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Już święci!

Kanonizacja w Święto Miłosierdzia Bożego (ustanowił ją w roku 2000 nasz Wielki Rodak) dwóch papieży – 
Jana XXIII i Jana Pawła II stała się wydarzeniem szczególnym nie tylko dla wiernych Kościoła  
rzymskokatolickiego, ale też świata. Na uroczystości do Watykanu 27 kwietnia przybyło około miliona  
pielgrzymów, wśród których rodacy z Macierzy oraz świata (w tym też Litwy) stanowili wielką ich część. W 
koncelebrze na Placu św. Piotra brało udział około 150 kardynałów i 1000 biskupów (w tym – 10 z Litwy), 
zwierzchnicy i przedstawiciele innych kościołów i wyznań, 93 oficjalne delegacje i 24 przywódców państw, 
Unii Europejskiej, królowie.

Papież Jan XXIII został 
ogłoszony błogosławionym w 
2000 roku przez Jana Pawła II 
i Opatrzność tak zechciała, że 
wraz z nim został ogłoszony 
świętym (jego okres beatyfika-
cji i kanonizacji należy do naj-
krótszych – trwał 9 lat). Przez 
obserwatorów życia Kościoła 
dwaj – dziś już święci – papieże 
są uznawani za przedstawicieli 
różnych linii: Jan XXIII  – bar-
dziej liberalnej – to on był ini-
cjatorem zwołania Soboru Wa-
tykańskiego II, wprowadził do 
Kościoła języki narodowe, zmie-

nił przebieg liturgii, rozszerzył 
rolę osób świeckich w życiu Ko-
ścioła. Z kolei Jan Paweł II stał 
się wzorem papieża otwartego 
na ludzi – odbył 104 pielgrzym-
ki, stał się inicjatorem spotkań 
z młodzieżą... Był wielkim orę-
downikiem pokoju i poszano-
wania ludzkiej godności.

Dla Polski stał się symbo-
lem zmian, ich drogowskazem. 
Mieliśmy szczęście – w roku 
1993 papież odwiedził Wilno 
i Litwę; modlił się u stóp Matki 
Ostrobramskiej (ku której, jak 
wyznał, szedł tak długo) i przy 

obrazie Jezusa Miłosiernego, 
którego kult właśnie dzięki Ja-
nowi Pawłowi II począł się sze-
rzyć w całym świecie.

Procesowi kanonizacyjne-
mu towarzyszyły liczne inicja-
tywy, akcje i imprezy, modlitew-
ne czuwania i Msze św. również 
na Litwie, w Wilnie, gdzie szcze-
gólnie okres ten przeżywały 
społeczności placówek oświa-
towych noszących Jego imię – 
Progimnazjum i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II.

Niestety, z wielkim wstydem 
musimy przyznać, że Wilno nie 

potrafiło uczcić należycie czło-
wieka – dziś ogłoszonego świę-
tym, który na powitanie tego 
kraju na lotnisku wileńskim 
ucałował tę ziemię. Parking 
samochodowy przy kościele  
śś. Piotra i Pawła nazwany pla-
cem Jana Pawła II jest symbo-
lem arogancji władz kościelnych 
i miejskich wobec Tego, które-
go zarówno działalność duszpa-
sterska jak i postawa w obliczu 
śmierci budziła szacunek całe-
go świata.

Kanonizacja Jana Pawła II 
zamyka w pewnym stopniu 

Jego historię. Lecz Jego sło-
wa, wypowiedziane myśli i 
hasła nawołujące do godnego, 
pełnego sensu i wiary życia, 
miejmy nadzieję, pozostaną z 
nami na długo. Pokolenie Jana 
Pawła II, do którego zaliczyć 
może siebie każdy, komu dane 
było być świadkiem Jego pon-
tyfikatu, ma szansę być przy-
najmniej odrobinę lepszym, 
miłosierniejszym,  bardziej 
współczującym i kochającym 
ludzi i świat. Jak tego uczył i 
jakim był On – nasz Wielki 
Rodak.
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Uroczysta gala na 
mecie turniejów

W ubiegłą sobotę, 26 kwietnia br., w Domu Polskim w Wilnie odbyła się uroczysta gala, 
która zwieńczyła tegoroczne Turnieje o Puchary Związku Polaków na Litwie - 2014 
organizowane przez Centrum Sportowe ZPL.

Pisaliśmy już o tym, jak wy-
glądały zmagania uczestników 
Turniejów o Puchary Związ-
ku Polaków na Litwie w koszy-
kówce i siatkówce w finałowych 
spotkaniach. Po morderczej kil-
kumiesięcznej walce na parkie-
cie – pierwsze spotkania odbyły 

się 18 - 19 stycznia br., do któ-
rej stanęło 14 drużyn koszykar-
skich reprezentujących Wilno, 
Nową Wilejkę, Troki, Solecz-
niki, Awiżenie, Ejszyszki, Nie-
menczyn, Podbrodzie, Landwa-
rów i Kowalczuki oraz 12 drużyn 
siatkarskich z Wilna, Bujwidz, 

Awiżeń, Solecznik, Kowalczuk, 
Mickun i Ławaryszek grających 
w dwóch grupach – A i B – na-
stał czas dzielenia laurów. Tur-
nieje miał pod swoją opieką ko-
mitet organizacyjny, wyłoniony 
z działaczy Centrum Sportowe-
go ZPL w składzie: przewodni-

czący – Włodzimierz Sieniuć, 
zastępca ds. organizacyjnych – 
Mirosław Bieraza, kierownicy 
ds. bieżących koszykówki – Ma-
rek Pszczołowski i Ryszard Gie-
rasim,  kierownik ds. bieżących 
siatkówki – Zbigniew Sienkie-
wicz, zast. ds. organizacyjnych 
Urszula Sieniuć oraz Greta Naj-
mowicz i Wiktoria Owczarowa – 
odpowiedzialne za naświetlanie 
przebiegu turniejów w mediach.

  Do dobrych tradycji tych 
turniejów można zaliczyć to, 
że zawody odbywają się w go-
ścinnych murach szkół Wilna i 
Wileńszczyzny. Zarówno spor-
towcy, jak i patronujący impre-
zie prezes ZPL Michał Mackie-
wicz, są wdzięczni dyrektorom 
szkół średnich i gimnazjów za 
to, że zechcieli wesprzeć turnieje, 
użyczając sal swoich placówek. 
Słowa uznania i serdeczne po-
dziękowanie miłośnicy sportu 
i kierownictwo ZPL kierują do 
dyrektora Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie Adama Błasz-
kiewicza, dyrektor Gimnazjum 
im. Ferdynanda Ruszczyca w 
Rudominie Żanety Jankowskiej 
oraz dyrektora Szkoły Średniej 
im. św. Jana Bosko w Egliszkach  
Zbigniewa Czecha.

Po wielkim finale Turniejów 
w dniach 11-12 kwietnia, w ubie-
głą sobotę na sportowców czeka-
ła wielka gala w Domu Polskim 
w Wilnie, gdzie zostali uhono-
rowani medalami zdobywcy 1-3 
miejsc oraz Dyplomami Uczest-
nika wszystkie drużyny biorące 
udział w zawodach pod patrona-
tem Związku Polaków na Litwie. 

Inaugurując świąteczne spo-
tkanie do kolegów zwrócił się 
przewodniczący Centrum Wło-
dzimierz Sieniuć. Mówił on o 
roli sportu w życiu człowieka, 
postawach i  wyborach jednost-
ki we współczesnym świecie. Za-
bierając głos, prezes ZPL, poseł 
Michał Mackiewicz serdecznie 
witał zebranych miłośników i 
aktywnych sportowców, ich fa-
nów i opiekunów. Odnotował, 
że to już po raz czwarty odbyły 
się turnieje, którym też w przy-
szłości, Związek ma zamiar pa-
tronować i rozszerzać formułę 
zawodów oraz ilość dyscyplin 
sportowych. Bowiem sport jest 
jednym z ważnych czynników 
łączenia młodzieży (i nie tylko), 
spożytkowania energii w szla-
chetnych zmaganiach oraz po-
maga zrealizować założenie, że 
w zdrowym ciele  zdrowy duch. 
Tak więc sport, obok kultury i 
szkolnictwa, zajął, dzięki dzia-
łalności organizacyjnej Centrum 
Sportowego ZPL, należne miej-
sce w życiu członków Związku i 
sympatyków. 

Po słowach przywitania, 
Włodzimierz Sieniuć zaprosił 
na scenę tych, kto organizacyj-
nie czuwał nad przebiegiem tur-
niejów: Marka Pszczołowskie-
go, Mirosława Bierazę, Ryszarda 
Gierasima, Zbigniewa Sienkie-
wicza, Artura Karaźniewicza – 
to dla nich były oklaski kolegów-
-sportowców i słowa uznania od 
kierownictwa ZPL. 

 I oto nastał uroczysty mo-
ment uhonorowania medalami 
zwycięzców turniejów kolejno 
w siatkówce i koszykówce. Trze-
cie miejsce i srebrne medale z rąk 
prezesa ZPL Michała Mackiewi-
cza otrzymała drużyna „JP II” 
na czele z koordynatorem Wi-
talijem Aleksiukiem. Srebro na 
swych piersiach mieli tego dnia 
zawodnicy  „MBG” na czele z 
Henrykiem Rusieckim. Są, rzec 
można, weteranami – grają od 
10 lat, więc to srebro jest wyni-
kiem ich doświadczenia. Pierw-
sze miejsce i złote medale prezes 
wręczył drużynie „Awiżenie”, 

DYPLOMY UZNANIA CZŁONKOM KOMITETU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJÓW
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TAKA ZGRANA DRUŻYNA – „TORES-ZPL”
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Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 
urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na kon-
to bankowe Związku Polaków na Litwie:

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

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

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

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

grającej pod bacznym okiem Zbi-
gniewa Sienkiewicza – wielkiego 
zapaleńca siatkówki i jednego z 
założycieli Centrum. Drużyna 
ta na drodze do zwycięstwa po-
konała poważnych rywali i za-
służenie stanęła na najwyższym 
stopniu podium.  

Statuetką sportowca został 
odznaczony siatkarz, który wy-
kazał się największą liczbą zdo-
bytych punktów. Został nim Ro-
bert Kinderis. Taki sam tytuł za 
zdobycie największej liczby ko-
szy przeciwnika został przyzna-
ny również Arturowi Jankow-
skiemu.

Tegoroczny turniej koszy-
karski przyniósł brąz dla zawod-
ników drużyny „KSP”, której 
przewodniczy Ryszard Gierasim – 
aktywny działacz Centrum Spor-
towego ZPL. Ten „brąz” wywal-
czyli oni w niezwykle napiętej 
walce z koszykarzami z „Irsany” 
– kiedy to dosłownie do ostatnich 
minut nie było wiadomo, kto zej-
dzie z parkietu jako zwycięzca. 
“Srebro” tego roku przypadło 
zasłużenie walecznej drużynie 
„Tores-ZPL”, która pod dowódz-
twem Marka Pszczołowskiego 
(potrafi swój czas podzielić tak, 
że wystarcza go nie tylko na peł-
nienie odpowiedzialnej funkcji 
dyrektora szkoły średniej w Zu-
junach, ale też grę w Polskim Stu-
dio Teatralnym w Wilnie) już nie 
po raz pierwszy w turnieju koszy-
karskim ZPL stanęła na podium. 
Mając na piersiach medale zdo-
byte wielkim wysiłkiem, solidar-
nym sportowym okrzykiem zade-
monstrowali, że są silni i zwarci, 
więc też czeka ich jeszcze niejed-
na wygrana. Koszykarskie „złoto” 
trafiło do rąk zawodników „Po-
lonusa” z Trok. Drużyna ta nie 
jest nowicjuszem w zmaganiach 
pod koszem – założona została w 
roku 2005. Mają koszykarze „Po-
lonusa” dobre zaplecze w postaci 
opiekunów i koordynatorów Ma-
riana Andruszkiewicza i Krzysz-
tofa Narkiewicza. W ciągu trzech 
miesięcy batalii sportowych udo-
wodnili, że doświadczenie zdoby-
wa się na treningach, a następnie 

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. 

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 Polscenależy je podczas gry przekuć na 

zwycięstwo. 
Oklaski kolegów i sympaty-

ków towarzyszące drużynom-
-uczestnikom turniejów, które 
odbierały dyplomy, były ostat-
nimi tego roku wyrazami spor-
towych emocji. Na zebranych 
tego wieczoru czekał program 
artystyczny przygotowany przez 
Polskie Studio Teatralne. Dla 
sportowców śpiewali i wiersze 
deklamowali Ewa Szostak, Jo-
lanta Gryniewicz i Krzysztof 
Stankiewicz.

 A po wspólnej kolacji spor-
towcy mogli się wyszaleć na par-
kiecie w roli tancerzy – dyskote-
ka wieńczyła sportową galę.     

Aktywiści Centrum Spor-
towego ZPL już myślą o przy-
szłych turniejach, w których 
pragnie też wykazać się sporto-
wym duchem płeć piękna. Czy 

żeńskie drużyny staną na par-
kiecie już w przyszłym roku? To 
pytanie na razie pozostaje bez 
odpowiedzi. Z kolei już prawie 
postanowiono, że należy prze-
prowadzać zawody dwupozio-
mowe: dla mocniejszych i tych, 
dla kogo walka pod koszem czy 
batalie przy siatce są miłym 
spędzaniem okruchów wolne-
go czasu, bo, niestety, dzisiejsze 
tempo życia i wytężona praca na 
chleb powszedni okrajają go do 
minimum. Ale kto już połknął 
bakcyla sportowego, ten wcale 
niełatwo z nim się rozstaje. Więc 
do nowych spotkań: w roli za-
wodników i kibiców, bo sport, 
co tu dużo mówić, jest szansą 
na dłuższe, sprawniejsze życie i 
dodaje nam adrenaliny.

Janina Lisiewicz
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ZA CHWILĘ MEDALE ZOSTANĄ ROZDANE
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NAJLEPSZY KOSZYKARZ – ARTUR JANKOWSKI
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osoby naszego Wielkiego Ro-
daka Jana Pawła II, który tego 
dnia, wraz z papieżem Janem 
XXIII został wpisany w poczet 
świętych. 

Po liryczno-poetyckim wstę-
pie, sceną zawładnęli młodzi 
wykonawcy. Jako pierwszy za-
prezentował się w „starym jak 
świat” przeboju Tomasz Pieczu-
ro – wokalista biorący udział w 
muzycznych imprezach miej-
skich, a na co dzień – student 
ekonomii. Tomasz zaśpiewał też 
w duecie z Joanną Zawalską i był 
to sympatyczny popis.

Dobrą klasę pokazała na wio-
sennej scenie wokalistka Justyna 
Stankiewicz – studentka Wileń-
skiego Konserwatorium im. Tal-
lat-Kelpšy ma naprawdę mocny 
głos i potrafi zafascynować pu-
bliczność. Z kolei Kinga Gul-
bicka zaprezentowała piosenkę 
własnego autorstwa, do której 
napisania poczuła natchnienie 
po wysłuchaniu mistrza Gre-
chuty. I chociaż nie była jedyną 
„dziewczyną z gitarą” tego dnia 
na scenie Domu Polskiego (solo 
pod akompaniament gitary śpie-
wała piosenki swego autorstwa, 
jak i do słów Marii Konopnickiej 
– „Preludium” – również Joanna 
Zawalska)  – potrafiła zwrócić 
na siebie uwagę publiczności.

Wiosno, ach to ty! Wśród młodej generacji wo-
kalistów, znalazł się też tego po-
południa znany na Wileńszczyź-
nie autor piosenek i akordeonista 
(ma na swym koncie wydaną pły-
tę) Ryszard Bryżys. Wystąpił też 
jako akompaniator z Teresą Mar-
kiewicz – poetką, która chętnie 
swoje wiersze łączy z muzyką. 
Podczas wiosennego koncertu 
publiczność słuchała w jej wyko-
naniu „Delikatnego tanga”.

Poezję starszych kolegów de-
klamowała młodzież z Awan-
gardy. Brzmiały strofy wierszy 
Apolonii Skakowskiej, Tere-
sy Markiewicz, Aliny Lassoty, 
Aleksandra Śnieżki i Aleksan-
dra Sokołowskiego.

Członkowie Nowej Awan-
gardy Wileńskiej, która zrodzi-
ła się w 2011 roku mieli rów-
nież swoje „kilka minut sławy” 
na wiosennie udekorowanej sce-
nie. Własne wiersze deklamowa-
ły zarówno już znane (nawet na 
międzynarodowych wodach) au-
torki: Marzena Mackojć (studiu-
je fizykę), jej siostra Agnieszka 
(studentka biologii molekular-
nej), Ewa Szostak – poliglotka, 
studentka lingwistyki stosowanej 
– potrafiąca unieść słuchacza w 
niepowtarzalny świat poezji swo-
im talentem recytatorskim (i ak-
torskim); przedstawicielka śred-

Z okazji uroczystych ob-
chodów 25-lecia Związku Po-
laków na Litwie, Światowe-
go Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą oraz Święta Konsty-
tucji 3 Maja koncerty Chóru 
„Polonia” im. Ignacego Jana 
Paderewskiego z Warszawy 
(dyrygenci: Marcin Dominik 
Głuch – fortepian, organy – z 
Goeteborgu w Szwecji i Zbi-
gniew Szablewski z Warszawy) 
odbyły się w Kiejdanach, Po-
niewieżu, Kownie i w Wilnie 
– Nowej Wilejce. 

Warszawski Chór „Polo-

nia” im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego powstał w 1993 r. 
Założycielem i pierwszym jego 
dyrektorem artystycznym był 
Jerzy Myrcha-Karpiński. A w 
latach 2002-2012 dyrygentem 
chóru był Wiesław Jeleń. Na-
tomiast od listopada 2012 r. 
do grudnia 2013 r. chór pra-
cował pod batutą Zuzanny Fal-
kowskiej. Od 2014 r. dyrekcję 
chóru objął Zbigniew Szablew-
ski. Warszawski Chór „Polo-
nia” wśród licznych chórów 
amatorskich działających na 
terenie Warszawy i Mazowsza, 

wyróżnia się swoim bogatym 
repertuarem pieśni patriotycz-
no-historycznych, opiewają-
cych dzieje narodu, państwa i 
oręża polskiego, sławiących bo-
haterstwo Polaków walczących 
na wszystkich frontach świata 
i przypominających piękne i 
trudne chwile naszej historii. 
Oprócz utworów powszechnie 
znanych, chór „Polonia” wy-
konuje unikalne pieśni, po-
wstałe z dala od kraju, na ze-
słaniu i w obozach, zapisane i 
ocalone od zapomnienia przez 
tych, którzy przeżyli, wytrwa-

li poniewierkę i powrócili do 
Ojczyzny. Chór ma w swym 
repertuarze pieśni sakralne i 
kolędy. Może się on szczycić 
wieloma prestiżowymi wystę-
pami w salach koncertowych, 
kościołach i ośrodkach kultury 
w Warszawie, a także na tere-
nie całego kraju. Członkowie 
chóru wielokrotnie uczestni-
czyli w konkursach i festiwa-
lach krajowych, koncertowali 
również za granicą (na Litwie, 
Ukrainie, w Niemczech, Wiel-
kiej Brytanii, Stanach Zjedno-
czonych (Chicago), w Szwecji 
i Irlandii).

W 2003 r. patronat nad 
chórem objął marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego 
Adam Struzik. Z okazji jubile-
uszu swojego dwudziestolecia 
został on uhonorowany przez 
marszałka województwa mazo-
wieckiego pamiątkowym me-
dalem PRO MASOVIA. Z tej 
okazji chór wyróżniony został 
również Złotym Laurem Polo-
nia Mater Nostra Est przyzna-
nym przez Społeczną Funda-
cję Pamięci Narodu Polskiego. 
Chór jest członkiem Federacji 
Caecilianum, która jest organi-
zacją użytku publicznego. 

Podczas koncertów świą-
tecznych na Litwie szczegól-
nych braw doczekały się w 
wykonaniu gości: arie chóru z 
opery „Nabucco” (chór i for-
tepian) G. Verdiego, polonez 
„Pożegnanie Ojczyzny”, utwór 
M.K. Čiurlionisa „Morze” – 
„Tryptyk na fortepian”, I. Pa-
derewskiego „Leć orle biały”, 
St. Moniuszki mazur z opery 

„Straszny dwór” i wiele innych 
utworów. 

25 kwietnia koncert chóru 
„Polonia” odbył się w Kiejdań-
skim Centrum Wielokulturo-
wym. O znaczeniu Dnia Kon-
stytucji 3 Maja opowiedziała 
historyk, dyrektor Centrum 
Wielokulturowego Audronė 
Peciulytė. Po koncercie chóru z 
Polski, w drugiej części impre-
zy, wystąpił jedyny polski ze-
spół na Żmudzi „Issa”. Podczas 
biesiady przy świątecznym sto-
le w kawiarni „Savas kampas” 
nie tylko wspólnie śpiewano, 
ale i tańczono do późnego wie-
czoru.

26 kwietnia impreza tra-
dycyjnie miała miejsce w sali 
Szkoły dla Słabosłyszących 
i Głuchych w Poniewieżu. 
Dzięki współpracy z dyrek-
tor szkoły, prezydent klubu 
„Aktywne kobiety” – Danutė 
Kriščiūnienė w uroczysto-
ściach wzięli udział przedsta-
wiciele różnych narodowości: 
Polacy, Litwini i Żydzi. Splen-
doru imprezie dodało przyby-
cie dostojnych gości: prezesa 
Uniwersalnej Federacji Pokoju 
na Litwie Raimondasa Urbo-
nasa, gościa Federacji z Japo-
nii Akira Nakamura.  

Polacy Poniewieża przy-
byli na uroczyste obchody 
na czele z wiceprezes swe-
go koła ZPL Reginą Czyryc-
ką. Społeczność żydowską re-
prezentował prezes Gennady 
Kofman. Po występie gości z 
Polski zauroczeni słuchacze 
oklaskiwali grupę taneczną 
poniewieskiego studium tańca 

Obchody na Laudzie

Po raz trzeci imprezę po-
etycko-muzyczną o tak sympa-
tycznej nazwie zorganizowała 
młodzież z  Nowej Awangar-
dy Wileńskiej, która to grupa 
działa przy Stowarzyszeniu Li-
teratów Polskich na Litwie. A że 
poezja, muzyka i wiosna tworzą 
udany triumwirat, o tym mógł 

się przekonać każdy, kto w ubie-
głą niedzielę zawitał na arty-
styczne popołudnie zorganizo-
wane przez młodzież w Domu 
Polskim w Wilnie. Prawda, tych 
goszczących w progach DP nie 
było, niestety, zbyt wielu – po-
goda była piękna, więc wywabiła 
ludzi z miasta.

A tych, co jednak woleli po-
etycko spędzić świąteczny czas, 
witali ze sceny młodzi twórcy 
z Awangardy: Agnieszka Mac-
kojć, Ewa Szostak, Paweł Cze-
chowicz i Artur Dulko. Witali 
strofami wierszy (przy akom-
paniamencie na skrzypcach Mi-
lady Miłto) nawiązującymi do 

Rok 25-lecia ZPL
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NA SCENIE ZESPÓŁ „CANTATE”
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niego pokolenia, bibliotekarka 
Mirosława Bartoszewicz, bardzo 
miła i szczera Faustyna Zawalska 
(uczennica klasy IX) oraz jej nie-
co starsza (X klasa) koleżanka 
Dominika Olicka, której wiersz 
„Stało się” nie mógł się zagubić 
w tym maratonie poetyckim i 
daje nadzieję, że Wilno nadal 
będzie pozostawało miejscem, 
gdzie polska poezja ma swoich 
celebrytów. 

Końcówka imprezy okaza-
ła się być bardziej głośna – ze-
spół rockowy „Cantate” z Ko-
walczuk (kierownik Walentyna 
Fedorowicz), potrafił, prawda, 
nie tylko siłą dźwięku – instru-
mentów muzycznych i mocnych 
głosów solistek – zwrócić na sie-
bie szczególną uwagę, ale też in-
teresującą interpretacją wierszy, 
zdawałoby się jakże odległej od 
rockowych rytmów, Marii Ko-
nopnickiej. No i zbierał zasłu-
żone brawa.  

Swoje „żniwo” oklasków ze-
brał również zespół prezentu-
jący metal (wraz z Agnieszką 
Wołczek) „Berserker”. 

W sumie – bardzo miła im-
preza, którą Awangarda przy-
witała na całego już buszującą 
w Wilnie wiosnę.

Janina Lisiewicz

„Selevy” pod kierownictwem 
Reginy Liutkevičienė. Szcze-
gólnie wzruszającym był wy-
stęp niepełnosprawnych senio-
rów z centrum rehabilitacji i 
uczniów ze Szkoły Słabosły-
szących i Głuchych pod kie-
rownictwem Aliny Jucuvienė. 
Uczniowie Szkoły Głuchych i 
Słabosłyszących dla wszystkich 
uczestników święta przyszyko-
wali prezenty własnoręcznie 
wykonane: serwetki w kształ-
cie klonowych liści. Imprezie 
towarzyszyło otwarcie wysta-
wy malarskiej Polki Heleny 
Salnik, której portrety wywar-
ły mocne wrażenie.

W niedzielę, 27 kwietnia, 
podczas Mszy św. chór „Po-
lonia” sławił Boga w kościele 
karmelickim pw. św. Krzyża w 
Kownie. Po Mszy św. koncertu 
słuchali Polacy i Litwini. Zaś 
po koncercie, na zaproszenie 
prezes Kowieńskiego Oddziału 
ZPL Franciszki Abramowicz, 
rodacy spotkali się w siedzibie 
Oddziału w Kownie. 

Kolejno, na zaproszenie 
proboszcza parafii w Nowej 
Wilejce ks. Wojciecha Górlic-
kiego mieli koncert w kościele 
pw. Królowej Pokoju.

 W wolnym czasie warsza-
wiacy zwiedzili Kowno,  Kiej-
dany, Poniewież, Górę Krzyży 
pod Szawlami, Bejsagołę, Pod-
brzezie i Wilno.

 Dziękujemy rodakom za 
piękne koncerty. Oni z kolei 
pragną podziękować wszyst-
kim za ciepło i gościnność.

(Inf. wł.)

Kowieńskie obchody ćwierć-
wiecza powstania Związku  roz-
poczęły się od Mszy św. w ko-
ściele pw. Św. Krzyża. Tego 
dnia miejscowi Polacy pragnęli 
też uczcić zbliżające się święto  
Konstytucji  3 Maja oraz Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą. 
By uświetnić te ważne wyda-
rzenia zawitał do Kowna chór 
„Polonia” z Warszawy z udzia-
łem Marcina Dominika Głucha 

Jubileusz Związku w Kownie 

Święto w Turmontach

27 kwietnia br., w niedzielę, kowieńscy Polacy obchodzili jubileusz 
25-lecia działalności Związku Polaków na Litwie.

– fortepian, organy (Goete-
borg, Szwecja) oraz Zbigniewa 
Szablewskiego. Pięknie zosta-
ły wykonane pieśni mszalne, 
akustyka kościoła sprzyjała po-
pisom tego wspaniałego chóru. 
Zebrani wierni byli pod wiel-
kim wrażeniem mistrzostwa 
gości, którzy swoim śpiewem 
wprowadzili wszystkich w pod-
niosły, świąteczny nastrój.

Na dalsze obchody rodacy – 

zarówno kowieńczycy jak i go-
ście z Polski – udali się do sie-
dziby Kowieńskiego Oddziału 
ZPL przy Laisves al. Tu przed 
zgromadzonymi wystąpił ze-
spół folklorystyczny kowień-
skich Polaków „Kotwica” pod 
kierownictwem Mariana Zin-
kiewicza. Wspólnie świętując 
mieliśmy bardzo dużo sobie 
do powiedzenia, przypomina-
liśmy minione lata, ludzi i wy-

darzenia.
Z okazji jubileuszu zostały 

wręczone Dyplomy Uznania 
Związku Polaków na Litwie, 
przyznane członkom Kowień-
skiego Oddziału przez kierow-
nictwo Związku, podpisane 
przez prezesa Michała Mackie-
wicza.

Rodacy z Macierzy, pragnąc 
zostawić pamiątkę pobytu na 
Kowieńszczyźnie, obdarowali 
nas cennymi książkami. Zosta-
ną one przekazane do naszej bi-
blioteki, która istnieje już od po-
nad stu lat.

Wspólnie śpiewane piosenki 
nas rozrzewniły. Nie ma w tym, 
zresztą, nic dziwnego – jesteśmy 
dziećmi jednego narodu, wywo-
dzimy swe korzenie z tej samej, 
polskiej kultury, chociaż obecnie 
mieszkamy w różnych krajach.

Za zaproszenie chóru „Po-
lonia” do Kowna i przeżycie 
wielu miłych i wzruszających 
chwil chcemy podziękować pre-
zes Oddziału ZPL „Lauda”, pani 
Irenie Duchowskiej. Zostaliśmy 
wzbogaceni duchowo, podbudo-
wani i już marzymy o kolejnych 
podobnych spotkaniach.

 
Franciszka Abramowicz,

prezes Kowieńskiego 
Oddziału ZPL 

Obchody ćwierćwiecza dzia-
łalności Związku Polaków na Li-
twie dotarły też na często nazy-
waną „kresami Kresów” Ziemię 
Jezioroską. W Turmontach – cen-
trum Polaków rejonu – 27 kwiet-
nia w siedzibie Jezioroskiego Od-
działu Rejonowego ZPL zebrali 
się rodacy połączeni w czterech 
kołach Związku. Na świąteczną 
imprezę przybyło 79 osób. Należy 
odnotować, że Jezioroski Oddział 
liczy ponad stu członków. 

Społeczność polską zaszczyci-
li swoją obecnością radny samo-
rządu rejonu ignalińskiego Ignas 
Zavadskas – w imieniu własnym 
i starosty Turmont Stasysa Stan-
kevičiusa złożył miejscowym 
Polakom życzenia oraz wręczył 
prezent, prezes Wisagińskiego 

Oddziału Związku Polaków na 
Litwie Zygfryd Binkiewicz wraz z 
małżonką Jolantą oraz wiceprezes 
tegoż Oddziału Walentyna Boja-
zitowa.

Zabierając głos jako prezes 
Jezioroskiego Oddziału Rejono-
wego ZPL, miałam okazję przy-
pomnieć zebranym historię po-
wstania Związku, założenie jego 
oddziału na Ziemi Jezioroskiej 
oraz opowiedzieć o działalności 
tych ludzi, którzy pielęgnują pol-
skość na naszych terenach.

Miłym akcentem świątecznego 
spotkania rodaków było wręczenie 
Dyplomów Uznania Związku Po-
laków na Litwie tym członkom Je-
zioroskiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, którzy swą codzienną pracą 
społeczną potrafili rozwijać kul-

turę, pielęgnować język polski w 
naszej krainie lasów i jezior.

Wielce wzruszające było rów-
nież spotkanie z osobą, która jako 
pierwsza na naszych terenach 
podjęła się reaktywowania na-
uczania języka polskiego – byłą 
nauczycielką niedzielnej szkółki, 
panią Marią Karenkowską. Pani 
Maria była niezwykle wzruszona, 
że pamiętaliśmy o niej i jej pracy 
– pierwszych krokach na drodze 
odrodzenia polskości na Ziemi 
Jezioroskiej.

Podczas niedzielnego świą-
tecznego spotkania przed roda-
kami wystąpił miejscowy zespół 
„Srebrne pasemko”, który wyko-
nał doskonale znane i tak bardzo 
lubiane piosenki, wśród których 
nie zabrakło zarówno tych me-

lodii, które przetrwały dzięki na-
szym dziadkom i rodzicom oraz 
współczesnych – śpiewanych dziś 
w Macierzy i poza jej granicami.

W okolicznościowym koncer-
cie wzięli również udział uczniowie 
szkółki niedzielnej języka polskiego, 
którzy pod kierownictwem swojej 
nauczycielki Anny Łotoczko przy-
gotowali program, na który złożyły 
się nie tylko piosenki, ale też tańce, 
m. in. barwny krakowiak oraz pięk-
ne deklamacje polskich wierszy. Za-
równo za koncert, jak i świąteczne 
udekorowanie sceny w miejscowym 
Domu Kultury – mieści się tu sie-
dziba Jezioroskiego Oddziału Re-
jonowego ZPL – należą się wielkie 
brawa nauczycielce szkółki – Annie 
Łotoczko oraz jej uczniom. To dzięki 
ich pomysłowości mogliśmy obcho-
dzić jubileusz powstania Związku w 
tak uroczystej atmosferze, a każde-
mu, kto przybył na imprezę przypi-
nano znaczek z jubileuszowym logo 
Związku Polaków na Litwie.

Z okazji jubileuszu działal-
ności Związku, odbyło się rów-
nież uroczyste biesiadowanie. 
Wszyscy mogli się poczęstować 
dużym i smakowitym świątecz-
nym tortem, zabawić się tacza-
niem jaj (obchodziliśmy swój ju-
bileusz w Przewodnią Niedzielę), 
pośpiewać. Rodacy mieli okazję 
do wspólnej zabawy i wspomnień 
o ludziach i wydarzeniach, któ-
re były naszym udziałem w ciągu 
paru dziesiątków lat.

Weronika Bogdanowicz,  
prezes Jezioroskiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

fot. archiwum

RADOŚNIE I WIOSENNIE PREZENTOWALI SIĘ UCZESTNICY ŚWIĘTA
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UROCZYSTOŚĆ W SIEDZIBIE KOWIEŃSKIEGO ODDZIAŁU
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SZKOŁA – TO LUDZIE
Jakby nie było trywialnym to 
stwierdzenie – jednak jest słusz-
ne, bowiem szkoła, jak żaden 
inny organizm społeczny bez 
ludzi, osobowości nie może 
funkcjonować. I w zależności 
od tego, czy ma do nich przy-
słowiowy łut  szczęścia, kształ-
tuje swoją historię.

Wileńska Szkoła Średnia 
im. Szymona Konarskiego mia-
ła i ma w swym już półwiecz-
nym życiorysie szczęście, że w 
jej progi przychodzili (i przy-
chodzą oraz są obecni) ludzie, 
dla których praca pedagogicz-
na nie jest tylko zawodem wpi-
sanym w dyplomie ukończe-
nia studiów, ale stylem życia. 
A przede wszystkim łączy się 
z miłością do dzieci. Miłością 
mądrą: dającą wszystko co naj-
lepsze i wymagającą. Właśnie z 
tego „układu” powstają sukcesy 
szkoły wyrażające się zarówno 
w jej rankingach, zwycięstwach 
uczniów na konkursach i olim-
piadach (praktycznie żadna z 
tych imprez – nie tylko doty-
cząca ojczystej mowy – w Wil-
nie nie odbywa się bez udziału 
uczniów z Konarskiego), po-
dejmowaniu prestiżowych stu-
diów i bycia „dobrymi luźmi” – 
tego też szkoła może nauczyć. 
A że ta ostatnia definicja u Ko-
narskiego stawiana jest nie na 
ostatnim miejscu, przybyli na 
uroczystą akademię goście mo-
gli się przekonać (uczniowie, ro-

50 lat szkolnego życiorysu

Swój jubileusz – 50 lat istnienia na mapie polskich szkół Wilna – obchodzi tego roku  
Wileńska Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego. Uroczysta akademia odbyła się w tej 
zasłużonej dla polskiej społeczności placówce w ubiegłym tygodniu, podsumowując pół  
wieku działalności na niwie oświaty.

dzice i nauczyciele o tym dosko-
nale wiedzą) oglądając spektakl 
„Obrazki szkolne” teatrzyku 
„Szkic”, który działa w tej pla-
cówce pod kierownictwem na-
uczycielki-historyka Beaty Ko-
walewskiej (m. in. absolwentki 
tej szkoły), wystawiony z udzia-
łem koleżanek Krystyny Bog-
danowicz i Jurgity Jurgaitienė.

Przedstawienie o tak niepre-
tensjonalnej nazwie – „Szkolne 
obrazki” – pokazało zebranym, 
że tu się dzieci i młodzież uczą 
uczuć, uczą się być ludźmi, wi-
dzieć człowieka i rozumieć, od-
różniać dobro od zła. Ktoś się 
może uśmiechnąć – w XXI wie-
ku – wieku techniki, rozwijają-
cych się w zawrotnym tempie 
technologii, czy mogą uczucia 
wygrywać z wiedzą. Cóż, każ-
dy, kto ma za sobą kilka dzie-
siątków lat, już wie, że wzory 
(fizyczne, matematyczne) moż-
na wykuć, można się wyćwiczyć 
w poprawnej pisowni, wbić do 
głowy najważniejsze historycz-
ne daty, a jak nie – to po prostu 
kliknąć w komputerze – i cała 
ta wiedza spłynie do nas z ekra-
nu monitora. Z uczuciami jest 
inaczej. Wielki nasz romantyk 
pięknie to ujął w swojej balladzie 
stwierdzając, iż mędrca szkieł-
ko i oko nie potrafią przemówić 
tak, jak serce. A u Konarskie-
go z tą transfuzją: z serca – do 
serca, jest jak najbardziej w po-
rządku. I nie tylko wspomniane 
przedstawienie o tym świadczy-

ło (chociaż właśnie ono mogło-
by służyć za „paszport” szkoły, 
gdyby taki był potrzebny), ale 
też wystąpienia rodziców. No 
bo z rodzicami jest tak, że odda-
ją do szkoły, w ręce nauczycieli 
największy swój skarb – dziec-
ko i kiedy po upływie kilku, a 
nawet kilkudziesięciu lat sta-
ją przed nauczycielami swych 
dzieci wzruszeni i  mówią „dzię-
kuję” – to jest ocena najwyższa. 

Pani Janina Gieczewska – 
dziś prezes Polskiej Sekcji Wi-
leńskiej Wspólnoty Więźniów 
Politycznych i Zesłańców – 
przed kilkudziesięciu laty pre-
zes komitetu rodzicielskiego 
klasy, w której uczył się jej syn 

(śp. mąż pani Janiny – Romu-
ald Gieczewski był wieloletnim 
prezesem szkolnego komitetu 
rodzicielskiego), redaktor pod-
ręczników dla polskich szkół, 
składała wyrazy uznania sza-
nownym nauczycielom. Dzię-
kował pedagogom, mówiąc, że 
jest dumny ze swego syna, któ-
rego pomogli im z żoną wycho-
wać, sygnatariusz Aktu Niepod-
ległości Litwy, właściciel Radia 
„Znad Wilii” Czesław Okińczyc 
(m. in. „dobry duch” szkoły, ini-
cjator słynnych balów dobro-
czynnych). Miłe słowa uznania 
kierował do swoich i syna na-
uczycieli, były piłkarz, biznes-
men i aktor Witold Rudzianiec.

Czas ma to do siebie, że nie 
tylko przemija, ale też ludzi nam 
zabiera. Więc nie wszyscy adre-
saci tych słów wdzięczności mo-
gli je słyszeć. Ale we wdzięcz-
nej pamięci 2400 absolwentów i 
dzisiejszych uczniów pozostaną: 
pierwsza dyrektor samodziel-
nej placówki – Szkoły Średniej  
nr 29 Katarzyna Palionienė 
(była obecna  na sali pomimo sę-
dziwego wieku i nie kryła dumy 
i wzruszenia ze swoich kolegów 
i uczniów), śp. Maria Arońska 
– historyk, autor programu hi-
storii Polski dla naszych szkół w 
okresie odrodzenia, Irena Sła-
wińska – matematyk, która swą 
wiedzą i stawianymi wymaga-
niami otworzyła drogę dla wielu 
swych wychowanków do świa-
ta wielkiej nauki, Teresa Soko-
łowska – polonistka, wicedy-
rektor, która tak pilnie czuwała 
nad polskim pionem, matema-
tyk Irena Robaczewska, Tere-
sa Januszewska – biolog, jakże 
pracowita i cierpliwa Eugenia 
Jankiełajć, doskonała lituanist-
ka Ona Kecorienė, niezrównana 
pani od angielskiego Krystyna 
Visockienė, wspaniały polo-
nista i pedagog, „producent” 
olimpijczyków i recytatorów,  
Anna Gulbinowicz, już pięć 
dziesięcioleci nauczająca kró-
lowej nauk – fizyki, pełna życia 
i energii Maria Szejnicka, panie 
od nauczania początkowego Da-
nuta Vilimienė i Anna Łukszo, 
matematyk, była uczennica tej 
szkoły, a takoż rodzic i babcia jej 
uczniów Helena Koszewska...

To też dzięki ich postawie 
nauczycielskiej wielu uczniów 
nie tylko wybrało zawód peda-
goga, ale też przyszło w progi 
swojej szkoły, już w charakte-
rze wykładowców, m. in. Be-
ata Kowalewska, Lucyna i Wa-
lery Jaglińscy. Może uczynili 
to też dlatego, że w tej szkole 
panuje niepowtarzalny klimat 
ciepła i miłości, koleżeńskie-
go wsparcia i serdeczności wo-
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TAK SIĘ ZAPREZENTOWAŁA MŁODZIEŻ PODCZAS JUBILEUSZOWEJ GALI

DYREKTORKI SZKOŁY – PIERWSZA I OBECNA
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24 kwietnia minęła 100 
rocznica urodzin Jana Karskie-
go, Polaka, który w 1942 roku 
jako pierwszy naoczny świadek 
przekazał informacje o ekster-
minacji Żydów zachodnim so-
jusznikom. Z okazji ustanowio-
nego przez Sejm RP Roku Jana 
Karskiego polska dyplomacja 
na całym świecie upowszech-
nia wiedzę o dokonaniach bo-
haterskiego kuriera.

Dwudziestoośmioletni Jan 
Karski, naoczny świadek zagła-
dy, jako kurier Polskiego Pań-
stwa Podziemnego osobiście 
dostarczył szczegółowe rapor-
ty o działaniach Niemców wo-
bec ludności żydowskiej przed-
stawicielom władz brytyjskich 
i zaapelował do brytyjskiego 
ministra spraw zagranicznych 
Anthony’ego Edena oraz przed-
stawicieli mediów o powstrzy-
manie holokaustu.

W lipcu 1943 roku, tuż po 
zagładzie warszawskiego get-
ta przeprowadzonej przez na-
zistów, Jan Karski dotarł do 
Waszyngtonu, gdzie w Białym 
Domu spotkał się z prezyden-
tem Stanów Zjednoczonych 
Franklinem D. Rooseveltem. 
Działania Karskiego i fakty 
przedstawione w jego raporcie, 
które zebrał przedostając się 
dwukrotnie do getta warszaw-
skiego, a następnie w przebra-
niu strażnika, do niemieckiego 
obozu przejściowego w Izbicy, 
nie spowodowały interwencji 
aliantów. Po II wojnie świato-

wej Jan Karski osiadł w Stanach 
Zjednoczonych.

W 1998 r. izraelski Insty-
tut Pamięci Yad Vashem, który 
uznał Karskiego za Sprawiedli-
wego Wśród Narodów Świata, 
zgłosił jego kandydaturę do Po-
kojowej Nagrody Nobla.

Jan Karski, w rzeczywisto-
ści Jan Kozielewski, urodził się 
w 1914 roku. Nie jest jednak 
pewne czy stało się to 24 kwiet-
nia czy też 24 czerwca, gdyż w 
dokumentach i przekazach ro-
dzinnych występują rozbież-
ności. Zmarł w Waszyngtonie  
13 lipca 2000 r. w wieku 86 lat.

6 grudnia 2013 roku Sejm 
RP na wniosek ministra spraw 
zagranicznych Radosława Si-
korskiego uchwalił 2014 rok 
Rokiem Jana Karskiego. To 
zwieńczenie czteroletniej kam-
panii przywracania pamięci o 
legendarnym emisariuszu, za-
inicjowanej przez Muzeum Hi-
storii Polski we współpracy z 
Ministerstwem Spraw Zagra-
nicznych RP.

Polska dyplomacja w 2014 
roku, wspólnie z innymi part-
nerami, organizuje szereg wy-
darzeń, które przyczynią się 
do popularyzacji dokonań Jana 
Karskiego (1914-2000). Rok 
poświęcony polskiemu boha-
terowi został zainaugurowany  
8 stycznia konferencją naukową 
i wystawą w Parlamencie Euro-
pejskim w Brukseli.

Inf. Ambasady RP w 
Wilnie

Rok  
Jana Karskiego

bec dzieci. Bo, owszem, może 
się szkoła szczycić pięknie wy-
remontowanym starym swoim 
gmachem (wspominano o tym, 
jak do tego budynku, który był 
szczytem marzeń przenosili 
tzw. pomoce poglądowe na pie-
chotę ze starej placówki, któ-
ra się mieściła przy ul. Konar-
skiego, tworząc taki wdzięczny 
łańcuszek), hojnymi sponso-
rami, wśród których jest spół-
ka LOTOS, wyposażeniem, ale, 
jak zaznaczył prezes „Macierzy 
Szkolnej”, poseł Józef Kwiat-
kowski, czynnik ludzki w takiej 
instytucji jak szkoła zawsze bę-
dzie na pierwszym miejscu, po-
mimo dążeń co poniektórych 
urzędników do sprowadzenia 
procesu nauczania do „świad-
czenia usług”.

JUBILEUSZOWY  
MARATON
Mszą świętą dziękczynną w pa-
rafialnym kościele Opatrzno-
ści Bożej i Serca Jezusowego 
na Dobrej Radzie rozpoczął się 
maraton jubileuszowych im-
prez.  Społeczność szkoły od-
dała też hołd swemu patrono-
wi – tradycyjnie przy pomniku 
upamiętniającym jego miejsce 
śmierci oraz ufundowała tabli-
cę pamiątkową, na której zostały 
m. in. napisane słowa-testament 
Szymona Konarskiego: „Com ja 
zasiał, tego nikt nie zniszczy”. 
Wydaje się, że mogą one być 
mottem poczynań też wszyst-
kich nauczycieli.

Inaugurując uroczystą aka-
demię, obecna i wieloletnia 
dyrektor, polonistka (to jej 
zawdzięczają koledzy, że pra-
cując w ministerstwie oświa-
ty tak ukształtowała program 
nauczania polskiej literatury, 
że już nie trzeba dziś podczas 
lekcji polskiego nauczać litew-
skiej literatury) Teresa Michaj-
łowicz bardzo serdecznie mó-
wiła o swojej szkole i kolegach, 
ludziach, którzy dla niej byli i są 
przyjaciółmi. I właśnie ich spo-
łeczność szkoły uhonorowała 
statuetkami „Przyjaciel szkoły”. 
Została ona wręczona Włady-

sławowi Korkuciowi – człowie-
kowi-legendzie, który na Wi-
leńszczyźnie założył kilkanaście 
dziecięcych ludowych zespołów 
pieśni i tańca. Tu, w ówczesnej 
szkole nr 29 z jego lekkiej ręki 
powstała „Świtezianka” – zespół 
ma już 36 lat i ciągle cieszy wi-
dzów swymi popisami, oryginal-
nymi pomysłami.

Uhonorowani zaszczytnym 
mianem zostali też: Ambasa-
da RP w Wilnie, prezes Związ-
ku Polaków na Litwie Michał 
Mackiewicz, mecenas Czesław 
Okińczyc (odznaczenie zosta-
ło mu wręczone na tegorocz-
nym – już piętnastym – balu 
dobroczynnym), wiceminister 
oświaty Edyta Tamošiūnaitė, Pa-
weł Olechnowicz, prezes Grupy 
LOTOS SA, Stowarzyszenie Na-
uczycieli Szkół Polskich na Li-
twie „Macierz Szkolna” oraz Ar-
tur Ludkowski – dyrektor Domu 
Polskiego w Wilnie, radny sa-
morządu m. Wilna.

Upływanie czasu i przemi-
janie zdarzeń zebrani w szkol-
nej sali mogli sobie uświadomić 
oglądając na ekranie migawki z 
życia szkoły. Tradycyjne stud-
niówki, radość z otwarcia nowo-
czesnej czytelni i remontu sali 
sportowej, podręczniki napisa-
ne przez nauczycieli tej placów-
ki, bale dobroczynne, wyciecz-
ki, koncerty i przedstawienia, 
pierwsze i ostatnie dzwonki – w 
ciągu 50 lat szkolnego życiory-
su uzbierało się tych wydarzeń 
tak wiele...

Tego dnia – jak i przystoi na 
jubileusz – zostali również uho-
norowani nauczyciele. Serdecz-
ne słowa przemówień kierowali 
do pedagogów i wręczali Dy-
plomy Uznania: wiceminister 
oświaty Edyta Tamošiūnaitė, 
radca-minister, kierownik wy-
działu konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Stanisław Cygna-
rowski, prezes Związku Pola-
ków na Litwie Michał Mackie-
wicz (w szkole prężnie działa 
koło Związku), prezes zarzą-
du LOTOS Andrzej Szulc, wi-
ceprezes „Macierzy Szkolnej” 
Krystyna Dzierżyńska i prezes 

Józef Kwiatkowski, radny m. 
Wilna Zbigniew Maciejewski, 
w imieniu wicemarszałka Sejmu 
RL Jarosława Narkiewicza listy 
dziękczynne przekazała peda-
gogom pomocnik posła Tatiana 
Czepukojć.

Wileńska Szkoła Średnia 
im. Szymona Konarskiego w 
ciągu półwiecza przeszła dro-
gę charakterystyczną dla więk-
szości polskich szkół miasta: 
na samodzielną wyrosła ze 
szkoły nr 21w roku szkolnym 
1963-64; swego czasu była 
nawet trójjęzyczną: polsko-
-rosyjsko-litewską; przez wie-
le lat już tylko polsko-rosyj-
ską. Dzięki ukierunkowanej 
pracy kierownictwa (dyrekto-
rami kolejno byli: Katarzyna 
Palionienė, Henryk Bukowski, 
obecnie Teresa Michajłowicz 
wraz z wicedyrektorami Kry-
styną Kratkowską i Walerym 
Jaglińskim), nauczycieli pionu 
polskiego, determinacji rodzi-
ców placówka wzmacniała swą 
polskość i w latach odrodzenia 
przeszła na nauczanie w języ-
ku polskim.

Ta polskość nikomu tu nie 
przeszkadzała, doskonale się 
tu czuli i pracowali dla pol-
skich dzieci ludzie różnych na-
rodowości. Jedna z nich – wspo-
mniana już lituanistka Ona 
Kecorienė – oddała tej szkole 
ponad czterdzieści lat, było to 
jej pierwsze i jedyne miejsce pra-
cy. Nauczycielka-metodyk nie 
szukała innej posady, bo tu czuła 
się zawsze potrzebna i szanowa-
na. A była nie tylko doskonałą 
lituanistką (m. in. z jej udziałem 
przed laty u Konarskiego odby-
ła się konferencja o nauczaniu 
języka litewskiego w polskich 
szkołach), ale też wspaniałą wy-
chowawczynią.  

Zwieńczył obchody 50-le-
cia szkoły świąteczny koncert 
dla rodziców, podczas którego 
zostali też wyróżnieni laureaci 
konkursów, ci, którzy sławią 
imię placówki i z których może 
być ona dumna.

Janina Lisiewicz  
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STATUETKĄ „PRZYJACIEL SZKOŁY” ZOSTAŁ UHONOROWANY WŁADYSŁAW KORKUĆ
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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.

Szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Ojca 

prezes koła ZPL „Nostalgia” 

Irenie WISZNIS 
oraz rodzinie 

składa Wileński Oddział Miejski ZPL

Szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Ojca 

Irenie WISZNIS 
oraz rodzinie 

składa Teresa Radziun  
oraz członkowie koła ZPL „Karolina”

 Wyrazy współczucia

rodzinie i bliskim 
z powodu śmierci 

Antoniny KAŠETIENĖ

składa Druskienicki Oddział ZPL

Wyrazy głębokiego współczucia 

Lusi DUBICKIEJ 
z powodu przedwczesnej śmierci 

brata Mariana
składają słuchacze Polskiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Wilnie

Szczere wyrazy współczucia koleżance 

Filomenie KRUGIESKIENĖ 
z powodu śmierci 

Brata
składa Polski Uniwersytet  
Trzeciego Wieku w Wilnie

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i 

Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumero-
wać „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenumerata na 
czerwiec i cały rok będzie trwała do 22 maja. Chcemy 
zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś kosz-
ta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt obejmują opłatę 
pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla 
prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na 
to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik 
Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Z okazji Urodzin Teofilowi BOGDANOWI 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, powo-
dzenia, spełnienia marzeń i tylko pogod-
nych dni

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji 25 Urodzin Romualdowi SERGE-
JEWOWI wiązankę miłych życzeń: zdrowia, 
miłości, spełnienia marzeń i dążenia do 
realizowania ambitnych planów ży-
ciowych

składa Druskienicki Oddział ZPL  

Z okazji Dnia Urodzin Piotrowi KISIELO-
WI wiązankę serdecznych życzeń: zdro-
wia, pogody ducha, miłości i szczęścia 
w gronie najbliższych oraz realizacji 
życiowych planów pod Bożą opieką

składają: żona Ewelina, Andrzej z żoną 
Anną, a także syn Czesław oraz wnuczki   
Karolina i Marzena

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.




