie potrzebuje (prawda, 
może zmienić zdanie, to akurat czynić 
lubi); pisownia nazwisk w oryginalnej 
wersji odwlekana w nieskończoność 
i „ekspertyzowana” bez końca staje 
się pośmiewiskiem; uczciwa kompen-
sata za niezwróconą ziemię wciąż w 
planach... Cóż, nie napawa to zbytnim 
optymizmem. Możemy, prawda, być 
mniej egoistyczni i nie myśleć „tylko o 
sobie”. Ale i tu mielibyśmy kilka spraw 
do załatwienia: kompensata emerytur 
w przyszłości jakże mglistej; tak samo 
dalszy wzrost minimalnej gaży, która w 
dzisiejszej postaci tysiąca litów europej-
skiego standardu życia nam nijak za-
pewnić nie może. A jeszcze by się przy-
dała socjaldemokratyczna solidarność 
społeczeństwa: zróżnicowane podatki, 
troska o rodzinę... Można by wymienić 
jeszcze kilka spraw, bez których sze-
regowy obywatel tej poprawy życia, 
świetlanego „dziś”, panie premierze, 
odczuć nijak nie jest w stanie. 

WIELU WILIOWCÓW ZASILA SZEREGI MIEJSKIEGO ODDZIAŁU ZPL

Na rzecz  
polskiej  
sprawy...

Tu, w Wilnie, gdzie od wieków panowała wielokulturowość, a polskość miasta –  
tworzona i pielęgnowana przez pokolenia wybitnych poetów, architektów, pisarzy,  
działaczy na rzecz społeczeństwa miała swój namacalny i trwały ślad; w mieście, gdzie 
szlachetne działania społeczne pozwoliły powstać wielu inicjatywom i instytucjom,  
które odegrały duże znaczenie w kształtowaniu roli miasta i ducha obywateli,  
po 45 latach ugruntowania jałtańskich postanowień, odrodziła się niezależna polska 
organizacja społeczna jednocząca tych, którzy wierni tradycji, wierze, kulturze i mowie 
ojczystej w rodzinnym mieście polskość zdołali zachować, przenieść przez lata terroru 
i stagnacji, sowietyzacji i unicestwiania. Wilnianie dbając o spuściznę i tworząc polską 
codzienność w mieście nad Wilią na falach przebudowy byli gotowi wybrać swój nurt 
tworząc Miejski Oddział Związku Polaków na Litwie, by rzetelnie pracować na rzecz 
polskiej sprawy.
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DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU 
POZWALA ŁĄCZYĆ LUDZI 
O RÓŻNYCH Z
AINTERESOWANIACH 
I OSIĄGAĆ SUKCESY

Na rzecz polskiej sprawy...

W drugim dniu Świąt Wielkanocnych – 21 kwietnia br. – Wileński Miejski Oddział  
Związku Polaków na Litwie obchodził jubileusz 25-lecia powstania ZPL. Tradycyjnie już w 
Lany Poniedziałek, w Domu Polskim w Wilnie, zebrali się członkowie Oddziału Miejskiego, 
by świętować i oddać hołd tym, którzy tworzyli podwaliny organizacji i dziś aktywnie  
działają społecznie na rzecz miasta, jego polskiej społeczności.

TAK WYGLĄDAŁA SALA PODCZAS PIERWSZEGO ZJAZDU

NASZE CREDO
W świątecznie udekorowanej 
sali Domu Polskiego, gdzie obok 
sztandarów państwowych i Unii 
Europejskiej godne miejsce zaję-
ło godło Związku Polaków na Li-
twie, zebrało się około czterystu 
przedstawicieli kół Miejskiego 
Oddziału ZPL oraz gości. Trzy-
letni Krzyś Rusiecki rezolutnie 
deklamujący wiersz Władysła-
wa Bełzy – katechizm polskiego 
dziecka i odśpiewana wraz z pol-
skim zespołem artystycznym pie-
śni i tańca „Wilia”  „Rota” były 
nie tylko dostojną inauguracją 
jubileuszowych uroczystości, ale 
też manifestacją naszego życiowe-
go creda: wiemy kim jesteśmy, co 
jest dla nas najważniejsze i czego 
bronimy – w ciągu wieków i dziś.

Uroczy prowadzący – studen-
ci Ewa Szostak i Jacek Orszew-
ski (swą piękną polszczyzną i po-
stawą dali świadectwo temu, jaka 
młodzież nam wyrasta w polskich 
rodzinach, polskich szkołach i 
twórczych zespołach) witając 
zebranych patriotycznymi stro-

fami, zaprosili do zabrania głosu 
prezes Wileńskiego Miejskiego 
Oddziału ZPL Alicję Pietrowicz. 
Przedstawiła ona, rzec można, w 
telegraficznym skrócie ćwierćwie-
cze działalności Oddziału, któ-
rej obecni na sali – zdecydowana 
większość – byli nie tylko świad-
kami, ale też aktywnymi współ-
twórcami i uczestnikami. Minu-
tą milczenia oddając hołd tym, 
którzy tworzyli Oddział, a dziś 
już odeszli do Pana, w swym re-
feracie okolicznościowym, prezes 
powiedziała:

Szanowni Państwo, drodzy 
Rodacy!

Obchodzimy tego roku zna-
mienny jubileusz – 25-lecie utwo-
rzenia Związku Polaków na Li-
twie. Po drugiej wojnie światowej: 
okupacjach, wywózkach, tak zwa-
nej repatriacji, kiedy Polska ode-
szła z tych terenów, w Wilnie na-
dal pozostawało sporo Polaków, 
którzy tu, już w innym państwie 
i przy innym ustroju musieli zna-
leźć swoje miejsce, wybrać dro-
gę, jaką będą szli oni, ich dzieci 
i wnukowie. Dzięki zdecydowa-
niu, a często – wręcz determinacji, 
potrafili w morzu sowieckiej pro-
pagandy, rusyfikacji, ateizacji od-
tworzyć i zachować swoje szkoły, 
nabożeństwa w języku ojczystym 
oraz stworzyć środowiska, w któ-
rych mogli pielęgnować zarówno 
język, jak też kulturę, tradycje. W 
ciągu ponad 40 lat tymi ośrod-
kami były polskie szkoły, chóry 
kościelne, zespoły teatralne, po-

pularnie przez lata nazywane u 
„medyków” i u „kolejarzy”, ze-
spół „Wilia”, Instytut Nauczy-
cielski w Nowej Wilejce oraz co-
dzienna gazeta, które między 
wierszami sowieckiej propagandy 
– tego wymagały od nich władze 
– przemycały ważne dla miejsco-
wych Polaków treści, były oazami 
polskości.

Nasze rodziny oraz te ośrod-
ki polskości pozwoliły nam stwo-
rzyć swój polski świat i być go-
towymi, by w okresie tak zwanej 
przebudowy, odrodzenia narodo-
wego podjąć próbę decydowania 
o swoich losach. By tu, w Wilnie, 
gdzie Polacy żyli, tworzyli mate-
rialne i duchowe wartości przez 
dziesiątki wieków, nikt bez nas o 
nas nie decydował. Powstały na 
wiosnę, dokładnie w kwietniu 

1989 roku niezależny Związek 
Polaków na Litwie i jego Miejski 
Oddział były zmaterializowanym 
symbolem odrodzenia. 

Dziś obchodzimy jubileusz 
Miejskiego Oddziału w drugim 
dniu pięknego Święta Wielkano-
cy. Zmartwychwstanie rodzi na-
dzieję. Dla nas też ówczesna de-
cyzja o powstaniu Związku była 
swoistym zmartwychwstaniem. 
Doskonale pamiętamy, a mło-
dzieży chcemy przypomnieć, jak 
rodziły się dziesiątki kół, które li-
czyły po kilkaset osób. Ludzie byli 
spragnieni tej otwartej polskości, 
która mogła wyjść poza mury do-
mów, szkół, zespołów i kościoła. 
Akcje i inicjatywy przyciągały 
tysiące ludzi. Takiej manifestacji 
polskości Wilno nie widziało od 
ponad pół wieku.

Jakie koleje losu przeszedł 
Miejski Oddział. Ano różne. 
Konferencja założycielska jako 
Oddziału Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego odbyła się 
5 lutego 1989 roku, prezesem 
został pan Czesław Okińczyc. Jej 
delegaci omawiali tak ważne kwe-
stie, jak rozwój świadomości na-
rodowej, oświaty, kultury, zakła-
danie przedszkoli i klas polskich, 
pracę z młodzieżą, kształcenie ka-
dry nauczycielskiej, troskę o język 
ojczysty.

Przed I Zjazdem Miejski Od-
dział był najliczniejszym oddzia-
łem, zrzeszającym około 5 tysięcy 
członków, działających w kołach 
przy większości stołecznych za-
kładów i przedsiębiorstw, pol-
skich placówkach. 

Jedną z pierwszych masowych 
inicjatyw, stał się udział miejskich 
kół w pielgrzymkach do Katynia. 
Chociaż powstaje Stowarzyszenie 
Nauczycieli Szkół Polskich na Li-
twie „Macierz Szkolna”, troska o 
rozwój szkolnictwa nie przestaje 
być jednym z podstawowych za-
dań Oddziału.

Po I Zjeździe i przekształce-
niu Stowarzyszenia w Związek 
Polaków na Litwie, praca Oddzia-
łu rozwijała się generalnie w kie-
runku aktywizacji kół i zakłada-
niu nowych. Był to najbardziej 
owocny okres w życiu Oddziału, 
nacechowany różnorodną dzia-
łalnością. Oddział brał też czyn-
ny udział w życiu politycznym. 

17 kwietnia 1990 r. odbyło 
się pierwsze posiedzenie Zarzą-
du Oddziału w nowej siedzibie 
przy ul. Zawalnej. W jej uporząd-
kowaniu i adaptacji do pełnienia 
tej roli  wraz z innymi związkow-
cami brali aktywny udział Janina 
Gieczewska i jej śp. mąż Romuald 
Gieczewski. W siedzibie zosta-
ła założona biblioteka, na którą 
złożyły się dary z Macierzy. Cały 
trud uporządkowania księgozbio-
rów i założenia biblioteki z praw-
dziwego zdarzenia wzięła na swe 
barki w 1991 r. pani Bronisława 

Rok 25-lecia ZPL
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DYPLOMY UZNANIA – DLA PREZESÓW KÓŁ

fot. Paweł Stefanowicz

EWA SZOSTAK WZRUSZYŁA OBECNYCH SWYM PRZEKAZEM WIERSZA O OJCZYŹNIE
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NASZE RODZINY ORAZ TE 
OŚRODKI POLSKOŚCI 
POZWOLIŁY NAM 
STWORZYĆ 
SWÓJ POLSKI ŚWIAT

Na rzecz polskiej sprawy...

Kozłowska i prowadzi ją społecz-
nie do dziś. 

W latach 1992-93 ruch 
związkowy otrzymuje poważny 
cios: zakaz działalności organiza-
cji społecznych w szkołach, uczel-
niach, zakładach pracy. Spowo-
dowało to znaczne zmniejszenie 
liczby kół i członków ZPL. Od-
dział pozostaje praktycznie bez 
młodzieży szkół średnich i wyż-
szych. Postępująca prywatyzacja i 
masowy upadek zakładów doko-
nują reszty: Oddział, zrzeszający 
w 1991 roku około pięciu tysięcy 
członków w 65 kołach, 15 stycz-
nia 1994 r. reprezentuje już tylko 
41 kół, w których jest 1200 osób! 
Tego roku przed Związkiem sta-
nął też inny problem: nowa or-
dynacja wyborcza, przyjęta przez 
Sejm RL, zabroniła organizacjom 
społecznym udziału w wyborach. 
Miało to wyeliminować Związek 
z działalności politycznej.

Po Nadzwyczajnym Zjeździe 
ZPL, na którym podjęto decyzję 
o powołaniu organizacji politycz-
nej – AWPL, wielu związkow-
ców zasiliło szeregi tej organiza-
cji. Związkowi Polaków na Litwie 
oraz jego Miejskiemu Oddziałowi 
pozostają funkcje społeczno-kul-
turalne. 

Dalsze odrodzenie polskości, 
zjednoczenie rodaków do realiza-
cji określonych celów: dbanie o za-
bytki, rozwój kultury narodowej 
i twórczości artystycznej, odkła-
mywanie historii, odzyskanie zie-
mi, zapewnienie godnego życia na 
swojej ziemi jako równoprawnych 
obywateli Litwy, przywrócenie na-
zwisk w oryginalnej pisowni, gwa-
rancja kształcenia dzieci w języku 
polskim, zaszczepienie w młodych 
umysłach dumy z ojczystej historii 
i chęci budowania współczesnego 
środowiska polskiego w Wilnie i 
na Litwie – to było, jest i będzie 
zarówno rolą całego Związku Po-
laków na Litwie, jak i Wileńskiego 
Miejskiego Oddziału.

Wielokierunkowość działal-
ności Oddziału pozwala łączyć lu-
dzi o różnych zainteresowaniach 
i osiągać sukcesy. Prowadzili do 
nich w ciągu ćwierćwiecza kolejni 
prezesi: Czesław Okińczyc, Jerzy 
Surwiło, Stanisław Korczyński, 
Jan Rynkiewicz, Zbigniew Bal-
cewicz. Od 2002 roku mam za-
szczyt pracować z Państwem.

Członkowie kół wnoszą do 
działalności Oddziału potencjał 
własnych możliwości, talentów, 
urozmaicając jego pracę. Cieszy-
my się, że coraz więcej młodzieży 
zasila nasze szeregi, która w przy-
szłości zastąpi starsze pokolenie. 

Ogromną rolę w działalności 
Oddziału odgrywa Zarząd Głów-
ny ZPL. Współpraca na wszyst-
kich płaszczyznach pozwala na 
pełną realizację zadań statuto-
wych. Niezwykle znacząca jest 
tu rola prezesa Michała Mackie-
wicza.

Jesteśmy w przededniu dwu-
dziestej rocznicy podpisania Trak-
tatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkich 
stosunkach pomiędzy Polską i Li-
twą. Podpisany został 26 kwietnia 
1994 roku przez prezydentów Le-
cha Wałęsę i Algirdasa Brazauska-
sa. Ze smutkiem musimy stwier-
dzić, że założenia, które dotyczą 
funkcjonowania polskiej społecz-
ności nie zostały zrealizowane. O 
realizację tych praw ubiegamy się 
od ponad 20 lat. Niestety, bezsku-
tecznie. Więc też nadal pozostaną 
one – miejmy nadzieję, że nie na 
kolejne dziesięciolecia – prioryte-
tami w działalności Oddziału i ca-
łego Związku.

Nadal pozostaje też aktual-
na sprawa wspierania polskiego 
szkolnictwa. Pozostawiając w sfe-
rze działalności „Macierzy Szkol-
nej” konkretne działania na rzecz 
jego ochrony i rozwoju, nie mo-
żemy ze swoich barków zdjąć tro-
ski o to, by każde polskie dziecko 
w Wilnie uczęszczało do polskiej 
szkoły i przedszkola. Niestety, jak 
wiemy, w Wilnie mamy w tej spra-
wie wielkie pole do popisu.

Kochani! Zachowajmy nasze 
osiągnięcia na dalsze lata i swoją 
codzienną pracą i działalnością 
społeczną zadbajmy o to, by w 
naszym mieście polskość zawsze 
była obecna.

TO, CO NAS ŁĄCZY I W 
SERCU GRA 
Uroczysta akademia była prze-
platana popisami zespołów arty-
stycznych – członków Miejskiego 
Oddziału – działających w Wil-
nie, które łączą dzieci, młodzież 
szkolną i studencką oraz średnie 
pokolenie. Świąteczny koncert 
inaugurował zestaw piosenek 
ludowych, a deklamację o sym-
bolu naszej Macierzy – Orle Bia-
łym (recytował Jacek Orszewski) 
wieńczył wspaniały, dostojny ma-
zur w wykonaniu tancerzy naj-
starszego – liczy ponad 60 lat! – 
zespołu polskiego działającego na 
Litwie – „Wilia” (kierownik arty-
styczny Renata Brasel, choreograf 
Marzena Suchocka). 

A zaraz potem witano dostoj-

nych gości, którzy swoją obecnością 
zaszczycili tego  dnia świąteczne 
spotkanie rodaków: eurodeputo-
wanego, prezesa Wileńskiego Re-
jonowego Oddziału ZPL, przewod-
niczącego AWPL, kandydata na 
prezydenta Waldemara Tomaszew-
skiego, posłów na Sejm RL: preze-
sa ZPL Michała Mackiewicza oraz 
prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa 
Kwiatkowskiego, sekretarza ZPL, 
wiceministra kultury RL Edwar-
da Trusewicza, pierwszego preze-
sa Wileńskiego Oddziału, sygna-
tariusza Aktu Odrodzenia Litwy, 
właściciela Radia „Znad Wilii” 
Czesława Okińczyca, radnych do 
samorządu Wilna Tadeusza Ław-
rynowicza, Artura Ludkowskiego 
– dyrektora DP oraz Zbigniewa 
Maciejewskiego. Witano oklaska-
mi również przyjaciela Oddziału z 
Lublina Tomasza Rodziewicza – z 
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i 
Wilna. Został też odczytany list – 
pozdrowienie od Zarządu Krajo-
wego Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska”. Zwracając się do prezes 
Alicji Pietrowicz, prezes Stowarzy-
szenia Longin Komołowski napisał: 
„Doceniając ogromną pracę Wileń-
skiego Miejskiego Oddziału ZPL 
w pielęgnowaniu kultury i tradycji 
polskiej oraz obyczajów Polaków od 
wieków żyjących na tych ziemiach 
pozwolę sobie wyrazić moje głębo-
kie uznanie dla Jego dorobku. (...) 
Pragnę podziękować również Pani 
Prezes oraz wszystkim działaczom 
Miejskiego Oddziału  ZPL za za-
angażowanie i wytrwałość w krze-
wieniu kultury i języka polskiego w 
środowisku polskim i konsekwent-
ne kształtowanie świadomości na-
rodowej społeczności polskiej”.  

Zabierając głos prezes ZPL 
Michał Mackiewicz mówił o suk-
cesach minionego ćwierćwiecza, 
powstaniu polskiego lobby na Li-
twie, które działa na rzecz roz-
woju kultury, świadomości na-
rodowej miejscowych Polaków, 
pielęgnuje tradycje, mowę ojczy-
stą i dba o zachowanie polskich 
śladów obecności na Litwie i w 
Wilnie. Prezes  zarazem podkre-
ślił, że całą spuściznę, którą otrzy-
maliśmy w spadku od naszych oj-
ców musimy przekazać kolejnym 
pokoleniom – tak potrafimy spro-
stać wyzwaniu, które podjęliśmy 
przed 25 laty. Prezes dziękował 
wszystkim członkom Związku, 
rodakom – obecnym i tym, któ-
rych już nie ma z nami, za wier-
ność i jedność, wzajemne wspiera-
nie we wspólnej, polskiej sprawie.

Pozdrawiając zebranych, kan-
dydat na prezydenta Waldemar 
Tomaszewski przypomniał ofia-
ry życia i krwi złożone w obro-
nie polskości i wolności tych ziem 
przez uczestników kolejnych po-

wstań, legionistów, którzy przed 
95 laty, właśnie na Wielkanoc, 
wyzwolili Wilno od bolszewi-
ków. Polskość jednoczy pokolenia 
i jako wartość uniwersalna – ludzi 
różnych narodowości. Zjedno-
czeni – stanowimy siłę. Pokazały 
to, jak zaznaczył pan Tomaszew-
ski, m. in. wybory do samorządu 
miasta. Obecnie w Wilnie jest 9 
radnych z ramienia AWPL i to w 
liczącej ponad 50 osób radzie, sta-
nowi wpływową siłę. Mówił też o 
sprawach bolesnych dla wilnian 
– zwrocie ziemi i zapewnił, że o 
sprawiedliwość w tym temacie 
Polacy-posłowie postarają się za-
dbać – teraz są złożone w Sejmie 
trzy projekty ustaw na ten temat. 

Dziękując za trud społecznej 
pracy, życzył doczekania kolej-
nych jubileuszy i dumy z tego, że 
Polak potrafi, tu w Wilnie, na Li-
twie też pracować uczciwie i dbać 
o interesy ludzi.     

Tomasz Rodziewicz – gość 
wilnian z Lublina, pozdrawiając 
serdecznie rodaków i ciesząc się 
z naszych sukcesów, przeczytał 
list, który członkowie Towarzy-
stwa Przyjaciół Grodna i Wilna 
Oddział w Lublinie wystosowa-
li do zaprzyjaźnionego Wileń-
skiego Miejskiego Oddziału ZPL 
– współpraca ta trwa od roku 
1997 – z okazji jubileuszu Związ-
ku. Wyraził nadzieję, że tematy 
współpracy – zarówno historycz-
ne, jak i kontakty twórcze młode-
go pokolenia będą nadal trwały i 
przynosiły owoce w postaci nowej 
wiedzy i więzów łączących roda-
ków z Lublina i Wilna. 

Kolejno wręczane Dyplomy 
Uznania Związku Polaków na Li-
twie prezesom kół i działaczom 
Związku, kierownikom kół ze-
społów artystycznych – otrzymali 
je wraz z kwiatami z rąk prezesów 
Alicji Pietrowicz i Michała Mackie-
wicza – miały piękne przerywniki 
w postaci świątecznych, patriotycz-
nych i jakże budujących popisów 
wileńskiej młodzieży oraz senio-
rów. Na scenie Domu Polskiego 
wystąpiły „Wilia”,  „Wilenka” 

(Wileńska Szkoła Średnia im. 
Wł. Syrokomli), „Świtezianka” 
(Wileńska Szkoła Średnia im. Sz. 
Konarskiego), „Sto uśmiechów” 
(Gimnazjum im. A. Mickiewicza) 
oraz „Grzegorzanie”. W ich wy-
konaniu widzowie mogli obejrzeć 
tańce-obrazki tradycji ludowych, 
podziwiać mistrzostwo tańca ludo-
wego, wspaniałe możliwości wokal-
ne doskonale przygotowanych chó-
rów, ognisty krakowiak i in.  

Z kolei Polskie Studio Te-
atralne w Wilnie (kierownik Lilia 
Kiejzik) wzięło na siebie nie tylko 
oprawę artystyczną i prowadze-
nie jubileuszowego spotkania, ale 
też zaprezentowało bardzo am-
bitny popis młodych wykonaw-
ców: Jalanty Gryniewicz, Moni-
ki Jodko, Tamka Grablewskiego, 
Katarzyny i Krzysztofa Stankie-
wiczów. Podniosła i wzruszająca 
chwila, kiedy na scenie wraz z 
młodzieżą ze Studia znalazły się 
dzieci w ludowych strojach, a na 
widownię pofrunęły białe i czer-
wone balony i wszystkich połą-
czył wspólny śpiew, wieńczyła to 
piękne widowisko, za które na-
leżą się zarówno młodzieży jak 
też jej kierownictwu gromkie bra-
wa. A parafrazując słowa piosenki 
wykonanej przez Monikę Jodko 
o kraju nad Wisłą, chciałoby się 
powiedzieć, że obecni na sali też 
mieli szczęście, mogąc podziwiać 
wileńską polską młodzież – uta-
lentowaną i patriotyczną.

Miłą niespodzianką podczas 
uroczystości było wystąpienie se-
kretarza ZPL, wiceministra kul-
tury RL Edwarda Trusewicza, 
który składając życzenia z okazji 
święta dla wilnian, wręczył Dy-
plomy Honorowe od ministra 
kultury RL zarówno  Miejskie-
mu Oddziałowi, jak i uczestniczą-
cym w programie artystycznym 
zespołom – członkom Związku.    

Świąteczne obcowanie roda-
ków w gościnnym Domu Polskim 
wieńczyło jubileuszowe obchody 
w Wilnie.

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

„ŚWITEZIANKA” ZADEMONTROWAŁA OBRAZEK, KTÓRY JAK 
ULAŁ PASOWAŁ DO ŚMIGUSA DYNGUSA
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Polski życiorys na Ziemi 
Szyrwinckiej nigdy nie był ani 
prosty, ani łatwy. To na jego te-
renie przebiegała w międzywoj-
niu granica pomiędzy ówczesną 
Litwą a Polską. Po obu stronach 
tej granicy mieszkały rodziny za-
równo polskie, jak i litewskie. Bo 
losów ludzkich nie da się tak ła-
two podzielić, jak na mapie na-
kreślić linie granic. Zresztą, o 
te granice, w latach odrodzenia 
państwowości zarówno Polski jak 
i Litwy stoczono niemało walk. 
I było tak, że członkowie jednej 
rodziny walczyli pod różnymi 
sztandarami. Wywodzący się z 
tej samej ziemi, noszący nawet te 
same nazwiska, z woli Boga, wy-
chowania, tradycji i zewu serca, 
czy też w wielu przypadkach – 
chłopskim rozsądkiem wiedzeni, 
opowiadali się za Litwą lub Pol-
ską jako Ojczyzną, dla której go-
towi byli przelewać krew. I nikt 
nie może osądzać ich wyborów, 
bo kresy, pogranicze – to zawsze 
„trudne wybory”.

Uroczystość obchodów 
25-lecia działalności Związku 
Polaków na Litwie w rejonie 
szyrwinckim rozpoczęto uro-
czystym złożeniem kwiatów i 
uczczeniem modlitwą i pieśnią 
tych, kto swego wyboru doko-
nał na rzecz polskiej sprawy na 
Ziemi Szyrwinckiej. Na cmen-
tarzu miejskim w Szyrwintach 
– ośrodku rejonu – znajduje 
się dość duża kwatera litew-
skich żołnierzy-ochotników, 
którzy walczyli w obronie gra-

Polski życiorys na Ziemi Szyrwinckiej

W ubiegły poniedziałek, 21 kwietnia, obchody jubileuszu 25-lecia działalności Związku 
Polaków na Litwie zawitały na Ziemię Szyrwincką. W centrum rejonu – Szyrwintach odbyło 
się upamiętnienie tej chlubnej daty.

Rok 25-lecia ZPL

nic kształtującej się Litwy. Tuż 
obok – trzy betonowe krzyże 
z napisem „Lenkų kariams” 
(„Polskim żołnierzom”) ozna-
czają symboliczne mogiły pol-
skich żołnierzy, którzy o swój 
polski życiorys na Ziemi Szyr-
winckiej u schyłku drugiej de-
kady XX wieku postanowili 
walczyć z bronią w ręku. Dziś 
spoczywają obok siebie i pod-
czas świąt państwowych i na-
rodowych są honorowani przez 
miejscowych mieszkańców i 
żołnierskie warty.

Właśnie tu, na mogiły ro-
daków, przybyli w świątecz-
ne południe przedstawiciele 
Szyrwinckiego Oddziału Rejo-
nowego Związku Polaków na 
Litwie na czele z prezes Ste-
fanią Tomaszun oraz goście: 
prezes frakcji AWPL w Sejmie 
Litwy (i rejonowego oddziału 
AWPL) Rita Tamašunienė oraz 
prezes Związku Polaków na Li-
twie, poseł Michał Mackiewicz. 
W imieniu Zarządu Główne-
go oraz Szyrwinckiego Od-
działu zostały złożone wieńce, 
a modlitwa za zmarłych i sło-
wa „Roty” śpiewane przez ze-
spolanki z „Czerwonych ma-
ków” oddały hołd tym, kto za 
ideały i Ojczyznę oddać był go-
tów życie.

Uroczysta akademia i świą-
teczna zabawa czekała na go-
spodarzy i gości w jednej z re-
stauracji miasta. W pięknie 
udekorowanej sali, przy dźwię-
kach muzyki zbierali się przed-

stawiciele kilku pokoleń Pola-
ków z rejonu szyrwinckiego, z 
tej tzw. „polskiej strony”: od 
Olan, Jawniun, Szawel, Bor-
skun, Miedziuk. I chociaż w 
ostatnich latach na terenie re-
jonu działa tylko jedna szko-
ła podstawowa, w której naukę 
prowadzi się w języku polskim 
i litewskim – w Borskunach – 
to nie może nie cieszyć fakt, że 
dzięki tradycjom rodzinnym, 
podejmowaniu nauki m. in. w 
polskiej szkole średniej w Mej-
szagole, wśród członków Szyr-
winckiego Oddziału nie brak 
jest młodych ludzi. 

Pieśnią Wielkanocną wi-
tał zebranych zespół „Czerwo-
ne maki”, a zespolanka Teresa 
Radziun składała świąteczne ży-
czenia oraz przypomniała o tym, 
że to przed 25 laty w Domu Kul-
tury w Antonajciach zostało za-
łożone pierwsze koło ZPL.

Oklaskami i kwiatami wi-
tali obecni przybyłych na ju-
bileuszowe spotkanie dostoj-
nych gości, z których wielu ma 
swe korzenie w rejonie szyr-
winckim: eurodeputowanego, 
prezesa AWPL i Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału ZPL 
Waldemara Tomaszewskiego, 
prezesa Związku Polaków na 
Litwie, posła Michała Mackie-
wicza, przewodniczącą frakcji 
AWPL w Sejmie RL i prezes od-
działu AWPL w rejonie szyr-
winckim Ritę Tamašunienė, wi-
ceministrów: oświaty – Edytę 
Tamošiūnaitė i łączności – Wła-

dysława Kondratowicza, rad-
nych samorządu rejonu szyr-
winckiego: Stefanię Tomaszun 
i Mariana Bujnickiego, dyrek-
tor administracji rejonu Rasę 
Tamošiūnienė, prezes koła ZPL 
w Mejszagole, dyrektor Szkoły 
Średniej im. ks. prałata Józefa 
Obrembskiego Alfredę Jankow-
ską, pierwszą prezes koła ZPL 
w Mejszagole Annę Aleksan-
drowicz, dyrektor szkoły pod-
stawowej w Borskunach Irenę 
Siemaszko.

Zabierając głos prezes Szyr-
winckiego Oddziału Rejono-
wego ZPL Stefania Tomaszun 
przypomniała zebranym, że 
pierwszym prezesem ich Od-
działu był Henryk Giejgał. Nie-
stety, jak zaznaczyła, wielu z 
tych, którzy na początku od-
rodzenia polskości na Ziemi 
Szyrwinckiej byli w pierwszych 
szeregach, dziś już nie są wśród 
obecnych, odeszli na zawsze. 
Minutą milczenia uczczono 
pamięć śp. Marii Grydziuszko, 
Stefana Supranowicza, Kazi-
mierza Bylińskiego, Józefa Bła-
żysa i innych...

Następnie prezesowi ZPL 
Michałowi Mackiewiczowi zo-
stał udzielony głos. Składając 
życzenia świąteczne i z oka-
zji jubileuszu Związku, prezes 
wspominał, jak to przed ćwierć-
wieczem w mniejszych i więk-
szych wsiach i miasteczkach, 
osiedlach powstawały koła 
Związku, którego członkowie 
nie mogli nawet przypuszczać, 
że zakładają podwaliny organi-
zacji, która tak szeroko rozwi-
nie swą działalność, obejmując 
rodaków na całej Litwie i bę-
dzie mogła się szczycić szere-
giem ważkich osiągnięć, być 
stawiana za przykład jedności 
i solidarności wśród rodaków 
zamieszkałych poza granicami 
Macierzy.

A tu, w rejonie szyrwinc-
kim, gdzie nie ma tak wielu 
Polaków, w szeregach Związ-
ku ukształtowali się ludzie, któ-
rzy dziś są aktywni, piastujący 
wysokie stanowiska, reprezen-
tanci polskiej społeczności na 
Litwie. Wysiłek i praca na rzecz 
polskiej idei wielu członków 
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DYPLOMY UZNANIA CZŁONKOW ODDZIAŁU WRĘCZAŁA PREZES WRAZ Z GOŚĆMI



24 - 30 kwietnia 2014 r., nr 17 (1106) www.zpl.lt 5

Polski życiorys na Ziemi Szyrwinckiej
Oddziału, jak zaznaczył prezes, 
zasługuje na słowa wdzięczno-
ści. Zarząd Główny uhonoro-
wał ich Dyplomami Uznania.

Ale zanim zostały one wrę-
czone, związkowców i działaczy 
AWPL witał eurodeputowany 
Waldemar Tomaszewski. Pod-
kreślił on, że obchody jubile-
uszu, to swoista refleksja nad 
tym, co udało się zrobić, a cze-
go nie oraz okazja podzięko-
wania tym, kto stał u źródeł i 
tym, kto dziś prowadzi aktyw-
nie pracę społeczną. Dzięki jed-
ności, jak zaakcentował pan To-
maszewski, udało się nam sporo 
dokonać dla wspólnego dobra. 
Wspólnego – to znaczy nie tyl-
ko dla Polaków, ale też miesz-
kańców innych narodowości. 
Bo polskość jest wartością uni-
wersalną, opiera się na dziesię-
ciu przykazaniach, które naka-
zują szanować matkę i ojca, a 
więc ich język, wartości, być 
prawdziwym i uczciwym. I cie-
szy to, że przedstawiciele pol-
skiej społeczności działając w 
myśl tych moralnych zasad nie 
skompromitowali siebie, pra-
cują dla swoich społeczności, 
wyborców uczciwie. I niewąt-
pliwie to rzutowało na wyni-
ki ostatnich wyborów różnego 
szczebla. A tu, w rejonie szyr-
winckim po raz pierwszy pomo-
gło wejść do koalicji mając swo-
ich dwóch radnych i dyrektora 
administracji rejonu. Świadczy 
to o zaufaniu wyborców.

Miejmy nadzieję, życzył pre-
zes AWPL, że też w przyszło-
rocznych wyborach samorządo-
wych tego zaufania społeczność 
polska nie straci. Wyniki pracy 
tej społeczności – to również od-

powiedzialne stanowisko (i wca-
le niełatwe do piastowania) Rity 
Tamašunienė – starosty frakcji 
AWPL w Sejmie, wiceministrów 
Edyty Tamošiūnaitė i Władysła-
wa Kondratowicza – to dzięki 
głosom frakcji m. in. o 25 pro-
cent zostały zwiększone fundu-
sze na drogi lokalne, a więc i te, 
w rejonie szyrwinckim.

W swym wystąpieniu Walde-
mar Tomaszewski przypomniał 
też darzonego wielką czcią na 
Wileńszczyźnie śp. księdza pra-
łata Józefa Obrembskiego, który 
mówił o tym, że z ludźmi trzeba 
rozmawiać o różnych sprawach, 
tych, które są dla nas ważne jako 
społeczności. A ważnymi są nie 
tylko sukcesy pracy Oddziału 
ZPL w rejonie, pozyskiwanie 
władzy, ale też wychowanie i 
kształcenie dzieci w języku oj-
czystym. Dzieci z rejonu szyr-
winckiego mogą uczęszczać za-
równo do borskuńskiej, jak też 
okolicznych polskich szkół w 
Korwiu, Mejszagole, Podbrze-
ziu. Rodzice-Polacy muszą o to 
zadbać. Musimy zachować to, co 
zostawili nam praojcowie i prze-
kazać polskość młodym.

W towarzystwie Rity 
Tamašunienė i prezes Oddzia-
łu Stefanii Tomaszun Walde-
mar Tomaszewski i Michał 
Mackiewicz wręczali Dyplomy 
Uznania ZPL członkom Szyr-
winckiego Oddziału Rejonowe-
go. Jako pierwszy otrzymał go 
pierwszy prezes Oddziału Hen-
ryk Giejgał. Dziękując za wy-
różnienie pan Henryk powie-
dział, iż cieszy się, że Związek 
posiada pamięć historyczną, 
bo każdy dom ma mieć mocny 
fundament. Życzył przedstawi-
cielom Związku i partii takie-
go pełnienia obowiązków, by 
ludzie odczuwali ich potrzebę 
bycia u władzy, a wtedy będą 
też nadal cieszyli się poparciem 
wyborców.

Wśród wyróżnionych człon-
ków Oddziału znaleźli się: Ma-
rian Grydziuszko, Krystyna 
Wołejszo, Krystyna Miselienė, 
Piotr Żygis, Zofia Mozolew-
ska, Franciszek Sosnowski, 
Waleria Drozd, Tadeusz Grau-
žinis, Janina Grydziuszko, Ste-
fan Usel, Rasa Tamošiūnienė, 
Edyta Tamošiūnaitė, Ludmiła 
Kropa, Teresa Szelepen, Tere-
sa Radziun, Anna Giejgał, Wła-
dysława Kursevičienė, Eleono-
ra Jakubėnas, Marian Bujnicki, 
Stefan Jagliński, Irena Siemasz-
ko, Wiesława Grydziuszko, Gra-
żyna Urbanowicz, Janina Ka-
milewicz, Czesław Radziewicz, 
Tadeusz Balul, Janina Kamile-
wicz, Rita Tamašunienė i in.

Zabierając głos posłanka 
Rita Tamašunienė dziękowała 

rodakom za aktywność, za pra-
cę w kampanii zbierania podpi-
sów, agitacji wyborczej, pozdra-
wiała ze świętami i wręczyła 
tym, na których w każdej sy-
tuacji można liczyć, upominki. 
Znaleźli się wśród nich m. in. 
Justyna Bujnicka, Krystyna Mi-
kołajun, Wiesława Grydziusz-
ko, Janina Wołejszo, Janina i 
Eleonora Jakubėnas, Grażyna 
Urbanowicz, Teresa Radziun, 
Marian Bujnicki.

Prezes AWPL Waldemar 
Tomaszewski dziękował też Ri-
cie Tamašunienė za jej oddaną 
i wymagającą wiele sił pracę na 
stanowisku starosty frakcji w 
Sejmie RL. A składając życzenia 
prezes Szyrwinckiego Oddziału 
ZPL Stefanii Tomaszun złożył 
obietnicę, że jedno z marzeń 
pani Stefanii – o Domu Polskim 
w Jawniunach (jest to  ośrodek 
polskości w rejonie szyrwinc-
kim) ma szansę już w najbliż-
szej przyszłości się spełnić. Ma-
rian Bujnicki w imieniu koła 
ZPL w Borskunach też składał 
wyrazy podziękowania prezes 
Szyrwinckiego Oddziału, przy-
pominając początki działalno-
ści społecznej.

Mówiąc o pracy, wymienia-
jąc inicjatywy i udział w im-
prezach prezes Szyrwinckie-
go Oddziału Rejonowego ZPL 
Stefania Tomaszun akcento-
wała wkład miejscowych Pola-
ków, bez których nic by się nie 
mogło dziać. Zarówno organi-
zowany w rejonie festyn kul-
tury „Śpiewaj z nami” (ściąga 
dziesiątki uczestników, setki 
widzów i nawet gwiazdy estra-
dy (w ub. roku gościł w Jaw-
niunach Ryszard Rynkowski); 
starania o renowację zabytko-
wej kaplicy w Izabelinie, przy 
której, według słów starszych 
mieszkańców znajdowały się 
groby uczestników Powstania 
Styczniowego i składali przy-
sięgę żołnierze Armii Krajo-
wej, a w 1993 roku ustawiono 
krzyż misyjny na cześć pobytu 
Ojca Świętego Jana Pawła II na 
Litwie nie mogą się odbyć bez 
ludzi. To ludzie oddani sprawie 
są najważniejsi. To oni uczest-
niczą w akcjach porządkowa-
nia miejsc pamięci, udają się na 
wiece i pochody z okazji Dnia 
Polonii i Polaków za Granicą, 
organizują obchody świąt, wy-
chowują swoje dzieci w duchu 
polskiej tradycji.

Dziś Szyrwincki Oddział 
Rejonowy łączy pięć kół: w 
Jawniunach, Szawlach, Mie-
dziukach, Borskunach i Szyr-
wintach. Skupia w swoich sze-
regach około 250 członków. Ich 
prezesi: Teresa Radziun, Stani-
sław Jagliński, Waleria Toma-
szun, Marian Bujnicki i Kry-
styna Miselienė należą do tych 
osób, którzy zawsze pamięta-
ją, że polski życiorys na Zie-
mi Szyrwinckiej nie może być 
przerwany.

Janina Lisiewicz

Program obchodów 
25 rocznicy działalności 

Związku Polaków na Litwie 

Uroczystości jubileuszowe zostaną zainaugu-
rowane 2 maja w Zułowie (rej. święciański).

O godz. 16.00 w Alei Pamięci Narodowej zo-
stanie odsłonięta stela i zasadzony dąb ku czci 
25-lecia Związku Polaków na Litwie. 

Autokary od Domu Polskiego w Wilnie (Na-
ugarduko 76) odjadą o godz. 14.30. Chętni sko-
rzystania z transportu proszeni są o zarejestrowa-
nie się osobiście bądź telefonicznie w biurze ZPL 
(pokój nr 309, tel. 2 33 10 56) do 30 kwietnia br.

3 maja obchody będą kontynuowane w Wilnie:
o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste składanie 

wieńców na Grobie Matki i Serca Syna na Rossie; 
o godz. 13.00 Msza św. dziękczynna w Ostrej 

Bramie;
o godz. 15.00 uroczysta Akademia, koncert w 

Litewskim Teatrze Dramatycznym (al. Giedymi-
na 4). (Wejście za zaproszeniami).

Zarząd Główny ZPL

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informu-
je, że egzaminy dla kandydatów na studia w Polsce ze stypendium 
Rządu RP odbędą się w dniach 6-7 maja 2014 r. w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76. We wtorek, 6 maja, będą 
miały miejsce egzaminy pisemne, a w środę, 7 maja – egzaminy ust-
ne. Egzaminy w obydwa dni rozpoczną się o godz. 9.00. 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości wskazane-
go w kwestionariuszu złożonym w Wydziale Konsularnym oraz 
przyborów do pisania.

Komunikat  
w sprawie egzaminów  
na studia w Polsce

27 kwietnia, w niedzielę, o godz. 14.00 Progimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie serdecznie zaprasza całą społeczność połączyć 
się we wspólnej modlitwie podczas Mszy św. dziękczynnej z okazji 
kanonizacji Papieża Jana Pawła II, która odbędzie się w kościele 
pw. bł. Jerzego Matulewicza.  

Cieszę się, że mogę być dzisiaj pośród was,
Drodzy bracia i siostry (…)
    Jan Paweł II

DYPLOMY UZNANIA CZŁONKOW ODDZIAŁU WRĘCZAŁA PREZES WRAZ Z GOŚĆMI
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Niczym przygrywka do dużych batalii

Ledwie ścichły „fanfary” naj-
lepszym w gronie uczestników 
pomyślanej dla starszoklasistów 
naszych szkół XXV Olimpiady 
Języka Polskiego na Litwie, a wy-
padło je ponownie nastrajać na 
radosną nutę. By uhonorowa-

sać”. Został on przygotowany 
przez dr Henrykę Sokołowską 
– wykładowczynię Centrum Ję-
zyka Polskiego, Kultury i Dy-
daktyki Litewskiego Uniwersy-
tetu Edukologicznego. A warto 
nadmienić, że wraz z kierow-
niczką rzeczonego Centrum  
dr Ireną Masojć są one od po-
czątku sprawdzianów mocno 
zaangażowane w ich przebieg 
również poprzez pracę w komi-
sjach sprawdzających.

Póki uczniowie popisywa-
li się wiedzą, przygotowujący 
ich do udziału poloniści wzię-
li udział w seminarium, pod-
czas którego swym bogatym do-
świadczeniem pracy na lekcjach 
języka ojczystego podzieliła się 
nauczyciel ekspert Wileńskiej 
Szkoły Średniej im. Władysława 
Syrokomli Danuta Korkus. Nim 
natomiast komisja sprawdzająca 
oceniała poczynania każdego z 
uczestników na piśmie, zarów-
no ich jak też chętnych nauczy-
cieli zaproszono na warsztaty 
ze sztuki stosowanej „Branso-
letki przyjaźni”, poprowadzo-
ne przez nauczycielkę meto-
dyk Jolantę Borys. Z kolei inna 
nauczycielka metodyk Natalia 

Wiktorowa pokazała, jak w pro-
sty sposób można tworzyć bi-
żuterię artystyczną. Poza tym 
chętni mogli się wybrać na wy-
cieczkę po mieście pt. „Legendy 
wileńskie”, a w roli przewodni-
ka wystąpiła nauczycielka me-
todyk Mirena Narkun. Słowem, 
cały dzień pobytu „u Lelewela” 
był szczelnie wypełniony zaję-
ciami, a przez to wielce treściwy, 
pozwalający jak błysnąć już po-
siadaną, tak też wzbogacić wła-
sną wiedzę.

Nietrudno się domyślić, 
że najwięcej emocji wzbudzi-
ło ogłoszenie przez komisję 
werdyktu mającego dowieść, 
kto wypadł najlepiej. A radość 
największą mógł odczuć ósmo-
klasista Wileńskiego Progim-
nazjum im. Jana Pawła II Seba-
stian Salwiński, przygotowany 
przez nauczycielką Lilię To-
maszewicz. Poza laurami zwy-
cięzcy przyznano dwa miejsca 
drugie i trzy trzecie oraz sześć 
wyróżnień. Ufundowaną przez 
dr Irenę Masojć – kierownik 
Centrum Języka Polskiego, Kul-
tury i Dydaktyki Litewskiego 
Uniwersytetu Edukologiczne-
go nagrodę pocieszenia otrzy-
mał Donat Jurewicz – uczeń 
Gimnazjum im. St. Moniuszki 
w Kowalczukach, który upla-

III MINIOLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO NA 
LITWIE DLA UCZNIÓW KLAS VIII

LAUREACI
Miejsce 1
Sebastian Salwiński, Progimnazjum im. Jana Pawła II 
(nauczycielka – Lilia Tomaszewicz)
Miejsce 2
Ewa Borowska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wil-
nie (nauczycielka – Anna Niewierowska) 
Marta Chmielewska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli 
w Wilnie (nauczycielka – Irena Matoszko)
Miejsce 3
Beata Achramowicz, Szkoła Średnia w Mickunach (na-
uczycielka – Diana Oberlan)
Saulius Andrukonis, Gimnazjum w Ejszyszkach (na-
uczycielka – Wacława Iwanowska) 
Daniel Bogdziewicz, Gimnazjum w Ejszyszkach (na-
uczycielka – Wacława Iwanowska) 

WYRÓŻNIENIA
Gabriela Ancukiewicz, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskie-
go w Wilnie (nauczycielka – Lucyna Jaglińska)
Ewelina Anna Jasińska, Gimnazjum im. J. Śniadeckiego 
w Solecznikach (nauczycielka –  Iwona Nowikiewicz) 
Marieta Mikulewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II 
(nauczyciel – Stanisław Stankiewicz) 
Alina Myszkina, Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileń-
skiej (nauczycielka – Mirosława Naganowicz) 
Bogumił Olenkowicz, Szkoła Średnia w Lazdynai, na-
uczycielka – Halina Gulbinowicz)
Beata Podworska, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Ko-
walczukach (nauczycielka – Regina Jaświn)

ły laureatów III Miniolimpia-
dy Języka Polskiego na Litwie 
dla Uczniów Klas VIII. Ten 
sprawdzian – to pomysł Sto-
warzyszenia Polonistów na Li-
twie, któremu przewodzi Danu-
ta Szejnicka. A wynikł z wielkiej 

potrzeby zdopingowania koń-
czących pion podstawowy na-
uki do sprawdzenia się, na ile są 
biegli w polskiej mowie: jak w jej 
ustnej, tak też pisemnej postaci.

Gospodarzami finałów 
dwóch poprzednich miniolim-
piad były kolejno: wileńska „Sy-
rokomlówka” i Wileńskie Gim-
nazjum im. Jana Pawła II. Tego 
roku natomiast ta zaszczyt-
na misja przypadła Wileńskiej 
Szkole Średniej im. J. Lelewela. 
To właśnie w jej progi w dniu 
15 kwietnia, by wyłonić najlep-
szych, zjechało 48 ósmoklasi-
stów, którzy uprzednio prze-
brnęli przez sito kwalifikacji w 
swoich szkołach, a potem – w 
Wilnie oraz w rejonach wileń-
skim, trockim i solecznickim.

Tegorocznym bataliom pa-
tronował doskonale znany cho-
ciażby z „Awantury o Basię” czy 
„Szatana z siódmej klasy” Kor-
nel Makuszyński (tegoroczny 
jubilat w związku ze 130. rocz-
nicą urodzin), a za motto posłu-
żyło jego stwierdzenie: „Książka 
to mędrzec łagodny i pełen sło-
dyczy, który puste życie napeł-
nia światłem”. To stwierdzenie 
wypadło zresztą umotywować 
w pisemnej części sprawdzianu 
– w wypracowaniu, mającym do-
wieść roli i wartości książki w 
życiu człowieka, a własne prze-
myślenia podbudować jako mi-
nimum trzema lekturami, wcale 
zresztą niekoniecznie tymi pro-
gramowymi.

Prace pisemne poprzedzał 
natomiast test, oparty na frag-
mentach powieści Kornela Ma-
kuszyńskiego „Bezgrzeszne 
lata” oraz na wierszu Zbignie-
wa Herberta „Chciałbym opi-

OLIMPIJSKI SPRAWDZIAN 
JĘZYKOWY MA BYĆ 
POMOCNY W 
ODDZIELANIU  
„ZIARNA” OD „PLEW”

TEGOROCZNYM BATALIOM 
PATRONOWAŁ  
DOSKONALE ZNANY  
MŁODZIEŻY PISARZ  
KORNEL MAKUSZYŃSKI
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CI, CO SOBIE Z OJCZYSTĄ ORTOGRAFIĄ PORADZILI WYŚMIENICIE
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sował się tuż za 6 laureatami i 
tyluż wyróżnionymi.

Kto wypadł najlepiej, zgar-
nął nagrody, ufundowane przez 
wydział konsularny Ambasady 
RP w Wilnie, Akcję Wyborczą 
Polaków na Litwie oraz Polską 
Macierz Szkolną na Litwie. Na-
tomiast prezes Stowarzyszenia 
Polonistów na Litwie Danuta 
Szejnicka w dowód podzięki 
za wzorowe wywiązanie się z 
roli gospodarza uhonorowa-
ła dyrektor Wileńskiej Szkoły 
Średniej im. J. Lelewela Edytę 
Zubel.

Chciałoby się wierzyć, że 
niejeden z tych, komu w tego-
rocznej miniolimpiadzie przy-
padły wawrzyny, po trzech 
albo czterech latach utwo-

rzy czołówkę Olimpiady Języ-
ka Polskiego na Litwie wśród 
starszoklasistów, a potem z ho-
norem wystąpi w Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Literatury i 
Języka Polskiego, jak tego roku 
uczynili: Barbara Mikulewicz, 
Dominika Mieczkowska i Apo-
linary Klonowski. Bo każdy na-
znaczony po części elementem 
sportowej rywalizacji olimpij-
ski sprawdzian językowy ma 
być pomocny w oddzielaniu 
„ziarna” od „plew” w postaci 
potknięć ortograficznych, ru-
sycyzmów albo innych nalecia-
łości, godzących w poprawność 
i piękno mowy ojczystej – opo-
kę narodowej tożsamości.

Henryk Mażul

Oferta studiów
Szanowni Państwo! Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) ma do za-

oferowania trzy miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 
2014-2015 (na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów na UPWr), w 
ramach fundowanego Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy.

Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie 
internetowej UPWr – www.up.wroc.pl.

Kandydat – obywatel kraju z terenu byłego ZSRR – powinien być wyróżniającym 
się w nauce uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka pol-
skiego potwierdzoną przez Konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonij-
nej z rejonu zamieszkania.

Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczone jest na pokrycie kosz-
tów zakwaterowania i wyżywienia i jest przyznawane przez rektora UPWr co roku 
przez cały okres trwania studiów, pod warunkiem uzyskiwania przez stypendystę 
pozytywnych wyników w nauce.

Stypendium na rok akademicki 2014-2015 wynosi 900 zł miesięcznie. Koszty 
kształcenia stypendysty ponosi UPWr, natomiast koszty podróży z miejsca zamiesz-
kania do Wrocławia i z powrotem, koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubez-
pieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w Polsce ponosi 
stypendysta.

Wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku w załączniku) wraz z wyma-
ganymi załącznikami prosimy przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wro-
cławiu Dział Współpracy z Zagranicą

 ul. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław
 fax(+48) 71 328 48 49, e-mail: dwz@up.wroc.pl
Termin składania wniosków – do 16 czerwca 2014 r.
Termin rozpatrzenia wniosków – do 5 lipca 2014 r.
Termin powiadomienia kandydata o wynikach rekrutacji – do 15 lipca 2014 r.

Wielkanocne tradycje odwiedzania sąsiadów podczas Świąt kontynuuje od lat kilku w Domu Pol-
skim w Wilnie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przebierańcy: Cyganka, Chłop i inni weselnicy na czele 
z  Gospodarzem – rektorem Ryszardem Kuźmą odwiedzają siedziby mieszczących się w DP stowa-
rzyszeń i organizacji, by piosenką, wesołym graniem, dowcipem rozbawić gospodarzy i skorzystać z 
gościnności. Tradycja tak się już ugruntowała, że na weselników każdy czeka z otwartymi drzwiami 
i poczęstunkiem. Wielkanocne Święta jednoczą wszystkich we wspólnej zabawie, czy to młody,  czy 
stary, poważny profesor, czy wesoły student.

Łałym, łałym, daj łałym...
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PRZEDSTAWIENIE TEATRZYKU SZKOLNEGO BYŁO BARDZO UDANE

PIERWSZE MIEJSCE ZDOBYŁ SEBASTIAN SALWIŃSKI

fot. Paweł Stefanowicz

WIELKANOCNI WESELNICY



24 - 30 kwietnia 2014 r., nr 17 (1106) 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. 

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Ga-
zety” informuje, że 
wszyscy członkowie 
Związku Polaków na 
Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały 
Związku mogą nieod-
płatnie na łamach gaze-
ty zamieszczać pozdro-
wienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczu-
cia członkom Związku 
bez opłaty mogą też de-
dykować inne urzędy, 
organizacje bądź oso-
by prywatne. Nadsy-
łać je należy na adres 
e-mailowy: naszagaze-
ta@zpl.lt  lub faks 233 
10 56.

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

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 Dnia Urodzin Teofilowi BOG-
DANOWI wiązankę serdecznych ży-
czeń: zdrowia, pogody ducha, miłości 
i szczęścia w gronie najbliższych oraz re-
alizacji życiowych planów pod Bożą opieką

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
Szanownej Pani Helenie USZCZEW-
SKIEJ życzymy: długich, zdrowych lat 
życia wypełnionych szczęściem, rado-
ścią, miłością bliskich oraz wszelkich łask 
Bożych 

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL 

WYMIANA 
LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków 
na Litwie informuje, że 
zarówno poszczegól-
ne oddziały i koła, jak 
też każdy z członków 
ZPL osobiście, zgłasza-
jąc się do Biura Zarzą-
du Związku (Dom Kul-
tury Polskiej w Wilnie, 
pokój nr 308 we śro-
dy i czwartki od godz. 
11.00 do 16.00), o ile  
ma opłacone składki, 
może otrzymać nową le-
gitymację członkowską. 
Zapraszamy.

Uprzejmie zapraszamy

na koncerty Chóru „Polonia” z Warszawy 

Dyrygenci: 
Marcin Dominik Gluch – fortepian,  

organy (Goteborg, Szwecja),
Zbigniew Szablewski (Warszawa)

z okazji  uroczystych obchodów 25-lecia ZPL,  
Światowego Dnia Polonii  i Polaków za Granicą  

oraz Święta Konstytucji 3 Maja

25 kwietnia o godz. 17.00 koncert chóru „Polonia”  
w Centrum Wielokulturowym,  

Kiejdany, Senoji rinka 12

26 kwietnia o godz.12.00 koncert chóru „Polonia”  
w sali szkolnej,  

Poniewież, Parko 19

27 kwietnia
8.30 – Msza św. w kościele pw. Św. Krzyża,  

Kowno, Gedimino 1                                                   
   9.30 – koncert chóru „Polonia”  

w kościele pw. św. Krzyża
11.00 – koncert „Kotwicy”  

w Domu Polskim  
Kowno, Laisvės Alėja 83A

16.00 – koncert chóru „Polonia”  
w kościele pw. Królowej Pokoju  

w Nowej Wilejce  
Pergalės 34a, Wilno)

                                                       
                                                                                                                               

Inf. tel. 8 687 76689

Wiosno, ach to ty!

W niedzielę, 27 kwietnia br., o godz. 15.00 w 
Domu Polskim w Wilnie (ul. Naugarduko 76) 
odbędzie się (w wielkiej sali koncertowej) po-
etycko-muzyczna impreza „Wiosno, ach to ty”.

 
Na koncert zaprasza Nowa Awangarda Wi-

leńska – koło młodych poetów Wileńszczyzny, 
działające przy Stowarzyszeniu Literatów Pol-
skich na Litwie.

Usłyszycie tu najpiękniejszą formę wyrażania 
uczuć i emocji zarówno w formie deklamacji, jak 
i muzycznej. Swoje wiersze zaprezentują młodzi 
poeci oraz ich starsi koledzy. Będzie brzmiała mu-
zyka w stylach: jazz, blues, lekki rock, soul music 
i innych. Obok solistów wystąpi również zespół 
Berserker. 

Wstęp wolny

Gdy wichry losu Twym życiem targają,
Lub gdy przykrego coś się wydarzy,
Pomyśl o wszystkich, którzy Cię kochają,
A uśmiech rozbłyśnie na twarzy.

Życzymy Ci szczęścia, radości,
Zdrowia, powodzenia i wiecznej młodości.
Niech spokój i dobroć w Twoim domu gości
I przez całe życie nie zabraknie miłości.

Te życzenia z okazji Jubileuszu 50-lecia Urodzin  
Stanisławowi MARCINKIEWICZOWI składają: te-
ściowa Irena, Vladas, Jadwiga, Jan, Alicja, Władysław 
oraz Andrzej i Alina z dziećmi.




