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Narodziny  
żołnierza  
polskiego

 – właśnie tak, inicjatywę powołania Pierwszej Kompanii Kadrowej i wymarszu jej  
z krakowskich Oleandrów na ziemie znajdujące się pod zaborem rosyjskim, nazwał  
komendant Pierwszej Kadrowej, późniejszy Naczelny Wódz i Marszałek Józef Piłsudski. 
O tym dniu mówił: „W ciężkich przejściach, podczas cierniowej drogi na polach bitew, 
w więzieniach i obozach jeńców obchodzono tę rocznicę, jako święto żołnierskie. (...) 
Krew Waszych przodków pisała w dziejach smutne „nie zginęła”. Wy szczęśliwsi, krwią 
swą piszecie: „żyje”. I zginąć nie może. (...)”. 
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RYBACY NAS OBRONIĄ!
Na fali patriotycznego zrywu i nasilają-
cego się powszechnego pędu do obro-
ny kraju przed potencjalnym militarnym 
zagrożeniem, z dość oryginalną inicja-
tywą wystąpili litewscy rybacy. Otóż, 
wiadomo, że ostatnimi laty zarówno po-
łów ryb, jak i ich realizacja coraz trudniej 
się dają posiadaczom litewskich kutrów 
rybackich – część z nich nawet prze-
niosła się do łotewskich portów, gdzie 
skup ryb i ich przetwórstwo są o wiele 
lepiej realizowane. W tej sytuacji litew-
scy właściciele rybackich stateczków 
wpadli na pomysł, że ich kutry mogłyby 
się przyczynić do wzrostu obronności 
kraju. Z taką inicjatywą zwrócili się do 
kancelarii prezydenta. Jak mówili dzien-
nikarzom Litewskiej TV rybacy, ich kutry 
– obecnie zarejestrowanych jest około 
40 – były (i nadal są) produkowane w 
Rosji w dwóch wersjach: do połowu 
ryb, jak też na potrzeby marynarki wo-
jennej. Więc uważają, że po niewielkich 
udoskonaleniach swoich stateczków, 
mogliby pełnić funkcje patrolowania 
granicy morskiej, prowadzenia działań 
wywiadowczych, a nawet wyławiania i 
stawiania min. Ich zdaniem, trałowanie 
ławicy ryb praktycznie niczym się nie 
różni od przeszukiwania dna morskie-
go w celu usunięcia min. Rozważają 
też rybacy możliwość ustawienia na 
kutrach rybackich broni maszynowej 
i nawet lekkich armatek. Prawda, za-
znaczają, że misji tej nie podjęliby się w 
pojedynkę, a pod opieką sił marynarki 
wojennej, której żołnierze odpowiednio 
by ich przeszkolili, wyposażyli w odpo-
wiedni sprzęt...
Kancelaria prezydenta propozycję 
rybaków litewskich skierowała do re-
sortu marynarki wojennej. Eksperci 
od wojskowości, co prawda, dzięku-
jąc rybakom za ofiarność nie byli tą 
inicjatywą wielce zachwyceni. Uwa-
żają (chyba słusznie), że trzeba się 
nad nią dobrze zastanowić. Z całą 
pewnością. Bo jednak połów ryb i 
min, delikatnie mówiąc, trochę się 
różni. Wydaje się to oczywiste nawet 
dla cywila bez aspiracji do roli asa od 
wojskowości. 
Czy litewscy rybacy tego nie wiedzą? 
Owszem, tylko w tym ogólnym pędzie 
podnoszenia poziomu obronności kra-
ju uznali, że jak na połowie ryb zarobić 
się nie  da, to przynajmniej te swoje 
stare łajby – wyraźnie widać, że ich 
kutry przeżywają już nie pierwszą mło-
dość – „upiększą” techniką wojskową, 
przy okazji wymalują, podłatają... Ot, 
zafundują sobie taki kwiatek do ko-
żucha. Prawda, może się on okazać 
zbyt drogi, a korzyść – mizerna. Nic to,  
jedno jest najważniejsze: duch woj-
skowości w narodzie żyje. 

NA WOJSKOWYM CMENTARZU ODDANO HOŁD POLSKIEMU ŻOŁNIERZOWI – LEGIONIŚCIE
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Tradycyjnie, w dniu 15 sierp-
nia – Święta Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i polskiej 
victorii nad wojskami bolszewic-
kimi pod Warszawą, przy Mauzo-
leum Matki i Serca Syna, grobach 
spoczywających tu legionistów 
oddawany jest hołd tym, kto po 
123-letniej nocy rozbiorów i nie-
woli wskrzesił wolną Ojczyznę i 
stanął murem w obronie Europy 
i świata przed bolszewicką agresją 
– polskiemu żołnierzowi.

Tego roku przybyłych na Ros-
sę rodaków witali lotem nad ne-

W dniu Święta Wojska Polskiego – rocznicy Bitwy Warszawskiej – członkowie Związku Polaków na Litwie,  
przedstawiciele społeczności polskiej i placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie uczcili pamięć 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy – bohaterów walk o niepodległą Ojczyznę na Rossie w Wilnie, na 
cmentarzu wojskowym legionistów w Duksztach Starych w rejonie ignalińskim oraz w Zułowie i Miednikach.

kropolią polskie myśliwce. Tak 
uczcili Święto Wojska Polskiego 
piloci z Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego Orlik 5, pełniący 
służbę w ramach misji NATO Bal-
tic Air Policing – strzegący nieba 
nad trzema bałtyckimi krajami.

Hołd polskiemu żołnierzowi 
przy płycie, gdzie spoczywa Ser-
ce Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
oddali: ambasador RP na Litwie 
Jarosław Czubiński, konsul ge-
neralny Stanisław Cygnarowski, 
attache wojskowy, płk Zbigniew 
Szlęk, senator RP Piotr Benedykt 

Zientarski, prezes Związku Pola-
ków na Litwie, poseł Michał Mac-
kiewicz wraz z delegacjami od-
działów Związku, przedstawiciele 
„Polskiej Macierzy Szkolnej”, 
kombatanci, harcerze, wilnianie 
reprezentujący stowarzyszenia 
twórcze i organizacje, samorzą-
dowcy.

Przemawiając podczas uro-
czystości płk Zbigniew Szlęk 
przypomniał chlubne karty hi-
storii polskiego oręża oraz na-
wiązał do dnia dzisiejszego, kiedy 
żołnierz polski strzeże pokoju w 

ramach misji międzynarodowych. 
Zebrani modlili się w intencji żoł-
nierzy wraz z księdzem Mirosła-
wem Grabowskim, a melodie woj-
skowe oddały ducha żołnierza, 
dla którego Bóg, honor i Ojczy-
zna zawsze były drogowskazem.

Po południu przedstawicie-
le Związku Polaków na Litwie 
z oddziałów miasta Wilna oraz 
poszczególnych rejonów udali 
się do Dukszt Starych w rejonie 
ignalińskim, gdzie z inicjatywy 
Związku odnawiany jest cmen-
tarz wojskowy legionistów. Prak-
tycznie całkowicie zdewastowa-
ne miejsce spoczynku żołnierzy 
poległych w latach 1919-1920 
dzięki nieobojętności mieszkań-
ca Dukszt Andrzeja Pupisa, któ-
ry opowiedział o zapomnianym 
cmentarzu prezesowi Wisagiń-
skiego Oddziału ZPL, a ten z kolei 
powiadomił o miejscu spoczyn-
ku legionistów prezesa Związku, 
znalazło się pod opieką ZPL. W 
ciągu ostatnich lat, dzięki zaan-
gażowaniu prezesa Michała Mac-
kiewicza i wsparciu finansowemu 
Państwa Polskiego, opuszczone-
mu cmentarzowi zostaje przy-
wrócony należyty wygląd. Przed 
siedmioma laty zostały odbudo-
wane pierwsze groby i ustawiony 
kamień pamiątkowy – w hołdzie 
żołnierzom-legionistom, którzy 
w toku walk wypędzali bolszewi-
ków z ziemi polskiej przez Inf-
lanty i Latgalię. Tego roku udało 
się odnowić kolejnych 20 gro-

bów. Obecnie pięćdziesiąt mo-
gił pokrywają nowe płyty wraz z 
krzyżami. Dzięki zachowanym 
w Polsce dokumentom udało się 
ustalić dokładne miejsce spoczyn-
ku poszczególnych osób. To za-
ledwie połowa grobów, spoczy-
wających tu obrońców Ojczyzny 
poległych w walkach i zmarłych 
od ran. Jak zaznaczył, zabiera-
jąc głos podczas uroczystości na 
cmentarzu Michał Mackiewicz, 
prace będą trwały nadal i pamięć 
o żołnierzach odrodzonego Woj-
ska Polskiego zostanie należycie 
uczczona. 

Ofiarę żołnierzy uczcili zebra-
ni modlitwą Anioł Pański oraz 
wzruszającymi deklamacjami i 
piosenkami zaprezentowanymi 
przez aktorów Polskiego Studia 
Teatralnego w Wilnie (kierow-
nik Lilia Kiejzik). Czerwone i 
białe róże wraz z zapalonymi na 
grobach żołnierskich zniczami 
oraz warta honorowa harcerzy 
były tymi wyrazami szacunku i 
pamięci, jakie dziś mogliśmy im 
ofiarować.

Na uroczystość do Dukszt 
Starych licznie przybyli przedsta-
wiciele Jezioroskiego oraz Wisa-
gińskiego Oddziałów Związku, 
którzy zaprosili gości na  wieczor-
nicę do Domu Wspólnot Narodo-
wych w Wisagini. 

Kolejna uroczystość poświę-
cona Świętu Wojska Polskiego od-
była się 16 sierpnia w Zułowie. 
Tu, przy zasadzonych w Alei Pa-
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CMENTARZ WOJSKOWY W DUKSZTACH STARYCH – ODBUDOWA TRWA

Narodziny żołnierza polskiego
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INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA I LEGIONY – TO POLSKIE DROGI DO WOLNOŚCI – CZEŚĆ ICH BOHATEROM
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mięci Narodowej dębach usta-
wiono kolejne dwie stele: pamię-
ci czynu powołanej przez Józefa 
Piłsudskiego przed stu laty Pierw-
szej Kadrowej, z której powstały 
legiony oraz 220 rocznicy Insu-
rekcji Kościuszkowskiej – powsta-
nia zbrojnego, które w roku 1794 
było rozpaczliwą próbą zapobie-
żenia rozdarcia Ojczyzny przez 
trzech zaborców.

Symboliczne, że to właśnie 
Kraków – stolica królów polskich 
– był świadkiem wymarszu Pierw-
szej Kadrowej oraz przysięgi Ta-
deusza Kościuszki – naczelnika  
Insurekcji.

24 marca 1794 po odprawie 
oficerów garnizonu krakowskie-
go, Tadeusz Kościuszko wraz z 
Józefem Wodzickim udali się na 
Mszę św. do kościoła kapucynów, 
po wysłuchaniu której w domku 
loretańskim złożyli u stóp ołtarza 
szable – zostały one poświęcone. 
Następnie ująwszy szable w dło-
nie ślubowali, że gotowi są oddać 
swoje życie dla obrony ojczyzny. 
Około godziny 10.00 na Rynku 
Krakowskim pojawił się Tadeusz 
Kościuszko, który po odczytaniu 
Aktu Powstania złożył przysięgę: 
„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysię-
gam w obliczu Boga całemu Na-
rodowi Polskiemu, iż powierzo-
nej mi władzy na niczyj prywatny 
ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla 
obrony całości granic, odzyskania 
samowładności Narodu i ugrun-
towania powszechnej wolności 
używać będę. Tak mi Panie Boże 
dopomóż i niewinna męka Syna 
Jego”.

Po kolejnych dwóch Powsta-
niach – Listopadowym i Stycznio-
wym, ponad stu latach niewoli, 
urodzony w Zułowie, wycho-
wany na ideałach powstańczych 

komendant Józef Piłsudski po-
prowadził swoich żołnierzy z 
krakowskich Oleandrów o wol-
ną Polskę się bić.

Już w wolnej Polsce, 31 lip-
ca 1919 roku, w odezwie do żoł-
nierzy jako Wódz Naczelny, tak 
o tym mówił: „Po upadku Polski 
każde pokolenie zrywało się do 
walki o utracony byt niepodle-
gły, każde pokolenie słało na pole 
bitwy żołnierza, jako przedstawi-
ciela siły Ojczyzny, by krwią ser-
deczną wpisywał w księgę dzie-
jów: „Jeszcze nie zginęła”. 

Ulegali pod przemocą, szli jak 
wierni żołnierze na śmierć, zalud-
niali mroźny Sybir lub ginęli w tu-
łaczce po szerokim świecie.

Po ostatniej klęsce 63 roku za-
legła nad Polską czarna noc nie-
woli, noc beznadziejna. Zdawa-

Narodziny żołnierza polskiego

ło się, że już nowe pokolenia nie 
odważą się stanąć do walki, że za-
borcy zatryumfowali na zawsze. 
Imię Polski zostało wymazane z 
pamięci świata, a naród szedł na 
poniewierkę, jak każdy niewol-
nik.

I stanęło przed Polską w dzień 
wybuchu wojny światowej wielkie 
zagadnienie. Brat musiał iść na 
brata, syn miał strzelać do ojca, 
gdyż wojna między zaborcami sła-
ła setki tysięcy Polaków, by wal-
czyli przeciw sobie, nie za własne 
istnienie, lecz dla dobra swych pa-
nów i zaborców.

W tym ciężkim momencie, w 
najswobodniejszej części Polski, w 
Krakowie stanęła do boju garść 
młodzieży, robotników i chłopów, 
by w rozpaczliwej chwili próbo-
wać walczyć nie pod obcym, lecz 

pod własnym sztandarem, by 
umierać na polu bitwy nie jako 
żołnierz z pod obcego znaku, lecz 
jako żołnierz polski.

Było to w dniu 6 sierpnia, gdy 
sformowana w ten sposób dru-
żyna pod moją komendą stanęła 
pod bronią, jako pierwsza kom-
pania kadrowa przyszłych wojsk 
polskich.

Były to nowe narodziny żoł-
nierza polskiego. (...)”.

Poświęcenia stel dokonał wi-
kariusz z Podbrodzia ks. Andrzej 
Gaicauskas. W oddaniu hołdu 
twórcy Wojska Polskiego – legio-
nów udział wzięli licznie przyby-
li rodacy z Trockiego, Święciań-
skiego, Wileńskiego Oddziałów 
ZPL, goście z Macierzy, konsul 
generalny Stanisław Cygnarow-
ski oraz senator, członek senac-
kiej Komisji do Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za granicą 
Piotr Benedykt Zientarski. Za-
bierając głos senator RP wyraził 
słowa wdzięczności pod adresem 
tych, komu leży na sercu pamięć. 
Był pełen uznania dla inicjatywy 
odbudowy Zułowa – miejsca waż-
nego dla każdego Polaka.

Dziś w Alei Pamięci Narodo-
wej szumią dęby nad 20 stelami 
upamiętniającymi chlubnych sy-
nów narodu i wydarzenia, któ-
re odegrały ważną rolę w naszej 
historii.

Z patriotycznym programem 
również w Zułowie wystąpiło Pol-
skie Studio Teatralne, któremu 
towarzyszyła para taneczna ze 
„Zgody”. Mazur wykonany na 
zułowskiej murawie w takt wzru-
szającej melodii nie pozostawił ni-
kogo obojętnym. A słowa poezji 
przeplatane piosenkami stwo-
rzyły jakże barwny, bohaterski i 
tragiczny obraz historii wojska i 
żołnierzy, którzy za wolność i nie-
podległość Ojczyzny często odda-

wali swe młode życie daleko od 
granic Rzeczypospolitej.

Obchody święta oręża pol-
skiego wieńczyły uroczystości w 
Miednikach, gdzie już tradycyjnie 
po Mszy św. w kościele pw. św. Ka-
zimierza oddano hołd Nieznane-
mu Żołnierzowi Wojska Polskie-
go na miejscowym cmentarzu. 
Należy odnotować liczny udział, 
obok przedstawicieli organizacji 
polskich i władz rejonu wileńskie-
go, młodzieży harcerskiej oraz z 
Polskiego Studia Teatralnego i  w 
tym patriotycznym akcie.

Z kolei w Miednickim Ośrod-
ku Kultury, z inicjatywy Klubu 
Sztuki Teatralnej i Edwarda Kiej-
zika, zaprezentowano uzbrojenie 
AK, częstowano  przysmakami 
kuchni żołnierskiej, a na program 
artystyczny imprezy złożyły się 
występy Polskiego Studia Te-
atralnego oraz zespołu „Burza” 
z Polski, który patriotyczne treści 
przekazuje w pop-folkowej opra-
wie. Kierownik PST oraz aktorzy 
są wdzięczni prezesowi ZPL Mi-
chałowi Mackiewiczowi za moż-
liwość udziału w upamiętnianiu 
ważnych wydarzeń w naszej hi-
storii oraz dziękują Wileńskiemu 
Rejonowemu Oddziałowi ZPL, 
Ambasadzie RP, wydziałowi kon-
sularnemu za wsparcie finanso-
we, umożliwiające realizację pro-
gramu.

Obchody Święta Wojska Pol-
skiego na Litwie stały się kolejną 
lekcją historii, która przypomnia-
ła nam tych, którzy w toku burz-
liwych dziejów naszego narodu 
nieraz musieli chwytać za broń, 
by bronić Ojczyzny, wolności i ho-
noru. Dzięki nim Rzeczpospolita 
nie zginęła z mapy świata, jak tego 
pragnęli jej wrogowie.

Janina Lisiewicz
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W ALEI PAMIĘCI NARODOWEJ WYŚWIĘCONE ZOSTAŁY KOLEJNE STELE

fot. Paweł Stefanowicz

NA CMENTARZU W MIEDNIKACH KRÓLEWSKICH PRZY GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA – AKOWCA Z WILEŃSZCZYZNY
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Jubileusz „Czerwonych Maków” 

16 sierpnia br. w Jawniunach obchodzono piękny jubileusz – 25-lecie polskiego zespołu 
ludowego „Czerwone Maki”. Stał się on znaczącym akcentem X Festynu Kultury Polskiej 
„Śpiewaj z nami”, który organizowany jest z inicjatywy Szyrwinckiego Oddziału  
Rejonowego ZPL. 

„Czerwone Maki” są jedy-
nym polskim zespołem w rejo-
nie szyrwinckim. Prezentuje on 
gminę jawniuńską na wszyst-
kich ogólnorejonowych im-
prezach, występuje w różnych 
zakątkach Litwy, tam, gdzie są 
Polacy, dla których droga jest  
podwileńska polska pieśń ludo-
wa. Zespół powstał w 1989 r., 
tuż po założeniu w Jawniunach 
pierwszego koła Związku Po-
laków na Litwie. Właśnie wte-
dy objęłam kierownictwo tym 
kolektywem i do dziś jesteśmy 
razem. Od tamtego pamiętne-
go i jakże ważnego dla nas, Po-
laków zamieszkałych w rejonie 
szyrwinckim, dnia wiele wody 
upłynęło, były chwile podniosłe 
i upadki, ludzie przychodzili i 
odchodzili – zmieniał się skład 
zespołu, ale zespół przetrwał i 
nadal śpiewa. Bo ten śpiew wy-
pływa z głębi serca, jest wyra-
zem naszego umiłowania ro-
dzimej kultury, polskich jej 
pierwiastków na tej ziemi. Cie-
szymy się, że ludziom, dla któ-
rych śpiewamy, nasza twórczość 
się podoba. 

Obecnie w zespole mamy 12 
członków. Są to przedstawiciel-
ki płci pięknej. Przed laty, na 
początku naszej działalności 
mieliśmy też grupę mężczyzn, 
którzy, niestety, z różnych przy-
czyn odeszli. Zespolanki wiele 
trudu wkładają w organizowa-
nie corocznych festynów kul-
tury polskiej „Śpiewaj z nami”. 
Tego roku festyn odbył się już 

po raz 10., więc świętowaliśmy 
wspólnie nasze jubileusze. Na 
festyn do Jawniun chętnie przy-
bywają mieszkańcy z okolicz-
nych wsi i miasteczek, a także 
rodacy, którzy dawno opuścili 
te okolice i żyją w dużych mia-
stach i innych regionach Litwy.

W przededniu jubileuszo-
wej imprezy, w mejszagolskim 
kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny zo-
stała odprawiona Msza św. w in-
tencji  wszystkich zespolaków:  
obecnych i byłych, którzy śpie-
wali z nami w ciągu wielu lat. 
Podczas modlitwy dziękowa-
liśmy za dar wiary, za działal-
ność i wytrwałość, pokój w ro-
dzinach i na świecie. Modląc 
się,  pamięcią ogarnialiśmy też 
tych, którzy odeszli do Pana.

Na scenie jubileuszowego 
jawniuńskiego festynu, usta-
wionej w malowniczym miej-
scu osiedla, wystąpiły zespoły z 
Wileńszczyzny i Białorusi: or-
kiestra dęta  ze Szkoły Sztuk 
Pięknych im. St. Moniuszki 
w Solecznikach, zespół „Tro-
czanie”, schola młodzieżowa 
z kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Mejszagole, „Mejszagolanki”, 
kapela wiejska z Muśnik (rej. 
szyrwincki),  grupa rodzinna 
Kasparów, „Kapela Podwileń-
ska”,  pełen młodzieńczej we-
rwy folkowy zespół białoruski  
„Lalki Interneiszen”  i , oczy-
wiście,  „Czerwone Maki”. Ze-
spół z okazji jubileuszu wydał 

swoją pierwszą płytę, a przed 
publicznością zaprezentował 
się w nowych strojach, ufun-
dowanych przez Ministerstwo 
Kultury Litwy. 

Festyn oraz obchody ćwierć-
wiecza „Czerwonych Maków” 
swoją obecnością zaszczycili 
dostojni goście: proboszcz para-
fii mejszagolskiej, ksiądz dzie-
kan Józef Aszkiełowicz, prezes 
Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie i Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału ZPL, europoseł Wal-
demar Tomaszewski, posłanka 
na Sejm RL Rita Tamašunienė, 

merowie rejonów szyrwinckie-
go i solecznickiego: Vincas Ja-
siukevičius i Zdzisław Palewicz, 
wicemer rejonu trockiego Ma-
ria Pucz, dyrektor administra-
cji rejonu szyrwinckiego  Elena 
Davidavičienė oraz śpiewająca 
w zespole wicedyrektor Rasa 
Tamošiunienė. Przyjechali też 
rodacy z Druskienik – członko-
wie Druskienickiego Oddzia-
łu ZPL wraz z prezes Heleną 
Ališkevičienė oraz radni rejonu 
szyrwinckiego.  

Były gratulacje i prezen-
ty, życzenia oraz odśpiewane 

„Sto lat”, które jak zawsze swo-
im dźwięcznym głosem zainto-
nował ksiądz dziekan. Były też 
świąteczne fajerwerki.

Zabierając głos Waldemar 
Tomaszewski podziękował 
członkiniom zespołu za to,   że 
pielęgnują kulturę polską na 
Ziemi Szyrwinckiej. Podkre-
ślił też działalność miejsco-
wych oddziałów ZPL (wiosną 
obchodził on swoje 25-lecie) 
oraz AWPL, którym kieruje po-
słanka Rita Tamašunienė. Pre-
zes AWPL odnotował, że Pola-
cy z rejonu szyrwinckiego mają 
swoich przedstawicieli w samo-
rządzie i administracji rejonu, 
którzy dobrze sobie radzą w 
sprawowaniu władzy w koalicji.

Posłanka Rita Tamašunienė, 
składając życzenia w imieniu 
frakcji sejmowej AWPL: posłów 
oraz wiceprzewodniczącego Sej-
mu RL Jarosława Narkiewicza,  
dziękowała zespolankom za to, 
że potrafiły odrodzić wiele zapo-
mnianych miejscowych polskich 
pieśni. Słowa uznania szanowni 
goście kierowali też pod adre-
sem kierownictwa zespołu: Te-
resy Radziun i mojej skromnej 
osoby. Od  pierwszych dni po-
wstania „Czerwonych Maków” 
wspólnie dbamy o to, by śpiew 
nasz przysparzał  chwały Bogu 
i niósł radość ludziom.

Członek Szyrwinckiego Od-
działu Rejonowego ZPL Hen-
ryk Grydziuszko na cześć jubi-
leuszu „Czerwonych Maków” 
zorganizował rajd rowerowy, 
w którym czynny udział wzię-
ła również młodzież. Rowerzy-
ści modlili się przy krzyżach we 
wsiach Jawniuny, Antonajcie, 
Ejciuny, Szawle,  Stepary. Przy 
stawianiu krzyży w tych miej-
scowościach zespół brał udział 
wraz ze śp. księdzem prałatem 
Józefem Obrembskim. Należy 
dodać, że żona pana Grydziusz-
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Jubileusz „Czerwonych Maków” Wieści z Wędziagoły
ki,  śp. Maria Grydziuszko była 
wśród pierwszych zespolanek. 
Członkinią zespołu była też 
ich córka – Wiesława (obecnie 
śpiewa w zespole „Mejszago-
lanki”).

Zespół szczyci się tym, że 
w swoim repertuarze ma sporo 
własnych piosenek, napisanych 
o zespole. Słuchając tych pieśni 
można odtworzyć twórczy ży-
ciorys „Czerwonych Maków”: 
od powstania, aż do dnia dzi-
siejszego. Te piosenki znalazły 
się również na naszej płycie pt. 
„25. Czerwone Maki”.

Ich słowa zostały napisane 
przez Władysławę Orszewską-
Kursevičienė, zaś z dobraniem 
odpowiednich melodii, jako 
kierownik zespołu, musiałam 
radzić sobie sama.

Jubileuszowy festyn trwał 
do późnego wieczora. Został 
uwieńczony wesołą zabawą, 
podczas której rej wiedli  go-
ście z Białorusi. 

Prowadząca święto Edyta 
Tamošiūnaitė, o miejscowych 
rodakach,  członkiniach zespo-
łu „Czerwone Maki”, między 
innymi, powiedziała: „Nigdy 
się nie poddali, nigdy nie zwąt-
pili, nie stracili nadziei – swoim 
śpiewem chwalą Boga i cieszą 
ludzi. Zachowują pieśń  śpie-
waną tu przed wiekami – jest to 
słuszna, warta życia i poświęce-
nia działalność”.

Zespół z całego serca dzięku-
je Edycie Tamošiūnaitė za reży-
serię i prowadzenie, miłe słowa i 
serdeczny uśmiech oraz Renacie 
Kowaluk za wspaniałe dekora-
cje, które upiększyły scenę.

Chciałabym też podzięko-
wać wszystkim sponsorom, 
bez których wsparcia, święto – 
podwójny jubileusz – festynu 
i zespołu nie mogło by się od-
być. Więc serdeczne „dziękuję” 
kieruję do: Zarządu Głównego 
ZPL, Wileńskiego Rejonowe-
go  Oddziału ZPL, Minister-
stwa Kultury Litwy – działu 
mniejszości narodowych, sa-
morządu rejonu szyrwinckie-
go, samorządu rejonu solecz-
nickiego, posłanki na Sejm Rity 
Tamašunienė, zespołu „Trocza-
nie”, spółki akcyjnej „Amber 
Grid”, spółki akcyjnej „NTEX”, 
spółki akcyjnej „Biodegra”, 
Szyrwinckiego Centrum Kul-
tury, panów: Jana Muczynia, 
Waleriana Żygisa i Jarosława 
Tomaszuna. Mamy nadzieję, 
że za rok znów się spotkamy w 
rozśpiewanych Jawniunach na 
Ziemi Szyrwinckiej.

Stefania Tomaszun,
prezes Szyrwinckiego 

Oddziału Rejonowego 
ZPL,

kierowniczka zespołu 
„Czerwone Maki”

10. ROCZNICA ŚMIERCI 
CZESŁAWA MIŁOSZA
Poeta zmarł 14 sierpnia 2004 
roku w Krakowie. Stało się tra-
dycją, by co roku w dniu jego 
śmierci zbierać się w Krasnogru-
dzie, w starym dworku rodzin-
nym Miłoszów, gdzie się mie-
ści obecnie Centrum Sztuki i 
Kultury Narodów Pogranicza i 
przypomnieć postać poety, jego 
twórczość. Jest to okazja do spo-
tkania z ludźmi różnych kultur, 
dziedzin sztuki, którzy nam je 
przybliżają. W odległości kilku 
kilometrów od Krasnogrudy, w 
kościele w Żegarach, wieczorem 
jest odprawiana Msza św. w języ-
ku polskim i litewskim.

Dyrektor Centrum Sztuki i 
Kultury Narodów Pogranicza 
Krzysztof Czyżewski również 
tego roku zaprosił wędziagolan 
do Krasnogrudy, by uczcić 10. 
rocznicę śmierci poety Czesła-
wa Miłosza. Niestety, nie udało 
się nam przyjechać.

Wędziagolanie 10. rocznicę 
śmierci poety uczcili na przy-
kościelnym cmentarzu w Wę-
dziagole, przy grobach pocho-
wanych tu przodków Miłoszów. 
Zapalili świece, pomodlili się za 
duszę poety, jego brata Andrze-
ja i wszystkich zmarłych krew-
nych.

ZIELNA
Odpust w dniu Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny ma 
w parafii wędziagolskiej głębo-
kie, stare tradycje. Jak wynika ze 
wspomnień miejscowych senio-
rów, odpust ten był największym 
i najgłośniejszym w okolicy. W 
zmieniającej się rzeczywistości, 
kiedy zanika obcowanie, tra-
dycje, religijność, nadal śmiało 
możemy mówić o tym, że Ziel-
na w Wędziagole jest wielkim 
świętem dla miejscowych ludzi i 
przybywających pielgrzymów. A 
dzieje się tak dlatego, że od wie-
ków mieszka tu sporo Polaków, 
którzy zachowali te piękne tra-

dycje, religijność, a ich spadko-
biercy – rozrzuceni po wielkich 
miastach i innych miejscowo-
ściach na Litwie – nadal znaj-
dują czas, by w dniu odpustu, 
na Zielną, odwiedzić kościół 
wędziagolski, groby swoich 
bliskich, znajdujące się na kil-
ku parafialnych cmentarzach, 
spotkać się z krewnymi, znajo-
mymi, kolegami z lat szkolnych, 
poobcować w ojczystym języku 
polskim. 

Więc też tego roku w dniu 
święta od wczesnego ranka 
do wędziagolskiego kościoła 
pw. Świętej Trójcy licznie się 
zbierali miejscowi mieszkań-
cy, goście, pielgrzymi; można 
było usłyszeć, jak wielu ludzi 
obcowało w języku polskim.  
Mszę św. w języku polskim od-
prawił wędziagolski proboszcz, 
ksiądz i poeta Skaidrius Kandra-
tavičius. Podczas nabożeństwa 
śpiewali goście z rejonu wileń-
skiego – zespół „Sużanianka” 
(kierownik Margaryta Krzy-
żewska). Po modlitwie odby-
ła się wspólna – polsko-litew-

ska – procesja eucharystyczna. 
Następnie została odprawiona 
Msza św. w języku litewskim, 
podczas której śpiewali goście z 
sąsiedniego Łabunowa – zespół 
„Barupė”. 

Piękna pogoda, wspaniały 
nastrój towarzyszyły organiza-
torom odpustu w Wędziago-
le, miejscowym i okolicznym 
mieszkańcom oraz przybyłym 
gościom. Ta piękna tradycja, by 
w dniu odpustu na Zielną spo-
tkać się z rodakami, rodziną i 
bliskimi, kolegami szkolnymi, 
znajomymi i pielgrzymami jest 
ciągle żywa i należy się z tego 
cieszyć i być dumnym.

Ryszard Jankowski

OTWARTO POLSKĄ 
BIBLIOTEKĘ
Po skończeniu obchodów odpusto-
wych w dniu Zielnej, wędziagola-
nie i ich goście pośpieszyli na uro-
czyste otwarcie polskiej biblioteki, 
która została założona w domu 
przy ulicy Kėdainių 26 (Kiej-
dańskiej). Właśnie tu, z inicja-

tywy prezesa wspólnoty polskiej 
– Ryszarda Jankowskiego, zo-
stała otwarta polska biblioteka, 
która dysponuje 2500 tomami 
książek, a drugie tyle znajduje 
się w archiwum. Zapotrzebowa-
nie na literaturę w języku pol-
skim istniało w Wędziagole od 
dawna. Niestety, wiatry historii 
nigdy tu nie były przychylne dla 
miejscowych Polaków. Urzeczy-
wistnić ten pomysł udało się do-
piero teraz. Symbolicznym jest 
to, że w okresie przedwojen-
nym, przy tejże ulicy Kiejdań-
skiej, w dworze państwa Chmie-
lewskich, mieściła się prywatna 
polska biblioteka. Dlatego też 
na otwarcie polskiej biblioteki 
został zaproszony honorowy 
gość – przedstawiciel tej zna-
nej rodziny – profesor dr hab. 
Andrzej Ancuto, który posiada 
sporo wiadomości o bibliotece 
w dworze państwa Chmielew-
skich. Z przyjemnością podzielił 
się on swą wiedzą i rozważania-
mi; jako honorowy gość dostą-
pił zaszczytu przecięcia symbo-
licznej wstęgi podczas otwarcia 
biblioteki.

Uczestnicy uroczystości 
obejrzeli bibliotekę, zapozna-
li się z polską stroną interneto-
wą Wędziagoły, wznieśli lampkę 
wina i zaśpiewali na cześć pomy-
słodawców i założycieli bibliote-
ki tradycyjne „Sto lat”. Od razu 
znaleźli się też miłośnicy pol-
skiej literatury, którzy utworzyli 
pierwszą dziesiątkę czytelników.

Dalszy ciąg uroczystości z 
okazji otwarcia biblioteki i ob-
chodów Zielnej odbywał się w 
sadzie, gdzie w cieniu jabło-
ni czytano wiersze, dźwięcza-
ły piosenki, wykonywane przez 
goszczącą tu „Sużaniankę” oraz 
miejscowych miłośników śpie-
wu. Piękne podwójne święto: 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i otwarcie polskiej 
biblioteki odbyło się w piątek, 
15 sierpnia. Tego dnia było wie-
le pamiętnych chwil – długo bę-
dziemy o nich wspominali. 

Leonia Piotrowska
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Społem budowana szkoła

Przed 20 laty na mapie Wilna znalazła się nowa placówka  
oświatowa z polskim językiem nauczania. Jej potrzeba zaistniała, 
kiedy na fali odrodzenia narodowego do szkół polskich przyszła  
rekordowa liczba dzieci. Zbudowana na koszt Państwa Polskiego  
dostąpiła zaszczytu nosić imię naszego wielkiego rodaka Jana Pawła 
II. A jej czcigodny patron, będąc z wizytą w Wilnie, wyraził  
nadzieję, że „Jan Paweł II czegoś w tej szkole nauczy”. O tym, jak 
odbywało się to budowanie szkoły w sensie dosłownym i przeno-
śnym rozmawiamy z jej „budowniczym”, obecnie dyrektorem  
Gimnazjum im. Jana Pawła II, Adamem Błaszkiewiczem.

?Panie dyrektorze, cofnij-
my się do początku lat 90. 

i przypomnijmy sobie, jak się 
zrodziła idea budowy tej naj-
młodszej polskiej szkoły w 
Wilnie.

Będąc dyrektorem szkoły w 
Kolonii Wileńskiej zostałem z tej 
dzielnicy wybrany do Rady miej-
skiej – jej pierwszego składu po 
ogłoszeniu przez Litwę niepod-
ległości. Znalazłem się w komisji 
oświatowej i właśnie wtedy spo-
łeczność polska miasta, rodzice 
uczniów z nowych dzielnic, ta-
kich jak Wirszuliszki, Justyniszki, 
Poszyłajcie zaczęli sygnalizować 
potrzebę powstania nowej pol-
skiej szkoły. Ich dzieci uczęszczały 
wówczas do klas polskich w szko-
łach rosyjskich, a istniejące szkoły 
z ojczystym językiem nauczania 
były przepełnione.

Właśnie z inicjatywy tych ro-
dziców i osób zaangażowanych, 
wśród których byli Janina Czyż, 
Anna Milejszo, Bogdan Sobieski, 
Czesław Okińczyc, Czesław Mic-
kiewicz, została założona Fun-
dacja Budowy Szkoły Polskiej w 
Wilnie. Miała ona ubiegać się o 
pozwolenie na budowę oraz za-
troszczyć się o pieniądze na jej 
realizację. Na początku lat 90., 
w czasie blokady ekonomicznej, 
w Wilnie nic się nie budowało, a 

już rozpoczęte budowy stały za-
konserwowane.

Nam chodziło o budynek w 
dzielnicach Wirszuliszki czy Ju-
styniszki. Akurat w Justyniszkach 
czekał na lepsze czasy taki kikut 
szkoły: były ściany, dach. Podję-
liśmy starania u władz miejskich, 
by oddano ten niewykończony 
obiekt na potrzeby społeczności 
polskiej. Ogromną pracę w dostar-
czaniu argumentów, świadczących 
o potrzebie budowy polskiej szko-
ły, dokonały wtedy nauczycielki 
Krystyna Żabiełowicz, Teresa Ku-
ftina, Janina Skilienė, Maria Zda-
niewicz, sporządzając spisy dzieci, 
które miały się uczyć w tej placów-
ce. I chociaż decydenci uważali, 
że należy budować szkoły litew-
skie, to jednak zgodę otrzymali-
śmy, bowiem widzieli ogromną de-
terminację społeczności polskiej. 
Pozostawało pokonać jeszcze jed-
ną przeszkodę – brak pieniędzy. 
W sprawie finansowania budo-
wy zwróciliśmy się do Macierzy. 
Rząd polski, poprzez Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”, pod-
jął się finansowania tego projektu. 
Jednak musieliśmy mieć decyzję, 
że będzie to szkoła polska. No, i 
potrzebny był dyrektor, który by 
się zaopiekował budową.

?Tak pan został dyrektorem, 
a raczej zamienił pan dy-

rektorowanie szkołą w Kolonii 
Wileńskiej na Wilno.

Zostałem dyrektorem jesz-
cze nie istniejącej szkoły. Budo-
wa trwała dwa lata i chociaż był 
to bardzo niełatwy okres, jednak 
napawało optymizmem zaangażo-
wanie całej społeczności polskiej, 
mass mediów (Radia „Znad Wi-
lii”, gazety „Kurier Wileński”). 
W ciągu tych paru lat we wtorki 
i piątki na budowę przychodzili 
wilnianie, by pomóc w pracach bu-
dowlanych, sprzątaniu; ofiarowali 
datki, przynosili różne potrzebne 
rzeczy. Bardzo wielu ludzi czyn-
nie się zaangażowało w tę sprawę. 
Nie wymienię wszystkich, oczywi-
ście, ale byli wśród już wymienio-
nych również Józef Sztop, Henryk 
Malewski. Ludzie poświęcali swój 
wolny czas dla sprawy społecznej. 
To był naprawdę wielki czyn.

?I nastał piękny dzień –  
1 września 1994 roku, kie-

dy szkoła otworzyła swe po-
dwoje.

Rozpoczęliśmy rok szkol-
ny, chociaż jeszcze trwała budo-
wa. Mieliśmy 1764 uczniów i 12 
pierwszych klas! Te liczby udo-
wadniały najlepiej, jak wielka była 
potrzeba powstania naszej szkoły. 
Przyszły do niej dzieci z okolicz-
nych szkół, gdzie były klasy pol-
skie, przyszli nauczyciele; z Jero-

zolimki przyszła cała klasa 10. W 
ten sposób skompletowaliśmy ze-
spół nauczycielski i uczniów, nie 
mieliśmy tylko klasy maturalnej.

Szkoła nam rosła z roku na 
rok. I już w latach 1997/98 mie-
liśmy 2221 uczniów i pracowa-
liśmy od godz. 8 do 19. To była 
jedna z największych szkół w mie-
ście. Nie było łatwo zapewnić do-
bre warunki do nauki i pracy na-
uczycieli.

?Więc to zadecydowało, że 
na fali reorganizacji szkół, 

zdecydowaliście się na jej po-
dział. W wyniku czego mamy 
teraz dwie placówki noszące 
imię wielkiego patrona: Pro-
gimnazjum i Gimnazjum im. 
Jana Pawła II.

Decyzję tę podjęliśmy w 
2002 roku. Udało się nam po-
zyskać budynki szkoły w Ka-
rolinkach. Co prawda, bardzo 
zdewastowane: pierwszej zimy 
mieliśmy zaledwie 6 stopni C. 
W klasach 9-12 mieliśmy 800 
uczniów, zgłosiliśmy chęć przy-
stąpienia do akredytacji na gim-
nazjum. Od 2004 roku mamy 
ten status i jesteśmy dostatecz-
nie nowoczesną placówką.

?Czy ten podział nie był 
zbyt bolesny?
Raczej nie. Wraz ze swymi 

uczniami wyszli ci nauczyciele, 
którzy pracowali w starszych kla-
sach. Jeszcze będąc szkołą średnią 
preferowaliśmy taki system, by 
nauczyciele specjalizowali się – 
pracowali (o ile było to możliwe) 
w jednym pionie. Bo trudno sobie 
wyobrazić, że pedagog potrafi się 
jakościowo przygotować codzien-
nie np. do sześciu lekcji w różnych 
pionach. Niestety, czasami musi 
to robić, ale to nie jest dobre ani 
dla nauczyciela, ani uczniów. Do-

brze przygotowany do lekcji na-
uczyciel – to aktualnie przygoto-
wany: w konkretnym dniu, dla 
konkretnych uczniów, praca in-
dywidualna daje wyniki.

Dziś mamy nieco ponad 400 
uczniów w 17 kompletach kla-
sowych, pracuje z nimi 56 na-
uczycieli.

?Przypuszczam, że to bu-
dowanie szkoły w przeno-

śnym znaczeniu jest trudniej-
sze niż  wznoszenie murów.

Zawsze chciałem być nauczy-
cielem, uczyć. Myślę, że moi ko-
ledzy – nauczyciele, też tego pra-
gną. Jednak najlepszy nauczyciel 
nie może dać więcej wiedzy niż 
uczeń zechce (czy też może) przy-
jąć. Bardzo ważna jest motywacja. 
Zauważmy, prawie każdy młody 
człowiek ma dziś prawo jazdy. Po-
znanie przepisów ruchu drogowe-
go, umiejętności prowadzenia sa-
mochodu wymagają wiele wysiłku, 
ale młodzi dają radę, bo tego chcą. 
A wielu z nich potrafi powiedzieć, 
że nie może dać rady np. z mate-
matyką. Gdyby wkładali tyle za-
pału do uczenia się wzorów mate-
matycznych, ile do poznania teorii 
jazdy, nie musieliby narzekać, że 
nie są zdolni np. do algebry.

Staramy się poznać motywację 
swoich uczniów, ją kształtować. 
Dobrze jest wtedy, kiedy mamy 
sprzymierzeńców w rodzicach. 
Niestety, oni często uważają, że 
podstawowym obowiązkiem jest 
ubrać i nakarmić dziecko, a o wy-
chowanie i kształcenie ma zadbać 
szkoła. Dobrze, że teraz studia cie-
szą się popularnością. Młodzież 
nasza praktycznie niemal w 100 
proc. wybiera dalszą naukę. Ale 
czasami jest tak, że lepiej być do-
brym elektrykiem czy stolarzem 
niż kiepskim lekarzem. Staramy 
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PRZY BUDOWIE I MONTOWANIU WYPOSAŻENIA AKTYWNIE POMAGALI RODZICE PRZYSZŁYCH UCZNIÓW

RADOSNA CHWILA – SYMBOLICZNE KLUCZE OD SZKOŁY 
W RĘKACH JEJ DYREKTORA
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się pomagać swoim uczniom w 
poznawaniu siebie i swoich zdol-
ności, kształtować motywacje. W 
holu szkoły każdego spotyka mot-
to. Są to słowa naszego patrona o 
tym, że mamy od siebie wymagać 
nawet wtedy, kiedy inni od nas nie 
wymagają. Chcemy, by młodzież 
zrozumiała jego sens.

?Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II jest w czołówce pol-

skich szkół, wasi maturzyści 
wypadają najlepiej na egza-
minach państwowych, olim-
piadach, konkursach, podej-
mują prestiżowe studia na 
Litwie, w Polsce, Europie. Czy 
możemy mówić o tym, że naj-
lepsze polskie gimnazjum jest 
konkurencyjne wobec presti-
żowych litewskich?

Nasi absolwenci, a mieliśmy 
ich 1964, są dobrze przygotowa-
ni. Ale nie zapominajmy o tym, 
że do tych najlepszych gimna-
zjów litewskich – w Wilnie to 
Liceum Wileńskie, Gimnazjum 
Žirmūnų – uczniowie się dosta-
ją w wyniku konkursu, są w stu 
procentach zmotywowani. Nam 
też by się przydała taka placówka 
dla tych, którzy chcą się nie tylko 
uczyć, ale się nauczyć.

Chcę jednak podkreślić, że 
współpracujemy z wileńskimi 
gimnazjami: Žirmūnų, Biržiškos, 
Žemynos i Daukanto. Wspól-
nie – uczestniczyły też gimna-
zja prestiżowe z Polski – braliśmy 
udział w historycznej konferen-
cji nt. Powstania Styczniowego. I 
muszę z satysfakcją przyznać, że 
nasi uczniowie byli na poziomie. 
Taka konfrontacja dobrze robi: 
poznajemy lepiej młodzież litew-
ską, a oni nas. I już nie powstaje u 
nich pytanie, czy z uczniami od 
Jana Pawła II można się domówić 
w języku litewskim. A takie mają 
wrażenie „dzięki” propagandzie, 
nieżyczliwym politykom i stron-
niczym mediom.

?Jako nauczyciel, wycho-
wawca młodzieży, jak pan 

ocenia współczesnych mło-
dych ludzi?

Są podobni do swych ró-
wieśników sprzed lat. Tak 
samo otwarci, naiwni, aktywni 
i wrażliwi, łatwo ich zranić. Jed-
nak mając ogromne możliwości 
zdobywania informacji, nie po-
trafią na dłuższą metę skoncen-
trować swojej uwagi na jednym 
zagadnieniu. Dlatego trzeba do 
nich przemawiać w innym, zro-
zumiałym dla nich języku, sto-
sować inne metody, by zechcieli 
ciebie słuchać i rozumieć. Tak 
naprawdę budowanie szkoły 
(nie jej murów) polega na tym, 
by stworzyć jeden organizm 
dążący do wspólnego celu. W 
szkole jest to zdobywanie wie-
dzy. Dobrze jest wtedy, kiedy na-
uka w zespole staje się modna.

Cóż, życzyć więc wypada, 
by moda na naukę nie prze-
mijała. 

Rozmawiała  
Janina Lisiewicz

Należy przyznać, że za-
twierdzony program pracy 
koalicji, regularne posiedze-
nia powstałej rady politycz-
nej – skądinąd tworu bardzo 
dziwnego – dawały złudzenie, 
że czwórka partnerów potrafi 
pogodzić swe interesy i znaj-
dzie sposoby rozwiązania  nie-
łatwych problemów. Niestety, 
tak się nie stało. 

To właśnie lider socjalde-
mokratów, premier, uznał, że 
jeden z czterech partnerów 
– AWPL, nadużyła jego cier-
pliwości. Formalnym powo-
dem do takiej decyzji posłu-
żyło ponowne zatwierdzenie 
przez ministra Jarosława Nie-
wierowicza na stanowisku wi-
ceministra energetyki Renaty 
Cytackiej. Przypomnijmy, że 
zwolnienie wszystkich wice-
ministrów zakładało, iż każ-
dy z nich, wobec kogo służby 
specjalne nie będą miały za-
rzutów, ponownie obejmie swe 
stanowisko. Wyjątkiem tu się 
stała jedynie Renata Cytacka, 
która w międzyczasie, według 
premiera, stała się niekompe-
tentną. I, co za tym idzie, nie 
musiała objąć tego stanowiska. 
Krnąbrnego ministra, który 
jednak przyjął na powrót ją do 
pracy, premier w błyskawicz-
nym tempie zaproponował 
pani prezydent zdymisjono-
wać. Tak się też stało. Cho-
ciaż całkiem niedawno, przed 
miesiącem, to pani prezydent 
zapewniła ministra Niewiero-
wicza, że ma jej poparcie. 

Co więcej, nagle premier 
uznał – w jednej osobie – że 
członek koalicji – AWPL – żad-
nego stanowiska w rządzie nie 
otrzyma. To ogłosił publicznie 
przed posiedzeniem rady poli-
tycznej. Czym zdziwił pozosta-
łych koalicjantów – zarówno 
Partię Pracy jak i Porządek i 
Sprawiedliwość. Prawda, Par-
tia Pracy przeszła nad tą de-
cyzją do porządku dziennego, 
bo, jak się okazało, to jej przed-
stawiciel miałby objąć stano-
wisko ministra energetyki w 
nowych warunkach. Jedynie 
lider Porządku i Sprawiedli-
wości praktycznie do ostatniej 
chwili bronił pozycji, że koali-
cja w istniejącym formacie po-
winna nadal pracować.

Wydaje się, że to nie pre-

mierowi, ale liderom AWPL 
musiałaby się skończyć cier-
pliwość, bowiem koalicyjni 
partnerzy, w szczególności so-
cjaldemokraci, ciągle mitręży-
li w kwestiach rozwiązywania 
problemów najbardziej aktual-
nych dla mniejszości narodo-
wych, w tym Polaków, których 
m. in. AWPL jest reprezentan-
tem.  Tworzenie ciągłych ko-
misji, przesuwanie terminów 
omawiania i realizacji podję-
tych zobowiązań kazały zwąt-
pić w szczerość intencji part-
nerów z koalicji. A przecież 
to właśnie socjaldemokraci w 
swym programie wyborczym 
mieli wpisane, że będą dążyli 
do rozwiązania kwestii pisow-
ni nazwisk w wersji oryginalnej 
oraz przyjęcia Ustawy o mniej-
szościach narodowych. Zagad-
nienia te zostały też przenie-
sione do programu koalicji.

Nie musimy wątpić w to, 
że dla przedstawicieli mniej-
szości narodowych, tak jak dla 
wszystkich obywateli kraju, 
bardzo ważny jest wzrost go-
spodarczy, zmniejszenie bez-
robocia, rozwiązanie takich 
kwestii, jak obniżenie cen 
ogrzewania i in., to jednak od 
lat trwające przepychanki w 
sferze problemów uznawanych 
za prawa mniejszości narodo-
wych, budzą ciągle negatyw-
ne emocje.

Niestety, ale jest tak, że 
o ile na początkowym etapie 
współpracy koalicyjnej, socjal-
demokraci i ich lider starali się 
przesunąć termin omawiania 
aktualnych dla mniejszości 
spraw (a to o miesiąc, a to po 
wyborach, a to „w grudniu po 
południu”), to kiedy wreszcie 
doszło do merytorycznych dys-
kusji, nagle oświadczyli (uczy-
nił to osobiście premier), że 
nie może być mowy o podwój-
nym nazewnictwie, czy też 
używaniu języka mniejszości w 
urzędach, a używanie w pisow-
ni nazwisk liter nieobecnych w 
litewskim alfabecie, poszcze-
gólni działacze uznali wręcz 
za zdradę Litwy i litewskości.

W tej sytuacji frakcja 
AWPL starała się jednak mimo 
wszystko znaleźć argumenty, 
przedstawić takie projekty, czy 
też poprawki do ustaw, które 
mogłyby rozwiązanie tak długo 

odwlekanych spraw doprowa-
dzić do oczekiwanego finału. 
Wydaje się, że sprawa Rena-
ty Cytackiej, która urosła nie-
omalże do problemu państwo-
wego i, jak uważają niektórzy, 
rozpadu poprzedniego forma-
tu koalicji, stała się dla socjal-
demokratów doskonałym po-
wodem, by usunąć, a raczej 
zmusić AWPL do odejścia z 
koalicji. Odrzucając emocje, 
powinniśmy chyba przyznać, 
że osobiste sympatie i animo-
zje lub też przytakiwanie im 
na zlecenie innych osób, nie 
mogą być powodem zatwier-
dzania czy też nie odpowied-
nich urzędników. Renata Cy-
tacka, jak wiadomo, naraziła 
się pani prezydent, bowiem po-
wiedziała, że głowa państwa 
nie jest obiektywna w ocenie 
stanu praw mniejszości naro-
dowych na Litwie. Właśnie za 
co znalazła się pod pręgierzem 
opinii publicznej (śledzono, 
czy w dniu świąt wywiesza 
flagę państwową, wytykano 
jej polski zapis nazwy ulicy na 
jej domu). 

Owszem, AWPL mogła 
zrezygnować z proponowania 
Cytackiej na stanowisko wice-
ministra. Ale czy to by urato-
wało sytuację. Wątpliwe. Bo-
wiem minione dwa lata pracy 
w koalicji w kwestii realizacji 
postulatów mniejszości naro-
dowych, wyraźnie wskazywały 
na to, że partnerzy nie mają za-
miaru wywiązywać się ze swo-
ich obietnic. Sprawa Cytackiej 
stała się wprost idealnym po-
wodem do położenia kresu ko-
alicji w formacie 3 plus 1. Tym 
bardziej, jak twierdzą niektó-
rzy litewscy politycy,  polito-
lodzy oraz dziennikarze (w 
tym Audrius Bačiulis z „Ve-
idasu”, którego trudno posą-
dzić o wielkie sympatie wobec 
Polaków), socjaldemokratom 
przeszkadzał minister Niewie-
rowicz, bowiem nie był stron-
nikiem ich interesów w kwe-
stiach energetyki. Głosy o tym, 
że młody, wykształcony, znają-
cy języki obce minister nie pa-
suje do gabinetu składającego 
się z partyjnej nomenklatury, 
choć nieliczne, jednak  są sły-
szane w litewskim środowisku. 
Zabrzmiało nawet pytanie, co 
czeka Litwę, jeżeli tacy mini-
strowie są dymisjonowani jako 
pierwsi. Jednak chęć usunięcia 
AWPL z koalicji okazała się sil-
niejsza od interesów państwa.

Ciekawe jest w tej grze sta-
nowisko pani prezydent. W 
okamgnieniu podpisała dekret 
o dymisji ministra Niewiero-
wicza, wiedząc bez wątpienia, 
że kolejnym kandydatem na 
to stanowisko będzie kandy-
dat Partii Pracy. Chociaż pa-
mięć ludzka jest zawodna, 
jednak to, jaki stosunek miała 
Dalia Grybauskaitė do udzia-
łu w koalicji rządzącej Partii 
Pracy, otwarte twierdzenie, że 
jej przedstawiciele nie muszą 

znaleźć się w rządzie, nie za-
praszanie jej przywódców na 
posiedzenia komitetu obrony 
narodowej i sugerowanie, że to 
oni mają interesy w Moskwie, 
doskonale jeszcze pamiętamy. 
I oto ministerstwem, które ma 
decydujący wpływ na energe-
tyczne usamodzielnienie się 
kraju, ma kierować przedsta-
wiciel partii, którą prezydent 
osobiście oskarżyła o posiada-
nie nieprzejrzystych interesów. 
Interesujące rozwiązanie.

Wbrew dość skompliko-
wanej sytuacji geopolitycz-
nej, wielkiej wrzawie o zagro-
żeniu płynącym ze Wschodu, 
roli jedności strategicznych 
partnerów, praktyczne kro-
ki czynione w realnym życiu 
odbiegają od rzeczywistości. 
Polacy na Litwie nadal są, jak 
wynika z ostatnich wydarzeń 
(AWPL m. in. została oskarżo-
na o próbę zasiania chaosu w 
państwie) są większym zagro-
żeniem niż Moskwa. M. in na 
naradzie z członkami rządu w 
dniu wyjścia AWPL z koalicji, 
prezydent wśród spraw wyma-
gających szczególnej uwagi, za-
akcentowała zwrócenia wzro-
ku na Litwę Wschodnią, która 
wymaga „dodatkowej troski”. 
Prezydent powiedziała wprost: 
o ile my w ten region nie za-
inwestujemy, to zainwestują 
inni. Na czym polegać będą 
te inwestycje. Widocznie, jak 
przed dwudziestu laty, na „sia-
niu litewskości”. Wydaje się 
jednak, że nie tędy prowadzi 
droga do realizacji tak ulu-
bionego hasła „integracja”. 
By być zintegrowanym z pań-
stwem zamieszkania, obywa-
tel powinien odczuwać troskę 
o jego interesy, rzeczywiste, a 
nie te, które, według swego wi-
dzimisię, narzucają decydenci 
od polityki.

A tak na marginesie, cie-
kawe, jaką pozycję zajmą po-
zostali koalicjanci wobec 
przyjęcia m. in. Ustawy o 
mniejszościach narodowych, 
pisowni nazwisk. Może po-
trafią się wznieść ponad za-
ściankowość i wreszcie uzna-
ją, że muszą one być   zgodne 
z duchem europejskich doku-
mentów o prawach mniejszo-
ści narodowych (m.in. do tego 
po raz kolejny nawołuje litew-
skich partnerów MSZ Rzeczy-
pospolitej Polskiej). Niestety, 
raczej trudno w to uwierzyć.

Janina Lisiewicz

Koalicji kres
 26 sierpnia podczas posiedzenia rady  
politycznej koalicji rządzącej, tejże koalicji 
nastał kres. Zakładana w formacie 3 plus 1 
po wyborach parlamentarnych w 2012 roku, 
nie zdołała przetrwać dwóch lat. I chociaż 
wielu politologów przewidywało, że  
stabilnością i trwałością odznaczać się raczej 
nie będzie, to sami koalicjanci twierdzili, w 
szczególności socjaldemokraci, że  
szczęśliwie dotrwa do kolejnych wyborów.

WYDAJE SIĘ, ŻE TO 
NIE PREMIEROWI, 
ALE LIDEROM AWPL 
MUSIAŁABY SIĘ 
SKOŃCZYĆ CIERPLIWOŚĆ
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Tego lata uczniowie szkółki ję-
zyka polskiego działającej w Świę-
cianach pod patronatem Związ-
ku Polaków na Litwie, kierowanej 
przez nauczycielkę Wandę Gołu-
biewą, mieli okazję w ciągu dzie-
sięciu dni lipca gościć nad polskim 
Bałtykiem. Dzięki zaangażowaniu 
posła Zbigniewa Jedzińskiego oraz 
trosce o wypoczynek dzieci mera 
rejonu solecznickiego Zdzisława 
Palewicza, dziesięcioro dzieci z rejo-
nu święciańskiego odwiedziło Pol-
skę razem z uczniami Gimnazjum 
im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. 

Polskie dzieci z Litwy zostały 
zaproszone do Bolesławowa, gdzie 
gościły w Zespole Szkół Rolni-
czych Centrum Kształcenia Prak-
tycznego. Tu, w internacie dzieci 
z Litwy zostały zakwaterowane, a 
na wypady nad morze i wycieczki 
wyruszały razem z kolegami z so-
łectw Bolesławowa i Obozina, gmi-
ny Skarszewy, uczniami zespołu 

Ze Święcian nad polski Bałtyk

szkół rolniczych, gościły również 
w rodzinach nauczycieli. 

W czasie pobytu młodzież mo-
gła skorzystać z nadmorskiej pla-
ży w Borównie Wielkim, wejść na 
najwyższe wzniesienie Pomorza 
– Wierzycę, no i odbyć dalsze wy-
cieczki: do Gdańska, Sopotu, Mal-
borka, gdzie nie tylko poznawa-
ła historię i zabytki, ale też mogła 
wesoło spędzić czas na sopockim 
molo czy w parku wodnym. Wiel-
kim przeżyciem dla uczniów był 
pobyt na Westerplatte –  miejscu 
bohaterskiej walki polskich żołnie-
rzy we wrześniu 1939 roku.

Wiele atrakcji czekało też na 
gości z Litwy w Bolesławowie, mię-
dzy innymi – jazda konno. Zaś w 
Starogardzie mieli spotkanie ze 
starostą, zwiedzili starówkę i mu-
zeum Ziemi Kociewskiej. Z kolei w 
Skarszewach – miasteczku, którego 
historia liczy 800 lat – zwiedzając 
zabytki mogli się delektować pysz-

nymi kociewskimi lodami.
Wypady do Gniewu, Pelpli-

na (zwiedzanie Górki Papieskiej) 
i Szymbarka (tu dzieci ujrzały 
prawdziwe cudo – dom stojący 
do góry nogami) – dały możność 
poznać te okolice Pomorza, zapo-
znać się z historią Kaszub.

Pobyt nad polskim Bałtykiem, 
zawarte przyjaźnie, doznane wra-
żenia i poznane dzieje tego re-
gionu Polski na długo zostaną w 
pamięci młodzieży z rejonu świę-
ciańskiego. Dziesięć dni spędzo-
nych w Macierzy dały możność 
uczniom ze szkółki  lepiej poznać 
język polski, historię i tradycje, co 
bez wątpienia zachęci je do dal-
szej nauki i zaowocuje sympatią 
do kraju, którego gościnności do-
znali. Za  treściwe i miłe chwile 
wakacji zarówno uczniowie jak i 
ich rodzice są wdzięczni organi-
zatorom wyjazdu i gospodarzom, 
którzy okazali im tyle serca.

W dniach 13-14 września br. odbędzie się Festyn Sportowy 
Związku Polaków na Litwie organizowany przez Centrum Sporto-
we ZPL. Impreza ta odbywa się od pięciu lat. Tradycyjnie weźmie 
w niej udział młodzież z Wilna, rejonów wileńskiego i trockiego 
oraz z Grodna na Białorusi. 

Tego roku zostaną rozegrane puchary w następujących dyscy-
plinach: koszykówka 6 x 6 (drużyna ma liczyć 12 osób); siatkówka 
6 x 6 (drużyna ma liczyć 10 osób); siatkówka 6 x 6 – dziewczęta 
(drużyna ma liczyć 10 osób); piłka nożna (drużyna ma liczyć 12 
osób); lekka atletyka – bieg, skoki w dal; siatkówka 3 x 3 (drużyna 
ma liczyć 4  osoby – 2 chłopców i 2 dziewczyny); koszykówka 3 x 
3 (drużyna ma liczyć 5 osób). 

Program
Sobota, 13 września
09.00 – potwierdzenie obecności;
10.00 – oficjalne otwarcie Festynu na boisku;
10.30 – rozpoczęcie zawodów (piłka nożna, koszykówka, siat-

kówka);
11.00 – lekka atletyka;
12.00-15.00 – obiad.

Niedziela, 14 września
11.00 – potwierdzenie obecności;
11.30 – początek turnieju 3 x 3 koszykówka/ siatkówka 3 x 3;
15.00 – zakończenie Festynu Sportowego ZPL (wręczanie meda-

li i pucharów).

Koszykówka 5 x 5 – ogółem drużyna może liczyć 12 zawodni-
ków (Polaków, z nich 2 osoby mogą być innej narodowości).

Piłka nożna 6 x 6 – ogółem drużyna może liczyć 12 zawodników 
(Polaków, z nich 2 osoby mogą być innej narodowości).

Siatkówka 6 x 6 – ogółem drużyna może liczyć 10 zawodników 
(Polaków, z nich 2 osoby mogą być innej narodowości).

Koszykówka 3 x 3 – ogółem drużyna może liczyć 5 osób (Po-
laków).

Siatkówka 3 x 3 – siatkówka mix. Drużyna ma liczyć 2 dziew-
czyny/2 chłopców, ogółem 4 osoby (Polacy). 

Lekka atletyka – bieg 100 m, 400 m, 1 km, skoki w dal. Dla 
dziewcząt i chłopców (Polaków).

Rejestracja trwa do 10 września!!!  
Liczba drużyn jest ograniczona!

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50. Uro-
dzin Szanownej Pani Janinie BOLTUT 
najserdeczniejsze życzenia: długich lat 
życia wypełnionych zdrowiem i szczę-
ściem, dni pełnych radości i miłości bli-
skich osób oraz wielu łask Bożych
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Festyn Sportowy ZPL

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej 
Gazety” informuje, 
że wszyscy członko-
wie Związku Polaków 
na Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały 
Związku mogą nie-
odpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać 
pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolencje, 
bądź inne informacje. 
Życzenia czy wyrazy 
współczucia członkom 
Związku bez opłaty 
mogą też dedykować 
inne urzędy, organi-
zacje bądź osoby pry-
watne. Nadsyłać je 
należy na adres e-ma-
ilowy: naszagazeta@
zpl.lt  lub faks 233 10 
56.

NA GOŚCINNEJ POLSKIEJ ZIEMI

Redakcja pragnie poinformować Czytelników,  
że kolejny numer „Naszej Gazety” ukaże się 11 

września br.


