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JUBILACI – TO CZŁONKOWIE KOŁA ZPL ORAZ ZESPOŁU „GRZEGORZANIE”

– słowa z wiersza Władysława Bełzy, które zabrzmiały ze sceny podczas świątecznej gali 
obchodów podwójnego jubileuszu – 25-lecia koła ZPL w Grzegorzewie i zespołu  
„Grzegorzanie”, stały się mottem działalności zrzeszonych w nich ludzi jeszcze w  
końcu lat 80. ubiegłego stulecia. Polacy z Grzegorzewa – miasteczka – a dziś też  
dzielnicy Wilna – na początku odrodzenia narodowego, przed z górą 25 laty mieli  
bardzo wiele do nadrobienia. Lata sowieckich rządów poczyniły wielkie spustoszenia w 
ich stanie posiadania. Odrodzić polską oświatę, wzmocnić wiarę, podnieść na należyty 
poziom troskę o ojczystą kulturę, tradycje, język – to nie były wcale łatwe zadania.  
Grzegorzanie potrafili im sprostać. I dziś Grzegorzewo ma swój polski życiorys,  
solidarną i prężnie działającą polską społeczność, która potrafiła zachować nić łączącą 
starsze pokolenie z dorastającymi i to jest wielkim sukcesem tych ludzi, którzy sami  
zadbali o swój los i przyszłość swoich dzieci.

Redakcja pragnie 
poinformować 

Czytelników, że 
kolejny numer 

„Naszej Gazety” 
ukaże się  
3 lipca br.

ODCHODZI LIT,  
NIECH ŻYJE EURO!
W miniony poniedziałek, 16 czerw-
ca, na Litwie miało miejsce jedno z 
niecodziennych wydarzeń: w Men-
nicy Państwowej, prezes zarządu 
Banku Litewskiego w obecności 
premiera, licznych gości i dzienni-
karzy,  uruchomił maszynę, która 
rozpoczęła wytłaczanie litewskich 
euro monet i centów. Przystąpiono 
do tłoczenia metalowych pieniędzy 
z symboliką państwową – Pogonią 
– na rewersie, chociaż do zapadnię-
cia ostatecznej decyzji, co do tego, 
czy Litwa od 1 stycznia 2015 roku 
przystąpi do strefy euro, pozostaje 
ponad miesiąc – ma to nastąpić 23 
lipca br., kiedy wypowie swe zdanie 
na ten temat Rada ds. Ogólnych UE.  
Uruchomiony z taką pompą agregat 
ma wyprodukować 370 mln euro 
centów i monet, których pierwszy 
tysiąc trafi do Muzeum Pieniędzy. 
Pracująca na trzy zmiany Menni-
ca Państwowa w ciągu doby bę-
dzie produkowała jeden milion mo-
net.  Papierowych banknotów euro 
Litwa produkować nie będzie. 132 
mln banknotów w pierwszej transzy 
zostaną sprowadzone z jednego z 
zagranicznych banków.
Tak entuzjastycznie witane w roku 
1992 pierwsze wyprodukowane  lity 
będą  wyjęte z obiegu i zniszczone. 
Szacuje się, że obecnie jest w go-
tówce 11 mld litów, metalowa ich 
część waży 2400 tys. ton. Jak wy-
kazuje praktyka światowa, wraca do 
przechowalni ok. 40 proc. Papiero-
we banknoty się potnie, a z przerób-
ki metalowych pieniędzy uzyska się 
800 tys. ton złomu. Wstępna decy-
zja, co do jego użycia zrodziła się 
spontanicznie. Jak zaznaczył prezes 
zarządu Banku Litewskiego, planuje 
się urzeczywistnić ideę wykonania z 
części tego metalu pomnika Vlada-
sa Jurgutisa – zarządzał on  Bankiem 
Litewskim w okresie międzywojnia, 
nazywano go „ojcem lita”.
Litwa jest 19 krajem UE, który ma 
przystąpić do strefy euro.
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DUŻĄ ROLĘ 
W ODRODZENIU 
POLSKOŚCI 
W MIASTECZKU ODEGRAŁ 
ZESPÓŁ „GRZEGORZANIE”

Bóg, rodzina i Ojczyzna
Rok 25-lecia ZPL

Dzień 15 czerwca był szczególny dla polskiej społeczności Grzegorzewa. Obchodzono tu podwójny jubileusz:  
25-lecie powstania koła Związku Polaków na Litwie oraz ćwierćwiecze założenia zespołu „Grzegorzanie”.  
Świętowano te znaczące daty w licznym gronie gości i wiernych przyjaciół – jak przystoi na zgraną rodzinę.

ŚWIĄTECZNY DZIEŃ
Obchody jubileuszy rozpoczę-
to od Mszy św. odprawionej w 
kaplicy pw. Ducha Świętego. 
Eucharystię uświetnił śpiew 
gospodarzy i gości – zespołu 
„Tomaszowiacy” z Tomaszowa 
Lubelskiego. A zaraz po modli-
twie czekano na gości w miej-
scowym Centrum Kultury, by 
wspomnieniami, piosenką i tań-
cem uczcić ważne daty.

Koncert zainaugurowały 
starsze dzieci z zespołu działają-
cego w Szkole Średniej w Grze-
gorzewie – „Źródełko” dziarsko 
tańcząc krakowiaka. Wiersz pa-
triotyczny autorstwa Władysła-
wa Bełzy o tym, co człowiek ko-
chać powinien i jakie priorytety 
wybierać oraz serdeczne słowa 
powitania prowadzących skie-
rowane były do rodaków, któ-
rzy tego dnia szczelnie wypeł-
nili salę. Po przywitaniu przez 
gospodarzy – starosty i byłego 
wieloletniego prezesa koła ZPL 
Leonarda Klimowicza i obecnej 
prezes Krystyny Zienkiewicz – 

dostojnych gości, wśród któ-
rych byli: poseł do Parlamentu 
Europejskiego, przewodniczą-
cy AWPL Waldemar Toma-
szewski, posłowie na Sejm RL 
Wanda Krawczonok i prezes 
ZPL Michał Mackiewicz, se-
kretarz ZPL,wiceminister kul-
tury Litwy Edward Trusewicz  
i wicemer Wilna Jarosław Ka-
miński oraz przyjaciele z Ma-
cierzy – delegacje z Tomaszowa 
Lubelskiego na czele z burmi-
strzem Wojciechem Żukow-
skim i przewodniczącym Rady 
Miasta Mirosławem Fusem, ks. 
prałatem Czesławem Grzybem; 
gminy Grębocice z panem Ja-
nem Laszczowskim i reprezen-
tantami zespołu „Polne Maki” 
oraz przewodniczącym Oddzia-
łu Związku Piłsudczyków RP 
Stanisławem Koprem; dyrektor 
Centrum Kultury Robertas Pet-
kevičius, obaj przewodniczący 
zapoznali zebranych z historią 
powstania w Grzegorzewie koła 
ZPL i zespołu. 

HISTORIA, Z KTÓREJ 
MOGĄ BYĆ DUMNI
Jak wspominał Leonard Klimo-
wicz, 7 kwietnia 1989 roku to u 
niego w mieszkaniu z inicjatywy 
Alicji Bielak, Andrzeja Gotto i 
samego gospodarza zebrali się 
rodacy z Grzegorzewa, około 20 
osób, zaprosili przedstawicieli 
Zarządu działającego wówczas 
Stowarzyszenia Społeczno-Kul-
turalnego Polaków na Litwie (za 
tydzień miał się odbyć I Zjazd, 

który przekształcił je w ZPL), 
którzy zapoznali ze strukturą 
organizacji i działalnością. Po 
dyskusji zabrano się do wybie-
rania zarządu. Na pierwszego 
prezesa wybrano Andrzeja Got-
to, zaś jego zastępcą został Le-
onard Klimowicz. Członkami 
pierwszego zarządu zostali Mi-
rosława Siagło i Arnold Kuźmic-
ki, skarbnikiem – Alina Bielak.

Wśród zadań, jakie sobie sta-
wiali jako priorytetowe, było od-
rodzenie klas polskich w miej-
scowej szkole, założenie grup 
przedszkolnych, wzmocnienie 
wiary, tradycji katolickich oraz 
odrodzenie kultury ojczystej. 
Zabrali się do tej działalności 
z ogromnym zapałem. Entu-
zjazm był ogromny – do koła 
już wkrótce należało 300 osób. 
Wówczas Grzegorzewo znajdo-
wało się w rejonie trockim, więc 
byli częścią Trockiego Oddziału.

Już we wrześniu 1989 roku 
powstał pion polski w szkole w 
Grzegorzewie, do pierwszej kla-
sy przyszło 13 dzieci i nie była 
to feralna trzynastka – dziś pion 
polski nadal istnieje, prawda, 
dzieci nie ma za dużo, więc też 
praca uświadamiająca wśród ro-
dziców nadal trwa. Cieszył fakt, 
że w przedszkolu udało się ze-
brać aż 50 maluchów. To był 
wielki triumf miejscowych Po-
laków. Ogromną satysfakcję też 
mieli, kiedy w roku 1991 usta-
wili dębowy krzyż przydrożny 
przy wjeździe do miasteczka – 
miał świadczyć o tym, że wiara 

jest ważną częścią składową ży-
cia jego mieszkańców. A w 1992 
roku krzyż został wyświęcony, 
a w obecnym Centrum Kultu-
ry powstała wspólnota parafial-
na i kaplica pw. Ducha Święte-
go. Dziś mogą się szczycić tym, 
że mają dom parafialny – „praw-
dziwą” kaplicę, w której obec-
nie wiernym służy ksiądz pro-
boszcz Andrzej Andrzejewski. Są 
wdzięczni również księżom, któ-
rzy w tamtych latach wsparli ich 
w dążeniu do założenia parafii.

Jedną z tradycji koła ZPL sta-
ła się opieka nad grobami tych, 
co o wolność tej ziemi, polskie 
Wilno walczyli z okupantami w 
różnych okresach naszej histo-
rii. Więc troskliwie porządkowa-
li mogiły w Kalwarii Wileńskiej, 
poszczególne kwatery na Ros-
sie, mieli w swej opiece miejsca 
pochówku żołnierzy AK na wi-
leńskim Pióromoncie, ustawili 
krzyże na mogiłach patriotów w 
Surkontach na Białorusi. U sie-
bie, w Grzegorzewie opiekują 
się miejscami martyrologii na-
rodu, gdzie praktycznie w ostat-
nim dniu okupacji niemieckiej 
zostało rozstrzelanych 9 miesz-
kańców, którzy zostali zakład-
nikami, po ostrzelaniu cofającej 
się kolumny Niemców z pobli-
skiego lasu. Były to osoby w wie-
ku od 16 do 60 lat... Ustawili na 
ich grobach krzyże i kamień upa-
miętniający ostatnie ofiary wo-
jennych działań w miasteczku.

Leonard Klimowicz – od kil-
ku kadencji starosta Grzegorze-

wa – pełnił obowiązki prezesa w 
ciągu 18 lat. Za jedną z ważnych 
sfer działalności koła uważał na-
wiązanie kontaktów z Macierzą. 
Tak w latach 1989-92 współ-
pracowali ściśle ze Szczecinem 
i Pruszkowem, od roku 1995 – 
z Głogowem i Tomaszowem Lu-
belskim, Grębocicami, Ornetą. 
Mają też przyjaciół w Malborku, 
Gdańsku, Lidzbarku Warmiń-
skim, Giżycku i Sokółce. Od-
wiedzają ich, przyjmują u siebie, 
wysyłają dzieci na kolonie, za co 
są rodakom z Macierzy bardzo 
wdzięczni, bo dzieci i młodzież 
mają okazję poznać kraj, histo-
rię i tradycje narodowe, dosko-
nalić swoją polszczyznę.

Grzegorzanie są również 
aktywnymi uczestnikami ży-
cia całego Związku i jego Miej-
skiego Oddziału. Biorą udział 
w świętach i pikietach, wiecach 
i świątecznych pochodach, ak-
tywni są na wyborach, popie-
rając AWPL.W ciągu tych mi-
nionych lat funkcje prezesów 
pełnili oprócz wspomnianych 
Andrzeja Gotto i Leonarda Kli-
mowicza, Jan Witowicz i śp. An-
drzej Zagórowski.

Dużą rolę w odrodzeniu pol-
skości w miasteczku odegrał ze-
spół „Grzegorzanie”. To dzię-
ki niemu przypomniano i nie 
dano zaniknąć polskim miejsco-
wym piosenkom, jak też ludo-
wym i patriotycznym, wieziono 
je jako wizytówkę Grzegorzewa 
i Wileńszczyzny w świat. Prak-
tycznie wszyscy zespolacy są 
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NA SCENIE DWA ZAPRZYJAŹNIONE ZESPOŁY: „TOMASZOWIACY” I JUBILACI – „GRZEGORZANIE”
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członkami koła ZPL, przez ze-
spół przewinęło się kilkadziesiąt 
osób. Niezmiennie kieruje nim 
Alek Melech. To on jest też au-
torem muzyki do słów poetek 
śp. Barbary Sidorowicz, Apolo-
nii Skakowskiej i wielu piose-
nek, które napisała zespolanka 
Natalia Popławska. Wśród ze-
spolaków najbardziej aktywni 
są Czesława Biedulska, Jan Wi-
towicz, Czesława Szurpicka, Al-
freda Kirsenie, Andrzej Gotto, 
Irena Sadowska, Rita Narwojsz 
i in. Podczas świątecznego kon-
certu zespół popisał się oprócz 
tradycyjnego repertuaru, weso-
łymi przyśpiewkami – opowiast-
kami o kolegach-zespolakach.

W ciągu ostatnich pięciu lat 
prezesem koła ZPL w Grzego-
rzewie jest Krystyna Zienkie-
wicz. Działa obecnie 16-oso-
bowy zarząd. Działają w nim 
(oprócz już wymienionych 
jako aktywiści zespołu) Anto-
ni Mielko, Alina Raczkowska, 
Janina Płatowa, Teresa Bielak, 
Wacława Kawrus, Regina, Ja-
nina i Józef Leszczyńscy, Beata 
Rumgienė, Wanda Witowicz, 
Iwona Leganowicz, Alfreda Rak. 
Aktywnie współpracują ze szko-
łą, która jest ośrodkiem polsko-
ści. Są tu organizowane spo-
tkania opłatkowe i wystawiane 
jasełka, obchodzi się wspólnie 
święta rocznicowe i narodowe. 
Koło aktywnie współpracuje z 

Wileńskim Oddziałem Miej-
skim ZPL. Kontakty z Macie-
rzą, m. in. obchodzili 10-lecie 
współpracy z Tomaszowem Lu-
belskim, owocują wyjazdami 
dzieci i dorosłych, przyjmu-
ją też u siebie przyjaciół, bio-
rą udział w  festiwalach, np. w 
Mrągowie. Wraz z zespołem 
„Grzegorzanie” koncertowali 
na Białorusi, a także w Głogo-
wie, Ornecie, Lubyczy Królew-
skiej i Tomaszowie Lubelskim, 
Szczytnie. Nadal są też konty-
nuowane najważniejsze kierun-
ki działalności: dbanie o przed-
szkole i szkołę polską, pamięć 
historyczną. Prezes Krystyna 
Zienkiewicz dziękowała staro-
ście za lata pracy oraz wsparcie 
wszystkich polskich inicjatyw. 

KONCERT PRZEPLATANY 
ŻYCZENIAMI
Podczas jubileuszowej gali 
na scenie nieraz gościł zespół 
szkolny „Źródełko”. Kieru-
je nim obecnie pani Anżelika 
Bartkevičienė, która przejęła te 
obowiązki  przed rokiem od ko-
leżanki Rimy Šimkunienė. W 
zespole są zarowno dzieci z klas 
początkowych jak i starszych. W 
repertuarze tego dnia mieli tań-
ce ludowe i rozrywkowe. Bardzo 
ładnie się prezentowali zespola-
cy w walczyku, który zatańczy-
li na pożegnanie: piękne stroje, 
dobre przygotowanie sprawiły 

widzom wielką przyjemność.
Podczas uroczystości głos za-

bierała również dyrektor Szkoły 
Średniej w Grzegorzewie Hanna 
Grzybowska. Dziękowała wraz z 
prezes „Macierzy Szkolnej” Te-
resą Bielak pedagogom, którzy 
aktywnie działają w kole ZPL 
i zespole „Grzegorzanie”. Mo-
gła też być dumna, że kierowana 
przez nią szkoła w konkursie na 
„Najlepszą szkołę – najlepszego 
nauczyciela” tego roku znalazła 
się wśród wyróżnionych. Warto 
dodać, że pani dyrektor kieru-
je szkołą od sześciu lat i wraz z 
gronem pedagogicznym potrafi-

ła wiele zrobić, by placówka, jej 
polski pion, miały dobrą opinię 
i dobre wyniki w nauce.

Życzenia jubilatom skła-
dał tego dnia przewodniczą-
cy AWPL, europoseł Walde-
mar Tomaszewski. Ciesząc się 
z sukcesów zarówno koła ZPL 
jak i zespołu „Grzegorzanie” – 
m.in. odrodzenia pionu polskie-
go w szkole – dziękował również 

za aktywny udział w wyborach 
i życzył zaangażowania w nad-
chodzących wyborach samorzą-
dowych, bo to dzięki posiadaniu 
swoich radnych, przedstawicieli 
AWPL w organach administra-
cji, społeczność polska może od-
powiednio zadbać o swoje inte-
resy i prawa.

Dziękował również miesz-
kańcom Grzegorzewa, członkom 
koła ZPL i zespołu za wierność 
tradycjom, mowie i kulturze oj-
czystej oraz stawiał za przykład 
dla innych, prezes ZPL Michał 
Mackiewicz. Wraz z Alicją Pie-
trowicz – prezes Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL, któ-
ra podkreśliła, że koło w Grzego-
rzewie jest najliczniejsze spośród 
64 kół miasta i świeci przykła-
dem aktywności i solidarno-
ści, wręczył Dyplomy Uznania 
Związku 22 aktywistom koła.

Z pięknym programem kon-
certowym, w którym znalazły 
się zarówno utwory muzyki kla-
sycznej, jak też ludowe i popu-
larne wystąpił zaprzyjaźniony 
zespół „Tomaszowiacy” z To-
maszowa Lubelskiego. Zespół 
ten już w przyszłym roku będzie 
obchodził 30-lecie istnienia. 
Kieruje nim Marian Gumiela – 
muzyk, folklorysta i miłośnik 
muzyki ludowej. W repertuarze 
„Tomaszowiacy” mają ponad 
130 utworów patriotycznych, 
religijnych oraz popularnych, 
które promują Tomaszów Lu-
belski i tereny Roztocza. Między 
innymi widzowie mieli okazję 
posłuchać utworów muzyki kla-
sycznej – zarówno świeckiej jak 
i sakralnej. A wśród nich pieśń 
z opery Nabucco „Wnijdę Pa-
nie” G. Verdiego oraz znaną na 
Wileńszczyźnie „Za Niemen”. 
Zespół ma na swym koncie na-

grane 4 płyty, a koncertowe tra-
sy prowadziły go nie tylko na 
Litwę, ale też Ukrainę.

Goście z Macierzy nie tyl-
ko śpiewali, ale też obdarowali 
swoich przyjaciół z Grzegorzewa 
miłymi upominkami. Prezenty 
wręczyli też jubilatom koledzy z 
Grębocic, zespół „Polne Maki”, 
zarówno w swoim imieniu jak 
i wójta Romana Jabłońskiego; 

przedstawiciele władz Toma-
szowa Lubelskiego,  Oddziału 
Związku Piłsudczyków. Nie po-
zostali też dłużni gospodarze – 
pamiątki z Wilna powędrują do 
przyjaciół z Polski. A wśród nich 
płyta CD „Grzegorzan”. Nagrać 
ją, jak i zorganizować jubileuszo-
we uroczystości pomogli grzego-
rzanom Ambasada RP w Wilnie, 
ZG Związku Polaków na Litwie, 
dyrektor spółki „Jurgena” Rusła-
nas Avdiejevas, starostwo Grze-
gorzewa oraz rodzina państwa 
Raczkowskich.

Serdecznie witał i życzenia 
dalszej pomyślnej działalno-
ści składał jubilatom wicemer 
Wilna Jarosław Kamiński, który 
wręczył List Gratulacyjny samo-
rządu kierownikowi „Grzego-
rzan” Alekowi Melechowi.

Zespół i koło ZPL, z który-
mi od lat współpracuje, serdecz-
nymi życzeniami witała prezes 
dyrektor Centrum Kultury Pol-
skiej im. St. Moniuszki Apolo-
nia Skakowska.

Pozdrowienia od Minister-
stwa Kultury i w swoim własnym 
imieniu składał dyrektor Cen-
trum Kultury, przy którym dzia-
ła zespół „Grzegorzanie”, jak też 
chętnie są widziani członkowie 
miejscowego koła ZPL.

Święto dobiegło końca, po-
zostawiając w sercach uczest-
niczących w nim ludzi wiele 
ciepłych wrażeń i miłych wspo-
mnień. A przed jubilatami są 
dalsze lata aktywnej pracy i 
troski o to, by przed ćwierćwie-
czem zapoczątkowana sprawa 
była godnie kontynuowana, by 
polskie słowo i ojczysta kultu-
ra żyły w Grzegorzewie przez 
dalsze lata.

Janina Lisiewicz fo
t. 
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fot. Paweł Stefanowicz

PREZES KOŁA ZPL KRYSTYNĘ ZIENKIEWICZ POZDRAWIA STANISŁAW KOPER ZE ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RP
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Po raz pierwszy Laudańczy-
cy, w ramach Dni Kultury Pol-
skiej na Żmudzi, podjęli się mi-
sji zorganizowania Festiwalu 
Kultury Polskiej w Poniewieżu. 
Tego roku Poniewież nosi hono-
rowe miano – Stolica Kultury, co 
było dodatkowym atutem zor-

I Festiwal Kultury Polskiej 
w Poniewieżu

ganizowania polskiej imprezy. 
Festiwal odbył się dzięki przy-
jaznym więzom i ścisłej współ-
pracy z klubem „Aktywnych ko-
biet” w Poniewieżu, jakie łączą 
Stowarzyszenie Polaków Kiej-
dan i Oddział ZPL „Lauda”. 
Rolę gospodyni w Poniewieżu 

pełniła prezydent klubu „Ak-
tywne kobiety”, dyrektor Szkoły 
dla Słabosłyszących i Głuchych 
Danutė Kriščiūnienė, członki-
ni koła ZPL w Poniewieżu. Jest 
to jedno z kół Oddziału ZPL 
„Lauda”. Przybyłe na Festiwal 
zespoły objęli opieką Alina, Ire-
na i Kazimierz Duchowscy oraz 
Giedrius Makarevičius.

I Festiwal Kultury Polskiej 
w Poniewieżu zainaugurowany 
został na placu przed katedrą 
pw. Chrystusa Króla popisami 
dwóch orkiestr dętych z mażo-
retkami: Ochotniczej Straży Po-
żarnej (kapelmistrz – Krzysztof 
Witkowski) z Zespołem Tańca 
„Arabeska” (Aleksandra Jakub-

czyk-Bajorek) z Szumowa oraz 
„Druh” z Sędziejowic (kapel-
mistrz – Anna Gronowska). 

Orkiestry oraz chóry „Kan-
tata” z Ciechanowca (kier. An-
drzej Niewiarowski, Krzysztof 
Pełszyk) i „Concordia” z Dobre-
go Miasta (kier. Andrzej Ilkie-
wicz, Joachim Zawacki) swym 
śpiewem dodały splendoru świą-
tecznej eucharystii. Po Mszy św. 
zespoły ruszyły w wielobarw-
nym korowodzie w kierunku 
serca miasta – Placu Wolności, 
by zaprezentować swój dorobek 
na specjalnie na Festiwal wyna-
jętej scenie.

Na placu gości witali mer Po-
niewieża Vitalijus Satkevičius i 

poseł na Sejm RL Povilas Urbšis. 
A byli wśród nich, oprócz wcze-
śniej wymienionych, burmistrz 
Ciechanowca – Mirosława Recz-
ko, wójt Sędziejowic – Jerzy 
Kotarski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Szumowie – 
Mirosława Gwardiak, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Szepietowie – Tomasz Paduch 
z orkiestrą dętą, dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w 
Zambrowie, kapelmistrz orkie-
stry dętej w Szumowie – Krzysz-
tof Witkowski, dyrektor ZSS  
nr 3 w Augustowie – Tadeusz 
Janusz Wierzbicki, a także to-
warzyszący im: prezes koła ZPL 
w Poniewieżu Regina Czyrycka, 
prezes Oddziału ZPL „Lauda”, 
Stowarzyszenia Polaków Kiej-
dan – Irena Duchowska oraz 
inni. 

Podczas Festiwalu, oprócz 
wyżej wymienionych czterech 
orkiestr dętych i dwóch chó-
rów, wystąpiły również zespoły 
taneczne: „Bystry” (Augustów, 
kier. Halina Poźniakowska), 
„Grandinėlė” (Poniewież, kier. 
Zita Rimkuvienė), grupa Cen-
trum Rehabilitacji Głuchych i 
uczniów Szkoły Słabosłyszą-
cych i Głuchych (Poniewież, 
kier. Genovaitė Sipavičienė), 
„Jutrzenka” (Łotwa, Rezekne, 
kier. Irena Iwanowa, Natalia 

PODCZAS 
CAŁEJ IMPREZY 
PANOWAŁ 
RADOSNY I PODNIOSŁY 
NASTRÓJ
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Driagunowa), a także Rycerze 
z Muzeum Bitwy pod Grunwal-
dem w Stębarku (kier. Sławomir 
Moćkun). 

Bardzo wzruszającym i emo-
cjonalnym był występ niepeł-
nosprawnych seniorów z Cen-
trum Rehabilitacji Głuchych 
oraz uczniów Szkoły Słabosły-
szących i Głuchych. Nagrodzo-
no ich oklaskami szczególnymi 
–  mową gestów, których na-
uczyli dyrektor szkoły Danutė 
Kriščiūnienė i jej były uczeń La-
isvidas Jakiūnas.

Podczas całej imprezy pano-
wał radosny i podniosły nastrój. 
Pogoda też dopisała, chociaż w 
drodze z Kiejdan do Poniewieża 
zespoły spotkała ulewa. Ale wi-
docznie idea Festiwalu była tak 
szlachetna, że nawet niebiosa 
postanowiły jej sprzyjać. Miał on 
bowiem na celu integrację kul-
tury i tradycji narodu polskie-
go z życiem kulturalnym Litwy, 
wspieranie tolerancji i szacunku 
dla kultury innych ludzi oraz 
promowania kultury litewskiej 
i społeczności głuchych. 

Za motto imprezy posłużyły 
słowa: „Czas. Słowa. Okazja”. 
Aby używać ich jak najmniej, 
posłużono się gestami i muzyką. 
Warto sobie przypomnieć, co o 
tej ostatniej mówił poeta amery-
kański Henry Vodsvert Longfel: 
„Muzyka jest uniwersalnym ję-
zykiem ludzkości…”.  Właśnie o 
tym mogli się przekonać uczest-
nicy Festiwalu.

Organizatorzy i uczestnicy 
święta dziękują wszystkim spon-
sorom, instytucjom, firmom i 
osobom prywatnym, za umoż-
liwienie przyjazdu zespołów na 
Laudę i Żmudź. Serdeczne sło-
wa wdzięczności kierują też do 
sponsorów i partnerów impre-
zy w Poniewieżu. A są to: sa-
morząd  Poniewieża, Fundusz 
Wsparcia europarlamentarzysty 
Antanasa Guogi,  koordynator 
wolontariuszy Centrum Kultu-
ry księdza Alfonsasa Lipniuna-
sa Boris Bylinski i wolontariu-
sze, dyrektor ZSA „Deguonies 
sistemos” Renata Ragaišienė, 
dyrektor sklepu „Žaliasis ko-
ralas” Petras Zupka, kierownik 
ZSA „Pas Katiną”, radny sa-
morządu Jonas Katinas, prze-
wodnicy rejonowego oddziału 
partii konserwatystów Algir-
das Budrys, radny samorządu 
Osvaldas Dirsė, dyrektor Od-
działu Instytucji Użyteczności 
Publicznej „Pagalbos centras” 
w Poniewieżu Valė Palchovienė 
i wolontariusze, klub „Aktywne 
kobiety” i inni. 

Festiwal reklamowała – obok 
polskich mediów: „Kurier Wi-
leński”, „Nasza Gazeta”, Radio 
„Znad Wilii” – również prasa w 
Poniewieżu. A za smaczne cepe-
liny (kartacze) serdeczne po-
dziękowania należą się właści-
cielce kawiarni „Savas kampas” 
– Audronė Aleknienė z Kiejdan.

(Inf. wł.) 

Polskie Studio Teatralne w Wilnie informuje, że 
w związku z odbywającym się w Wilnie Festiwalem  
„Kultūros Naktis” spektakl „Zapiski Oficera Armii Czer-
wonej” zaplanowany na 21 czerwca br.  zostaje przenie-
siony na 20 czerwca br. Miejsce i czas zostają bez zmian. 
Przepraszamy i zapraszamy na spektakl. Wstęp wolny.

UWAGA!

Wystąpią:
19.00 – Polskie Studio Teatralne zaprezentuje spek-

takl „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w sali widowiskowej 
DKP

20.30 – restauracja „Pan Tadeusz“ zaoferuje  
możliwość degustacji polskiej zupy „Żurek” przy wejściu 
centralnym do DKP

21.00 – zapraszamy na koncert utalentowanej mło-
dzieży Wileńszczyzny. Wystąpią laureaci XV jubileuszowe-
go festiwalu polskiej piosenki dzieci i młodzieży szkolnej 
na Litwie, organizowanego przez „Macierz Szkolną” oraz 
zespoły „Jutrzenka” i „Sto uśmiechów” (scena widowisko-
wa przy wejściu centralnym do DKP)

22.30 – restauracja „Pan Tadeusz” zaprasza na degu-
stację „Bigosu” przy wejściu centralnym do DKP

22.30 – polecamy uwadze koncert Kapeli Wileńskiej 
(scena widowiskowa przy wejściu centralnym do DKP)

23.15 – show uwieńczy koncert Katarzyny  
Niemyćko i zespołu „StaraNova WNO” (scena  
widowiskowa przy wejściu centralnym do DKP)

Wstęp na imprezy jest wolny.

Mecenat:

Samorząd

miasta Wilna

14 czerwca 2014 r. minęła  
73 rocznica tragicznych wydarzeń 
w historii Litwy – największych 
wywózek ludności na zesłanie. Ty-
siące rodzin wywieziono w głąb 
Rosji na długie lata ciężkiej pracy 
i poniewierki na obcej ziemi.

Ten dzień nazwany jest 
„Dniem Żałoby i Nadziei” i już 
od kilkunastu lat w niepodległej 
Litwie uroczyście obchodzony.

Zgodnie z programem w Sej-
mie Republiki Litewskiej odbyła 
się akademia z udziałem prezy-
dent RL – Dalii Grybauskaitė, po-
słów i licznych gości. Następnie na 
placu przed Sejmem wciągnięto na 
maszt flagę państwową, wygłoszo-
no przemówienie okolicznościo-
we i odbyła się parada wojskowa. 
Wszyscy zebrani ruszyli w stro-
nę Placu Łukiskiego, gdzie licznie 
zgromadzili się byli zesłańcy.

Przy ul. Ofiarnej (Aukų) znaj-
duje się pomnik w kształcie pi-
ramidy, ułożony z polnych ka-
mieni. Wśród nich jest również 
czarny brukowiec z wyrzeźbioną 
literą P, przypominający tragiczne 
losy Polaków, pędzonych niegdyś 
pod konwojem na stację kolejo-
wą. Tam czekały na nich bydlę-
ce wagony, którymi w poniżają-
cych godność ludzką warunkach 
byli deportowani do odległych o 
tysiące kilometrów miejscowości 
Związku Sowieckiego.

Ten pomnik, nazywany „pi-
ramidą bólu” jest symbolem wal-
ki z okupantem, wyrazem hołdu 
i pamięci dla poległych.

Właśnie w tym miejscu odbyła 
się druga część uroczystości. Orkie-
stra wojskowa grała Hymn Państwo-
wy, znów przemawiała prezydent, 
byli zesłańcy dzielili się wspomnie-
niami, składali kwiaty. Przy pomni-
ku stała warta honorowa.

W tym roku Rimvydas Racėnas 
– członek Rady Wileńskiej Wspól-
noty Więźniów Politycznych i Ze-
słańców – wystąpił z prezentacją 
swojej ostatniej książki pt. „Do Li-
twy – ojczyzny miłej”, w której opi-
suje losy sierot – dzieci zesłańców. 
Jest to świadectwo, że choć tyle lat 
minęło od tamtego tragicznego 
okresu, temat przeżyć i niedoli ze-

słańczej jest nadal poruszany w li-
teraturze wspomnieniowej.

Autobusy odwieźli chętnych do 
Nowej Wilejki, aby złożyć kwiaty i 
zapalić znicze przy autentycznym 
wagonie, który był jednym z tych, 
który wiózł w nieznane.

Nieopodal – pomnik. Sym-
boliczne dwie duże figury. Jedna 
pochylona, na ramieniu trzyma 
krzyż z długich szyn kolejowych, 
druga leży – jakby człowiek bez-
władny, bezsilny, pokonany...

Dwa wagony i parowóz za-
bezpieczone są od wpływu wa-
runków atmosferycznych szklaną 
obudową, u dołu umieszczone są 
napisy informacyjne w kilku języ-
kach, w tym również po polsku.

 Daje się zauważyć, że z każ-
dym rokiem zeslańców jest coraz 
mniej. Sztafetę pamięci histo-
rycznej przejmują młodzi ludzie 
– dzieci zesłańców. Od kilku lat 
organizowana jest „Misja – Sybir” 
– akcja litewskiej młodzieży, któ-
ra odwiedza miejsca zsyłek, po-
rządkuje cmentarze, na których 
pochowani są zmarli na zesłaniu. 
Wycinane są krzaki i zarośla, sta-
wiane nowe krzyże i ogrodzenia.

Polska również pamięta o 
swoich synach i córkach, którzy 
do Ojczyzny nie wrócili. W wielu 
miejscowościach Rosji wzniesio-
no pomniki, obeliski, stele z wi-
zerunkiem godła państwowego 
lub symbolem Polski walczącej, z 
napisami w dwóch językach. Jest 
to wyraz pamięci i hołdu dla ofiar 
reżimu stalinowskiego.

Członkowie Polskiej Sekcji 
biorą udział w wyżej wymienio-
nych uroczystościach, gdyż przed 
laty sami doznali ciężkiej doli ze-
słańczej, pracując przy wyrębie 
lasów, spławie drzewa, kopaniu 
rowów. Szczególnie ciężki los był 
więźniów politycznych w łagrach 
sowieckich.

Dziś nie chcą nawet tego 
wspominać.

Pamięć o minionym okresie 
jednakże trwa i trwać powinna.

Janina Gieczewska,
prezes Polskiej Sekcji 

WWWPiZ

Pamięć wciąż trwa

TAK WYGLĄDA NAPIS NA POMNIKU ZESŁAŃCÓW W KALWARII WILEŃSKIEJ



25 czerwca - 2 lipca 2014 r., nr 26 (1115) www.zpl.lt10

Z okazji Pięknego Jubileuszu seniorowi Polskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach Franciszko-
wi JELEŃSKIEMU najserdeczniejsze życzenia trwa-
łego zdrowia na długie lata, szczęścia rodzinnego, 
aktywności w pracy społecznej oraz poczucia satysfak-
cji z własnych dokonań

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Imienin prezes Wileńskiego Oddziału Miej-
skiego ZPL Alicji PIETROWICZ wiązankę serdecz-
nych życzeń: zdrowia, tylko jasnych i pogodnych 
dni, spełnienia marzeń, wielu sukcesów w dzia-
łalności społecznej oraz miłości najbliższych i przy-
chylności Nieba

składają koledzy z Biura ZPL i redakcji „NG”

Szykując się do objęcia pa-
nowania w drugiej kadencji, 
pani prezydent „na rozgrzew-
kę” wymyśliła sobie całkiem nie-
złą zabawę. Wiedząc, że złoże-
nie pełnomocnictw przez rząd 
i ponowne jego zaprzysiężenie 
jest raczej procedurą pro forma 
i tu się krwi rządowi raczej nie 
za bardzo da się popsuć, pani 
Dalia postanowiła odegrać się 
na wiceministrach.

Jeszcze przed drugą turą 
wyborów prezydenckich napo-
mknęła, że słabym ogniwem w 
rządzie koalicyjnym są wicemi-
nistrowie. A przed dekadą zna-
lazła na potwierdzenie swego 
stwierdzenia „żelazny argu-
ment”: poufną, tajną informację 
na temat „braku przejrzystości 
w pracy wiceministrów”, któ-
rą przekazała głowie państwa 
Służba ds. Badań Specjalnych. 
I właśnie na tej podstawie zo-
stała utworzona „czarna lista” 
z trefnych wiceministrów. Po-
dobno, chociaż temu zaprzecza, 
taką listę posiada premier.

I chociaż nikt jej nie widział, 
nie została nigdzie opublikowa-
na, ani jej nie wyartykułowała 
sama pani prezydent, to jed-
nak w kuluarach rządu i me-
diach krążą pogłoski o tym, że 
służbom „podpadło” 9 wicemi-
nistrów z 5 resortów. Najwię-
cej jakoby wywodzi się z szere-
gów Partii Pracy. Podobno w tym 
spisie są też nazwiska wicemini-
strów oddelegowanych do pracy 
w rządzie przez Porządek i Spra-
wiedliwość oraz AWPL.

Podobno. I chociaż tego sło-
wa używa się powszechnie, to 
wymienia się również nazwi-
ska konkretnych osób. A pani 
Grybauskaitė oświadczyła, iż za-
przysiężenie rządu będzie zwy-
kłą formalnością o tyle, o ile 
ministrowie zechcą pozbyć się 
budzących brak zaufania u pani 
prezydent urzędników. Z jej ust 
padło dosłownie: „apsivalykite” 

Zakładnicy z „czarnej listy”
– oczyśćcie się! I jest to wyłącz-
nie moralna presja, bowiem żad-
nych upoważnień prawnych, by 
decydować o personaliach wice-
ministrów prezydent nie posia-
da. Jest to wyłącznie prerogaty-
wa kierowników resortów.

Wytworzyła się ciekawa sy-
tuacja, a raczej mistrzowsko ją 
stworzyła głowa państwa: prak-
tycznie każdy urzędnik może 
poczuwać się do winy, więc robi 
pośpieszny rachunek sumienia. 
A któżby był tak nieskazitelnie 
czysty, by nie pomyśleć choć 
przez chwilę o tym, że akurat 
zarzuty pani prezydent nie do-
tyczą jego osoby.

Cóż, jedni mają mocne ner-
wy, inni – nie. I już w miniony 
poniedziałek mieliśmy ofiarę 
wojny nerwów. Do dymisji się 
podał jeden z wiceministrów rol-
nictwa Rytis Satkauskas. Jedno-
cześnie zwrócił się do organów 
praworządności prosząc o udzie-
lenie mu całej informacji, na któ-
rej podstawie w przestrzeni pu-
blicznej krążą pogłoski o braku 
przejrzystości w jego pracy. 

 Zresztą inni urzędnicy i mi-
nistrowie też zwrócili się do od-
powiednich organów i służb, by 
zostały sformułowane lub nie 
zarzuty wobec poszczególnych 
osób. Ta psychologiczna zabawa 
pani prezydent rozliczona jest 
właśnie na to, że ktoś się dobro-
wolnie przyzna. Bo dotychczas – 
niestety czy na szczęście – orga-
na praworządności nie postawiły 
oficjalnych zarzutów żadnemu 
biurokracie. Co to oznacza? 
Rzeczywisty brak usterek w 
pracy, czy też brak umiejętności 
odpowiednich służb prowadze-
nia pracy, zbierania dowodów 
i uargumentowanego sformu-
łowania oskarżenia. Na co cze-
kały i nadal czekają odpowied-
nie organa: kiedy urzędnik się 
obłapie, uskuteczni aferę, czy 
w inny sposób zaszkodzi inte-
resom państwa, a potem będzie 
się sądził i udowadniał, że zro-
bił to nieumyślnie. Zaś jeżeli nic 
takiego nie czyni, to w takiej sy-
tuacji w każdym państwie kieru-
jącym się prawem, obowiązuje 
zasada domniemania niewin-
ności.

 U nas jest jednak trochę ina-
czej. Bo chociaż premier ośmie-
lił się stwierdzić w odpowiedzi 
dla dziennikarzy, którzy spyta-
li wprost, czy nie zostaną uka-

rani ci ministrowie, którzy nie 
zechcą się „oczyścić”, że nie je-
steśmy Koreą Południową, tyl-
ko państwem prawa, w którym 
obowiązuje udowodnienie winy, 
to jednak radził skorzystać z za-
sad działania ustawy o ochro-
nie danych osobowych, pre-
wencji korupcji oraz wywiadu 
kryminalnego i zwracać się do 
instytucji ochrony prawa, by te 
przedstawiły informację, która 
by rozwiała wątpliwości o braku 
przejrzystości w pracy. 

 Przewodnicząca Partii Pracy 
z kolei pochwaliła decyzję wice-
ministra rolnictwa, który zdecy-
dował się podać do dymisji i ma 
zamiar bronić swego dobrego 
imienia. Jak na razie jedynie li-
der Porządku i Sprawiedliwości 
twardo twierdzi, że nikt nie ma 
obowiązku reagować na nigdzie 
oficjalnie nie sformułowane za-
rzuty wobec konkretnych osób. 

Kierując myśli wstecz, do mi-
nionego nie tak dawno okresu, 
powstaje wrażenie, żeśmy już się 
gdzieś spotykali z podobnymi 
metodami – dziś stosowanymi 
przez głowę państwa. Wielu pa-
mięta czasy, kiedy potencjalnie 
każdy obywatel mógł być wro-
giem ustroju lub szpiegiem ob-
cego wywiadu, a najwyżsi do-
stojnicy państwowi cynicznie 
stwierdzali, że praktycznie na 
każdą osobę znajdzie się odpo-
wiedni paragraf, o ile trzeba bę-
dzie kogoś oskarżyć.

Minęło 25 lat od kiedy Li-
twa wybiła się na niepodległość 
i zerwała więzy łączące ją z to-
talitarnym, gwałcącym prawa 
człowieka państwem sowieckim. 
Widocznie jednak jest tego za 
mało, by zmienić mentalność 
tych osób, którzy się w tam-
tym systemie nie tylko kształ-
towali, ale formowali jego ide-
ologię. Traf chciał, że akurat 
w tych dniach pani ambasador 
Litwy w Wielkiej Brytanii po-
stawiła zarzuty wobec autorów 
pewnej publikacji, że uznali Li-
twę za kraj, który był w składzie 
ZSRR. Niestety, chociaż wielu 
litewskich patriotów w ciągu po-
nad 50 lat udowadniało, że nie 
cała Litwa jest zsowietyzowana, 
to jednak dzisiejszy brak posza-
nowania zasad państwa prawa 
i praw człowieka, świadczą o 
tym, że o wiele łatwiej jest od-
zyskać formalną niezależność, 
niż zmienić mentalność. 

Zresztą ten pomysł z „czar-
ną listą” nie jest w metodach 
pani prezydent niczym nowym. 
Przypomnieć jedynie trzeba jej 
ulubione stwierdzenia podczas 
dorocznych sprawozdań o „oli-
garchach”, „strukturach”, z któ-
rymi nawoływała – i osobiście 
obiecywała – walczyć, nigdy 
nie nazywając konkretnych na-
zwisk. Jest to, zdaniem politolo-
gów, styl oparty na formowaniu 
wizji zdeterminowanej, o silnej 
woli przywódczyni, skierowany 
na zdobycie uznania tłumu. A 
jako że poziom znajomości pra-
wa jest u nas dość niski, to dla 
części społeczeństwa byle jaki 
mityczny spis czy klan, jest po-
ważnym argumentem słuszno-
ści zarzutów.

Straszenie „czarnymi lista-
mi” jest formą nacisku na ko-
alicję, która nijak nie chce być 
w stu procentach posłuszna 
pani prezydent i poczynić ro-
szady w swych szeregach, czy 
też pozbyć się partnerów, któ-
rych głowa państwa nie życzy 
sobie widzieć wśród rządzących.

Ostatnio, w miniony ponie-
działek, pani prezydent poczy-
niła pewien krok, który moż-
na uznać za próbę „oswojenia” 
członków koalicji. Do urzędu 
prezydenckiego zostali zapro-
szeni liderzy koalicji. Po raz 
pierwszy próg prezydentury w 
roli liderki partii i przewodni-
czącej Sejmu przestąpiła pani 
Graužinienė. W komentarzu 
tego spotkania przez doradców 
pani prezydent znalazły się sło-
wa o tym, że o ile liderzy koali-
cji zechcą usłuchać wskazówek 
głowy państwa, to mają szansę 
na dalsze uczestniczenie w ta-
kich naradach. 

Czy partie zechcą usłuchać 
głowy państwa i pod presją mi-
tycznej „czarnej listy” wymienić 
trefnych wiceministrów, już się 
wkrótce przekonamy – 12 lip-
ca nie za górami. Z pewnością 
niektórzy ministerialni urzęd-
nicy wymagają wymiany, w tym 
też ministrowie, czy ich zastęp-
cy. Ale to ma być robione nie w 
strachu, że jakieś służby mają na 
kogoś haczyk, lecz w roboczej, 
kostruktywnej atmosferze, kie-
dy o pracy urzędnika decydują 
jej wyniki, a nie plotki, pogłoski, 
domniemania.

Z drugiej strony, wicemini-
strowie są figurami politycz-

nymi. A dla polityka niezwy-
kle ważna jest opinia. Takie 
„czarne listy” mogą ją znisz-
czyć bardzo łatwo. I czy nie o 
to w tym „czarnym” skanda-
lu chodzi. Pani prezydent wy-
raźnie przekracza próg swoich 
kompetencji, bo nawet mini-
strów mianuje premier za zgo-
dą głowy państwa (pamiętamy, 
jak to się opornie odbywało), a 
co do wiceministrów, to nawet 
premier za bardzo nie wchodzi 
w to, kogo minister chce mieć 
do pomocy. Zresztą na Litwie 
po kolejnych wyborach parla-
mentarnych odbywa się ścisły 
podział pomiędzy partiami (w 
zależności od tego ile miejsc 
w Sejmie zdobywają), do kogo 
jakie ministerstwa będą nale-
żały i ile tek ministrów i ich 
zastępców otrzyma każda z 
partii. Nie jest to sympatycz-
ny układ. Ale tak się dzieli u 
nas władzę. Prawda, dobrze by 
było, by przy takim „porząd-
ku” nie zapominano również 
o tym, że bierze się w swe ręce 
nie tylko władzę, ale też od-
powiedzialność za jej sprawo-
wanie w resorcie, na swe bar-
ki. Tylko taki „układ” mógłby 
pohamować apetyt partii, któ-
re starają się uszczknąć dla sie-
bie jak najwięcej władzy. Bo do-
skonale wiedzą, że co się użyje 
za kadencji, to się będzie mia-
ło. O odpowiedzialności nikt 
nie myśli, bowiem jej po pro-
stu nikt od sprawujących wła-
dzę tak naprawdę nie wymaga.

Zabawa pani prezydent w 
„czarne listy”, walkę z mitycz-
nymi „klanami oligarchów” też 
nie ma na celu wymuszenia tak 
potrzebnej nam wszystkim od-
powiedzialności, a jedynie po-
słuszeństwa: ślepego, niewolni-
czego. Bo ktoś, wydaje się, uznał 
siebie za wszystkowiedzącą i 
nieomylną wybrankę narodu. 

Janina Lisiewicz 

TEN POMYSŁ Z „CZARNĄ 
LISTĄ” NIE JEST W 
METODACH PANI 
PREZYDENT NICZYM 
NOWYM

O WIELE ŁATWIEJ 
JEST ODZYSKAĆ 
FORMALNĄ NIEZALEŻNOŚĆ, 
NIŻ ZMIENIĆ 
MENTALNOŚĆ
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Bieg „10 km na 10 lat”
Z okazji 10. rocznicy 

przystąpienia Litwy i Polski 
do UE, MSZ RL oraz Amba-
sada RP w Wilnie zapraszają 
do udziału w biegu „10km na 
10 lat w Unii Europejskiej” w 
dniu 29 czerwca.

Tę ważną dla obu państw 
rocznicę postanowiono 
uczcić w nietypowy sposób 
– biegiem symbolizującym wytrwałość i hart ducha. Ten 
międzynarodowy bieg oprócz podkreślenia sukcesu poli-
tycznego, promuje także  ideę zdrowego życia w Europie.

Litewski minister spraw zagranicznych L. Linkevičius 
powiedział, że członkostwo w UE było jedną z najlepszych 
decyzji Litwy. „Jako członkowie Unii Europejskiej mamy 
możliwość uczestniczyć nie tylko w tworzeniu przyszło-
ści Europy, szerzeniu wartości europejskich poza jej gra-
nicami, ale także wzmacnianiu państwowości i bezpie-
czeństwa Litwy”.

„Wejście Litwy i Polski  do UE trwale przypieczętowało 
sukces transformacji demokratycznej rozpoczętej w 1989 
r. Jest to z pewnością jedno z  największych osiągnięć mi-
nionej dekady, wspólnych osiągnięć m.in. Polski i Litwy” 
– powiedział ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Długoletni animator sportowy organizujący przedsię-
wzięcie Evaldas Martinka stwierdził, że bieg to sport jed-
noczący wszystkie narody, ludzi  w różnym wieku oraz w 
różnych zawodach, w którym mogą brać  udział wszyscy 
entuzjaści. „Bieg jednoczy wszystkich – zarówno zawo-
dowców, jak i amatorów, a także młodzież oraz ludzi w 
wieku starszym, mieszkańców Litwy oraz państw sąsied-
nich. W Wilnie po raz pierwszy odbędzie się bieg poświę-
cony uczczeniu wydarzenia politycznego. Przystąpienie 
do UE zostanie uczczone przez całą wspólnotę biegaczy” 
– powiedział organizator maratonu, szef spółki „Sporto 
renginiai” Evaldas Martinka .

Bieg „10 km na 10 lat” odbędzie się w dniu 29 czerw-
ca, w niedzielę,  start o godz. 10:00,  ul. Upes, przy Bia-
łym moście. Ci, którzy chcą wziąć udział w biegu, mogą 
już teraz zarejestrować się na stronie http://10for10.eu/. 
Do wyboru są dystancje  1 km  (dzieci) oraz 5 km i 10 km.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają specjalnie na tę 
okazję przygotowane koszulki, medale i dyplomy.

Sponsor biegu „10 km na 10 lat” – „PZU Lietuva”.
Partnerzy przedsięwzięcia: OPP „Sveikas miestas” 

(„Zdrowe miasto”), Samorząd m. Wilna, OPP „Sporto 
renginiai” („Imprezy Sportowe”).

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie zaprasza na tradycyjne śiwęto „NOC ŚWIĘTO-
JAŃSKA”,  które odbędzie się 23 czerwca przy Ośrodku Kultury w Rudominie. Początek imprezy o 
godz. 20:00. W programie zaplanowane są  obrzędy świętojańskie,  atrakcyjne gry i konkursy z nagro-
dami, puszczanie wianków, szukanie kwiatu paproci oraz wiele innych atrakcji dorosłym i dzieciom. 
Czakać na Państwa będą tradycyjne potrawy kuchni ormiańskiej i tatarskiej, przygrywać do tańca 
będą kapele, a gwiazdą wieczoru będzie prześliczna Katarzyna Niemyćko ze specjalnym programem. 
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Wszystkim Janinom i Janom w Dniu Patrona moc serdecznych ży-
czeń: zdrowia, pogody ducha, optymizmu i wiary, że życie jest pięk-
ne, a dobry Bóg zawsze o nas pamięta

składa Alicja Pietrowicz, prezes Wileńskiego Oddziału Miejskie-
go ZPL 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 60-lecia 
Urodzin Pani Janinie JAROSZ najser-
deczniejsze życzenia: 

Szczęścia, zdrowia, powodzenia. 
Niech Ci słońce jasno świeci 
I w radości dzień przeleci. 
Niech odejdą smutki, troski,
By nastąpił dzień radosny. 
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka. 
I choć skromnie ułożone 
Są dla Ciebie przeznaczone.

Koło ZPL w Nowych Święcianach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 85-lecia Urodzin Szanownej Pani Ma-
rii BUŁDOWSKIEJ życzymy: długich lat życia przepełnionych zdro-
wiem i szczęściem, dni pełnych radości i miłości bliskich osób oraz 
wszelkich łask Bożych.

Jezioroski Oddział Związku Polaków na Litwie i koło ZPL  
w Czepukiszkach
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2014 r.”

Szczere wyrazy współczucia  
rodzinie państwa 

Leszczyńskich 
z powodu śmierci 

brata Konstantego 
składa Wileński Oddział Miejski ZPL

W ciężkiej chwili utraty Męża i Ojca – 

Stanisława Michalkiewicza 
– łączymy się w żalu i składamy  

szczere wyrazy współczucia żonie,  
dzieciom oraz całej rodzinie 

koledzy-dziennikarze z  
koła ZPL „Słowo i Głos”

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

rodzinie i bliskim 

z powodu śmierci 

Stanisława Michalkiewicza
składają przyjaciele  

z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie 
z kierownik Lilią Kiejzik

Szczere wyrazy współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

Stanisława Michalkiewicza 
żonie i dzieciom oraz całej rodzinie 

składa Wileński Oddział Miejski ZPL

Z powodu śmierci kolegi-dziennikarza 

Stanisława Michalkiewicza 
wyrazy szczerego współczucia 

rodzinie i bliskim

składają koledzy z redakcji  
„Magazynu Wileńskiego” i „Naszej Gazety”

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie 

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

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.

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.

Z powodu śmierci dziennikarza 

Stanisława Michalkiewicza 
szczere wyrazy współczucia 

rodzinie i bliskim

składa ZG Związku Polaków na Litwie

Pamięci kolegi
16 czerwca pożegnaliśmy kolegę, redaktora polskiej audycji 

Radia Litewskiego Stanisława Michalkiewicza. Jego życie zgasło 
po długiej i ciężkiej chorobie, z którą próbował dzielnie wal-
czyć. Niestety, nie dał rady, chociaż w życiu potrafił sprostać 
jakże wielu wyzwaniom: dobrze sobie radził w roli nauczycie-
la-polonisty, był zdolnym dziennikarzem, doskonałym konfe-
ransjerem polskich imprez, niezrównanym tancerzem „Wilii”. 
Potrafił się też sprawdzić jako mąż i ojciec: wraz z żoną Haliną 
wychowywali trójkę dzieci. Był zawsze pogodny i życzliwy wo-
bec ludzi, potrafił się przyjaźnić i był lubiany przez kolegów. 
Miał wprost fantastyczne poczucie humoru, co zjednywało mu 
jakże wielu ludzi. Lubił teatr i podróże, był ciekaw świata i lu-
dzi – z każdym znajdywał wspólny język. Był tak potrzebny 
mamie, rodzinie, przyjaciołom... 

Śp. Stanisław Michalkiewicz urodził się 5 marca 1957 roku 
we wsi Ciechanowiszki. Tam też ukończył szkołę średnią i pod-
jął studia polonistyczne w ówczesnym Instytucie Pedagogicz-
nym. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel, m. in. w swojej 
rodzinnej szkole w Ciechanowiszkach i innych placówkach 
rejonu wileńskiego. W roku 1991 podjął się pracy spikera i re-
daktora polskiej audycji Radia Litewskiego. Miał w swym do-
robku dziennikarskim  wiele ciekawych audycji, interesujących 
spotkań z ludźmi. Kochał język ojczysty, o którego poprawność 
dbał, polską kulturę, był wielce zaangażowany w sprawy spo-
łeczności polskiej, udzielał się też jako rodzic w szkole, gdzie 
uczyły się jego dzieci. 

Dziś nie ma go już z nami, ale w naszej pamięci pozostanie 
jako wspaniały  kolega, kochający mąż i ojciec, światły, otwarty 
człowiek. Niech mu Ziemia Wileńska, którą kochał i do roz-
kwitu której się przyczyniał, będzie lekką. Stanisław  Michal-
kiewicz spoczął na cmentarzu w Paluliszkach.




