
8 - 14 MAJA 2014 R., NR 19 (1108)

TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ISSN 1392-2513 WWW.ZPL.LT

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

Byliśmy, jesteśmy, 
będziemy...

...tu, na Litwie i o tym pełnym głosem obwieściliśmy współobywatelom, przed 25 laty – kiedy Litwa  
stawiała pierwsze kroki na drodze wybijania się na niepodległość – zakładając jednoczącą nas organizację, 
która w nowych realiach politycznych miała dopomóc zachować dorobek minionych pokoleń oraz zadbać o swe 
prawa, godne życie, dalszy rozwój kultury, pielęgnowanie języka ojczystego, zachowanie tradycji. Związek  
Polaków na Litwie stanął do obrony wartości narodowych, o które walczyli przodkowie w szeregach  
powstańczych, legionach, Armii Krajowej, którzy nie opuścili ojczystej ziemi nawet w obliczu grożących  
represji i deportacji. Idąc ich śladem członkowie Związku podjęli się zadania budowania jedności polskiej  
społeczności na Wileńszczyźnie. Codzienną działalnością udowadniali sobie i współobywatelom innych  
narodowości, że polskość w wielokulturowej, wielonarodowościowej Litwie jest dla nich wartością nadrzędną i 
nieprzemijającą.

UROCZYSTA CHWILA W ALEI PAMIĘCI NARODOWEJ
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PAMIĘCIĄ HISTORYCZNĄ 
SILNI 
Tak jak drzewo z podciętymi 
korzeniami skazane jest na wy-
schnięcie, tak też człowiek bez 
pamięci historycznej, dorob-
ku przodków nie jest w stanie 
godnie żyć. Nie mając mocne-
go zaplecza jesteśmy bezbron-
ni w obliczu zagrożeń i burz 
dziejowych. Nieraz nasz naród 
wychodził z nich zwycięsko – 
podczas Odsieczy Wiedeńskiej, 
Bitwy Warszawskiej, nocy oku-
pacji hitlerowskiej, sowietyzacji. 
Dzięki pielęgnowanej pamięci 
historycznej, wierni hasłu „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” najlepsi sy-
nowie narodu „za naszą i waszą 
wolność” walczyli i zwyciężali.

Na szczęście, ostatnie 70 
lat nie wymagają od nas ofiar 
krwi, co nie znaczy wcale, że w 
codziennym życiu nie musimy, 
jako społeczność polska na Li-
twie, wykazać się zdecydowa-
niem czy wręcz determinacją, by 
swój stan posiadania nie zaprze-
paścić. Będąc poza granicami 
Macierzy szczególnie musimy 
dbać o język, kulturę i tradycje, 
które w spadku od dziadów i oj-
ców nam się dostały.

By w pamięci nie zanikły 
ich czyny, ludzie i wydarzenia, 
które decydowały o losie naro-
du, właśnie w Zułowie – miej-

scu urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – powstała z ini-
cjatywy Związku Aleja Pamięci 
Narodowej. Od dziewięciu lat 
opiekuje się Zułowem Związek 
Polaków na Litwie.

Dziś w Alei jest ustawio-
nych 18 stel ku czci wybitnych 

rodaków, faktów historycznych, 
tragicznych wydarzeń mających 
dla nas, Polaków, szczególne 
znaczenie.

Właśnie tu, w tym panteonie 
pamięci, sławy i chwały rozpo-
częły się centralne obchody ju-
bileuszu Związku. W piątek,  

2 maja, w Dniu Polonii i Pola-
ków za Granicą oraz Polskiej 
Flagi zostały tu ustawione dwie 
kolejne stele oraz zasadzone 
dęby upamiętniające 25-lecie 
powstania ZPL oraz 70. rocz-
nicę operacji „Ostra Brama” 
– czynu zbrojnego Armii Kra-

jowej skierowanego na wyzwole-
nie Wilna. Dęby zasadzono też 
przy ustawionych w ubiegłym 
roku stelach ku czci nauczycie-
li, którzy po II wojnie światowej 
nie opuścili tych ziem i zostali 
ze swymi uczniami; 150 roczni-
cy Powstania Styczniowego; 70 
rocznicy tragicznych wydarzeń 
na Wołyniu – mordu przez ukra-
ińskich nacjonalistów ponad stu 
tysięcy Polaków; rodaków, któ-
rzy podczas II wojny światowej 
znaleźli się w Związku Sowiec-
kim i w rogatywkach bez orła, 
mając w sercu Polskę, o jej wol-
ność przelewali swą krew.

Na uroczystość do Zułowa 
przybyło około dwóch setek 
osób – przedstawicieli Zarządu 
„Macierzy Szkolnej”, Klubu 
Nauczyciela–Seniora, Akade-
mii Trzeciego Wieku, oddzia-
łów i kół Związku z Wilna, re-
jonów wileńskiego, trockiego, 
święciańskiego, solecznickie-
go, Druskienik, Wędziagoły. 
Swą obecnością uroczystość 
zaszczycili wicemarszałek Sej-
mu RL, prezes Trockiego Od-
działu Rejonowego ZPL Jaro-
sław Narkiewicz, poseł na Sejm 
RL, prezes Stowarzyszenia Na-
uczycieli Szkół Polskich na Li-
twie „Macierz Szkolna” Józef 
Kwiatkowski, sygnatariusz 
Aktu Niepodległości Litwy, 
pierwszy prezes Wileńskiego 
Miejskiego Oddziału ZPL Cze-
sław Okińczyc, radca-minister, 
kierownik wydziału konsular-
nego Ambasady RP w Wilnie 
Stanisław Cygnarowski, wi-
cedyrektor Departamentu ds. 

Rok 25-lecia ZPL

Wieńcząc obchody ćwierćwiecza działalności Związku Polaków na Litwie, w Wilnie,  w 
dniach 2 i 3 maja br. odbyły się centralne uroczystości, podczas których oddano hołd tym, 
kto polskość na tej ziemi potrafił przez setki lat zachować, jak też ludziom, którzy pracy na 
rzecz społeczności polskiej na Litwie byli i są oddani w ciągu ostatnich 25 lat.
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fot. Paweł Stefanowicz

PRZY STELI UPAMIĘTNIAJĄCEJ NAUCZYCIELI CZŁONKOWIE ZARZĄDU „MACIERZY SZKOLNEJ”

MŁODZIEŻ, KTÓRA CZYNNIE PRZYCZYNIA SIĘ DO ODRODZENIA ZUŁOWA TUŻ PO OTRZYMANIU ODZNACZEŃ
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Współpracy z Polonią i Polaka-
mi za Granicą MSZ RP Jacek 
Junosza Kisielewski. 

Uroczystym odśpiewaniem 
„Roty” wraz z solistą Maciejem 
Nerkowskim rozpoczęto jubi-
leuszowe świętowanie. O histo-
rycznym dniu i miejscu urodzin 
Marszałka zebranym przypo-
mniał sekretarz ZPL Edward 
Trusewicz. Członków Związku 
i honorowych gości witał pre-
zes ZPL Michał Mackiewicz. 
W skrócie opowiedział on o  
realizacji przez Związek planu 
przekształcenia tego skrawka 
ziemi w miejsce pamięci naro-
dowej oraz upamiętnionych tu 
ludziach i wydarzeniach.

Mające nastąpić wyświęce-
nie stel poprzedziły słowa pro-
wadzącego o tym, że w Alei Pa-
mięci Narodowej oddano hołd 
nauczycielom, którzy po II woj-
nie światowej, kiedy Polska ode-
szła z tych terenów w ramach 
porozumień jałtańskich, nie 
skorzystali z możliwości tzw. 
repatriacji i pozostali na Wi-
leńszczyźnie, by uczyć polskie 
dzieci, reaktywować polskie 
szkoły. Edward Trusewicz za-
prosił na scenę prezesa „Ma-
cierzy Szkolnej”, posła Józefa 
Kwiatkowskiego.

Zwracając się do obecnych, 
wśród których była liczna gru-
pa pedagogów oraz członkowie 
Zarządu „Macierzy Szkolnej”, 
prezes powiedział, że stelę tę 
ufundowało Stowarzyszenie 
jako wyraz wdzięczności tym, 
kto po okrutnej wojnie i jakże 

tragicznych wydarzeniach, któ-
re spotkały mieszkańców Wi-
leńszczyzny, zasiewali pierwsze 
ziarna wiedzy w języku ojczy-
stym, otwierali szkoły we wsiach 
i miasteczkach, upominając 
się o polską szkołę dla swoich 
uczniów. Prezes zaznaczył, że 
każdy z przedstawicieli starsze-
go pokolenia ma w swym ser-
cu światłe postacie ludzi, dzię-
ki których odwadze i miłości do 
dzieci, polskie szkolnictwo zo-
stało odrodzone i zachowane. 
Poprosił też o uczczenie minu-
tą ciszy pamięci tych, co odeszli, 
a pozostawili po sobie pamięć 
i wdzięczność w sercach swo-
ich wychowanków. Następnie 
przedstawiciele Zarządu „Ma-
cierzy Szkolnej” wraz z młodzie-
żą w strojach ludowych złożyli 
wieńce przy steli.

Kolejno prowadzący mó-
wił o stelach ku czci powstań-
cow 1863 roku, ofiar ludobój-
stwa na Wołyniu oraz żołnierzy 
– Polaków, którzy walczyli na 
Wschodzie i znad Oki szli do 
Polski przelewając krew. Sło-
wom o bohaterskim zrywie w 
dniach 6-13 lipca 1944 roku i 
walkach o swoje miasto w ra-
mach operacji „Ostra Brama” 
żołnierzy AK towarzyszyło skła-
danie kwiatów i oddanie hołdu 
bohaterom przez harcerzy. Har-
cerska warta i kwiaty znalazły 
się u stóp steli poświęconej tym, 
kto przed 25 laty stanął na czele 
odrodzenia narodowego, zakła-
dając i mnożąc szeregi Związku, 
dając przykład pracy społecznej 

na rzecz polskiej sprawy.
Uroczystego wyświęcenia 

stel, poprzedzonego modlitwą, 
dokonał proboszcz parafii pod-
brodzkiej Jan Czerniawski, któ-
ry w pięknych słowach przypo-
mniał też o długu pamięci wobec 
tych, kto w nas kształtował mi-
łość i dobro.

Kolejnym uroczystym ak-
centem imprezy było złożenie 
kwiatów przy kamieniu upa-
miętniającym Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz uhonorowa-
nie tych młodych ludzi, którzy 
wraz z prezesem ZPL Micha-
łem Mackiewiczem swą aktyw-
ną pracą przyczynili się do wy-
zwolenia tego skrawka ziemi w 
Zułowie z betonu – dosłownie, 
bowiem teren ten był zabudo-
wany fermami kołchozowymi. 
Oczyszczenie terenu z gruzów 
i zarośli, które niekiedy były 
wyższe od młodych ludzi, za-
sianie trawników, zasadzenie 
krzewów, drzew dekoracyjnych, 
kwietników – to praca młodzie-
ży z Wilna, Landwarowa, Ko-
walczuk. Na scenie w Zułowie 
z rąk prezesa Związku odzna-
ki ZPL „Za zasługi w krzewie-
niu polskości na Litwie” ode-
brali: Marcin Wołkonowski, 
Waldemar Awłas, Konrad Bła-
żewicz, Lech Jankowski, Zbi-
gniew Butkiewicz i Konrad Mi-
chalkiewicz.

Podczas uroczystości pieśni 
patriotyczne śpiewał Maciej 
Nerkowski, któremu akompa-
niował Maksym Fedorow, któ-
rzy przybyli na Litwę z Polski. 

Premier Republiki Litewskiej

Pozdrowienie

Z okazji 25-lecia działalności Związku Polaków na Litwie
Serdecznie pozdrawiam członków Związku Polaków na Litwie i 

całą społeczność z okazji pięknej rocznicy. Znaczące jest to, że data 
ta zbiegła się z dniem pierwszej w Europie spisanej Konstytucji. 
Konstytucja 3 Maja 1791 roku i później podpisany akt wzajem-
nego zobowiązania Obojga Narodów były bardzo ważne dla histo-
rii stosunków pomiędzy Polakami i Litwinami, a zarazem też dla 
rozwoju całej Europy.

Dziękuję Wam za waszą działalność i cieszę się, że swoją pra-
cą krzewicie ideę Litwy jako wielonarodowościowego, współczesnego 
państwa europejskiego.

Już od wielu lat Wasza organizacja jednoczy mieszkających i 
pracujących na Litwie Polaków, dążących do tworzenia piękniejszej 
Litwy. Wy również jesteście twórcami modernistycznej, intelektual-
nej, ekonomicznie silnej Litwy. Wierzę, że wszyscy razem w kolej-
nych latach będziemy mogli zrobić jeszcze więcej.

Z okazji jubileuszu życzę Waszej organizacji i wszystkim jej 
członkom wielkich sukcesów, ambitnych dążeń i sensownych prac.

Algirdas Butkevičius
Vilnius, dn. 3 maja 2014 r.

Marszałek Senatu                       Warszawa, 
Rzeczypospolitej Polskiej        dnia 25 kwietnia 2014 r.     
Bogdan Borusewicz
                                                          Pan
                                                          Michał Mackiewicz
                                                          Prezes
                                                          Związku Polaków na Litwie

Szanowny Panie Prezesie!
Pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje dla społeczności 

polskiej skupionej wokół Związku Polaków na Litwie, z okazji 25-le-
cia organizacji. Przez ćwierć wieku istnienia to największe zrzeszenie 
polskiej mniejszości w Republice Litewskiej stało się wzorem jedności 
w działaniu dla wspólnej idei, jaką jest podtrzymywanie polskości 
wśród Rodaków żyjących poza granicami kraju.

Rozwój i aktywność Związku na niwie podtrzymywania tożsa-
mości narodowej oraz budowania międzypokoleniowej więzi budzi 
zasłużony szacunek.

Nie byłoby możliwe zachowanie świadomości społecznej i naro-
dowej Polaków na Litwie bez działań ukazujących bogactwo naszej 
kultury, czy mających na celu ochronę i zachowanie miejsc pamięci 
narodowej. Wysoko cenię zaangażowanie działaczy Związku Pola-
ków na Litwie w sprawy oświatowe, pielęgnowanie języka ojczyste-
go i nauczanie wspólnej historii, jak również sukcesy w życiu poli-
tycznym Litwy jako lojalnych obywateli tego kraju.

Dzisiejszy uroczysty jubileusz 25-lecia Związku Polaków na Li-
twie przypada w czasie zbliżonym z 25-tą rocznicą odrodzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej, który przez ponad 20 lat sprawował 
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Izba Wyższa Parlamentu 
pozostaje nadal miejscem, do którego możecie, drodzy Rodacy, kie-
rować istotne dla Was sprawy i szukać rozwiązań wszelkich kwestii 
związanych z relacjami z krajem.

Dla Polski i Litwy minione 25 lat to czas ewolucji na drodze 
wolności, niepodległości i demokracji. Z dużą satysfakcją obserwu-
ję, że wśród Polaków na Litwie zachowaniu więzi z Macierzą to-
warzyszy świadomość własnych praw jako mniejszości narodowej. 
Wierzę, że wspólna obecność obu krajów w Unii Europejskiej zbliża 
nas do wypełnienia standardów europejskich w sprawach związa-
nych z ochroną praw mniejszości narodowych i etnicznych. Dzięku-
ję Wam, działaczom Związku Polaków na Litwie za dotychczasową 
aktywność, wytrwałość, kompetencję oraz konsekwencje w działa-
niach w tym obszarze.

Z okazji Waszego święta – Dnia Polonii i Polaków za Grani-
cą życzę Państwu sił i wytrwałości w odpowiadaniu na wyzwania, 
jakie stawia przed Wami współczesność. Życzę satysfakcji, radości 
i wielu sukcesów w dalszej pracy na rzecz polskiej społeczności na 
Litwie oraz w życiu zawodowym  i osobistym.

Z poważaniem
Bogdan Borusewicz
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PREZES ŚWIĘCIAŃSKIEGO ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL IRENA BEJNAR WRAZ  
Z GOŚĆMI – STANISŁAWEM CYGNAROWSKIM I JACKIEM JUNOSZĄ KISIELEWSKIM
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Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej        Warszawa, 29 kwietnia 2014 r.

Szanowny Panie Prezesie,
Dziękuję za zaproszenie do udziału w obchodach jubileuszu 

25-lecia istnienia Związku Polaków na Litwie. Na ręce Pana Pre-
zesa składam słowa uznania i podziękowania wszystkim członkom 
oraz sympatykom Związku, a także wszystkim Polakom na Litwie 
za ofiarność i determinację w krzewieniu polskiej kultury, języka 
i tradycji oraz w podtrzymywaniu związków z Macierzą, za wie-
loletni trud i wytrwałość w realizacji przyświecających Państwu 
szczytnych celów.

Mam świadomość trudności, na które napotyka Związek Polaków 
i cała polska społeczność Litwy w egzekwowaniu praw przynależnych 
mniejszości narodowej. Wobec zachodzących, również w ostatnich 
miesiącach, negatywnych zjawisk Rząd RP nie pozostaje obojętny. 
W rozmowach z litewskimi partnerami wielokrotnie wskazywałem 
na problemy, które stoją przed Polakami zamieszkałymi na Litwie.

Wyrażając wdzięczność za dotychczasową działalność Związ-
ku, pragnę zapewnić, iż Rząd RP nadal będzie wspierać Polaków 
na Litwie we wszelkich inicjatywach służących rozwojowi kultury, 
oświaty i zachowaniu polskiej tradycji. Życzę działaczom i sympa-
tykom Związku, a także wszystkim Polakom na Litwie,  satysfakcji 
z trwania w polskości i swobody w jej kultywowaniu, sukcesów w 
pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Jeszcze raz proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje z 
okazji tego doniosłego jubileuszu.

Donald Tusk

TWÓRCY NIEPODLEGŁEJ 
OJCZYZNY I BOGU  
ODDANA CZEŚĆ
W kolejnym dniu majowych 
świąt – Konstytucji 3 Maja – ob-
chody jubileuszu Związku Pola-
ków na Litwie były kontynuowa-
ne poprzez złożenie wieńców na 
wileńskiej Rossie przy Grobie 
Matki i Serca Syna oraz udział we 
Mszy św. dziękczynnej w inten-
cji Związku u stóp Ostrej Bramy 
przed wizerunkiem Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej. 

Już tradycyjnie obchodząc 
Dzień Konstytucji 3 Maja wraz 
z przedstawicielami polskich pla-
cówek dyplomatycznych na Li-
twie społeczność polska spoty-
ka się na Rossie, by przy płycie 
pod którą spoczywa serce Mar-
szałka – twórcy Niepodległej Pol-
ski, składając kwiaty i wieńce od-
dać mu hołd oraz przypomnieć 
chlubne dzieje narodu, którego 
wielcy mężowie stanu byli au-
torami pierwszej konstytucji w 
Europie. Wieńce u stóp mauzo-
leum składali przedstawiciele 
placówek dyplomatycznych RP, 
Związku Polaków na Litwie, Ak-
cji Wyborczej Polaków na Litwie, 
członkowie frakcji AWPL w Sej-
mie RL, przedstawiciele samo-
rządów Wileńszczyzny, delegacje 
Oddziałów ZPL i kół z różnych 
regionów Litwy, członkowie pol-
skich organizacji i zespołów ar-
tystycznych, uczniowie polskich 
szkół i młodzież akademicka stu-
diująca na polskich wydziałach 
wraz ze swymi nauczycielami i 
wykładowcami. Szpaler warty 
honorowej tworzyli kombatanci 
i harcerze. Wspólnie odśpiewana 
„Rota” zjednoczyła zebranych w 
jedną polską rodzinę.

O znaczeniu Konstytucji  
3 Maja dla Polski i Litwy, wspól-
nie przebytej drodze historycz-

nej uwieńczonej członkostwem 
w NATO i Unii Europejskiej 
oraz o tym, że raz zdobytej wol-
ności i niepodległości nie ma się 
na zawsze, lecz trzeba ją umac-
niać  i strzec, mówił Jego Eksce-
lencja Ambasador RP na Litwie 
Jarosław Czubiński. Właśnie 
strzegąc wspólnie wywalczonej 
przed ćwierćwieczem wolności – 
jak podkreślił ambasador – czu-
wają dziś w niebie nad trzema 
bałtyckimi krajami po raz piąty 
samoloty z polską szachownicą, 
którymi dowodzą polscy pilo-
ci z Kontyngentu Wojskowego 
Orlik  5.

O historii powołania Związ-
ku Polaków na Litwie, który sym-
bolicznie w dniach majowych 
świąt obchodzi swój jubileusz 
25-lecia działalności, pracy spo-
łecznej i ludziach, którzy two-
rzą społeczność polską na Litwie, 
mówił na Rossie prezes ZPL Mi-
chał Mackiewicz. 

Modlitwą i słowami Ewan-
gelii połączył wszystkich zebra-
nych ks. prałat Wojciech Górlicki 
– proboszcz parafii wileńskiej pw. 
Matki Bożej Królowej Pokoju. 

Ksiądz prałat wraz z probosz-
czem parafii św. Teresy, prałatem 
Janem Kasiukiewiczem oraz  

ks. prof. Stanisławem Koczwa-
rą celebrował Mszę św. w Kapli-
cy Ostrobramskiej. Modlono się 
w intencji Związku i ludzi, idei 
i wyzwań, które wczoraj  i dziś 
stają zarówno przed społeczno-
ścią polską na Litwie, jak i przed 
każdym człowiekiem na kuli 
ziemskiej. W kaplicy oraz u jej 
stóp zgromadzili się członkowie 
Związku – przedstawiciele jego 

oddziałów i kół z całej Litwy oraz 
goście jubileuszowych obchodów 
z Macierzy, przedstawiciele Polo-
nii Europy i świata. 

WIELKA GALA –  
WSPÓLNE ŚWIĘTO
Wielka gala, bowiem uroczysta 
akademia i koncert świąteczny 
odbywały się w Litewskim Naro-
dowym Teatrze Dramatycznym 

fot. Paweł Stefanowicz

W DNIU KONSTYTUCJI 3 MAJA NA WILEŃSKIEJ ROSSIE DO RODAKÓW PRZEMAWIAŁ AMBASADOR RP NA LITWIE JAROSŁAW CZUBIŃSKI
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LIDERZY POLONII EUROPY I ŚWIATA WRAZ Z PREZESEM „WSPÓLNOTY POLSKIEJ”  
PODCZAS UROCZYSTOŚCI NA ROSSIE
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Byliśmy, jesteśmy, będziemy... Minister                                      Warszawa, 29 kwietnia 2014 r.
Spraw Zagranicznych
Radosław Sikorski
                                                Pan Michał Mackiewicz
           Prezes Związku Polaków na Litwie

Szanowny Panie Prezesie,
Dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach z okazji 

25-lecia Związku Polaków na Litwie. Ćwierćwiecze działalności 
Związku ma dla mnie szczególne znaczenie. W  październiku 2010 
roku miałem zaszczyt otrzymać z rąk Pana Prezesa Złotą Odzna-
kę Związku Polaków na Litwie „Za zasługi w krzewieniu polskości 
na Litwie”. Bardzo cenię to najwyższe wyróżnienie Związku i tym 
większą satysfakcję odczuwam z Państwa jubileuszu.

Korzystając z okazji pragnę przekazać na ręce Pana Prezesa 
wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności wszystkim członkom i 
działaczom Związku za wszystko, co przez ćwierć wieku Państwo 
uczyniliście i nadal czynicie, by na Litwie zachować język polski i 
polską tradycję. Dziękuję również za jedność i solidarność tutejszej 
społeczności polskiej.

Polska mniejszość narodowa na Litwie stanowi niezwykle waż-
ną część naszej diaspory – wyjątkową ze względu na jej potencjał, 
przywiązanie do tradycji narodowej i rolę, jaką odgrywa w stosun-
kach polsko-litewskich. Jesteście Państwo lojalnymi obywatelami Re-
publiki Litewskiej, a równocześnie wiernymi spadkobiercami polskiej 
tradycji narodowej. To piękny przykład dla naszych partnerów w 
Europie i na świecie. Łączenie tych dwóch postaw stanowi ważną 
siłę napędową rozwoju naszych stosunków dwustronnych.

Mamy świadomość problemów, których Państwo doświadczacie, 
również tych związanych z korzystaniem z pełni praw przysługu-
jących Państwu jako mniejszości narodowej. Sprawy te podnoszę 
przy każdej rozmowie z partnerami litewskimi, zarówno na forum 
dwustronnym jak i wielostronnym. Zapewniam, że Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych nie ustanie w wysiłkach, by Państwa prawa 
były w pełni respektowane, zgodnie z powszechnie akceptowanymi 
standardami.

Obowiązki nie pozwoliły mi na osobiste wzięcie udziału w obcho-
dach Państwa jubileuszu. Pragnę więc tą drogą przekazać wszyst-
kim członkom Związku Polaków na Litwie wyrazy wdzięczności i 
serdeczne życzenia pomyślności osobistej. Całej społeczności polskiej 
życzę sukcesów w umacnianiu swojej pozycji na Litwie i satysfakcji 
z trwania w polskości.

Z poważaniem
Radosław Sikorski

przy al. Giedymina, a święto było 
nasze wspólne nie tylko dlatego, 
że na sali zgromadzili się człon-
kowie Związku, jego sympatycy, 
przyjaciele i goście z Macierzy, 
Europy, Stanów Zjednoczonych 
i Kanady, ale przede wszystkim 
dlatego, że zarówno w wystąpie-
niach, jakie brzmiały ze sceny, 
jak też w listach gratulacyjnych 
była nie tylko jakże pochlebna 
ocena pracy społecznej członków 
Związku i stawianie nas – Pola-
ków na Litwie – za przykład dla 
20-milionowej rzeszy Rodaków 
poza granicami Macierzy, ale też 
zrozumienie naszych realiów, dą-
żeń i celów oraz ich akceptacja. 
Ta solidarność miejscowych dzia-
łaczy, przedstawicieli wysokich 
władz Rzeczypospolitej i repre-
zentantów Polonii świata, wy-
daje się, dawać mogła najwięk-
szą satysfakcję. Bo pamiętamy, 
że różnie z tym było zarówno w 
ciągu 70 lat powojennej histo-
rii, jak i ostatnich 25 lat. I jakże-
śmy się czuli pokrzywdzeni, gdy 
brak było tej solidarności. Dziś, 
widocznie,  możemy odnotować 
jedno z bardzo istotnych zwy-
cięstw Związku: jest on repre-
zentatywny. W szesnastu oddzia-
łach – rozsianych od Kłajpedy do 
Turmont, od Kiejdan do Dru-
skienik, poprzez Laudę, Ziemię 
Solecznicką, Trocką, Wileńską,  
Święciańską obejmuje swym za-
sięgiem ponad dwustutysięczną 
polską diasporę na Litwie, jed-
nocząc ponad dwanaście tysięcy 
członków w 264 kołach Związku 
Polaków na Litwie.

W swym referacie, wygło-
szonym podczas uroczystej 
akademii, prezes ZPL Michał 
Mackiewicz powracając do wy-
darzeń sprzed 25 lat zaznaczył:  
„15 kwietnia 1989 roku, po po-
nad 50 latach w Wilnie, na Górze 
Bouffałowej dumnie załopotały 
biało-czerwone flagi, obwiesz-
czające wszystkim na Litwie i 
świecie, że my – Polacy, tu na 
Wileńszczyźnie nadal jesteśmy 
i zawsze byliśmy. (...) Przetrwa-
liśmy i oto możemy podźwignąć 
się z kolan, wyprostować ramio-
na i unieść głowę, by przemówić 
pełnym głosem: jesteśmy Polaka-
mi, ziemia ojców – naszą ziemią; 
Litwa Ojczyzną – Polska Macie-
rzą naszą; mowa i wiara dziadów 
– mową i wiarą wnuków; Polak 
Polakowi – bratem. Pięć prawd 
Polaków na Litwie przyjęto pod 
huczne brawa 736 delegatów ze-
branych na Założycielskim Zjeź-
dzie ZPL. Te prawdy wówczas 
zjednoczyły nas ku dalszym dzia-
łaniom. Zanim to jednak nastą-
piło, już od roku trwało – że tak 
powiem – „pospolite ruszenie” w 
społeczeństwie polskim w Wil-
nie i na Wileńszczyźnie. Grunt 

do zjazdu przygotowało Stowa-
rzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Polaków na Litwie, powołane do 
życia przez grupę entuzjastów  
5 maja 1988 roku.

Wówczas wydawało się, że 
przy takim zaangażowaniu lu-
dzi w odrodzenie swojej kultu-
ry, mowy, wiary, rozkwit polskiej 
społeczności na Litwie jest tylko 
kwestią czasu, krótkiego czasu 
(...) W tej euforii do końca nie 
uświadamialiśmy sobie, jak cier-
nista droga w tych poczynaniach 
nas czeka. A z drugiej strony, ani 
nam się śniły wówczas osiągnię-
cia, które jako polska społecz-
ność dziś posiadamy. (...) Nie-
stety, tendencje odrodzeniowe i 
narodowościowy zryw na Litwie 
nie były dla nas przychylne. Aby 
zewrzeć własne szeregi, pewne 
kręgi forsowały wizję wroga w za-
mieszkałych na Litwie Polakach. 
Ba, zrodziła się teoria, że tu, na 
Litwie, nie ma i nigdy nie było 
żadnych Polaków, że są jedynie 
spolonizowani Litwini, których 
trzeba ponownie nawrócić na li-
tewskość. Jedną zgodną antypol-
ską salwą grzmiały prasa, radio, 
telewizja.

Głównym zadaniem wów-
czas dla ZPL było nie tylko za-
dbać o swoje odrodzenie, inte-
resy społeczności polskiej, ale i 
obronić się od różnych pseudo-
teorii, które w ogóle odmawiały 
nam jakiejkolwiek racji bytu na 
Litwie. (...) Oczywiście, z bra-
ku doświadczenia, politycznego 
wyrobienia, działając w nieżycz-

liwej atmosferze popełnialiśmy 
też wiele błędów. Na szczęście 
minął tamten czas, kiedy pogo-
dę, tj. politykę robiły emocje, a 
demokracja występowała jedy-
nie w formie wiecowej. Powoli 
zmieniały się też metody naszej 
działalności, a i samo myślenie i 
podejście do spraw. (...)

Zwrotnym wydarzeniem w 
działalności Związku było po-
wołanie do życia organizacji 
politycznej – Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie. W tej sytu-
acji Związek obrał formułę or-
ganizacji społecznej, wyłaniając 
ze swych szeregów nową orga-
nizację – polityczną. (...) Dziś 
AWPL, opierając się również na 
struktury i siłę ZPL osiąga coraz 
lepsze wyniki. Dzięki jej działal-
ności mamy swoich przedstawi-
cieli w Sejmie RL, w minister-
stwach i urzędach państwowych, 
w samorządach na Wileńszczyź-
nie. Przewodniczący AWPL zdo-
był mandat eurodeputowane-
go. Wspólnymi siłami robimy 
wszystko, aby Polacy mogli czuć 
się jak równi wśród równych, 
mogli być współgospodarzami 
na swojej ziemi. (...) 

Prowadzimy pracę społeczną 
w kierunku ochrony zabytków i 
dokumentowania polskich śla-
dów na Litwie, działamy w kie-
runku ugruntowania pamięci 
narodowej, kultury w szerokim 
tego słowa znaczeniu, oświaty 
polskiej nie tylko na Wileńsz-
czyźnie, ale i na Litwie etnicznej, 
niosąc rodakom pomoc prawną, 

fot. Paweł Stefanowicz

U STÓP OSTREJ BRAMY ZBIERALI SIĘ NA MSZĘ ŚW. DZIĘKCZYNNĄ CZŁONKOWIE ZPL
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służąc informacją, integrując 
społeczeństwo poprzez przepro-
wadzanie różnych imprez. (...) 
Rodzą się nowe idee, szczegól-
nie w środowiskach młodzieżo-
wych, wśród ludzi urodzonych 
już po roku 1990. Powstają nowe 
koła: studenckie, sportowe, tere-
nowe...”.

Mówiąc o rozwoju i osiągnię-
ciach prezes podkreślił również 
to, że, niestety, ciągle musimy 
walczyć o zachowanie swego 
stanu posiadania, szczególnie 
dotyczy to oświaty. Niestety, 
nie są też realizowane postula-
ty dotyczące pisowni nazwisk, 
nadania językowi polskiemu sta-
tusu lokalnego, już od paru lat 
nie mamy na Litwie Ustawy o 

mniejszośćuiach narodowych...
Nawiązując do hasła, iż Pol-

ska jest naszą Macierzą, prezes 
dziękował zarówno władzom 
Rzeczypospolitej, placówkom 
dyplomatycznym, stowarzysze-
niom (w tej liczbie „Wspólnocie 
Polskiej”) i fundacjom, wszyst-
kim przyjaciołom za wsparcie 
działalności Związku oraz ca-
łej społeczności polskiej na Li-
twie, wielki wkład w budowanie 
i renowację szkół, Domów Pol-
skich... Dziękował też polonij-
nym organizacjom międzynaro-
dowym, których ZPL także jest 
członkiem.

Prowadzący świąteczną galę 
Jolanta Butkiewicz-Szałkow-
ska (aktorka Polskiego Studia 

Teatralnego w Wilnie) oraz 
Edward Trusewicz – sekretarz 
ZPL i wiceminister kultury Li-
twy przedstawiając honorowych 
gości udzielali też im słowa. 

Jego Ekscelencja Ambasador 
RP na Litwie Jarosław Czubiński 
w swym wystąpieniu nawiązał do 
słów Ojca Świętego o świadectwie 
miłości do Ojczyzny. Zaznaczył, 
że doskonale rozumie niełatwe 
początki działalności organizacji 
i trudności jakie napotykała i dziś 
ma na swej drodze. Jednocześnie 
wyraził też uznanie dla Związku 
i prezesa, który został wybrany 
na wiceprzewodniczącego Rady 
Polonii Świata, co świadczy o 
pozycji i ocenie ZPL. Przypomi-
nając początek przemian demo-
kratycznych, które zapoczątko-
wała Polska, etapy współpracy 
polsko-litewskiej, pomoc ze stro-
ny Rzeczypospolitej Rodakom 
na Litwie, Jego Ekscelencja wy-
raził swój szacunek do Związku 
i życzył, by wszystkie pokładane 
nadzieje spełniły się w jak naj-
bliższej przyszłości.

Oklaskami spotkali zebrani 
odczytane pozdrowienia pod ad-
resem Związku przysłane przez 
marszałka Senatu RP Bogdana 
Borusewicza i prezesa Rady Mi-
nistrów RP Donalda Tuska. 

Wicedyrektor Departamen-
tu ds. Współpracy z Polską i Po-
lakami za Granicą Jacek Junosza 
Kisielewski przeczytał pozdro-
wienia od ministra spraw zagra-
nicznych RP  Radosława Sikor-
skiego – sala spotkała je gorącymi 
brawami – oraz złożył osobiste 
życzenia, a także przekazał słowa 
pozdrowienia od wieloletniego 
ambasadora RP na Litwie Janu-
sza Skolimowskiego.

Zabierając głos przewodniczą-
cy AWPL, eurodeputowany Wal-
demar Tomaszewski przypomniał 
zebranym o dorobku minionych 
pokoleń, które od przeszło 700 
lat tworzyli podwaliny polsko-
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ZŁOTĄ ODZNAKĘ ZPL Z RĄK PREZESA OTRZYMUJE JANINA GIECZEWSKA

WSPANIALI POLACY Z WIEDNIA
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SALĘ TEATRU NARODOWEGO WYPEŁNILI CZŁONKOWIE ZPL I GOŚCIE

fot. Paweł Stefanowicz
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ści na tych ziemiach. Akcento-
wał też to, iż naszym praojcom 
wcale nie było łatwiej podczas po-
wstań, czy też po 123 latach nie-
woli dbać o polskość, bronić ję-
zyka i tradycji, tak samo zresztą 
jak i w latach władzy sowieckiej, 
kiedy w nowych realiach geopo-
litycznych nauczyciele i rodzice 
upomnieli się o reaktywowanie 
polskiego szkolnictwa na Litwie. 
Niestety, dziś, chociaż jesteśmy w 
Unii Europejskiej, na Litwie, jak 
zaznaczył, stosuje się kary za uży-
wanie języka ojczystego, co wy-
maga naszej zdecydowanej posta-
wy i determinacji w walce o swoje 
prawa. Europoseł podkreślił, że 
żadna władza nie wygrała ze swy-
mi obywatelami, więc my rów-
nież odniesiemy zwycięstwo. A 
dziś dziękował członkom Związ-
ku za bezinteresowną pracę, któ-
rą cenią nie tylko Polacy, ale też 
inne mniejszości. Nasz sukces – to 
uczciwość i wiara, mocna rodzi-
na, w której w ciągu wieków prze-
trwały najważniejsze wartości. 

Pozdrowienia z okazji jubi-
leuszu Związku przekazał Ro-
dakom od premiera Republiki 
Litewskiej Algirdasa Butkevičiu-
sa minister energetyki Jarosław 
Niewierowicz.

O niełatwej drodze demo-
kratycznych przemian na Li-
twie mówił zabierając głos pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Longin Komołowski. Jak 
odnotował: niby przychodzi wol-
ność i demokracja, a przyjmo-
wana reforma oświatowa utrud-
nia naukę polskim dzieciom; w 
trakcie zwrotu ziemi odbywa 
się wywłaszczenie miejscowych 
Polaków; trwają w nieskończo-
ność dyskusje o pisowni nazwisk; 
nie jest respektowane prawo do 
używania języka mniejszości w 
nazewnictwie... Ale, jak zazna-
czył, nie ma tego złego, co by na 
dobre nie wyszło. Wszystkie te 

trudności dopingują polską spo-
łeczność do zjednoczenia i soli-
darnej działalności. W ten spo-
sób zintegrowana społeczność 
polska na Litwie stanowi wzór 
dla wielu polskich środowisk 
na świecie. Namawiał też gorą-
co prezes pamiętać o wadze za-
chowania współdziałania ZPL i 
AWPL, które razem tworzą po-
ważną siłę.

Mocnych akcentów nie za-
brakło w przemówieniu sygna-
tariusza Aktu Niepodległości 
Litwy, pierwszego prezesa Wi-
leńskiego Miejskiego Oddziału 
ZPL Czesława Okińczyca. Przy-
pominając początki tworzenia 
Związku Polaków na Litwie, 
swego i ówczesnych działaczy 
wkładu, jak też obecnego preze-
sa, zdecydowanie podkreślił on, 
iż nigdy nie miał wątpliwości co 
do tego, że ma głosować za przy-
jęciem Aktu Niepodległości i jest 
wdzięczny, że został wysunięty 
przez Związek na kandydata do 
ówczesnej Rady Najwyższej Li-
twy i jako Polak wygrał wybory 
w okręgu Starego Miasta. Jedno-
cześnie też przyznał, że się nie 
spodziewał i ubolewa nad tym, 
iż w wolnej i demokratycznej Li-
twie zabraknie woli politycznej 
do przyjęcia Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych, której po-
przedniczka (jej termin wygasł) 
miała bardzo korzystne zapisy i 
Litwa szczyciła się posiadaniem 
takiej Ustawy.

O solidarności i wyrazach 
uznania dla działalności i osią-
gnięć Związku Polaków na Li-
twie mówił podczas uroczystej 
gali przewodniczący Rady Polo-
nii Świata Jan Cytowski, odnoto-
wując zarazem, że Rada Polonii 
Świata ma być tym zjednoczo-
nym głosem Rodaków mieszka-
jących poza granicami Macierzy, 
który będzie się wypowiadał w 
obronie demokratycznych swo-

bód i praw Polaków na całym 
świecie. 

Serdecznie witała zebranych 
wilnianka, dziś mieszkająca w 
Wielkiej Brytanii, prezydent 
Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych Helena Miziniak. 
Przypomniała ona o znamien-
nych rocznicach, jakie w tym 
roku obchodzić będą Polacy za-
równo w Macierzy jak i na świe-
cie. Składając życzenia z oka-
zji Jubileuszu, wręczyła na ręce 
prezesa Michała Mackiewicza 
Dyplom Honorowy za szcze-
gólne zasługi na rzecz integra-
cji i rozwoju Polonii europejskiej 
oraz Złotą Odznakę  Europej-
skiej Unii Wspólnot Polonij-
nych oraz obrazek z widokiem 
Londynu – jako symbolu miej-
sca, gdzie się zrodziła idea po-
wołania tej organizacji. 

W imieniu prezesa Polonii 
amerykańskiej – Franka Spu-
li, gratulacje z okazji jubileuszu 
składała wiceprezes Bożena 
Kamiński. Witał też serdecz-
nie Rodaków  przewodniczący 
Konwentu Polonii Niemieckiej 
Aleksander Zając. 

Miłym akcentem świą-
tecznej gali było nagrodzenie 
członków Związku Dyploma-
mi Uznania oraz przyznanie 
kilkudziesięciu z nich najwyż-
szego wyróżnienia ZPL – Złotej 

Odznaki „Za zasługi w krzewie-
niu polskości na Litwie”. 

Jubileuszową galę uświetnił 
występ trzech wspaniałych ze-
społów: „Jaworowe skrzypce” 
– kapeli góralskiej z Beskidu Ży-
wieckiego; realizatorzy projektu 
„Zimne dranie” z Białegostoku, 
którzy zaprezentowali piosenki 
z filmów oraz przeboje z okresu 
dwudziestolecia międzywojen-
nego oraz popisy „Das kleine 
Wien trio” – fantastycznego trio 

Polaków z Wiednia, które po-
trafiło swą wirtuozerską, a zara-
zem taką „chuligańską” grą na 
skrzypcach i fortepianie oczaro-
wać i zabawić publiczność.

Końcowym akcentem jubile-
uszowych obchodów było przy-
jęcie w Domu Polskim w Wilnie, 
któremu towarzyszyły serdecz-
ne spotkania i długie Rodaków 
rozmowy.

Janina Lisiewicz   
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REALIZATORZY PROJEKTU „ZIMNE DRANIE” NA WILEŃSKIEJ SCENIE

fot. Paweł Stefanowicz
fot. Paweł Stefanowicz

GÓRALE Z BESKIDU ŻYWIECKIEGO – ZESPÓŁ „JAWOROWE SKRZYPCE”

UROCZYSTĄ GALĘ PROWADZILI JOLANTA BUTKIEWICZ-SZAŁKOWSKA   
I EDWARD TRUSEWICZ
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Wyrazy szczerego współczucia 

Janinie KONDRATOWICZ 
oraz całej rodzinie  

z powodu śmierci 

Aleksandra Kondratowicza
składa koło ZPL w Rudziszkach  

oraz zespół „Rudziszczanie”

Wyrazy serdecznego współczucia 

Józefowi Szostakowskiemu 
z powodu śmierci 

Mamy
składają koledzy z „Magazynu Wileńskiego” 

oraz „Naszej Gazety”

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 Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin oraz Dnia 
Imienin Stanisławowi RADZEWICZOWI wią-
zankę serdecznych życzeń: zdrowia, pogody 
ducha, szczęścia i miłości w gronie bli-
skich osób oraz wszelkich łask Bożych

składają członkowie koła ZPL w Tur-
montach oraz Jezioroskiego Oddziału Re-
jonowego ZPL 

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie

„...Każdy znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić...
Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć...
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić.
Nie można zdezerterować.
Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości,
które trzeba obronić i utrzymać, tak jak Westerplatte,
W sobie i wokół siebie..”
Jan Paweł II, 1987 r.

Szanowny Pan Michał Mackiewicz
Prezes Związku Polaków na Litwie

PSML pragnie przekazać najserdeczniejsze gratulacje z okazji 25-lecia organizacji. Wyrażamy po-
dziękowanie dla wszystkich liderów ZPL tego okresu za współpracę. Jesteśmy dumni z osiągnięć nieła-
twej pracy na rzecz godności Polaków na Litwie.

Nadal życzymy owocnej pracy i nowych osiągnięć na korzyść potrzebujących.

Zarząd PSML, Wilno, 2014 r.

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

„Przejść przez życie tak, aby pozostały ślady”
bp Jan Chrapek

Szanowny Pan Michał Mackiewicz
Prezes Związku Polaków na Litwie
Poseł na Sejm Republiki Litewskiej

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Związku Polaków na Litwie, na ręce Pana Prezesa, składamy wszyst-
kim członkom Związku najserdeczniejsze życzenia nieustającej pasji w działalności na rzecz rozwoju 
społeczności polskiej na Litwie, znaczących sukcesów w tej trudnej i ważnej pracy społecznej, powodze-
nia w życiu zarówno osobistym, jak i zawodowym.

Związek Polaków na Litwie od 25 lat jednoczy Rodaków na Wileńszczyźnie, działa na rzecz zacho-
wania tożsamości narodowej oraz dziedzictwa kulturowego, dba o zachowanie języka ojczystego oraz 
wiary ojców.

Wynikiem wszechstronnej działalności Związku Polaków na Litwie są również sukcesy Wileńszczy-
zny w wyborach samorządowych oraz sejmowych.

Na ręce Pana Przewodniczącego przekazujemy słowa naszego szacunku i składamy podziękowania 
za tę szlachetną pracę.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy, uwieńczonych suk-
cesami w działalności na rzecz wszystkich Rodaków na Litwie.

Z poważaniem
W imieniu Zarządu
Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”

Wilno, 3 maja 2014 roku

Szanowny Panie Prezesie,
Prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji 25-lecia działalności Związku!

Stanowicie ważny ośrodek polskiej kultury, łączącej ludzi na obszarze Wileńszczyzny i nie tylko. Je-
steście cennym źródłem kultury polskiej na Litwie.

Korzystając z okazji pragniemy pogratulować Wam Waszej szczerej i oddanej pracy na rzecz środo-
wiska polskiego, która po tych 25 latach niesie za sobą wspaniałe plony. Sami działając jeszcze tak nie-
długo w tym wspólnym środowisku,  pragniemy brać od Was przykład i za pomocą współpracy również 
z Wami dążyć do osiągania celów na rzecz dobra ludzi w naszym regionie.

Dzisiaj jest okazja, aby szczerze powiedzieć, że nie byłoby tego święta, gdyby nie wzięcie na swo-
je barki tego ciężaru przez zasłużonego człowieka Michała Mackiewicza. Cieszy ten fakt, że zdobył się 
na przyjęcie tego wyzwania i daje dobry przykład dla nowego pokolenia Polaków na Wileńszczyźnie.

Mamy ogromną nadzieję, że przez następne 25 lat i dłużej Wasze grono członków będzie się tylko 
zwiększało, będziecie i dalej mieli natchnienie do inspirujących działań, a doświadczenie i oddanie człon-
ków oraz Zarządu Związku będzie kluczem do dalszego rozwoju i sukcesu. Tego świadkiem pragniemy 
być w kolejnych latach działalności.

Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego
dr hab. Jarosław  Wołkonowski
prof. UwB

Wilno, dnia 2 maja 2014 roku




