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Wilno – 
wielokulturowe

W miniony weekend Wilno zaprezentowało się mieszkańcom oraz gościom stolicy jako  
miasto wielokulturowe – jakim w zasadzie przez wieki było, odkąd jego założyciel – książę  
Giedymin wysłał listy do europejskich stolic, by rzemieślnicy, kupcy, budowniczowie zechcieli 
do rozkwitu miasta się przyczynić. W dniach 19-21 września aleja Giedymina stała się miejscem 
już VI Jarmarku Narodów. Pieśni i tańce, kuchnie i rzemiosło – wszystko czym poszczególne 
narody mogą się szczycić, było tu prezentowane. Jarmark został też udanie połączony z  
odbywającymi się już po raz trzeci Dniami Gdańska. Przyjaźń Wilna i Gdańska datuje się od 
lat: tego roku w Gdańsku odbyły się już XI Dni Wilna. Te dwa miasta łączą, oczywiście, ludzie: 
nieomalże połowa obywateli Gdańska ma wileńskie korzenie, więc odwiedzanie się wzajemne, 
nawiązywanie kontaktów są niejako z góry uwarunkowane historią tych dwóch miast.

CO NAGLE... 
Kolejne wybory samorządowe, które od-
będą się 1 marca 2015 roku, przyniosą 
nam nowy element życia politycznego: 
bezpośrednie wybory merów. Mer, ma-
jący poparcie większości mieszkańców 
miasta czy też rejonu, ma szansę nie 
być szeregową figurą na szachownicy 
partyjnych gierek. Ale z drugiej strony, 
gdy nie będzie miał wsparcia większo-
ści radnych, czy w realizacji postulatów 
wyborców nie będzie się bił jak przy-
słowiowa ryba o lód. Wydawałoby się, 
że w takiej sytuacji w szeregach kandy-
datów do tego stanowiska powinni się 
znaleźć znani, godni, charyzmatyczni 
ludzie. Konserwatyści chcą na stano-
wisko mera stolicy dysygnować byłą 
nietuzinkową panią minister finansów 
Ingridę Šimonytė, liberałowie – chary-
zmatycznego Remigijusa Šimašiusa. 
Jak się okazało w miniony poniedzia-
łek rządząca partia socjaldemokratycz-
na, jej wileński oddział, uważa, że o fo-
tel mera w stolicy ma walczyć Gintautas 
Paluckas – sekretarz odpowiedzialny 
partii. Za czasów rządzenia Wilnem 
przez socjaldemokratów był on dyrek-
torem administracji samorządu. Dość 
kontrowersyjnym. Tak „skutecznie” tę 
funkcję sprawował, że dorobił się wy-
roku za nadużycia. Uznano go za win-
nego w sprawie zaakceptowania wyni-
ków pewnego przetargu. Dziwnym się 
wydaje, że rządząca partia nie znala-
zła w swych szeregach kandydata, na 
którego karierze polityka i urzędnika nie 
byłoby takiej plamy. Widocznie jednak 
takie „przewinienie” nie jest uznawane 
w partii za warte bólu głowy. W obronie 
dobrego imienia pana Paluckasa wy-
powiedział się osobiście premier i lider 
partii Algirdas Butkevičius. Uważa on, 
że pan Gintautas jest bardzo bystrym, 
błyskawicznie orientującym się w za-
istniałych okolicznościach i tak samo 
szybko podejmującym odpowiednie de-
cyzje młodym człowiekiem. Ma też wie-
le sympatycznych cech ludzkich. A co z 
wyrokiem? Według premiera, to mogło 
przydarzyć się każdemu. Czy dyrektor 
administracji, składając swój podpis pod 
dokumentem, na którym już widnieją 
nazwiska prawnika i odpowiedzialnego 
pracownika, ma sobie głowę zawracać 
jego treścią. Może i nie musi. Ale prze-
cież według premiera pan Paluckas 
jest bardzo bystry. Cóż, widocznie nie 
zawsze ten spryt mu towarzyszy. Bez-
sprzecznie premierowi zaimponowała 
jeszcze jedna cecha kandydata na mera: 
szybkość podejmowania decyzji. Wła-
śnie z tym ma problem rządząca par-
tia i koalicja, które są oskarżane przez 
opozycję o permanentną opieszałość. 
Ale czy nie warto pamiętać o mądrości 
ludowej, która głosi, że co nagle, to po 
diable. Może warto było dłużej się poroz-
glądać za kandydatem do fotela mera?

fo
t. 

M
ar

ia
n 

Pa
lu

sz
kie

wi
cz



25 września - 1 października 2014 r., nr 38 (1127) www.zpl.lt2

WRZEŚNIOWE 
„INWESTYCJE” NA 
WILEŃSZCZYŹNIE ZE 
STRONY WŁADZ – TO 
WIZYTY  
PANI PREZYDENT

ZNAKI UWAGI  
PANI PREZYDENT
Wrzesień dla Wileńszczyzny 
był szczególnie owocny w zna-
ki uwagi pani prezydent. Dalia 
Grybauskaitė dotrzymała sło-
wa, danego w mowie inaugu-
racyjnej swojej drugiej kadencji 
zasiadania w Pałacu Prezy-
denckim: region Litwy Połu-
dniowo-Wschodniej, tereny 
zamieszkałe przez mniejszo-
ści narodowe mają się docze-
kać uwagi władz. Pamiętamy, iż 
prezydent powiedziała wprost: 
o ile my tam nie zainwestuje-
my, zrobią to inni. Ci „inni” 
– to kraje i siły, które są zain-
teresowane wykorzystaniem 
mniejszości do realizacji swo-
ich celów. 

Nie tylko prezydent, ale też 
wielu polityków i politologów 
mówiło o tym, że po pierwszych 
latach odrodzenia, kiedy partie 
polityczne starały się pozyskać  
wpływy na Wileńszczyźnie, na 
dłuższą metę zaniechały tego 
wysiłku, pozostawiając, jak za-
znaczali, ten region wpływom 
Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie. Tu należałoby sprecy-
zować: to AWPL rozbudowując 
swoją działalność polityczną, 
wygrywając wybory i sprawując 
władzę w ciągu kilku kadencji 
praktycznie wyrugowała z tego 
pola konkurentów, którzy sta-
wiali na osoby nie mające po-
parcia miejscowej społeczności 
(w większości polskiej) i nie 

potrafili wyartykułować i roz-
wiązać rzeczywistych proble-
mów regionu.

Najwymowniejszą pozosta-
łością „uwagi” wobec Wileńsz-
czyzny ze strony litewskiej 
władzy są szkoły z litewskim ję-
zykiem wykładowym dla miej-
scowych dzieci. Miały wyru-
gować nauczanie w ojczystym 
języku. Na szczęście swej misji 
nie zdołały uskutecznić w ciągu 
minionych 20 lat, nawet mając 
do dyspozycji ogromny poten-
cjał materialny.

Wrześniowe „inwestycje” 
na Wileńszczyźnie ze strony 
władz – to wizyty pani prezy-
dent: w rejonie wileńskim – w 
Ławaryszkach 1 września oraz 
odwiedzenie Solecznik podczas 
imprezy dożynkowej. W Ława-
ryszkach, wydaje się, nie tylko 
prezydent, ale też cała społecz-
ność (nie tylko polska), mogła 
się przekonać o tym, jak nie-
równo są traktowane szkoły 
o różnych językach wykłado-
wych. Szkoła polska, znajdują-
ca się w gestii samorządu, mie-
ści się w gmachu zbudowanym 
w międzywojniu, nie ma środ-
ka lokomocji, by dowozić swo-
ich uczniów do szkoły. Szkoła 
z litewskim językiem wykłado-
wym należy do Ministerstwa 
Oświaty i Nauki Litwy – jest 
to nowoczesna placówka, do-
skonale wyposażona, no i po-
siadająca tzw. żółte mikrobusy.

Nie wiadomo jakie wzglę-

dy zdecydowały o tym, że pani 
prezydent wybrała  właśnie Ła-
waryszki, jednak wydaje się, że 
gorzej wybrać nie mogła. Oka-
zało się bowiem, że propagan-
da o tym, iż w rejonie wileń-
skim, w którym rządzi AWPL, 
są dyskryminowane litewskie 
szkoły wzięła w łeb. Pani prezy-
dent musiała odczuwać wstyd, 
że dzieci z tych samych miej-
scowości, w zależności od tego 
do jakiej szkoły uczęszczają, są 
dowożone wygodnymi busami 
spod swoich domów, czy też 
muszą czekać na rejsowy au-
tobus na odległych nieraz przy-
stankach.

Chyba jednak radość z uj-
rzenia prosperującej szkoły li-
tewskiej przeważyła wstyd, bo 
pani prezydent nie zdobyła się 
na gest, by, dajmy na to, spre-
zentować polskiej szkole bu-
sek.

Druga wizyta Dalii 
Grybauskaitė – na dożynkach 
w Solecznikach –  zaowocowała 
przemówieniem do zebranych 
mieszkańców i gości po polsku. 
Piękny gest, szkoda, że treść 
tego co mówiła pani prezydent 
już tak „pięknym” nie było. 
Prawda, podniosła miejsco-
wych mieszkańców do godno-
ści „bycia Litwinami” (wyraziła 
zdanie, że każdy mieszkaniec 
Litwy jest Litwinem), pochwa-
liła siebie, że mówi w językach 
mniejszości zamieszkujących 
na Litwie (warto przypomnieć, 

że tych mniejszości jest o wiele 
więcej niż dwie lub trzy, więc 
lekko przesadziła), oznajmi-
ła też, że prezydent Polski jest 
jej przyjacielem i wielce zado-
wolona stwierdziła, że w zaist-
niałej sytuacji geopolitycznej 
Polska i Litwa są razem i teraz 
już nie ma między nimi pro-
blemów. 

Witając wszystkich „w 
Šalčininkai” prezydent, chcący 
czy też nie, potwierdziła swo-
je nastawienie, że stosowanie 
nazw w języku polskim jest nie 
do przyjęcia. Chwaląc ludzi za 
pracę, ani słowem nie wspo-
mniała o tym, że tym pracowi-
tym, godnym ludziom należą 
się równe prawa obywatelskie: 
używanie własnych nazwisk, 
nazywanie rodzinnych wsi w 
ojczystym języku.

Mimo wszystko ta wizyta 
z pewnością była potrzebna: 
prezydent i jej doradcy zapo-
znali się z sytuacją w rejonie 
(przed wizytą dostarczono z 
samorządu informację na te-
mat stanu gospodarki, życia 
publicznego, szkolnictwa), na 
własne oczy przekonali się o 
wielokulturowym, wielojęzy-
kowym bogactwie tego regio-
nu. Jaka będzie na to reakcja i 
czy nastąpi wreszcie zrozumie-
nie rzeczywistych problemów 
i najważniejsze – ich rozwią-
zywanie, trudno o tym mówić, 
bowiem znane jest stanowisko 
pani prezydent co do tzw. pol-

skich spraw – uważa, że ich po 
prostu nie ma. Właśnie dlate-
go nie musimy się zbytnio roz-
czulać z powodu tych wizyt, za-
czekajmy na to, czy po słowach 
nastaną czyny i jakimi będą. 

NIE SKAŻAĆ JĘZYKA
W ślad za opinią Państwowej 
Komisji Języka Litewskiego 
o tym, że nazwiska obywate-
li Litwy mają być zapisywane 
wyłącznie literami alfabetu li-
tewskiego,  do rządu wpłynął 
wniosek Ministerstwa Kultury 
o tym, że w nazewnictwie firm, 
spółek i organizacji nie mogą 
być używane wszystkie litery 
alfabetu łacińskiego, a tylko te, 
które są w litewskim. Rząd za-
aprobował ten wniosek, uzna-
jąc, że nazwy zawierające obce 
litery nie służą czystości języka 
litewskiego, dbaniu o jego za-
chowanie i rozwój. Opinia ta 
przeważyła zdanie właścicie-
li podmiotów gospodarczych i 
organizacji, którzy uważają, że 
używanie w nazwach wszyst-
kich liter alfabetu łacińskie-
go jest korzystne: służy rekla-
mie, nawiązywaniu kontaktów, 
współpracy.

Ciekawe, jaki los czeka już 
istniejące nazwy i szyldy, kto 
zadecyduje o ich zmianie i po-
kryje koszta. Czy będzie to ak-
cja podobna do tej, jaka zaist-
niała z polskimi tabliczkami 
nazw ulic w osiedlach na Wi-
leńszczyźnie. Wprost nie chce 
się wierzyć w to.

ZESZLIŚMY  
NA DALSZY PLAN? 
Ostatnio Departament Bezpie-
czeństwa Państwowego Litwy 
przygotował  broszurę, w któ-
rej informuje obywateli o dzia-
łalności służb wywiadowczych 
obcych państw na Litwie, ich 
celach i powstających zagro-
żeniach. Wydanie to zawiera 
porady, w jaki sposób można 
rozpoznać zakusy szpiegów i 
uniknąć wpadnięcia w ich sie-
ci. Aż się naprasza tu analogia 
do znanego z sowieckich pod-
ręczników do historii plakatu 
głoszącego „Gaduła jest zdoby-
czą dla szpiega”.

Oczywiście, dziś, jak zazna-
czył dyrektor DBP Gediminas 

Kalejdoskop wydarzeń

Inauguracja sezonu politycznego – rozpoczęcie jesiennej sesji Sejmu, początek drugiej  
kadencji pani prezydent oraz pracy odnowionego rządu; wydarzenia geopolityczne w  
naszym regionie, których motywem przewodnim nadal jest sytuacja na Ukrainie i  
demonstrowanie mocy przez wielkiego wschodniego sąsiada, reakcja na nie służb, instytucji 
i szeregowych obywateli oraz polski akcent tego wiru wydarzeń – oto tematy, które  
we wrześniu warte były większej uwagi.

PREZYDENT NA DOŻYNKACH W SOLECZNIKACH
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Grina, nie chodzi o zwykłych 
„gadułów”, tylko o osoby ma-
jące dostęp do wartościowej, 
usystematyzowanej informacji 
lub mające wpływ na podejmo-
wanie decyzji w różnych dzie-
dzinach. W pracy szpiegow-
skiej oraz działalności na rzecz 
podważania wiarygodności 
państwa, służby specjalne ob-
cych państw, jak podkreślił dy-
rektor, wykorzystują określone 
grupy społeczeństwa. Nas, Po-
laków mieszkających na Litwie, 
cieszyć może to, że zdaniem 
szefa resortu, przedstawicie-
le polskiej społeczności, wy-
suwane przez nich postulaty, 
owszem,  były eksploatowane 
przez odpowiednie obce struk-
tury, ale na obecnym etapie to 
nie Polacy na Litwie mają być 
w centrum wydarzeń. Jedną z 
przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest to, jak się wyraził, że Litwa 
wraz z Polską siedzi na tym sa-
mym wozie.

Według pana Griny, obser-
wowane jest wykorzystanie ro-
syjskojęzycznej diaspory, która 
staje się bardziej aktywna. Jed-
nak na pocieszenie mniejszości 
dyrektor oznajmił, że do tzw. 
„piątej kolumny” nie można 
zaliczać jedynie mniejszości. 
Stanowią ją również Litwini, 
którzy nie popierają ideologii 
państwa.

Cóż, w tej sytuacji wypa-
da się cieszyć, że w hierar-
chii „wrogów”, przynajmniej 
w oczach Departamentu Bez-
pieczeństwa Państwowego ze-
szliśmy na dalszy plan.     

ZABRONIĆ I BASTA
Prezydent skierowała do Sejmu 
poprawki do Ustawy o infor-
mowaniu społeczeństwa, które 
zakładają, że podmioty, które 
będą podżegały do czynienia 
zakusów na suwerenność kraju 
mogą doczekać się kary wstrzy-
mania lub anulowania pozwo-
lenia na transmisję programów 
lub grzwny. Proponuje się też, 
by nie mniej niż 90 proc. trans-
mitowanych programów tele-
wizyjnych było nadawanych w 
językach, uznanych za oficjal-
ne w Unii Europejskiej.

Dziś jest tak, że większość 
programów transmitowanych 
przez tzw. kablówki – to pro-
dukcja rosyjska. Jak wskazują 
badania, ogląda ją 31 proc. Li-
twinów, 51 proc. Polaków i 71 
proc. Rosjan. Czy metodą za-
kazu państwo może pozbawić 
swych obywateli pobierania in-
formacji, która ich ciekawi. Ta-
kie podejście do sprawy budzi 
poważne wątpliwości. Tym bar-
dziej, że, jak wynika z tychże 
badań opinii publicznej, tylko 
4 proc. widzów uważa, że po-
dawana przez rosyjskie media 
informacja jest wiarygodna. W 
takiej sytuacji stosować wobec 
własnych obywateli doskonale 
znane z niedalekiej sowieckiej 
przeszłości zakazy i ogranicze-
nia, wydaje się nie mają sen-

su. Im więcej źródeł informacji 
ma człowiek do dyspozycji, tym 
obiektywniejszy obraz rzeczy-
wistości może sobie stworzyć. 
Państwo, o ile chce mieć wpływ 
na kształtowanie świadomości 
swoich obywateli, powinno za-
dbać o to, by w atrakcyjny spo-
sób i w zrozumiałym dla nich 
języku dostarczać informacji. 
Niestety, z tym mamy na Li-
twie problem. 

Warto przypomnieć, jak 
przed laty Polacy walczyli o 
możliwość transmitowania na 
Litwie polskich programów. 
Teraz byłyby jak znalazł – mo-
głyby być skutecznym antido-
tum na rosyjską propagandę. 
Uruchomienie programów w 
innych językach UE wątpliwe 
czy da oczekiwane efekty: pod-
stawowy widz programów tele-
wizyjnych – to starsze pokole-
nie, słabo znające języki obce.

PRZEJĘTO SCHEDĘ  
PO AWPL
Partie koalicji rządzącej obsa-
dziły stanowiska, które prze-
jęły po AWPL. Najbardziej 
łakomym kęskiem „spadku” 
był fotel ministra energetyki. 
Przypadł on, według partyj-
nych kalkulacji, Partii Pracy. 
Dość długo trwały poszukiwa-
nia kandydata. Niewątpliwie 
miał na to wpływ status mini-
sterstwa – resortu decydujące-
go o energetycznej niezależ-
ności kraju oraz stosunek, jaki 
prezydent Dalia Grybauskaitė 
od początku pracy koalicji mia-
ła do jej członków z ramienia 
tej partii. Warto przypomnieć, 
że w początkowym okresie for-
mowania rządu, prezydent mó-
wiła wprost o niemożliwości 
objęcia odpowiedzialnych sta-
nowisk przez to ugrupowanie 
polityczne. Prawda, z biegiem 
czasu swoje zdanie w pewnym 
stopniu zmieniła.

Najbardziej prawdopodob-
nym, chociaż oficjalnie nie na-
zwanym, kandydatem na sta-
nowisko ministra energetyki 
był Kęstutis Daukšys, który już 
miał doświadczenie pracy na 
stanowisku ministra. W mi-
niony poniedziałek miało się 
odbyć posiedzenie rady Partii 
Pracy, podczas którego miano 
nazwać kandydata na to sta-
nowisko. Jednak, jak się oka-
zało, dekret o powołaniu mi-
nistra został podpisany przez 
prezydent przed posiedzeniem 
wspomnianej rady, tuż po go-
dzinie 14.00.

Trudno powstrzymać się od 
komentarza, że tradycją tego 
ministerstwa stają się piorunu-
jące decyzje dotyczące jego kie-
rownictwa. Pamiętamy jak w 
błyskawicznym tempie nastą-
piła dymisja ministra Jarosła-
wa Niewierowicza, podobnie 
się stało z nominacją nowego 
szefa resortu energetyki.

To zresztą nie była jedyna 
niespodzianka w tym temacie: 
otóż dekret pani prezydent do-

tyczył mianowania na to stano-
wisko Rokasa Masiulisa, dyrek-
tora spółki „Klaipėdos nafta”, 
który nie jest członkiem Partii 
Pracy. O tej niespodziance po-
informował osobiście premier, 
który wyraził zadowolenie z 
nominacji oraz uzasadnił po-
śpiech tym, że prezydent Dalia 
Grybauskaitė miała udać się do 
Nowego Jorku.

Podobno kandydaturę 
pana Masiulisa zaproponowa-
ła premierowi osobiście Lore-
ta Graužinienė po naradzie ze 
zwołanym w pilnym trybie pre-
zydium partii. Sam Rokas Ma-
siulis oznajmił, że konkretną 
propozycję objęcia stanowiska 
otrzymał w poniedziałek, cho-
ciaż zaznaczył, że miał rozmo-
wę na temat resortu energetyki 
z przewodniczącą Sejmu przed 
kilkoma dniami.

Cóż, wydaje się, że obsa-
dzanie tego ministerstwa przez 
niepartyjnych ministrów też 
staje się tradycją. Jak zazna-
czyli w swych wystąpieniach 
zarówno premier jak i Loreta 
Graužinienė, kandydatura Ro-
kasa Masiulisa okazała się do 
przyjęcia zarówno dla prezy-
dent, jak i premiera, bowiem 
jest to osoba, która może przy-
stąpić do pełnienia swych obo-
wiązków natychmiast, nie po-
trzebuje czasu, by zorientować 
się w zadaniach i problemach 
tej sfery gospodarki.

Już były dyrektor 
„Klaipėdos nafty” uważa, że 
jeżeli może pomóc państwu, 
to powinien podjąć się tego 
obowiązku. Jest zgodny co do 
tego, że ma to być sektor silny, 
niezależny i przejrzysty. Czy 
mu uda się to zapewnić? Warto 
przypomnieć, że dyrektor miał 
poważne problemy w związ-
ku z budową terminalu gazu 
skroplonego. Komisja sejmowa, 
której przewodniczył Artūras 
Skardžius stawiała mu zarzu-
ty, że obiekt ten jest zbyt dro-
gi i dopatrywała się nadużyć. 
Jednak Rokas Masiulis zdołał 
się obronić, zresztą, nie bez po-
mocy premiera Algirdasa But-
kevičiusa. Trochę to dziwnie 
wyglądało: taka różnica zdań 
pomiędzy członkami jednej 
partii.

Obejmując stanowisko mi-
nistra (złoży w Sejmie przysię-
gę już dziś) Rokas Masiulis po-
zostawia nie zapięty na ostatni 
guzik terminal, rezygnuje też 
z prawie dwukrotnie wyższej 
niż gaża ministra wypłaty. Czy 
się sprawdzi ten błyskawicznie 
mianowany minister na tak od-
powiedzialnym stanowisku już 
wkrótce się przekonamy. Jedno 
wydaje się być pewne już dziś: 
partie tworzące rządzącą koali-
cję (na czele z premierem) po-
stanowiły najwyraźniej podpo-
rządkować się wizji kraju pani 
z Placu Daukantasa.    

Janina Lisiewicz

Z okazji Pięknego Jubileuszu Szanow-
nej Pani Teresie JURKENIENĖ najser-
deczniejsze życzenia: zdrowia dobre-
go, życia pięknego, smutków niewielu, 
dojścia do celu, przyjaciół licznych i dni 
tylko ślicznych oraz wszelkich łask Bożych           

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL oraz 
koło Turmonty

Z okazji Pięknego Jubileuszu dyrektoro-
wi Szkoły Średniej im. H. Sienkiewicza, 
prezesowi koła ZPL w Landwarowie 
Franciszkowi ŻEROMSKIEMU najser-
deczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, 
pomyślności w życiu osobistym i realizacji 
wszelkich zamiarów na niwie społecznej i za-
wodowej 

składa Trocki Oddział Rejonowy ZPL

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.

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

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

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

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

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej
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XIV Marsz Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru na długo pozo-
stanie w pamięci uczniów naszej 
szkoły. Odbył się on w dniu 12 
września, w Białymstoku. Tego 
roku mieliśmy zaszczyt uczest-
niczyć w pochodzie ulicami mia-
sta razem z Sybirakami oraz 
przedstawicielami młodszego 
pokolenia i młodzieży.  

Razem z panią prezes Pol-
skiej Sekcji Wileńskiej Wspól-
noty Więźniów Politycznych i 
Zesłańców – Janiną Gieczew-
ską oraz kolegami z Wileń-
skiej Szkoły Średniej im. J. Le-
lewela wyruszyliśmy autokarem 
wczesnym rankiem 11 września 
z Wilna do Macierzy. Było nas 
około 50 osób. Na początku na-
szej podróży podziękowaliśmy 
Bogu za nowy dzień i poprosi-
liśmy o szczęśliwą wędrówkę.

Do Białegostoku przyjechali-

Marsz Sybiraków  
łączy pokolenia

Po zdradzieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku, zagarniając tereny leżące na wschód 
od linii Narew – Wisła – San, Armia Czerwona praktycznie od pierwszych dni i tygodni okupacji 
tych terenów stosowała terror wobec polskiej ludności oraz dokonywała jej eksterminacji. Miały 
one miejsce praktycznie na całym okupowanym terenie. Do niewoli sowieckiej trafiły dziesiątki 
tysięcy polskich żołnierzy i oficerów, policjantów i strażników KOPu. Jedną z form tzw. „oczysz-
czania” okupowanych terenów z niepewnego i wrogiego elementu stały się wywózki ludności w 
głąb ZSRR. Znów, jak w okresie carskiego zaboru – tylko na o wiele większą skalę – setki tysięcy 
rodaków wywożono do syberyjskiej tajgi, kopalni Workuty oraz innych miejsc, które katorżniczą 
pracą i śmiercią zapisały się w polskich losach. Sybiracy – ci, co przetrwali i z tej nieludzkiej ziemi 
powrócili do Ojczyzny – chociaż nie zawsze mogli wracać do ojczystych stron – pieczołowicie  
dbają o zachowanie pamięci o tych, którzy tam, na bezkresnych syberyjskich przestworzach zostali 
na zawsze. Dbają też o to, by młode pokolenia Polaków poznawały własną historię. Od czternastu 
lat służy temu Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Jak młodzież to odbiera możemy się dowie-
dzieć z zamieszczonych relacji uczennic klasy XI Wileńskiej Szkoły Średniem im. Sz. Konarskiego

śmy w południe. Tu spotkaliśmy 
się z  naszym przewodnikiem – 
panem Hipolitem Popławskim, 
który zaprowadził nas do Mu-
zeum Sybiraka. Tam Pani He-
lena Łapińska opowiedziała o 
swoich przeżyciach na Sybirze. 
Nie bacząc na to, że miała zale-
dwie 5 lat, kiedy została wywie-
ziona, doskonale pamięta każdą 
chwilę spędzoną na tej nieludz-
kiej ziemi. Z jej opowiadania do-
wiedzieliśmy się, że w bydlęcych 
wagonach wieziono po 50-80 
ludzi. Podróż w tych okropnych 
warunkach nieraz trwała ponad 
miesiąc, więc praktycznie trze-
cia część ludzi umierała z głodu, 
chorób bądź wycieńczenia. 

Po zwiedzeniu ekspozycji 
obrazującej losy zesłańców, uda-
liśmy się do Muzeum Wojska 
Polskiego. Z dużym zaintereso-
waniem oglądaliśmy broń i wy-

posażenie polskich żołnierzy z 
różnych lat, w tym też najnow-
sze. Duże wrażenie wywarła na 
nas ekspozycja dotycząca II woj-
ny światowej.

Po kolacji pojechaliśmy do 
Domu Studenta, gdzie zostali-
śmy zakwaterowani. Tam oglą-
daliśmy wyświetlany na ścianie 
budynku film, opowiadający o 
deportacjach obywateli polskich 
do ZSRR.

12 września mieliśmy po-
budkę bardzo wcześnie, by być 
gotowymi już o godz. 8.00 zjeść 
śniadanie i wyruszyć na Plac Ka-
tyński. Właśnie tam słuchaliśmy 
przemówień, a następnie wyru-
szyliśmy we wspólnym marszu, 
niosąc sztandar naszej szkoły. 
Przemarsz ulicami Białegosto-
ku trwał około godziny.  Wzię-
ło w nim udział ponad dziesięć 
tysięcy Polaków z Litwy, Łotwy, 

Kazachstanu, Wielkiej Brytanii, 
Polski i innych krajów.

Marsz Sybiraków wyglądał 
naprawdę imponująco: na cze-
le szła orkiestra, żołnierze oraz 
osoby niosące sztandary – każ-
dy z uczestników miał przypięte 
do ubrania wstążki w barwach 
narodowych. W barwach naro-
dowych udekorowane były też 
ulice, którymi maszerowaliśmy. 

Po marszu uczestniczyliśmy 
we Mszy św. w kościele pw. Du-
cha Świętego. Liturgię celebro-
wał arcybiskup Edward Ozo-
rowski. 

Dalsze uroczystości odbywa-
ły się tego dnia przy Pomniku - 
Grobie Nieznanego Sybiraka, 
gdzie w podniosłym nastroju od-
śpiewano Hymn Związku Sy-
biraków, uczczono poległych 
salwą honorową oraz złożono 
kwiaty i zapalono znicze. Cho-

ciaż uroczysta ceremonia trwała 
ponad dwie godziny, pełni wra-
żeń wcale nie odczuwaliśmy 
zmęczenia.

Po uroczystości czekał nas 
obiad i powrotna droga do 
domu. Mieliśmy trochę przy-
gód, jednak podróż minęła szyb-
ko i byliśmy zadowoleni.

Jesteśmy niezmiernie 
wdzięczni pani Janinie Gie-
czewskiej, prezes Polskiej Sek-
cji Wileńskiej Wspólnoty Więź-
niów Politycznych i Zesłańców 
za wspaniałą okazję do szersze-
go poznania losów Sybiraków 
– prezent z okazji 50-lecia na-
szej szkoły. Mamy nadzieję, że 
wkrótce znowu będziemy mogli 
uczestniczyć w podobnej lekcji 
historii.

Aneta Szytel

***

12 września tego roku w Bia-
łymstoku odbył się XIV Marsz 
Żywej Pamięci Polskiego Sybi-
ru. Sybiracy oraz ich potom-
kowie z Polski, Litwy, Ukrainy, 
Białorusi, Estonii, Łotwy i in-
nych krajów przyjechali do Bia-
łegostoku,  by uczcić pamięć ro-
dziców, krewnych i przyjaciół 
zmarłych w odległych zakątkach 
Rosji. W uroczystościach brała 
też udział młodzież, również z 
naszej szkoły – im. Sz. Konar-
skiego w Wilnie. Chcieliśmy 
oddać cześć zmarłym i zebrać 
informacje o zesłaniach od ży-
jących jeszcze uczestników tych 
wydarzeń. To, co usłyszeliśmy,  
było o wiele bardziej wstrząsa-
jące i przerażające niż mogliśmy 
wyobrazić.

W dniach 14-18 czerwca 
1941 zaczęły się pierwsze ma-
sowe wywózki na Syberię – tzw. 
pierwsza fala. Już w pierwszym 
tygodniu zostało wywiezionych 
około 30 tys. osób. Drugą falą 
wywózek była akcja o kryptoni-
mie „Wiosna”. Właśnie wtedy 
zesłana została największa część 
ludności, głównie inteligencja i 
tzw. „wrogowie narodu”, czyli 
ci, którzy w jakiś sposób mogli 
zaszkodzić władzy sowieckiej. 
Ostatnia „czystka” odbyła się w 
1951 r. – akcja „Jesień”. Ogółem 
zesłano 132 tys. mieszkańców 
Litwy. Uważa się, że 28 tys. – w 
większości dzieci i osoby starsze 
– zmarło w drodze na Syberię.

Świadkowie tamtych wyda-
rzeń wciąż pamiętają, jak to się 
zaczęło: niespodziewane gło-
śne pukanie do drzwi w środku 
nocy. Sowieckie mundury, ka-
rabiny. Strach i przygnębiająca 
świadomość, że któryś z two-
ich przyjaciół, z ludzi, którym 
ufałeś, zdradził cię w zamian za 
obiecaną, ale wątpliwą wolność 
dla siebie. To jeszcze bardziej 
potęgowało uczucie zagubienia 
i bezradności. Potem były już 
tylko przeładowane bydlęce wa-
gony, rozstanie z rodziną i kosz-
marna podróż przez pół Rosji. 
Nikt nie znał celu podróży, lecz 
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Stowarzyszenie Rodzina Ponarska
Urząd do Spraw Kombatantów  

i Osób Represjonowanych 
Rada Ochrony Pamięci Walk  

i Męczeństwa  
Związek Polaków na Litwie 

mają zaszczyt zaprosić na uroczystości Dnia Ponarskiego 
i XX rocznicy istnienia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska 
Wileńszczyzna. 

Program uroczystości Dnia Ponarskiego i XX rocznicy 
istnienia Stowarzyszenia Rodzina Ponarska Wileńszczy-
zna, 28-30 września 2014 roku.

28 września, niedziela
Godz. 13.00 - Msza Święta w kościele św. Rafała w Wil-

nie w intencji Ofiar mordu w Ponarach w latach 1941-
1944.

29 września, poniedziałek
Godz. 10.00 - 11.45 – Memoriał Ponarski przy Muzeum 

Holokaustu. Modlitwa międzywyznaniowa, złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy pod pomnikami upamiętniającymi 
Ofiary zbrodni ponarskiej. Przemówienia.

Godz. 12.00 - 13.00 – Kwatera Polska – Apel Pamięci 
i Msza Święta. 

Godz. 16.00 - 19.00 – Konferencja pt. „Zbrodnia po-
narska”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugardu-
ko 76).

Ponary. Ofiary i pamięć o zbrodni – wystąpienie dr Ewy 
Rogalewskiej, IPN Białystok; wystąpienia gości, Dwudzie-
stolecie działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska 
– wystąpienie prezes Marii Wieloch; dyskusja, recytacja 
wierszy przez harcerki i harcerzy ZHP na Litwie, koncert 
Natalii Sosnowskiej z akompaniamentem Algirdasa Bive-
inisa. Złożenie kwiatów pod Tablicą Ponarską.

Konferencji towarzyszy wystawa „Zbrodnia ponarska  
1941-1944”.

30 września, wtorek
Godz. 11.00 - 12.00 – Złożenie kwiatów i zapalenie zni-

czy przy steli i dębie ponarskim w Alei Pamięci Narodowej 
w Zułowie. Modlitwa w intencji Ofiar zbrodni ponarskiej.

Godz. 16.00 - 17.00 – Odsłonięcie i poświęcenie Tabli-
cy upamiętniającej polskie duchowieństwo, zamordowane 
w czasie II wojny światowej na Wileńszczyźnie – Muzeum 
Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

Godz. 17.15 - 18.00 – Msza Święta w kościele Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole w intencji 
Polaków zamordowanych na Kresach II RP.

wszyscy wiedzieli, że ich los jest 
już przesądzony. W wagonach, z 
powodu braku powietrza i wody, 
umierało mnóstwo ludzi i by-
wało tak, że zwłoki leżały na 
podłodze wagonu przez kilka 
dni, deptane przez żywych. Gdy 
podczas postoju wynoszono cia-
ła,  trudno było rozpoznać twa-
rze zmarłych. Rzucano zwłoki 
na śnieg, nawet ich nie zakopu-
jąc i pociąg  jechał dalej. U celu 
podróży, z cuchnących   wago-
nów wysypywało się kilkadzie-
siąt „żywych trupów”. Tylko 
tak można nazwać tych zmor-
dowanych makabryczną podró-
żą i ciągłą niepewnością ludzi.

Życie toczyło się dalej. Ka-
torżnicza praca codziennie zbie-
rała swoje żniwo: kolejne ofiary. 
W lepszym wypadku, składano 
je w nieoznakowanych zbioro-
wych mogiłach, w gorszym – zo-
stawiano tam, gdzie leżały, by 
„dać przykład innym”. Pomimo 
codzienności takich scen, jak się 
okazuje, ludzie nie zobojętnieli 
na widok tego koszmaru. 

W niektórych umysłach ro-

dziła się chęć buntu, odważna, 
lecz nierozważna zarazem, bo-
wiem brak było sił, odpowied-
niej liczby ludzi, gotowych 
poświęcić się dla innych, a i wa-
runki klimatyczne z góry ska-
zywały te śmiałe idee na niepo-
wodzenie. Zesłańcy nie mogli 
stawić jawnego oporu, lecz myśl, 
że jednak kiedyś to się skończy 
skłaniała ich do przemycania li-
stów, jedzenia i innych środków 
niezbędnych do życia. W obo-
zach zjawiły się polskie książki, 
z których uczono dzieci języka i 
historii Polski, docierały w jakiś 
sposób informacje o rodzinach, 
znajdujących się w innych obo-
zach. Robiono wszystko, by nie 
zapomnieć swego pochodzenia, 
swej narodowości i nie dać się 
zniewolić Sowietom.

Zesłania trwały ponad  10 
lat. Można nazwać to cudem, ale 
w ciągu tego okresu świadomość 
własnej tożsamości narodowej 
nie zanikła, wręcz przeciwnie – 
ci, co byli wychowywani na ob-
czyźnie w polskim duchu o wie-
le bardziej cenili takie wartości, 

jak ojczysty język, ziemię, wła-
sny naród. 

Skromni bohaterowie XX 
wieku – to właśnie oni – tysiące 
bezimiennych ludzi, którzy wy-
chowywali młode pokolenie w 
polskim duchu, ucząc  wierno-
ści trzem hasłom: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”. Piękne słowa, nie-
przemijające wartości, nieusta-
jąca wiara. Wiara w lepsze czasy, 
w niepodległość Polski, Litwy i 
wszystkich krajów, które obję-
ła „czerwona dżuma”. My, jako 
potomkowie zesłańców, mamy 
obowiązek chronić i pielęgno-
wać pamięć o nich, by kolejne 
pokolenia brały z nich przykład, 
uczyły się cenić to, co w życiu 
jest najważniejsze. Mądrość lu-
dowa głosi, iż „ci, co zapomina-
ją historię, skazani są na jej po-
wtórzenie”. Pamiętając o nich, 
zadajmy czasem sobie pytanie: 
„A co ja bym zrobił na ich miej-
scu?”.

Gabriela Szejbak

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY 
POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY  

ARMII KRAJOWEJ OKRĘGU WILEŃSKIEGO I NOWOGRÓDZKIEGO

Komenda Główna Straży Granicznej oraz Stowarzyszenie Odra-Niemen serdecznie zaprasza-
ją na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez Straż Graniczną z okazji  
70. rocznicy Operacji „Ostra Brama”.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

28 września br.
09.30 - 11.00 – Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, połączone z wystąpieniami kombatantów z Litwy i Bia-

łorusi, zaproszonych gości oraz koncertem zespołu Straży Granicznej. W uroczystości wezmą udział 
przedstawiciele Straży Granicznej, goście z Litwy i Polski, m.in. swój udział potwierdziła Pani Olga 
Krzyżanowska, córka generała Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”. 

12.00 - 13.00 – Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej
Uroczysta Msza św. w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w intencji pamięci generała Aleksan-

dra Krzyżanowskiego „Wilka”, w 63. rocznicę jego tragicznej śmierci, w intencji wszystkich żołnie-
rzy generała poległych za Ojczyznę oraz za żyjących weteranów z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny 
z prośbą do Matki Boskiej Ostrobramskiej o zdrowie i spokojne życie.

fo
t. 

Do
ro

ta
 M

ich
aj

ło
ws

ka

WILNIANIE W BIAŁYMSTOKU



25 września - 1 października 2014 r., nr 38 (1127) www.zpl.lt6

PLENER W KIEJDANACH
W pierwszej połowie września, 
w Kiejdanach, odbył się plener 
plastyczny dla dzieci i młodzieży 
współfinansowany ze środków 
finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP w ramach konkursu na 
realizację zadania „Współpraca 
z Polonią i Polakami za grani-
cą w 2014 r.”, zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Polaków 
Kiejdan. W plenerze uczestni-
czyła młodzież ze Szkoły Sztuk 
Pięknych Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w 
Ciechanowcu oraz uczniowie 
Szkoły Sztuk Pięknych w Kiej-
danach. Grupa z Ciechanowca 
przybyła pod troskliwą opieką 
nauczycielek: Cecylii Szmurło, 
Grażyny Święckiej i Barbary Peł-
szyk. Grupą z Polski w Kiejda-
nach opiekował się Kazimierz 
Duchowski. 

W  Szkole Sztuk Pięknych 
w Kiejdanach, mieszczącej się 
w synagodze, gości z Polski po-
witała, opowiedziała o szkole i 
zadbała o pomoc specjalistycz-
ną podczas pleneru dyrektor 
Vida Burbulienė.  Podczas ple-
neru nie ograniczano się wy-
łącznie do malowania. Uczest-
nicząc w warsztatach, młodzież 
miała możliwość wzbogacenia 
swej wiedzy: pracując w dwóch 
grupach uczyła się technologii 
ręcznego wytwarzania papieru, 
ceramiki (garncarstwa), prac z 
dekorowaniem tkanin wełną. 
Zajęciom towarzyszyły wyciecz-
ki oraz interesujące spotkania i 
imprezy. Do tematu prac z ry-
sunku, oprócz Kiejdan, wyko-
rzystano też walory krajobra-
zowe Góry Krzyży, Szydłowa i 
Wilna. 

Wizytę w Kiejdanach goście 

Wieści z Laudy

rozpoczęli od spotkania w Cen-
trum Szkolenia Zawodowego, 
gdzie przybyłych witał i opowie-
dział o swej szkole dyrektor  Ste-
ponas Navajauskas. Uczniowie 
tego centrum wraz z dyrekto-
rem wcześniej gościli w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Ciechanowcu. 

Odwiedzając kiejdańską cer-
kiew Przemienienia Pańskiego, 
dla której w XIX w. gmach po-
darował właściciel pałacu hrabia 
Marian Czapski, uczestnicy ple-
neru spotkali się z restaurator-
ką wielu cerkwi na Litwie – Iri-
ną Dima. Prowadzi ona studio 
rysunku i malarstwa w Szkole 
Sztuk Pięknych w Kiejdanach, a 
cerkwie restauruje nieodpłatnie. 

W Kiejdańskim Centrum 
Wielokulturowym uczestnicy 
pleneru zapoznali się z wystawą 
fotografii Remigijusa Vencku-
sa „Amnezja. Czas. Przestrzeń. 
Miejsce”; w galerii sztuki Jani-
ny Monkutė-Marks – z wysta-
wą prac współczesnych mala-
rzy litewskich; w sali samorządu 
Kiejdan – z rzeźbami Vytautasa 
Ulevičiusa.

Goście, oprócz Kiejdan, 
zwiedzili też Datnów, Bejsagołę, 
Górę Krzyży pod Szawlami, Cy-
towiany, Rosienie, Wilno, Tro-
ki; wzięli udział w odpustach w 
Szydłowie. Poznali również hi-
storię Podbrzeża – kolebki po-
wstania 1863 r.; Pojeśla i Kro-
ków – idąc śladami Marszałka 
Józefa Piłsudskiego na Żmudzi 
oraz noblisty Czesława Miłosza, 
którego pamięć zachowują Sze-
tejnie, Opitołoki, Świętobrość...

Uczestnicy pleneru, oczywi-
ście, nie mogli się powstrzymać 
od chęci upamiętnienia  zwie-
dzanych miejsc. Jak tylko sia-
dali do rysunku, w mig ulatnia-

ło się zmęczenie spowodowane 
podróżą czy brakiem snu. Mieli 
też spotkanie z rodakami: spe-
cjalnie dla nich wystąpił jedyny 
polski zespół na Żmudzi „Issa” 
(kier. Waleria Wansewicz), pre-
zentując m. in. piosenki, któ-
re stały się wizytówką zespołu: 
„Lauda” i „Kiejdany” (słowa i 
melodie Ireny Duchowskiej). 

Na zakończenie pleneru w  
Szkole Sztuk Pięknych zorgani-
zowano wystawę powstałych tu 
prac oraz fotosesję, podczas któ-
rej chętnie stroili się i pozowali 
do zdjęć nie tylko młodzi, ale też  
nauczyciele. Uczestnicy i orga-
nizatorzy pleneru są wdzięczni 
wszystkim za życzliwą pomoc w 
realizacji treściwego projektu.

„ISSA” W MACIERZY
W dniach 13-14 września pol-
ski zespół pieśni „Issa” z Kiejdan 

uczestniczył w Międzynarodo-
wym Festiwalu Folklorystycz-
nym Krajów Środkowej Europy 
– Warsztatach Tańca Ludowego 
w gminie Sędziejowice. „Issa”, 
pod troskliwą opieką kierow-
niczki Walerii Wansewicz, go-
ściła w województwie łódz-
kim na zaproszenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sędziejowi-
cach (zespołem opiekował się 
dyrektor tego ośrodka Grzegorz 
Brożyński) i Łódzkiego Domu 
Kultury. W czerwcu tego roku 
wójt gminy Sędziejowice – Je-
rzy Kotarski wraz ze Strażacką 
Orkiestrą Dętą „Druh” i mażo-
retkami wzięli udział w Dniach 
Kultury Polskiej na Żmudzi – 
XII Festynie Kultury Polskiej 
„Znad Issy” w Kiejdanach i  
I Festiwalu Kultury Polskiej w 
Poniewieżu, tradycyjnie orga-
nizowanych przez Oddział ZPL 
„Lauda” i Stowarzyszenie Pola-
ków Kiejdan.

W Macierzy „Issa” mia-
ła okazję zaprezentować swój 
dorobek artystyczny w trzech 
miejscowościach: Bałdrzycho-
wie (gmina Poddębice) na do-
żynkach gminno-parafialnych 
oraz Festiwalu Folklorystycz-
nym w Marzeninie i Zapolicach. 

W Wiejskim Centrum Kul-
tury w Bałdrzychowie wraz z ze-
społem z Laudy swą twórczość 
zaprezentowali: zespół pieśni 
i tańca „Bałdrzychowianie”, 
„Staropolanie” z Wielkopol-
ski, „Skokotliwi” z Mostków 
(gm. Suchedniów) oraz zespół 
Węgrów ze Słowacji „Nograd”. 
Koncert stanowił podsumowa-
nie projektu dotyczącego orga-
nizacji warsztatów tańców ludo-
wych i obrzędów regionalnych, 
który Stowarzyszenie Przyja-
ciół Bałdrzychowa realizowało 
przy wsparciu Lokalnej Grupy 
Działania „Poddębice i Zadzim 
– kraina bez barier”. Zespół z 
Bałdrzychowa gościł na warsz-
tatach w Poznaniu i Mostkach, 
gdzie uczył się tańców regional-
nych, poznawał stroje, kulturę i 
obyczaje Wielkopolski oraz Kie-

lecczyzny. Miał się więc czym 
podzielić z pokrewnymi zespo-
łami.

Realizacja takich projektów 
służy nie tylko wymianie do-
świadczeń. To również dosko-
nała forma promocji gminy w 
innych regionach kraju, za którą 
serdecznie dziękował zespołowi 
z Bałdrzychowa burmistrz Piotr 
Sęczkowski.

W Marzeninie imprezę do-
żynkową rozpoczęła Msza św. w 
kościele parafialnym pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Tradycyjnie został wnie-
siony do świątyni bochen chle-
ba dożynkowego oraz odbyło 
się poświęcenie wieńców. Z ko-
ścioła korowód dożynkowy udał 
się na boisko szkolne Zespołu 
Szkół w Marzeninie, gdzie od-
był się koncert. Szczególnie mi-
łym akcentem święta dla kiej-
dańczyków było spotkanie z 
wójtem gminy Sędziejowice – 
Jerzym Kotarskim i zaprzyjaź-
nioną Strażacką Orkiestrą Dętą 
„Druh” OSP Sędziejowice. 

Z kolei w Zapolicach ze-
spół witał dyrektor GOKiS Pa-
weł Perdek, który inaugurując 
spotkanie powiedział: „Świę-
to Plonów – dożynki są głębo-
ko osadzone w polskiej trady-
cji. Dziękujemy Opatrzności za 
wszystko, co udało się zebrać z 
ogrodów i pól, w podniosłym 
nastroju dzielimy się chlebem. 
Dożynki są okazją do przypo-
mnienia tradycji ludowych oraz 
zaprezentowania dorobku ze-
społów artystycznych, a wiado-
mo, piosenka zbliża ludzi”.

Ostatnim miejscem gości-
ny „Issy” na polskiej ziemi był 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Szypliszkach. Witał tu zespół 
zawsze życzliwy Józef Muraw-
ski. Zespolanki są wdzięcz-
ne wszystkim sponsorom tego 
atrakcyjnego pobytu w Macie-
rzy oraz opiekunom za przemi-
łą gościnę.

Inf. wł.
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W pierwszej dekadzie wrze-
śnia społeczność Kowna miała 
okazję zapoznać się z polską 
sztuką fotograficzną. W Domu 
Artystów (Kauno Menininkų 
Namai) po raz drugi zosta-
ła otwarta wystawa polskie-
go fotografika Marcina Świę-
cickiego. Mistrz fotografiki 
jest absolwentem Państwowej 

Polacy z Wędziagoły pielę-
gnują piękną wieloletnią tra-
dycję, która zakłada zaprasza-
nie mieszkańców Łop na swoje 
święta i imprezy. Cieszy to, że 
sąsiedzi z Łop również o nas 
nie zapominają. Oto ostatnio 
– minionego piątkowego popo-
łudnia – zostaliśmy zaproszeni 
na święto rodaków z Łop, któ-
re odbywało się na placu przy 

Wędziagolanie na święcie rodaków z Łop

Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Łodzi, ma też za sobą studia 
fotograficzne w Związku Pol-
skich Artystów Fotografików 
w Warszawie. 

Podczas pierwszej wysta-
wy Marcina Święcickiego, 
jaka miała miejsce w Kownie 
przed kilkoma miesiącami, 
jego warsztat mogła podzi-

wiać wielokulturowa społecz-
ność naszego miasta. Jednak, 
jak się okazało, wiele zainte-
resowanych osób nie mogło 
jej obejrzeć. Więc ta powtór-
ka była kolejną okazją do po-
znania jego prac oraz zbliże-
nia ludzi, dla których sztuka 
jest potrzebna nie tylko od 
święta, ale też na co dzień. Za 

W Kownie – randka z polską fotografią

Przewodnik po ojczystej historii
W Wilnie ukazało się drugie 

wydanie książki autorstwa Ro-
mana Lachowicza – wieloletnie-
go nauczyciela historii w szkołach 
polskich na Litwie, odznaczonego 
w roku 2006 medalem Komisji 
Edukacji Narodowej Rzeczypo-
spolitej Polskiej – „Krótki zarys 
historii narodu polskiego”.

Pierwsze wydanie książki, 
którego autor podjął się na wła-
sne ryzyko i koszt (nakład 300 
egzemplarzy) cieszyło się wiel-
ką popularnością wśród czytel-
ników i w krótkim czasie zostało 
rozkupione.

Oddając do rąk czytelników 
drugie – poprawione i uzupełnio-
ne wydanie, autor zaznacza, że 
ukazanie się „Krótkiego zarysu 
historii narodu polskiego” wywo-
łało duże zainteresowanie wśród 
młodzieży szkolnej, nauczycie-
li, Polaków z Wilna i Wileńsz-
czyzny. Nakład 300 egzemplarzy 
okazał się za mały, więc przygo-
tował drugie o tym samym na-
kładzie.

W drugim wydaniu zosta-

ła bardziej szczegółowo opisana 
działalność polskich organizacji 
społecznych na Litwie oraz pro-
blemy, z jakimi borykają się Polacy 
Wilna i Wileńszczyzny w ostat-
nich latach. Edycja ponadto zo-
stała zilustrowana 21 zdjęciami, 
dotyczącymi ważnych wydarzeń 
z życia narodu na przestrzeni wie-
ków. Inne jest też opracowanie 
graficzne okładki. 

Należy dodać, że ten swoisty 
przewodnik po ojczystej historii, 
liczący 250 stron, został opatrzo-
ny w kalendarium, tablice gene-
alogiczne rodów królewskich oraz 
wykaz nazwisk wszystkich kró-
lów, przywódców Państwa Pol-
skiego, prezydentów i premierów 
z okresu II i III Rzeczypospoli-
tej oraz Polski Ludowej. Zawie-
ra również krótki słowniczek ter-
minów historycznych i nie tylko, 
ćwiczenia do analizy tekstów źró-
dłowych oraz zestaw map.

W słowie wstępnym autor 
zwracając się do czytelnika za-
znacza, że znajdzie on w edycji 
wiele faktów z przeszłości, dowie 

się jakie były dzieje Polski, jak wy-
glądało  życie i kultura jej miesz-
kańców na przełomie stuleci. Po-
nadto zapozna się z bohaterską 
walką od czasów najdawniejszych 
po dzień dzisiejszy.

Praca ta, jak podkreśla Ro-
man Lachowicz, została przygo-
towana z myślą o miłośnikach 
historii oraz uczniach szkół pol-
skich na Litwie, którzy chcą po-
szerzyć i ugruntować wiedzę z 
zakresu historii powszechnej; 
o nauczycielach pracujących z 
młodzieżą na zajęciach fakul-
tatywnych z historii Polski. Jej 
przestudiowanie ma pomóc mło-
dzieży w osiągnięciu pozytyw-
nych wyników na egzaminach 
podsumowujących kurs ojczy-
stej historii, jak też wstępnych 
na wyższe uczelnie w Polsce.    

Słowa, umieszczone na stro-
nie tytułowej: „Co każdy Polak 
powinien wiedzieć o przeszłości 
swojego narodu” w pełnej mie-
rze określają treść tego wydania. 
Autor jest wdzięczny osobom i 
instytucjom, które poprzez do-
finansowanie drugiego wydania, 
umożliwiły jego realizację.  

stworzenie możliwości kolej-
nej randki z polską fotografią 
społeczność polska Kowna jest 
wdzięczna Wileńskiemu Rejo-
nowemu Oddziałowi ZPL oraz 
rodzinom państwa Nawickich 
i Straszajciów.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni 
z tego, że możemy się przyczy-
nić, jako kowieńscy Polacy, do 
promowania różnych rodza-
jów sztuki, jej przedstawicieli 
z Macierzy. Obecnie planujemy 

gmachu starostwa. Na program 
kulturalny imprezy złożyły się 
występy zespołów z Kowna, Ja-
nowa, Domejkawy, popisy pio-
senkarza Mino i, oczywiście,  
artystów amatorów z Łop. Byli 
to młodzi tancerze – zaprezen-
towali oni współczesne tańce, 
kapela „Na czwartego” oraz jak 
zawsze czarujący duet „Teścio-
we”, który, między innymi, po-

zdrowił przybyłych wędziagolan 
i ofiarował rodakom piosenkę 
„Czerwony kwiat”, śpiewaną w 
języku polskim. Cieszymy się, że 
ten unikatowy duet estradowy, 
wykonujący utwory w różnych 
językach, jest naszym dobrym 
przyjacielem. 

Podczas imprezy mieliśmy 
również okazję do spotkań z ro-
dakami występującymi w innych 

zespołach. Przed laty wspólnie  
muzykowaliśmy, więc było co 
wspominać, o czym porozma-
wiać.

Zespoły, biorące udział w 
święcie, nie nudziły się również 
przy biesiadnym stole: brzmiały 
piosenki wykonywane zarówno 
w języku litewskim, jak też pol-
skim.  Organizatorami tej pięk-
nej imprezy były: starostwo Łop, 

realizację kolejnej wystawy – 
prac malarza Piotra Ibiańskie-
go. Mamy nadzieję, że zacieka-
wi ona zarówno Polaków jak i 
Litwinów oraz przedstawicieli 
innych narodowości – miesz-
kańców Kowna.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Centrum Kultury w Ramučiai, 
Centrum Odpoczynku w Ło-
piach i in.

Wędziagolanie, żegnając się 
z organizatorami święta, ser-
decznie dziękowali im za wspól-
nie spędzone miłe chwile.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskie-

go Oddziału ZPL 
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumero-

wać „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenumera-
ta na listopad i dalsze miesiące będzie trwała do 22 października. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta 
będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt (1,33 EUR) obejmują opłatę pobiera-
ną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że 
zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 
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