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Łączy 
nas pieśń…

– słowa te wypowiedziane ze sceny w Rudziszkach podczas inauguracji XXIII Festynu Kultury Polskiej Ziemi 
Trockiej „Dźwięcz, polska pieśni!” dopełnić należałoby również słowem „praca”, bowiem tego roku Festyn  
połączony został z imprezą dożynkową, która już po raz jedenasty miała miejsce w Rudziszkach. Właśnie pieśń 
od najdawniejszych czasów towarzyszyła ludziom podczas pracy, szczególnie na roli, nadawała jej  
uroczystości i świadczyła o szacunku do uprawy ziemi-żywicielki. Właśnie pieśń i owoce pracy ludzkich rąk 
były dwoma wątkami święta, które połączyło rodaków z Trok, Połuknia, Rudziszek, Międzyrzecza, Starych 
Trok, Świętnik oraz innych osiedli i wsi w jedną wielką rozśpiewaną, roztańczoną, umiejącą pracować i  
wesoło się bawić, rodzinę.
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PREZENTACJA SZTANDARÓW ORAZ KÓŁ TROCKIEGO ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL
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W minioną sobotę, 6 września, w Rudziszkach, w rejonie trockim odbyły się dwa święta, które co roku są  
organizowane przez Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie: Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej 
„Dźwięcz, polska pieśni!”  oraz dożynki „Plon - 2014”.

Łączy nas pieśń…

Świąteczną imprezę dożynko-
wo-koncertową rozpoczęto trady-
cyjnie od Mszy św. w rudziskim 
kościele pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego, podczas której zo-
stały przy ołtarzu złożone dary – 
plon pracy ludzkich rąk. Zaś po 
wspólnej modlitwie na uczestni-
ków święta i gości czekał prawdzi-
wy maraton koncertowy – wystą-
piło 17 zespołów i chór łączony, 
składający się z przedstawicieli 11 
kolektywów oraz nie mniej im-
ponująca prezentacja stoisk po-
szczególnych kół ZPL, które to 
prześcigały się w przygotowywa-
niu wymyślnych specjałów, po-
mysłowości urządzania zagród, 
by komisja jurorów, która co roku 
odwiedza wszystkie stoiska, mo-
gła należycie ocenić i wydać wer-
dykt, w którym to osiedlu czy wsi 
gospodynie są najlepsze, a plony 
najdorodniejsze.

Po inauguracji święta przez 
prezesa Związku Polaków na 
Litwie Michała Mackiewicza 
oraz prezesa Trockiego Od-
działu Rejonowego ZPL Jaro-
sława Narkiewicza, uroczystym 
wniesieniu flag: Litwy, Unii Eu-
ropejskiej oraz sztandaru Troc-
kiego Oddziału ZPL i szyldów 
kół ZPL rejonu,  prowadzący 
Alina Kowalewska – prezes koła 
ZPL w Rudziszkach – gospo-
darzy podwójnego święta oraz 
Dariusz Niedźwiecki pięknymi 
strofami o pieśni i pracy wpro-
wadzili zebranych w uroczysty 
nastrój. Dopełnił go odtańczo-
ny na zielonej murawie przez 
„Prząśniczkę” dostojny polonez 
i wspólnie śpiewana przez arty-
stów i widzów „Rota”.

Chórem łączonym, skła-
dającym się z członków 11 ze-
społów: „Tęcza”, „Biedronka”, 
„Prząśniczka”, „Strumyk”, 
„Gaik”, „Stare Troki”, „Can-
temus”, „Troczanie”, „Połuk-
nianie”, „Landwarowianie” i 
„Rudziszczanie” dyrygował se-
kretarz ZPL Edward Trusewicz. 
Zespołom towarzyszyła orkie-
stra kameralna „Mezzo” (kie-
rownik  Vytenis Grigas).

Chór wykonał  kilkanaście 
utworów, wśród których zna-
lazły się piosenki ludowe, po-
pularne, utwory klasyczne, jak 
i melodie oraz piosenki autor-
stwa twórców pochodzących z 
Ziemi Trockiej. Popisy chóru 
były przeplatane wystąpieniami 
dostojnych gości: prezesa Sto-
warzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Longina Komołowskiego, 
merów rejonów trockiego Edity 
Rudelienė oraz solecznickiego 
Zdzisława Palewicza. Zebranych 
witała też wicemer rejonu troc-
kiego Maria Pucz. Szanownych 
gości  gospodarze obdarowali 
bochnami chleba. Wśród mile 
witanych był wieloletni przyja-
ciel rodaków z rejonu trockiego 
pan Józef Górny – dyrektor gene-
ralny Najwyższej Izby Kontroli, 
przedstawiciele gminy Chyżne.

Na rudziskiej scenie miały też 
zespoły tego popołudnia swoje 
indywidualne popisy. Widzowie 
nie szczędzili oklasków dla jak za-
wsze dowcipnego Wincuka – Do-
minika Kuziniewicza, polskich 
zespołów „Tęcza”, „Gaik”, „Po-
łuknian”, „Starych Trok”,  „Tro-
czan”, orkiestry dętej z Rudziszek 
„Brass Band” oraz litewskich ze-

społów „Sadutė” i „Svajonėlė”, 
rosyjskiego „Zabawa”, pań z Po-
łuknia występujących jako trio 
„Hanki”, a także białoruskiego 
zespołu folkowego, który zachęcił 
zebranych do tańczenia. Program 
koncertowy zwieńczył występ 
kompozytora i wokalisty Dariu-
sza Malejonka wraz z zespołem 
Maleo Reggae Rockers z Polski.

Drugą odsłoną imprezy 
było ocenianie przez jurorów – 
na czele z proboszczem Tade-
uszem Švedavičiusem i mer re-
jonu trockiego Editą Rudelienė 
– stoisk poszczególnych kół oraz 
tradycyjnego poczęstunku sta-
rosty Rudziszek Tadeusza Paw-
łowskiego. Tego roku nie była to 
zupa grzybowa, tylko barszcz 
wraz z pysznymi dodatkami, 
przygotowane przez panią Lud-
miłę Siemenowicz.

Przy stoiskach zaś można 
było oglądać nie tylko imponu-
jące wielkością i różnorodnością 
plony warzyw i owoców, prze-
różne smakołyki i pomysłowe 
dania, które rywalizować mo-
gły zarówno według smaku, jak 
i mistrzowskiego wykonania, ale 
też króliki, gęsi i nawet maleńką 
świnkę, która, prawda, wcale nie 
życzyła sobie podziwiania i sta-
rała się schować głębiej pod stół.

Ponadto, już tradycyjnie, 
koła przygotowały miniprogra-
my artystyczne pełne dowcipów 
i żartów. Komisja nie miała ła-
twego zadania w ocenianiu, więc 
demokratycznie postanowiła 
wyróżnić wszystkich uczestni-
ków dożynek. 

Nagrody, upominki, słowa 
podziękowania – hojnie nimi 
obdarzał uczestników podwój-

nego święta prezes Trockiego 
Oddziału Rejonowego ZPL Ja-
rosław Narkiewicz, szczególnie 
akcentując zaangażowanie go-
spodarzy – koła ZPL w Rudzisz-
kach, miejscowego starosty oraz 
ich twórczych pomocników.

Warto dodać, że miłym ak-
centem święta, z którego nie-
zmiernie cieszyły się dzieci,  był 
udział w nim rodaków z Toru-
nia. To dzięki nim dzieciaki mo-
gły własnoręcznie wyczarować 
toruński piernik albo kukiełkę. 

Organizatorom i gospoda-
rzom oraz wszystkim uczestni-
kom święta, które przyniosło tak 
wiele wrażeń i radości, należą się 
gorące brawa, które łączą się z 
oczekiwaniem na następne spo-
tkanie na Ziemi Trockiej za rok.

Janina Lisiewicz

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

FESTYN I DOŻYNKI – CZAS ZACZĄĆ

fot. Paweł Stefanowicz

TAKIE PLONY PRZYWEŹLI NA DOŻYNKI RODACY ZE ŚWIĘTNIK
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WYMIANA LEGITYMACJI

Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, 
że zarówno poszczególne oddziały i koła, jak 
też każdy z członków ZPL osobiście, zgła-
szając się do Biura Zarządu Związku (Dom 
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we 
środy i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), 
o ile  ma opłacone składki, może otrzymać 
nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

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 (druży-
na 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).

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polo-
nijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych  

Rzeczypospolitej Polskiej”

Festyn Sportowy ZPL

Wileńska Szkoła Średnia im. 
Szymona Konarskiego powitała 
nowy rok szkolny jak zwykle cie-
pło, rodzinnie. Tego roku pierw-
szy dzwonek obwieścił początek 
nauki dla 405 jej wychowanków. 
Jak zaznaczyła dyrektor Teresa 
Michajłowicz, liczba uczniów 
praktycznie się ustabilizowała i 
szkoła z nadzieją patrzy w przy-
szłość: będzie się starała o to, by 
nadal uczniowie mogli zdobywać 
w jej murach świadectwo dojrza-
łości. 

Placówka, która się szczy-
ci pracą i osiągnięciami swego 
szkolnego teatru „Szkic”, pro-
wadzonego przez nauczycielkę 
Beatę Kowalewską oraz jednym 
z najstarszych dziecięcych ze-
społów ludowych pieśni i tańca 
„Świtezianka”, ma zamiar ubie-
gać się o status placówki dającej 
średnie wykształcenie, w której 
młodzież będzie mogła doskona-
lić swe zdolności artystyczne, być 
wychowywana poprzez sztukę. 

Uroczystość pierwszego 
dzwonka zgromadziła uczniów, 
nauczycieli oraz licznie przyby-
łych rodziców na szkolnym po-
dwórzu, gdzie do uroczystego 
apelu stanęło po raz pierwszy w 
swym życiorysie 26 pierwszokla-
sistów oraz 11 dzieci, które naukę 
będą pobierały w zerówce. Opiekę 
nad nimi, tradycyjnie, objęli ma-
turzyści. Tego roku są tu dwie ma-
turalne klasy, które, według pani 
dyrektor, mają wszystkie podsta-
wy do tego, by doskonale poradzić 
sobie na maturze, bowiem uczy 
się w nich ambitna, zdolna mło-
dzież. Szkoła szczyci się tym, że 
jej absolwenci dalszą swą drogę 
życiową wiążą z nauką: 88,5 proc. 
kontynuuje zdobywanie wiedzy 
na uczelniach i w kolegiach za-
równo na Litwie, jak też w Polsce 
i innych krajach. O tym, że dzi-
siejsza młodzież potrafi realizo-
wać swe marzenia, które komuś 
mogą się wydać na pierwszy rzut 
oka nierealnymi, może świadczyć 
przykład dwóch braci, którzy bę-
dąc uczniami klasy 9 i 11, ten rok 
szkolny rozpoczną za oceanem: 
zostali przyjęci do szkoły hoke-

Pierwszy dzwonek  
u Konarskiego

istów w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, gdzie będą kształcili i 
sportowali pod opieką trenerów 
i nauczycieli, na co wyrazili zgo-
dę ich rodzice. 

Po odegraniu hymnu pań-
stwowego Litwy i „Roty”, spo-
łeczność szkolną witała pani dy-
rektor, szczególnie ciepłe słowa 
kierując do najmłodszych: pierw-
szoklasistów i zerówkowiczów, 
dla których ten gmach, nauczy-
ciele, koledzy mają stać się dru-
gim domem i rodziną na okres 
dwunastu lat nauki. Pani dyrek-
tor przypomniała, że ubiegły rok 
był dla szkoły szczególny – obcho-
dziła jubileusz półwiecza istnie-
nia jako placówka dająca średnie 
wykształcenie. Dyrektor cieszyła 
się, że, jak co roku, administracja 
szkoły miała okazję do wyróżnie-
nia za dobrą naukę i promowanie 
szkoły ponad 40 uczniów oraz 25 
olimpijczyków. Szczególnie był 
ubiegły rok owocny dla miłośni-
ków języka ojczystego: dwoje wy-
chowanków polonistki Lucyny 
Jaglińskiej zdobyło 2 i 3 miejsce 
na Olimpiadzie Języka i Litera-
tury Polskiej na Litwie.

Podczas pierwszowrześniowej 
uroczystości zostali też wyróżnie-
ni uczniowie, którzy mieli najlep-
sze wyniki w nauce oraz ci, którzy 
sławili imię szkoły biorąc udział w 
konkursach i zawodach. Zostały 
też ogłoszone najlepsze klasy: są 
to tegoroczne jedenaste A i B. Na-
grodą dla nich będzie wycieczka.

Zebranych na placu szkolnym 
uczniów, rodziców i nauczycie-
li witał również prezes  Związ-
ku Polaków na Litwie, poseł Mi-
chał Mackiewicz. Wyraził radość 
z faktu, że podczas obchodów ju-
bileuszu szkoły został wyróżnio-
ny mianem jej przyjaciela. Pre-
zes ZPL życzył młodzieży, by nie 
zmarnowała tego czasu, który 
spędzi w szkole, a wykorzystała 
do kształtowania własnej osobo-
wości, zdobywania wiedzy, która 
potrzebna jest do udanego startu 
w dorosłe życie. Życzył, by każdy 
z tu obecnych młodych ludzi był 
godnym obywatelem Litwy i do-
brym Polakiem.

Modlitwą witał społeczność 
szkolną ksiądz wikariusz Povilas 
Narijauskas z parafialnego ko-
ścioła pw. Serca Jezusowego na 
Dobrej Radzie. Zaprosił on obec-
nych do udziału we Mszy św., któ-
ra odprawiona zostanie za szkołę.

Zwracając się do najmłod-
szych wicedyrektor Krystyna 
Kratkowska wyjaśniła, że będą 
pod opieką swych starszych ko-
legów – dwunastoklasistów, któ-
rzy mają dla pierwszoklasistów 
nowiutkie, kolorowe plecaki 
wraz z wyprawką, ufundowane 
przez Stowarzyszenie „Wspólno-
ta Polska” i przekazane do szkoły 
przez Stowarzyszenie Nauczycie-
li Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna”. Dla zerówko-
wiczów starsi koledzy też mieli 
prezenty: książeczki, pisaki i słod-
kie lizaki. W imieniu rodziców 
najmłodszych uczniów do zebra-
nych przemawiała pani Anna Ba-
bicz. Miłą niespodziankę przy-
gotowali pierwszacy – pięknie 
deklamowali wierszyki, praktycz-
nie wcale nie odczuwając tremy. 
Może dlatego, że była przy nich 
ich pani Jadwiga Trybocka.

A kiedy nastała najbardziej 
uroczysta chwila pierwszow-
rześniowej uroczystości – miał 
zabrzmieć pierwszy tego roku 
dzwonek, to zaszczytu obwiesz-
czenia początku roku szkolnego 
dostąpił dwunastoklasista Łukasz 
Wierbiel wraz ze swą siostrzycz-
ką, która tego roku została uczen-
nicą I klasy. Warto dodać, że ich 
tato – Jan Wierbiel również był 
uczniem tej szkoły. U Konarskie-
go, zresztą jak i w wielu innych 
polskich szkołach, jest wiele ta-
kich rodzin, w których przed-
stawiciele kilku pokoleń uczęsz-
czają do „swojej” szkoły. Można 
chyba pokusić się o wniosek, że 
takie decyzje świadczą o tym, że 
szkoła była i nadal pozostaje dla 
swych byłych uczniów miejscem, 
do którego nie tylko chcą wracać, 
ale też oddać swe najdroższe isto-
ty – dzieci. 

Janina Lisiewicz      
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PIERWSZOKLASIŚCI WRAZ ZE SWOJĄ PANIĄ NA UROCZYSTYM APELU
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„Sużanianka” – autentyczna ludowość

W ubiegłą niedzielę zespół „Sużanianka” obchodził znaczący  jubileusz – ćwierćwiecze  
istnienia. W ciągu tych lat zespół zawsze był wierny swemu wizerunkowi, którego cechą 
szczególną była i jest autentyczna ludowość.

W ciągu lat tzw. odrodzenia 
narodowego na Wileńszczyźnie 
powstały i rozwijały się dzie-
siątki zespołów, które szczegól-
ną uwagę kierowały na to, by 
propagować polską kulturę, oj-
czysty folklor, tradycje, pieśni i 
tańce, które na tej ziemi prze-
trwały setki lat, niosąc w sobie 
polski pierwiastek. Różnie się 
to im udawało. Przetrwały i cie-
szą  widzów te, które potrafi-
ły stworzyć własny, niepowta-
rzalny wizerunek w taki sposób 
dobierając repertuar, stroje, by 
być rozpoznawalnymi wśród 
pokrewnych kolektywów. Do 
nich należy bez wątpienia „Su-
żanianka”.

Początków zespołu, jak 
stwierdza jej obecny kierownik 
Margaryta Krzyżewska,  nale-
ży szukać w chórze kościelnym 
miejscowej parafii pw. św. Fe-
liksa, który szczególną troską 
otaczał wieloletni proboszcz, 
ksiądz Antoni Dziekan. W re-
pertuarze chórzystów znalazły 
się piosenki, których próżno 
by było szukać w śpiewnikach 
czy muzycznych zeszytach: ich 
melodie i słowa przetrwały w 
domach, polskich rodzinach 
z okolic Sużan, gdzie piękno 
przyrody tworzy symbiozę z 
twórczością. Te rozśpiewane 
okolice stały się tym źródłem, 
z którego dzisiejsza „Sużanian-
ka” czerpie swój repertuar. Bo 
chociaż w programach kon-
certowych zespołu znajdzie-
my piosenki znane i popularne 
wśród rodaków na całym świe-
cie, pieśni patriotyczne, religij-
ne, okolicznościowe – np. wiel-
kanocne łałymki, to jednak jego 
trzon stanowią utwory, które 

tu, na ziemi sużańskiej mają 
swój rodowód. One właśnie się 
znalazły na płycie kompakto-
wej, jaką z okazji jubileuszu 
(dzięki wsparciu sponsorów) 
udało się zespołowi nagrać.

O założenie ludowego ze-
społu pokusili się przed z górą 
25 laty ówczesny kierownik 
DK w Sużanach (obecnie kie-
ruje ośrodkiem kultury) Jan 
Szpakow (z jego lekkiej arty-
stycznej ręki powstał niejeden 
zespół, w tym „Kapela Święto-
jańska”) oraz śp. Leon Stankie-
wicz. To oni jeździli po wsiach 
i zapraszali rodaków do śpie-
wania. Oficjalne narodziny ze-
społu przypadają na kwiecień 
1989 roku. Liczył wówczas po-
nad 20 osób, a jego kierowni-
kiem został muzyk Aleksander 
Kalinow. Śpiewali wówczas w 
zespole zarówno kobiety jak i 
mężczyźni. Z tamtego pierw-
szego składu do dziś wytrwa-
ły: Janina Anusewicz – nie-
zmienna solistka zespołu o 
dźwięcznym, pięknym głosie, 
Stanisława Ingielewicz, Wła-
dysława Krzyżewska oraz Ma-
rianna Sienkiewicz. Po odej-
ściach i powrotach wraz z nimi 
śpiewają dziś Halina Sawicka, 
Maria Czerniawska, Julia Bor-
kowska, Lucja Borkowska, Ali-
na Alancewicz i Mirosława Pie-
ślak. Jak nietrudno się doliczyć 
– kolektyw składa się z 11 pań. 
Kierownik – pani Margaryta, 
akompaniuje koleżankom na 
akordeonie.

Zarówno pani Margaryta 
jak i zespół miały szczęście, 
że ich drogi twórcze się zbie-
gły w jedną. Bowiem Marga-
ryta Krzyżewska jest wilnian-

ką, która po studiach (w 1989 
r.) w ówczesnej Kłajpedzkiej 
Filii Wileńskiego Konserwa-
torium (obecnie Akademia 
Muzyczna) podjęła pracę w 
rejonie wileńskim. Za namo-
wą tych, co odkryli jej twórczą 
naturę, z samorządowych ga-
binetów przeniosła się do Su-
żan. No i otrzymała „w spad-
ku” „Sużaniankę” oraz pracę 
w miejscowej szkole średniej 
jako nauczycielka muzyki. Tu 
w Sużanach założyła rodzinę. I 
dziś te okolice uważa za swoje. 
Tu, wspólnie z zespolankami 
odtwarzając dawne pieśni, do-
bierając do nich tło muzyczne, 
a także tworząc obrazki sce-
niczne zarówno rodzajowe jak 
i obrazujące tradycje obcho-
dów świąt, obrządków starają 
się ocalić od zapomnienia nie 
tylko melodie, gwarę, ale też 
klimat – poprzez odpowiednie 
stylizowane stroje, rekwizyty 
używane podczas występów. 
To akcentowanie, zdawałoby 
się drobnych szczegółów, po-
zwala zachować autentyczną 
ludowość (jak np. lniane stro-
je – uszyte zostały na 10-lecie 
zespołu, dzięki hojności Tade-
usza Urbanowicza; przedmio-
ty, które pomagały wykonywać 
kobietom tradycyjne czynno-
ści: tkać, prząść, maglować). 
Może łatwiej udało się jej stwo-
rzyć wspólnie z zespolankami 
wizerunek „Sużanianki” i od-
czuć wszystkie półtony i odcie-
nie ludowości, bo jej kierunek 
studiów – to była właśnie mu-
zyka ludowa, ludowe instru-
menty muzyczne, dyrygowanie 
ludowymi zespołami. Potrafiły 
stworzyć zgrany kolektyw i to 

procentuje. Widzowie po raz 
kolejny mogli się o tym przeko-
nać podczas galowego występu 
z okazji jubileuszu. 

Marząc o tym, by do ze-
społu jednak zechciała przyjść 
młodzież: zarówno dziewczę-
ta jak i chłopcy, zespolanki w 
swej wdzięcznej pamięci mają 
tych, kogo już nie ma z nimi, 
a kto ideę powstania zespołu 
promującego miejscowy folklor 
zainicjował: Wiktorię Sawicką, 
Antoniego Butkiewicza, Reginę 
Wróblewską, Longina Wielicz-
kę, Helenę Żwirblis.

W ciągu ćwierćwiecza dzia-
łalności koncertowej „Suża-
nianka” odwiedziła praktycz-
nie wszystkie regiony Polski, 
występując w zaprzyjaźnionych 
gminach, jak i na scenach festi-
wali w Mrągowie, Koszalinie, 
Kazimierzu Wielkim czy Wę-
gorzewie, Stargardzie Szcze-
cińskim na tradycyjnych wileń-
skich Kaziukach. W ubiegłym 
roku gościli na Białorusi, w 
Oszmianie. „Sużanianka” jest 
też stałym uczestnikiem im-
prez, jakie zarówno na Wi-
leńszczyźnie (brała udział w 
pierwszej edycji „Kwiatów Pol-
skich” w Niemenczynie), jak 
i Litwie etnicznej – wszędzie 
tam, gdzie żyją rodacy są orga-
nizowane m. in. przez Związek 
Polaków na Litwie. Właśnie za 
to krzewienie polskiej kultu-
ry z rąk prezesa ZPL Michała 
Mackiewicza zespół został ude-
korowany najwyższym odzna-
czeniem Związku – Złotą Od-
znaką, a 25 róż złożonych na 
ręce zespolanek było dadatko-
wym wyrazem uznania i sym-
patii dla tych twórczych pań. 

Na jubileusz „Sużanianki” 
przyjechały zaprzyjaźnione de-
legacje oraz zespoły: z Pasymia 
z Polski, z Podbrodzia, na cze-
le z prezes Święciańskiego Od-
działu Rejonowego ZPL Ireną 
Bejnar, z Wędziagoły wraz z 
prezesem miejscowego oddzia-
łu ZPL Ryszardem Jankowskim 
(„Sużanianka” gościła tam 
przed paru tygodniami), zespół 
„Srebrne pasemko” – reprezen-
tujący Jezioroski Oddział Rejo-
nowy ZPL (prezes Weronika 
Bogdanowicz) i „Tumielan-
ka” z Wisagini na czele z pre-
zesem, zespolakiem Zygfrydem 
Binkiewiczem, była też miej-
scowa „Kapela Świętojańska”. 
Były też życzenia i kwiaty od  
prezesa Wileńskiego Rejono-
wego Oddziału ZPL, europosła 
Waldemara Tomaszewskiego, 
list gratulacyjny od ambasado-
ra RP na Litwie Jarosława Czu-
bińskiego przeczytała I radca 
placówki dyplomatycznej Iwo-
na Frączek, pozdrowienia od 
władz rejonowych (mer Marii 
Rekść), prezes Centrum Kul-
tury Polskiej na Litwie im. St. 
Moniuszki Apolonii Skakow-
skiej, Wielofunkcyjnego Ośrod-
ka Kultury w Niemenczynie 
(kierownik German Komorow-
ski) i Muzeum Etnograficzne-
go Wileńszczyzny (dyrektor  
Algimant Baniewicz) i wielu, 
wielu innych życzliwych zespo-
łowi osób.

Zarówno jubileuszowa 
gala, realizowanie twórczych 
planów, wyjazdów z koncerta-
mi, uszycie strojów, czy kupno 
nowego akordeonu nie były-
by możliwe bez ludzi i insty-
tucji, którzy wspierają ze-
spół finansowo. Jubilatki są 
wdzięczne Ambasadzie RP w 
Wilnie i jej wydziałowi konsu-
larnemu, Zarządowi Główne-
mu ZPL (osobiście prezesowi 
Michałowi Mackiewiczowi), 
Wileńskiemu Rejonowemu 
Oddziałowi ZPL na czele z 
prezesem Waldemarem Toma-
szewskim, samorządowi rejo-
nu wileńskiego, Wielofunk-
cyjnemu Ośrodkowi Kultury, 
firmom „Mylida” i „Litbana”, 
staroście gminy sużańskiej Ta-
deuszowi Alancewiczowi, pa-
nom Algisowi Butkiewiczowi i 
Witoldowi Rudziańcowi, Da-
nucie i Janowi Malukom oraz 
Władysławowi Malukowi i 
Ryszardowi Ingielewiczowi 
za szczodre serca i zrozumie-
nie potrzeb zespołu.

Jubilatce zaś wypada życzyć, 
by w ciągu kolejnych dziesięcio-
leci pielęgnowała i promowała 
pieśni, melodie, obrzędy, które 
przekazywane z pokolenia na 
pokolenie świadczą o naszych 
korzeniach, naszej tożsamości.

Janina Lisiewicz
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Chociaż jesień jest tą porą 
roku, kiedy zbieramy plony, a 
zatem nastaje czas dojrzewa-
nia, niestety, ten cykl przyrod-
niczy, jak wskazują fakty, nijak 
nie przekłada się na sferę po-
lityki. Skąd to przekonanie? 
A świadczą o tym wypowiedzi 
poszczególnych wybrańców 
ludu, którzy po letniej prze-
rwie znów się zabierają do ro-
boty – wczoraj zainauguro-
wana została jesienna sesja 
parlamentu Litwy.

Rozpoczął ją Sejm RL w 
nowej odsłonie: koalicja rzą-
dząca z kwartetu stała się trio. 
Jak ta trójka ma się wywiązać 
z obietnic względem mniejszo-
ści narodowych w takich spra-
wach jak Ustawa o mniejszo-
ściach narodowych, pisownia 
nazwisk w wersji oryginalnej, 
używanie podwójnego nazew-
nictwa? Otóż wygląda na to, 
że chociaż Litwa najgłośniej w 
Europie grzmi o tym, że w ob-
liczu zagrożenia płynącego od 
potężnego wschodniego sąsia-
da bardzo ważna jest konsoli-
dacja społeczeństwa zarówno 
na arenie międzynarodowej 
jak i w kraju, a pani prezydent 
osobiście obiecała zająć się roz-
wiązywaniem problemów tzw. 
Litwy Wschodniej, jednak to 
pojęcie „rozwiązywania pro-
blemów”, jak widać z ostatnich 
wypowiedzi polityków, diame-
tralnie się różni w wydaniu de-
cydentów i tych, kogo ich de-
cyzje mają dotyczyć. 

Przyjrzyjmy się sytuacji z 
Ustawą o mniejszościach na-
rodowych. Szykowana jej nowa 
wersja przez byłego wicemini-
stra kultury Edwarda Trusewi-
cza, proponowane rozwiązania 

przez wicemarszałka Sejmu RL 
Jarosława Narkiewicza, a na-
wet projekty sygnowane pod-
pisami przedstawicieli opozycji 
– konserwatystów, wydaje się 
legną po dwóch latach mitręże-
nia i ciągłego przesuwania ter-
minów ich rozpatrywania na 
dnie głębokich urzędniczych 
szuflad. Ponieważ, jak zazna-
czyła przewodnicząca parla-
mentu Loreta Graužinienė 
(pytana o kwestię przyjęcia 
tej Ustawy), założenia Usta-
wy powinny zostać zaakcep-
towane przez przedstawicieli 
wszystkich mniejszości naro-
dowych mieszkających na Li-
twie, a nie tylko litewskich 
Polaków, którzy najbardziej 
aktywnie uczestniczyli w przy-
gotowaniu, omawianiu i dys-
kusjach na temat tego doku-
mentu.

Co oznacza taka wypo-
wiedź pani przewodniczącej? 
Ano to, że w najbliższym czasie 
Ustawy tej nie ujrzymy na wo-
kandzie Sejmu. A jak „dobrze 
pójdzie”, to szukanie konsen-
susu w redagowaniu jej założeń 
potrwa do końca kadencji, któ-
ra już dobiega półmetka.

W międzyczasie o niedo-
puszczalności używania np. 
języka polskiego w nazewnic-
twie ulic czy pisowni nazwisk 
wypowiedział się zarówno so-
cjaldemokrata Aloyzas Saka-
las, jak i, zdawałoby się wycho-
wany na słynnej amerykańskiej 
demokracji Valdas Adamkus. 
Jak wykazuje wieloletnia prak-
tyka, zarówno litewska prawi-
ca, jak i lewica są nad podziw 
zgodne w jednej kwestii – tzw. 
polskiej.

O tym, że sprawa z od prze-

szło dwudziestu lat wałkowa-
nym tematem pisowni nieli-
tewskich nazwisk w wersji 
oryginalnej nie doczeka się 
szybkiego rozwiązania, mo-
żemy również wnioskować na 
podstawie opinii, jaką w tej 
kwestii wydała przewodniczą-
ca Państwowej Komisji Języka 
Litewskiego. Jak pamiętamy z 
końcówki wiosennej sesji par-
lamentu, to właśnie na pod-
stawie orzeczenia tej komisji, 
Sejm miał się zabrać do podję-
cia decyzji w tej sprawie. Otóż 
pani przewodnicząca w swej 
opinii zaznaczyła, że stosowa-
nie łacińskich liter, których nie 
ma w litewskim  alfabecie (bez 
znaków diakrytycznych) jest 
możliwe w nazwiskach obco-
krajowców oraz małżonków 
obcokrajowców, którzy uzyska-
ją litewski obywatelstwo oraz 
ich małżonek i dzieci. Zapis 
ma być dokonywany na pod-
stawie zagranicznego doku-
mentu.

Więc, jeżeli, dajmy na to, 
pan Wawrzyniak nie jest oby-
watelem Litwy, to będzie miał 
te swoje podwójne „w” i „rz” 
oraz inne litery. Jeżeli zostanie 
obywatelem Litwy, to też bę-
dzie je miał. A co będzie, jak 
zaznaczył kolega, jeżeli np. 
jego żona, obywatelka Polski 
zechce mieć podwójne nazwi-
sko: zachować swoje panień-
skie Nowowiejska i dodać jego 
– Pawłowicz. Jak ten tandem 
będzie wyglądał w litewskim 
dokumencie? Czy aby nie tak: 
Nowowiejska-Pavlovic. Czyż 
nie pięknie?! Oczywiście, nasi 
urzędnicy mogą wpaść na po-
mysł zabronienia podwójnych 
nazwisk. To by sprawę rozwią-

Kiedy nastanie czas dojrzewania 

Dzień Wiedzy – 1 września 
– tego roku szczególnie uroczy-
ście przebiegał w Ciechanowi-
skiej Szkole Średniej. By pogra-
tulować uczniom i nauczycielom 
oraz rodzicom z okazji inaugura-
cji nowego roku szkolnego oraz 

W Ciechanowiszkach powitano najmłodszych

otwarcia grupy przedszkolnej, 
do szkoły przybyli dostojni go-
ście: kierownik wydziału oświa-
ty samorządu rejonu wileńskie-
go Lilia Andruszkiewicz, starosta 
gminy zujuńskiej Mirosław Ga-
jewski oraz proboszcz parafii szy-

łańskiej ks. Witold Michałowski.
Szczególnie serdecznie za-

równo goście, jak i dyrektor 
szkoły Dariusz Wasilewski,  wi-
tali najmłodszych – dzieci, któ-
re tego roku przyszły do grupy 
przedszkolnej – zakłada ona wy-

chowanie i kształcenie dzieci w 
wieku od 3 do 6 lat.

Samorząd rejonu wileńskie-
go wyasygnował środki, by grun-
townie wyremontować kilka po-
mieszczeń, które najmłodszym 
dzieciom mają służyć do zabawy 
i nauki oraz jako sypialnia i szat-
nia. Dzieci mogą tu spędzać czas 
od godziny 7 do 19.00, co po-
zwoli ich rodzicom podjąć pracę.

Opiekę nad piętnastoma 
dziećmi powierzono doświad-
czonej pani od wychowania 
przedszkolnego Teresie Radze-
wicz oraz młodej specjalistce Jo-
annie Šekštelienė.

Po świątecznym apelu, gdy 
starsi uczniowie udali się do 
swych klas (tego roku w polskiej 
szkole w Ciechanowiszkach po-
biera naukę 75 uczniów), na 
maluchów i ich rodziców cze-
kała wielce uroczysta chwila: 
szanowni goście wraz z dyrek-
torem placówki dokonali prze-

cięcia wstęgi, a ksiądz proboszcz 
wyświęcił pięknie wyremonto-
wane, odpowiednio umeblowa-
ne izby, które będą służyły dla 
milusińskich. 

Warto odnotować, że w tro-
sce o to, by dzieciom w szkole 
było miło i przytulnie, zadbano 
nie tylko o remont i meble, ale 
też kupiono nowe książeczki, 
piękne zabawki, zatroszczono 
się o pożywne i smaczne posiłki, 
które rodziców będą kosztowa-
ły zaledwie kilka litów dziennie.

Powstanie grupy przedszkol-
nej w polskiej szkole w Ciecha-
nowiszkach otwiera nowy etap 
w życiu placówki, która będzie 
wychowywała swoich przy-
szłych uczniów od najmłod-
szych lat. Dzięki tej decyzji, 
rodzice z okolic Ciechanowi-
szek, którzy chcą wychowywać 
i kształcić swoje dzieci w ojczy-
stym języku, mają ku temu do-
skonałe warunki. 

zało. A że będzie to sprzeczne 
z prawem człowieka do decy-
zji o wyborze nazwiska? Cóż, 
u nas to normalka. Wydaje się, 
że taka segregacja mieszkań-
ców, kiedy się jednym pozwa-
la na korzystanie z prawa do 
nazwiska niewykoślawionego, 
a innym – nie, może być uzna-
na za dyskryminację. Może, ale 
chyba jednak w innym kraju.

Jak do opinii przewodni-
czącej Państwowej Komisji Ję-
zyka Litewskiego ustosunku-
ją się parlamentarzyści (czy 
jest ona obowiązująca?), już 
wkrótce chyba się dowiemy. 
Chociaż tak na dobrą spra-
wę nic nie wiadomo, bo za 
najważniejsze kwestie na  je-
siennej sesji ma być uznane 
wprowadzenie euro i stan 
obronności kraju. Więc na-
zwiska znów sobie poczeka-
ją. Do kiedy? Jak wynika z wy-
powiedzi doskonale znanego 
polskiej społeczności wcale 
nie z sympatii do niej posła 
Valentinasa Stundysa, spo-
łeczeństwo litewskie jeszcze 
nie dojrzało do tego, by zaak-
ceptować wprowadzanie nie-
obecnych w litewskim alfabe-
cie liter do pisowni nazwisk. 
Nawet dla obcokrajowców, ich 
małżonek i dzieci. Kiedy się 
czyta wypowiedzi pana Stun-
dysa, to aż się prosi komen-
tarz na temat tego, dlaczego 
pan poseł uważa swój naród za 
„niedojrzały”, ażeby nie użyć 
bardziej dosadnego określenia 
(z tym należy uważać, bowiem 
można zostać posądzonym o 
destabilizację sytuacji w pań-
stwie, poprzez ubliżanie oby-
watelom). Ale panu posłowi 
wolno uważać współobywateli 

za „niedojrzałych”, co w nor-
malnym społeczeństwie jest 
raczej obraźliwe. A może to 
pan poseł jest „niedojrzały”, 
chociaż i lata już swoje ma i 
kilka kadencji w Sejmie się 
obraca.

Zmęczeni odwlekaniem w 
nieskończoność rozwiązywa-
niem tzw. polskich, a faktycz-
nie obywatelskich spraw szere-
gowi obywatele coraz częściej 
zrezygnowani twierdzą, że co 
tam jakieś literki, skoro na 
podwyżkę emerytur (obiecy-
wane średnio 3,43 litów trud-
no uznać za poważny gest) 
czy wzrost gaż (minimalna 
ma wzrosnąć o 35 litów, co w 
świetle wprowadzenia euro jest 
kwotą, która nie może wzbu-
dzić euforii) brak funduszy. 
Jedynym bodajże optymistą 
w kwestiach pisowni nazwisk 
w wersji oryginalnej pozosta-
je socjaldemokrata Gediminas 
Kirkilas. Proponuje on jeszcze 
raz zapytać Państwową  Komi-
sję Języka Litewskiego w spra-
wie pisowni...  nielitewskich 
nazwisk obywateli Litwy (po-
dobno pierwsze zapytanie nie 
było tak precyzyjne). Przysło-
wie głosi, że kto pyta, ten nie 
błądzi. Może i nie błądzi, ale w 
naszej litewskiej rzeczywisto-
ści do celu raczej też nie doj-
dzie. Ot, tak sobie, podrepce 
w miejscu. Jak długo? Zanim 
nastąpi „okres dojrzewania”. 
Na Litwie wyraźnie nie jest to 
jesień. Może więc na wiosnę? 
Na wiosnę różne cuda mogą się 
zdarzyć, bo to przecież okres 
nadziei. Więc, aby do wiosny...

Janina Lisiewicz
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 Polski Zespół Artystyczny 
Pieśni i Tańca „Wilia” wkracza 
w kolejny sezon twórczości, któ-
ry zwieńczą obchody znamien-
nego jubileuszu zespołu – 60-le-
cia. Założony jako pierwszy – w 
roku 1955 – na terenie Wileńsz-
czyzny przez ludzi, dla których 
rzeczą niezwykle ważną było za-
chowanie polskiego dziedzictwa 
kulturalnego na Ziemi Wileń-
skiej w swych szeregach skupiał 
w ciągu dziesięcioleci rodaków, 
dla których polska pieśń i ta-
niec były potrzebą serca, kon-
tynuowaniem tradycji, również 

„Wilia” u progu jubileuszu
rodzinnych. Bo, jak zaznaczy-
ła w rozmowie z NG kierownik 
zespołu Renata Brasel, piękną 
tradycją zespołu stało się to, że 
biorą w nim udział całe dyna-
stie: dziadkowie, rodzice, dzieci 
i wnukowie. Ta sztafeta jest bar-
dzo cenna – świadczy o tym, że 
klimat zespołu sprzyja trwałym 
więzom.

W ciągu tych sześciu dzie-
sięcioleci „Wilia” miała wielu 
wspaniałych kierowników, ale 
bez wątpienia osobą szczególną 
w jej historii była pani Zofia Gu-
lewicz – znakomity choreograf. 

Wakacyjna przygoda w Macedonii

Po raz kolejny Polski Ze-
spół Artystyczny Pieśni i Tań-
ca „Wilia” wybrał się w daleką 
podróż. Tegorocznym celem 
była Ochryda – główny ośro-
dek sakralny i kulturowy po-
łudniowej Europy. Czekał nas 
VIII Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Ohrid Sun” w 
macedońskiej Ochrydzie.  W 
upragnioną podróż wyruszyli-
śmy 15 sierpnia, po drodze cze-
kał na nas Budapeszt. W stolicy 
Węgier mieliśmy rewelacyjną 
wycieczkę – z pokładu statku 
podziwialiśmy panoramę mia-
sta. Nocne widoki sprawiły nie-
samowite wrażenie: odpowied-
nio oświetlone mosty, budynki 
wyglądały ślicznie. Następnego 
dnia mieliśmy krótki spacer i 
wyruszyliśmy w dalszą podróż. 
Do celu dotarliśmy po 18 go-
dzinach. Ochryda – to cudow-
ne miasto, z którym niewiele 
europejskich miast mogłoby 
konkurować. Jej atrakcyjność: 
lokalizację i dziedzictwo hi-
storyczno-kulturowe doceni-

W roku 2015 wraz z 60-leciem 
zespołu, wiliowcy będą też ob-
chodzili setną rocznicę urodzin 
pani Zofii. Te dwie znamienne 
w swej historii daty zespół uczci 
w szczególny sposób – galową 
prezentacją, która ma się odbyć 
w listopadzie przyszłego roku.

Swój jubileusz zespół wita w 
doskonałej kondycji: w swych 
szeregach skupia 146 artystów. 
Przed kilkoma laty zmienił swą 
formułę: obok dorosłej jest tu 
też grupa dziecięca. W ten spo-
sób „Wilia” wychowuje wła-
sny narybek. Z chórem i tance-

rzami pracują obecnie Renata 
Brasel (chórmistrz i kierownik 
zespołu), Marzena Suchocka – 
choreograf, Beata Bużyńska – 
kierownik młodszej grupy ta-
necznej oraz kierownik kapeli 
Anna Kijewicz. 

Miniony sezon był dla „Wilii” 
bardzo pracowity i już tradycyj-
nie wieńczyła go letnia przygo-
da, która tego roku zaprowadzi-
ła zespół do Macedonii. Letnie 
zagraniczne wyjazdy na festiwa-
le są dla zespołu zarówno przy-
godą artystyczną jak i imprezą 
integracyjną, takim twórczym 
wspólnym urlopem (relację o tym 
jakim był zamieszczamy poniżej). 
Zaś nowy sezon zespół rozpocz-

nie występem 13 września  na II 
Festiwalu Etnokultury w Rudo-
minie „Wileńszczyzna – pogra-
nicze kultur na przestrzeni wie-
ków”. Zaprosi też „Wilia” swoich 
wiernych widzów na tradycyjny 
koncert noworoczny, po którym 
rozpocznie się maraton przygo-
towań do jubileuszowej gali. Ze-
spół z okazji jubileuszu planuje 
nie tylko artystyczne popisy, ale 
też wydanie książki, która ma zo-
brazować sześć dziesięcioleci jego 
drogi twórczej. Wypada życzyć 
jubilatowi, by marzenia i plany 
się ziściły i „Wilia” nadal cieszy-
ła widzów: zawsze młoda, roztań-
czona i rozśpiewana...

ło UNESCO. Podobno w mie-
ście i  okolicy zbudowanonych 
zostało 365 cerkwi – po jednej 
na każdy dzień roku.    Klimat 
tego miasta chłonęliśmy spa-
cerując wraz z przewodnikiem. 
Zwiedziliśmy jeden z najważ-
niejszych zabytków Macedonii 
– cerkiew św. Zofii, zbudowa-
ną w XI wieku. Dotarliśmy też 
do starożytnego teatru – gmach 
jego pochodzi z okresu helle-
nistycznego. Na scenie teatru 
chór zespołu miał okazję za-
śpiewać kilka piosenek, które 
zostały nagrodzone oklaskami 
przechodniów. Kolejnym na-
szym celem była twierdza cara 
Samuila. Ocalały z niej tylko 
mury, otaczające wzgórze do-
minujące nad miastem. Space-
rowaliśmy po murach i podzi-
wialiśmy panoramę. Następnie 
udaliśmy się do położonych o 
250 metrów poniżej twierdzy 
Samuila Plaosnik. Właśnie 
tam znajdowała się Ochrydz-
ka Szkoła Literacka – centrum 
działalności literackiej i kultu-

rowej Słowian. Nie wchodzi-
liśmy do środka, oglądaliśmy 
to miejsce z odległości kilku 
metrów, gdyż nadal tam trwa-
ją wykopaliska archeologicz-
ne i tylko w przyszłości będzie 
można podziwiać cały kom-
pleks takim, jakim był za cza-
sów św. Klemensa z Ochrydy. 
Kolejnym obiektem do zwie-
dzania była cerkiew św. Jana 
Teologa w Kaneo, która dzięki 
swemu umiejscowieniu stała się 
symbolem Macedonii. Stojąc na 
wzgórzu przy cerkwi mogliśmy 
po raz kolejny podziwiać prze-
piękne widoki. Do centum mia-
sta wracaliśmy inną trasą, na 
której znalazł się most życzeń. 
Łączy on cerkiew z centum mia-
sta. Jest to most przedstawia-
jący 12 znaków Zodiaku. Pani 
przewodnik opowiedziała nam 
dlaczego nosi on nazwę mostu 
życzeń. Otóż należy stanąć przy 
swoim znaku Zodiaka, spojrzeć 
na jezioro – w kierunku klaszto-
ra św. Nauma i pomyśleć o swo-
ich marzeniach, pragnieniach. 

Zrobiliśmy właśnie tak jak nam 
polecono i ruszyliśmy dalej.

W centrum miasta zwiedzi-
liśmy starą drukarnię, gdzie 
nam pokazano jak robiono pa-
pier i jak drukowano za czasów 
Gutenberga. Chętni mogli na-
być ręcznie robione wyroby z 
papieru. Kolejny obiekt, przy 
którym zatrzymaliśmy się, za-
ciekawił zwłaszcza  panie. Był 
to sklep jubilerski rodziny File-
vi. Ujrzeliśmy tu wyroby z per-
ły ochrydzkiej i dowiedzieliśmy 
się, czym się różnią ochrydzkie 
perły od innych oraz jak wybrać 
tę prawdziwą, a nie plastikową. 
Nasz spacer dobiegał końca na 
ruchliwym placyku, w środku 
którego znajdowało się 900-let-
nie drzewo o obwodzie 20 me-
trów. Na pamiątkę po tym dniu 
pełnym wrażeń pozostaną nam 
zdjęcia.

Następnego dnia czekała 
nas nieco krótsza wycieczka 
po Strudze. Pani przewodnik 
opowiadała o  mieście, o festi-
walu poetyckim, który już od 

wielu lat odbywa się właśnie 
w tym ślicznym miasteczku. 
Zwiedzając miasto napotkali-
śmy pomnik Adama Mickiewi-
cza. Byliśmy zaskoczeni, że w 
Macedonii znają naszego wiesz-
cza narodowego. Zwiedziliśmy 
kilka cerkwi, po czym wyruszy-
liśmy do monasteru Kališta. 
Wieczorem tego samego dnia 
czekał nas macedoński wie-
czór. Razem z grupą z Holan-
dii mieliśmy możliwość spróbo-
wać macedońskiego wina oraz 
tradycyjnych dań, nauczyliśmy 
się również macedońskiego tań-
ca narodowego. Kolejny dzień 
pobytu w słonecznej Macedonii 
spędziliśmy nad jeziorem. A na-
zajutrz czekał nas już koncert 
na festiwalu.

W festiwalu brały udział ze-
społy z Polski, Holandii, Rumu-
nii, Chorwacji, Rosji oraz in-
nych państw. Zaśpiewaliśmy 
przyśpiewki cieszyńskie oraz 
kilka piosenek wileńskich, zaś 
tańcerze zatańczyli krakowiaka 
i polkę majową.

Nazajutrz płynęliśmy stat-
kiem do klasztoru św. Nauma 
(XVII w.). Mieści się tam grób 
św. Nauma. Zgodnie z legen-
dą, położenie dłoni na płycie 
nagrobnej sprawi, iż usłyszy-
my bicie serca świętego. Tuż za 
klasztorem zaczyna się strefa 
graniczna: stąd do Albanii są 
tylko dwa kilometry. 

Po ciekawej wycieczce cze-
kał nas kolejny koncert, po któ-
rym znów spędzaliśmy czas nad 
jeziorem i tam odbyły się tra-
dycyjne otrzęsiny dla nowych 
członków aktualnego składu 
zespołu. Bawiliśmy się dobrze, 
ale, niestety, czas naszego poby-
tu w Macedonii dobiegł końca. 
Na pamiątkę tej macedońskiej 
przygody zachowamy zdjęcia i 
wspomnienia. Dziękujemy na-
szym sponsorom za wsparcie fi-
nansowe. Szczególnie pragnie-
my podziękować samorządowi 
miasta Wilna. Jesteśmy też 
wdzięczni naszym kierownicz-
kom, paniom Renacie Brasel i 
Marzenie Suchockiej za zorga-
nizowanie  wspaniałej podróży. 
Czekamy na kolejne!

Greta Giedrytė, 
chórzystka „Wilii”
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Ubiegłej niedzieli po raz trze-
ci w Wilnie otworzył swe podwo-
je w Domu Polskim Krakowski 
Salon Poezji. Inauguracja Salonu 
w Wilnie miała miejsce 11 maja. 
Wówczas zawitała tu znana pol-
ska aktorka Anna Dymna (to do 
niej należy pomysł  powołania do 
życia tej inicjatywy), która wraz 
z kolegą Jackiem Romanowskim 
dokonała otwarcia Salonu, który 
w 2002 roku stał się wielkim wy-
darzeniem kulturalnym w Kra-
kowie. I już od 12 lat, o godz. 
12 nie tylko w prastarej stolicy, 
ale też w 40  miastach na całym 
świecie wspaniali aktorzy czytają 
wiersze wybitnych poetów. Jako 
pierwsza, wraz z Krakowskim Sa-
lonem Poezji, do Wilna zawitała 
twórczość ks. Jana Twardowskie-
go, zaś w drugim jego wydaniu, 
w czerwcu, znalazły się wiersze 
dla dzieci Marii Konopnickiej. 

Po letniej przerwie wraz z 
trzecim Krakowskim Salonem 
Poezji gościła nad Wilią poezja 
Juliana Tuwima, jego poemat 
„Kwiaty polskie”. Przywieźli ją 
dla wileńskiej publiczności wspa-
niała, doskonale znana też wil-
nianom aktorka Grażyna Barsz-
czewska (zagrała ponad 150 
wiodących ról dramatycznych i 
komediowych w teatrze, filmie i 
telewizji) oraz aktor, reżyser, pe-
dagog, prof. Krzysztof Orzechow-
ski – dyrektor Teatru im. Juliu-
sza Słowackiego w Krakowie. Jak 
i w poprzednich edycjach Salo-

„Kwiaty polskie” 
na wileńskim  
gruncie

„Pan Tadeusz” 
na Dniach Stolicy

Już trzeci rok z rzędu 
uczestnicy Katyńskiego Raj-
du Motocyklowego do swojej 

Trzeci rajd motocyklowy:  
„Ponary – Pamiętamy” w Wędziagole

trasy włączają Wędziagołę.
Tego roku, odwiedzając 

opisaną w „Potopie” przez 

Henryka Sienkiewicza Lau-
dę,  spora grupa uczestników 
rajdu wjechała do Wędziagoły. 

Gorące powitania z już dobrze 
znanymi komandorami Lesz-
kiem i Marcinem, ze wszyst-
kimi uczestnikami, wspólna 
modlitwa do Matki Boskiej 
Częstochowskiej, pieśni, śpie-
wane przez uczestników rajdu 
wspólnie z kapelanem z Jasnej 
Góry na cześć Matki Bożej, 
były dla wędziagolan wzorem 
religijności i patriotyzmu. 

Do północy w polskiej bi-
bliotece trwały przyjacielskie 
rozmowy, nie brakło też emo-
cji – wszyscy się cieszyli z tych 
tradycyjnych już corocznych 
spotkań w Wędziagole.

Rankiem następnego dnia 
wspólnie odwiedziliśmy groby 
zasłużonych dla naszych oko-
lic rodaków na przykościel-
nym cmentarzu w Wędzia-
gole oraz miejsce, gdzie się 
znajduje przydrożna kaplicz-
ka, upamiętniająca tragedię 

wsi Ibiany. Złożyliśmy wień-
ce, zapaliliśmy świece, modli-
liśmy się za pochowanych tu 
rodaków, którzy polegli w wal-
kach o wolność.

Wędziagolanie opowiedzie-
li gościom o historii miastecz-
ka, losach zamieszkałych tu 
niegdyś i walczących rodaków, 
mówili też o realiach dnia dzi-
siejszego.

Żegnając się, uczestni-
cy Rajdu Katyńskiego zosta-
wili przywiezione prezenty –  
polskie książki do biblioteki i 
obiecali, że w następnym roku 
znów nas odwiedzą. Będziemy 
się za nich modlili i bardzo na 
nich czekali.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskie-

go Oddziału ZPL

W ciągu minionego weekendu 
Wilno się bawiło na jubileuszo-
wych –  dwudziestych Dniach Sto-
licy. Tradycyjnie,  główna arteria 
miasta – al. Giedymina – wraz z  
przylegającymi do niej placami sta-
ła się traktem handlowym, kultu-
ralnym i rozrywkowym. Oprócz 
podziwiania cudeniek twórców 
ludowych, kupowania wszelkich 
miłych drobiazgów, wyrobów ga-
stronomicznych oraz posilenia 
się w jadłodajniach pod paraso-
lami, można się było delektować 
poezją, posłuchać koncertów so-
listów oraz zespołów zarówno li-
tewskich jak i zagranicznych na 
ustawionych kilku scenach i es-
tradach na placach Žemaitė, przy 
Teatrze Dramatycznym i in. Dla 

najmłodszych uczestników świę-
ta służył tego roku Plac Łukiski.  
Dni Stolicy biły kolejne rekordy: 
odbyło się tu 100 imprez, a kil-
ka setek handlarzy uszczęśliwiło 
wilnian  swymi wyrobami. Szcze-
gólną atrakcją tegorocznych Dni 
było wspólne zdjęcie tych, którzy 
6 września o godz. 15.00 znaleźli 
się na Placu Katedralnym i wzię-
li udział w akcji „Uśmiechnij się, 
Wilno!”.  

Dobrze się stało, że na stołecz-
nej imprezie nie zabrakło miejsco-
wych polskich akcentów. Wielką 
popularnością cieszył się lokal pod 
parasolami, który w samym środ-
ku al. Giedymina urządziła restau-
racja “Pan Tadeusz”, działająca w 
Domu Polskim. Jak zaznaczyła wi-

cedyrektor DP Krystyna Zimiń-
ska, polska kuchnia smakowała 
wyśmienicie zarówno dla wilnian 
jak i gości. Nie tylko specjały przy-
ciągały tu klientów, ale też popisy 
kapeli z Bujwidz oraz Stara Nowa, 
które grały tu w sobotę. Podczas 
odbywających się w ramach Dni 
koncertów, mogliśmy też posłu-
chać śpiewu Eweliny Saszenko i 
Gabrieli Vasiliauskaitė – wspania-
łych naszych rodaczek oraz Ka-
tarzyny Zvonkuvienė (Niemyć-
ko), która brała udział w Dniach 
wraz z uczestnikami prowadzone-
go projektu.

Wilno całkiem fajnie się ba-
wiło w pierwszy wrześniowy  
weekend, ciesząc się piękną po-
godą.  

nu, aktorom towarzyszył młody i 
niezwykle utalentowany litewski 
akordeonista Daumantas Stun-
džia (gra jako solista z Litewską 
Orkiestrą Kameralną Filharmo-
nii Narodowej).

Poemat Juliana Tuwima w 
wykonaniu wspaniałych akto-
rów zebrała w Domu Polskim 
w Wilnie, w restauracji „Pan 
Tadeusz” liczne grono miło-
śników poezji. Strofy pisanego 
na obczyźnie (w Rio de Janeiro 
oraz Nowym Jorku, gdzie poeta 
przebywał podczas wojny) po-
ematu, który był też kontynu-
owany po powrocie Juliana Tu-
wima do kraju i nie został nigdy 
ukończony, przemówiły do słu-
chaczy barwnym językiem tuwi-
mowskim, przenosząc w świat 
wspomnień o Polsce – smut-
nych i frywolnych, wersów peł-
nych tęsknoty i wiary w ducha 
i moc Ojczyzny. Mistrzowskie 
czytanie dopełniła bardzo uda-
nie dobrana muzyka, co w su-
mie dało półtorej godziny praw-
dziwej uczty duchowej. Rzęsiste 
brawa i kwiaty od organizato-
rów (Salonem opiekuje się ko-
ordynator projektów DP Irena 
Brazis) i wdzięcznych słucha-
czy były wyrazem uznania dla 
gości. Oni z kolei stwierdzili, że 
Wilno jest bardzo drogim dla 
nich miastem, a nam życzyli na-
dal trwać. 

Janina Lisiewicz 
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 

członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na 
łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wy-
razy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą 
też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby 
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: na-
szagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

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 październik i dalsze mie-
siące będzie trwała do 22 września. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie 
bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt (1,33 EUR) obejmują 
opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. In-
deks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – ty-
godnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
Szanownej Pani Janinie GIECZEWSKIEJ 
– zasłużonej dla sprawy odrodzenia 
polskości na Litwie, wieloletniej dzia-
łaczce Związku Polaków na Litwie, prezes 
Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więź-
niów Politycznych i Zesłańców serdeczne ży-
czenia zdrowia, pogody ducha, nieustającej energii i 
zaangażowania oraz ciepła rodzinnego, uczucia speł-
nienia, opieki Bożej na długie, długia lata

składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

Z okazji Pięknego Jubileuszu 85. Urodzin 
Szanownej Pani Wandzie LAZDINIENĖ 
najserdeczniejsze życzenia:

Niechaj skrzydła motyla
całują promienie słońca.
Niechaj wybiorą Twoje ramię
na swą bezpieczną przystań
i przyniosą Ci szczęście, miłość i dobrobyt.
Dzisiaj, jutro, zawsze... 
Koło ZPL w Nowych Święcianach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 90. Uro-
dzin Wielce Szanownej Pani Janinie  
GIECZEWSKIEJ serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności, obfitych łask Bo-
żych, zdrowia, satysfakcji z życiowych 
osiągnięć wraz z wielkimi podziękowaniami 
za niestrudzoną działalność na rzecz Polskiej 
Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i 
Zesłańców składają z szacunkiem Sybiracy

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz
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Wakacje – czas podróży i 
przyjacielskich odwiedzin – dla 
członków koła języka polskiego 
działającego w Nowych Świę-
cianach zaowocowały gościną 
w jednym z najpiękniejszych za-
kątków Polski – na Mazurach. 

Już od dziesięciu lat ucznio-
wie – członkowie koła języka 
polskiego w Nowych Święcia-
nach mają możliwość na wa-
kacjach zwiedzać Polskę. Mo-
gli poznać Warszawę, prastary 
Kraków, Toruń, niejednokrot-
nie wędrowali po Tatrach zwie-
dzając Zakopane, Wisłę. Byli w 
Ustroniu, Cieszynie, gościli też 
w Białymstoku, Augustowie. 
Tego roku miłośnicy języka pol-
skiego z Nowych Święcian mie-
li okazję do zwiedzenia Mazur: 
Olsztyna, Rucianej Nidy, Giżyc-
ka, a także Malborka, Szczyt-
na, Piszcza. Te podróże do pięk-
nych, historycznie znaczących 
zakątków Polski wspaniale służą 
również doskonaleniu znajomo-
ści języka polskiego. Ich sponso-
rem dla członków koła jest po-
chodzący ze Święcian, a obecnie 
mieszkający w Anglii przedsię-
biorca Józef Fedorowicz, który 
jest właścicielem firmy „Velga-
-Vilnius” i zarazem aktywnym 
działaczem społecznym, który 
rozumie potrzeby miłośników 
języka i kultury polskiej.

Tego lata udaliśmy się w 
okolice Olsztyna i zamieszka-
liśmy w wiosce Sasek Mały, w 
wiejskiej zagrodzie turystycz-
nej. Tu mogliśmy podziwiać 
prawdziwie dziewiczą przyro-
dę: gniazda kormoranów, białe i 
szare czaple, łabędzie i mnóstwo 
bocianów. Ale nie tylko przy-

W gościnie na Mazurach

rodę tych okolic poznawaliśmy, 
lecz też miasta i zabytki. Zwie-
dzając stolicę Warmii i Mazur 
podziwialiśmy starówkę Olszty-
na, modliliśmy się w pięknej ka-
tedrze pw. św. Jakuba, zwiedzili-
śmy Muzeum Ziemi Mazurskiej. 
Mieści się ono w zamku, którego 
budowę nadzorował sam Miko-
łaj Kopernik. Mieliśmy też oka-
zję do skorzystania z przyjemno-
ści kąpieli w akwaparku Termy 
Medical Warmia. 

Podczas kolejnych dni czeka-
ło nas spotkanie z mazurskimi 
jeziorami – płynęliśmy statkiem 
wycieczkowym „Żegluga Ma-
zurska”. Przez śluzę Guzianka 
wiodła trasa na jeziora Beldany, 
Śniardwy (ze względu na wiel-
kość nazywane mazurskim mo-
rzem) i Mikołajskie do Mikoła-
jek – zwanych perłą Mazur. Po 
zwiedzeniu Mikołajek popłynę-
liśmy do Giżycka – często na-
zywanego letnią stolicą Polski. 
Wycieczka po tym regionie oko-
ło stu jezior dała nam możnożść 
poznać tę wspaniałą krainę.

Nasz pobyt w Polsce zakła-
dał poznanie nie tylko wspania-
łych zakątków przyrody, ale też 
zabytków historycznych. Od-
byliśmy blisko 250-kilometro-
wą podróż do Malborka, gdzie 
się znajduje zamek krzyżacki 
zbudowany w XIII wieku i jest 
jedną z  największych i najle-
piej zachowanych tego typu 
budowli w Europie. Został on 
gruntownie odbudowany po 
pożarze w 1959 roku i dziś zaj-
muje powierzchnię 21 ha. Jego 
zwiedzanie zajmuje praktycz-
nie cały dzień: oglądaliśmy po-
mieszczenia, które służyły wła-

ścicielom za jadalnie, sypialnie, 
cele, kaplicę, pracownie obrób-
ki bursztynu i in. W zbiorach 
muzealnych zamku są ekspono-
wane wyroby z bursztynu, cera-
miki, broń, dokumenty histo-
ryczne, kolekcja witraży i inne 
zabytkowe rzeczy. Ten wpisany 
w 1997 roku na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO obiekt 
codziennie odwiedza około  
10 tysięcy turystów. 

Za możliwość ujrzenia pięk-
nej przyrody, poznania wątków 
historii Polski i doskonalenia 
praktycznego języka polskie-
go jesteśmy wdzięczni nasze-
mu sponsorowi. Zaś za troskli-
wą opiekę podczas podróży 
serdecznie chcemy podzię-
kować naszym opiekunkom: 
Iwonie Martinkenienė i Oksa-
nie Šlepetytė oraz  nauczyciel-
ce Danucie Józefowicz, która 
prowadzi nasze koło miłośni-
ków języka polskiego. Przy oka-
zji chcemy też swojej pani zło-
żyć najserdeczniejsze życzenia 
z okazji pięknego jubileuszu i 
życzyć, by nie nękały ją choro-
by i troski, a droga życia była 
jasna i długa.

Z niecierpliwością czekamy 
na kolejne zajęcia w naszym kole 
w nowym roku szkolnym, któ-
re rozpoczną się już wkrótce –  
17 września. Wszystkich chęt-
nych poznania języka polskie-
go zapraszamy na zajęcia, które 
się odbywają we środy, o godzi-
nie 16.00 w budynku przy uli-
cy Partizanu 2 w  Nowych Świę-
cianach. 

Członkowie koła  
języka polskiego  

w Nowych Święcianach

Zespół „Stella Spei” zaprasza do swego grona instrumen-
talistów! Z ogromną radością powitamy osoby z powołaniem, 
doświadczeniem i pasją do muzyki! Zachęcamy zgłaszać się 
mailowo stella.spei@interia.eu. Więcej informacji o działalno-
ści zespołu na www.adbonum.lt lub na profilu FB https://www.
facebook.com/zespol.stella.spei 

Podzielamy ból i smutek oraz składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Marianowi MOJSIEWICZOWI
z powodu śmierci 

siostry Zofii
seniorzy Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie

fo
t. 

ar
ch

iw
um

MŁODZIEŻ Z NOWYCH ŚWIĘCIAN NA MAZURACH


