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Marzenia  
się spełniają

Inauguracja kolejnego – już ósmego roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB 
w Wilnie, uruchomienie drugiego stopnia studiów – pozwala mówić o tym, że został zrealizowany postulat 
społeczności polskiej wyartykułowany na początku odrodzenia: możliwość pobierania nauki w języku  
ojczystym od przedszkola do uzyskania dyplomu wyższej uczelni.
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UROCZYSTA CHWILA – TAK SIĘ ZOSTAJE STUDENTEM

I WILK SYTY,  
I OWCA CAŁA
– takie określenie, wydaje się, jak 
ulał pasuje do sytuacji, jaka zaist-
niała ostatnio w sprawie sławet-
nych dwujęzycznych, czy też stric-
te polskich tabliczek z nazwami ulic,   
znajdującymi się na domach miesz-
kalnych w rejonie solecznickim. Po 
zapłaceniu horrendalnej kary – po-
nad 40 tys. litów – za to „przewi-
nienie” przez byłego wieloletnie-
go dyrektora administracji rejonu, 
wszczęte zostały kolejne sprawy już 

wobec nowego dyrektora, które m. 
in. dotyczyły też okresu, kiedy nie 
piastował tego stanowiska. Obie-
cywały być nie mniej rewelacyjne, 
bowiem za każdy dzień zwłoki wy-
konania nakazu usunięcia tablic, 
„winnemu” proponuje się naliczać 
nawet tysiąc litów. Czy tak będzie, to 
się okaże dopiero 30 października. 
Ale ostatnie wieści od pełnomocnika 
rządu na ten region dają nadzieję, że 
wreszcie ta nagonka na dyrektorów 
administracji się skończy. 
Co się stało? Czy tablice zniknęły 

z domów mieszkańców w Ejszysz-
kach, Jaszunach? Otóż  po zwy-
cięskich  obwieszczeniach pełno-
mocnika, że postanowienie sądu 
zostało wreszcie wykonane i kiedy 
media pośpieszyły zakomunikować 
o kapitulacji solecznickiego samo-
rządu, okazało się, że, jak mawiał  
Zagłoba, postanowiono pójść po 
rozum do głowy i znaleziono roz-
wiązanie, które satysfakcjonuje obie 
strony. Dyrektor samorządu nie musi 
przekraczać swych pełnomocnictw 
i naruszać praw obywateli zrywając 

„niepoprawne” tabliczki, a pełno-
mocnik rządu trąbić o nieposzano-
waniu orzeczeń  sądu. Wystarczy-
ło... ustawić słupki z nazwami ulic 
w języku litewskim na początku i 
przy końcu ulic, pozostawiając w 
spokoju wywieszki na prywatnych 
posesjach. Czy  to rozwiązanie po-
może uniknąć naliczanych kar, to się 
dopiero okaże. Ale to, że pełnomoc-
nik rządu uznał takie rozwiązanie za 
wykonanie orzeczenia sądu napa-
wa nadzieją, że wreszcie nastanie 
koniec konfliktu, który zbyt długo 

bulwersował zarówno polską jak i 
litewską społeczność. 
– Powstaje pytanie: dlaczego wcze-
śniej nie zastosowano tego rozwią-
zania? Cóż, pozostaje odpowiedź, 
że do każdej decyzji trzeba dojrzeć. 
I wychodzi na to, że zgodnie z mą-
drością ludową możemy dziś powie-
dzieć, że lepiej późno niż wcale. I o 
to właśnie chodzi. A tak na margi-
nesie: może też w innych kontrower-
syjnych sprawach tzw. polsko-litew-
skich podobne genialne rozwiązania 
są w zasięgu ręki? 
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TEGO ROKU  
NA FILII  
STUDIUJE 456 OSÓB.  
NA PIERWSZYM ROKU 
NAUKĘ ROZPOCZYNA  
145 STUDENTÓW

Po uroczystym wkroczeniu 
pocztu sztandarowego oraz 
władz macierzystej uczelni i jej 
wileńskiej Filii, zebranych witał 
dziekan Wydziału Ekonomicz-
no-Informatycznego, profesor 
dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Uroczystość inauguracji 
Filia powitała jako placówka, 
która w procesie parametry-
zacji dokonanej przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego RP uzyskała – dzięki 
badaniom naukowym, organi-
zowanym międzynarodowym 
konferencjom, publikacjom –  
kategorię B. Właśnie to w du-
żej mierze przesądziło o tym, że 
uczelnia uzyskała prawo pro-
wadzenia studiów magister-
skich na kierunku Ekonomia, 
co potwierdziły odpowiednie 
dokumenty wydane przez orga-
na nadzorujące proces realizacji 
studiów zarówno w Polsce, jak 
i na Litwie.

Kolejnym dążeniem kierow-
nictwa Filii jest uruchomienie, 
jak zaznaczył dziekan, humani-
stycznych studiów licencjackich 
na kierunku Europeistyka. Po-
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zwolą one dla naszego regionu, 
w którym sytuacja geopolitycz-
na jest dość skomplikowana, 
wykształcić specjalistów, którzy 
będą posiadali wiedzę z dziedzi-
ny prawa i finansów Unii Eu-
ropejskiej; potrafią pracować w 
instytucjach europejskich; pisać 
unijne projekty i je administro-
wać. Pozwoli to poprawić stan 
materialny naszego regionu.

Dziekan odnotował, że ab-
solwenci już pięciu promocji 
uczelni, tworzą dziś na Litwie, 
Wileńszczyźnie klasę średnią, 
która jest filarem społeczeń-
stwa i największym bogactwem 
państwa. To jej przedstawicie-
le nie tylko podejmują pracę w 
zawodzie, ale też tworzą miej-
sca pracy dla siebie, jak i innych 
osób, zakładając własny inte-
res. Dotyczy to w stu procen-
tach absolwentów Filii, bowiem 
w zasadzie nie mają większych 
problemów z zatrudnieniem, 
często też już podczas studiów 
realizują ambitne plany. Jak 
odnotował dziekan, również 
wśród tegorocznych absolwen-
tów jest osoba, która nie tylko 
stworzyła sobie miejsce pracy, 
ale też zatrudnia sześć osób. 
Świadczy to o tym, że wiedza 
zdobyta na studiach jest bardzo 
szybko wcielana w życie.

Radość z bezsprzecznych 
osiągnięć przyćmiewa jednak 
fakt, że nadal – po siedmiu la-
tach istnienia – Filia nie posiada 
swojej siedziby. Dotychczasowe 
próby zakupu działki i rozpo-
częcia budowy nie uwieńczyły 
się sukcesem, pomimo wielkich 
starań zarówno macierzystej 

uczelni, jak i jej wileńskiej Fi-
lii. Utrudnia to pracę oraz budzi 
uzasadniony niepokój, bo wła-
śnie w tym miesiącu rozpoczyna 
się akredytacja Filii, m. in. pod 
kątem bazy materialnej.

O swoim zaangażowaniu 
w tworzenie bazy materialnej 
wileńskiej placówki oraz goto-
wości uruchomienia kolejnych 
kierunków studiów, które miej-
scowa społeczność uznałaby za 
pożądane, mówił w swym wy-
stąpieniu rektor Uniwersyte-
tu w Białymstoku, profesor Le-
onard Etel.

Mówiąc o swoich kreso-
wych korzeniach (rodzina pro-
fesora pochodzi spod Grodna, 
skąd wyjechała do Polski w roku 
1965) rektor podkreślił, iż po-
moc rodakom, którzy pozostali 
na tych terenach, w swojej ma-
łej ojczyźnie, w zdobywaniu 
wykształcenia w ojczystym ję-
zyku, uważa za misję, którą ma 
do spełnienia.

Profesor przyznał, że często 
słyszy opinie, iż o wiele prościej 
byłoby polską młodzież z Wi-
leńszczyzny – studentów Filii 
„zabrać” do Białegostoku, gdzie 
jest doskonała baza materialna, 
wykładowcy. Nie zgadza się z 
tym z zasady, bowiem uważa, 
że byliśmy już wypędzani, mu-
sieliśmy uciekać z tych terenów, 
lecz obecnie, w nowych europej-
skich realiach właśnie w swoich 
ojczystych stronach młodzież 
ma szansę zdobywać wykształ-
cenie i pracować dla ich rozwoju 
i rozkwitu.

Filia stwarza dodatkową 
możliwość dla polskiej młodzie-

ży zdobyć wyższe wykształce-
nie. I to o tę młodzież chodzi, 
a nie o to, by Uniwersytet Bia-
łostocki, jak sugerują poniektó-
rzy, zarabiał na jej kształceniu. 
Gdyby nie było Filii, to możliwie 
(np. ze względów ekonomicz-
nych) wielu młodych ludzi nie 
podjęłoby studiów.

Jak odnotował dziekan Ja-
rosław Wołkonowski w swej 
mowie inauguracyjnej, na Li-
twie prawie połowa mieszkań-
ców oscyluje na granicy ubó-
stwa; Litwa przoduje też w 
Europie pod względem tempa 
emigracji: co roku kraj opusz-
cza 1 proc. obywateli.  W cią-
gu minionych 10 lat kraj opu-
ściła zatrważająca, dla małego 
państwa, liczba osób – 10 proc. 
Niestety, ani politycy, ani rząd 
nie podejmują należytych kro-
ków w celu zaradzenia takiemu 
stanowi rzeczy, za co zasługu-
ją na „żółte kartki” – zgodnie 
z terminologią obowiązującą 
w futbolu. 

Wyboru studiów w ojczy-
stym języku na Wydziale Eko-
nomiczno-Informatycznym gra-
tulowali młodzieży ambasador 
RP na Litwie Jarosław Czubiń-
ski, wicemarszałek Sejmu RL 
Jarosław Narkiewicz (należy 
odnotować, że na uroczysto-
ści byli też obecni posłowie Mi-
chał Mackiewicz – prezes ZPL 
oraz Józef Kwiatkowski – pre-
zes „Macierzy Szkolnej”, kie-
rownik wydziału konsularnego 
Ambasady RP w Wilnie Stani-
sław Cygnarowski), doradca po-
sła do Parlamentu Europejskie-
go,  przewodniczącego AWPL 

Waldemara Tomaszewskiego 
Renata Cytacka.

Mówili oni nie tylko o wiel-
kim osiągnięciu społeczności 
polskiej na Litwie – możliwości 
realizacji swego prawa do wy-
chowywania dzieci i zdobywa-
nia przez nie edukacji w ojczy-
stym języku od przedszkola do 
wyższej uczelni, ale też o tym, że 
polska oferta studiów zmniejsza 
w środowisku procent emigran-
tów, daje podstawy do tworze-
nia coraz lepiej wykształconej 
diaspory. 

Tego roku na Filii studiuje 
456 osób. Na pierwszym roku 
naukę rozpoczyna 145 studen-
tów: 62 – na Ekonomii, 33 – na 
Informatyce oraz po raz pierw-
szy – 50 osób (!) podejmuje stu-
dia magisterskie, wśród nich, 
oczywiście są ci, którzy na Eko-
nomii zdobyli stopień bakała-
rza.

Zgodnie z tradycją uczelni, 
podczas inauguracji roku akade-
mickiego, są wręczane dyplomy 
dla tych absolwentów, którzy z 
różnych powodów nie upora-
li się z końcówką studiów na 
wiosnę. Prodziekan Alina Gry-
nia odczytała nazwiska 30 ab-
solwentów, którzy z rąk rek-
tora oraz dziekana wydziału 
otrzymali upragnione dyplo-
my, świadczące o pomyślnym 
ukończeniu studiów na Ekono-
mii czy też Informatyce i uzy-
skaniu stopnia bakałarza.

Po radosnym podrzuceniu 
biretów i serdecznym pożegna-
niu już byłych studentów, na 
obecnych na sali czekała jesz-
cze jedna uroczysta chwila: im-
matrykulacja studentów I roku. 
Ci, którzy wykazali się najlep-
szymi wynikami przy rekruta-
cji dostąpili zaszczytu złożenia 
przysięgi, której słowa powta-
rzali za rektorem Leonardem 
Etelem. Dotknięcie rektorskiej 
buławy lewego ramienia studen-
ta świadczyło o tym, że został on 
zaliczony w poczet braci akade-
mickiej.

Uroczysta trzynastowieczna 
pieśń „Gaude Mater Polonia”, 
kwiaty, słowa podziękowania (w 
imieniu kolegów składała je Ju-
styna Skinder) i wiele wzruszeń 
towarzyszyły tym chwilom.

Tradycyjnie został wygło-
szony inauguracyjny wykład. 
Jego temat „Wilno i Białystok 
na wspólnych ścieżkach histo-
rii” z wielkim zafascynowaniem 
i nieukrywaną miłością do na-
szego grodu wygłosił profesor 
Adam Dobroński.

Triumfalnie brzmiący „Gau-
deamus” i uderzenie rektorskiej 
buławy świadczyły o tym, że rok 
akademicki 2014-2015 już się 
rozpoczął.   

Janina Lisiewicz

6 października zainaugurowany został nowy rok akademicki na Wydziale Ekonomiczno-
-Informatycznym Filii UwB w Wilnie. To już ósmy rok pracy Filii, która będzie kształciła 
zarówno bakałarzy, jak też magistrów.
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SZCZĘŚLIWI POSIADACZE DYPLOMÓW
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?Miniony sezon był dla Pol-
skiego Studia Teatralnego 

w Wilnie, w opinii nie tylko 
wiernego widza, ale też ob-
serwatora działalności trupy 
niezwykle owocny, rzec można 
„na piątkę”. Ale dla aktorów i 
kierownika, to bez wątpienia 
była ciężka praca, która nie 
została przerwana nawet na 
okres wakacji.

Jeżeli zasłużyliśmy na „piąt-
kę”, to wcale nie szkoda nam go-
dzin spędzonych na próbach i... 
nawet wakacji. Tak się złożyło, 
że oprócz trzech premierowych 
sztuk szykowaliśmy program po-
etycko-muzyczny z okazji 70. 
rocznicy operacji „Ostra Bra-
ma” oraz Święta Wojska Polskie-
go, który w całości, bądź też jego 
urywki, mogliśmy zaprezento-
wać nie tylko w Wilnie, ale też 
w tych miejscowościach, gdzie 
odbywały się obchody: Zułowie, 
Miednikach, Skorbucianach, 
Kolonii Wileńskiej i in. Było to 
dla nas nie tylko wielkie wyzwa-
nie i zaszczyt, ale też głębokie 
przeżycie i wzruszenie. Cieszę 
się, że młodzież naszego Studia 
wzięła udział w tej lekcji historii.

?Nie tylko wzięła udział, ale 
pięknie się spisała. Przypo-

mnijmy jednak początek mi-
nionego sezonu i ten prawdzi-
wy strzał w dziesiątkę: wzięcie 
na warsztat sztuki na podsta-
wie utworu Sergiusza Piasec-
kiego „Zapiski oficera Armii 
Czerwonej”. Ile razy i gdzie 
ją zagraliście? 

Rzeczywiście, sztuka ta, rzec 
można, zrobiła furorę. Ale bar-
dzo wiele nad nią pracowaliśmy. 

Sezon na piątkę

Miniony sezon teatralny był szczególnie owocny dla Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. 
Nie tylko zaowocował udanymi premierami, ale też serią wyjazdów zarówno do różnych 
miejscowości na Litwie, jak też do Polski i – po raz pierwszy w historii teatru – Wielkiej 
Brytanii. O minionym, a taże już wkrótce startującym, sezonach rozmawiamy z kierownik 
Studia Lilią Kiejzik.

I to nie tylko nad interpretacją 
tekstu, ale też scenografii, dobo-
rze muzyki, każdego szczegółu. 
Jej reżyserii podjął się nasz przy-
jaciel Sławomir Gaudyn – zawo-
dowy aktor i reżyser.

?Premiera odbyła się w zna-
miennym, tragicznym dla 

Wileńszczyzny dniu 17 wrze-
śnia... Edward Kiejzik w roli 
sowieckiego oficera okazał się 
być rewelacyjny.

Postanowiliśmy pokazać na-
szych „wyzwolicieli” w pełnej 
krasie i chyba nam się to uda-
ło, bowiem nawet nie policzę ile 
razy „Zapiski” były grane. Mogę 
tylko przypomnieć, że oprócz 
Wilna, odbyło się to w Rzeszo-
wie (trzy przedstawienia), Łodzi 
i Białymstoku, Ejszyszkach, So-
lecznikach, Rudominie, Miedni-
kach, wystąpiliśmy z nią podczas 
„Wileńskiej nocy” („Vilniaus 
naktys”) i wszędzie zbierała peł-
ną salę.

?Sztuka ta „zaprowadziła” 
was również po raz pierw-

szy do Londynu.
Dzięki zaproszeniu Polskiego 

Ośrodka Społeczno-Kulturalne-
go w Londynie mogliśmy zapre-
zentować ją tamtejszej Polonii. 
Poznaliśmy wspaniałych ludzi, 
przedstawicieli zarówno starej, 
jak i nowej emigracji, spotkali-
śmy się również z byłymi aktora-
mi naszego Studia. Ludzie star-
szego pokolenia znali te sceny 
z autopsji. Między innymi do-
tyczy to pani Zofii Jancewicz – 
wilnianki, która przed wojną 
mieszkała z rodzicami w Wilnie 
przy ul. Kalwaryjskiej, a z której 
prawdziwie wileńskiej gościnno-

ści korzystaliśmy podczas nasze-
go pobytu w Londynie. Zarówno 
ludzie, ich postawy, jak i wspa-
niała stolica Wielkiej Brytanii 
pozostawiły w naszych sercach 
niezatarte wrażenia. 

?Tyle o „Zapiskach”, ale mie-
liście też dwie inne bardzo 

udane premiery. 
Tradycyjnie, co roku, wysta-

wiamy coś dla dzieci. W minio-
nym sezonie było to przedsta-
wienie „Powtórka z Czerwonego 
Kapturka”.

?Wspaniała, barwna, mu-
zyczna bajka, prawda – 

chciałabym zauważyć nie 
tylko dla dzieci, bo całkiem 
dorosłe i poważne osoby oglą-
dały ją z prawdziwą przyjem-
nością.

Z takąż też przyjemnością 
grali w niej aktorzy różnych 
roczników i wspaniale się bawi-
li. Cieszy nas też to, że miała do-
bry odbiór nie tylko tu, na Wi-
leńszczyźnie, ale też w Polsce. Na 
długo pozostanie w naszej pa-
mięci widownia w Białymstoku, 
kiedy to ci najmłodsi widzowie 
wykazali się tak wielkim zaan-
gażowaniem, że podpowiadali 
aktorom – bohaterom bajki, jak 
mają postępować. Cóż, dzieci w 
Polsce mają więcej okazji do kon-
taktu ze sztuką, są, rzec można, 
wyrobioną widownią. Chciała-
bym, by też polskie dzieci na Li-
twie częściej mogły oglądać dla 
nich szykowane spektakle. 

?Wspomnijmy jeszcze o jed-
nej premierze – sztuce  „Kre-

acja”. Była mocnym akcentem 
obchodów jubileuszu Teatru na 
Pohulance. 

Na scenie tego teatru za-
wsze gramy z ogromnym wzru-
szeniem. Mieliśmy możność wy-
stawić tam również nasz spektakl 
„Lalki, moje ciche siostry”, które 
też były grane na warszawskiej 
scenie. A „Kreację”, którą grali-
śmy już parę razy, jeszcze powtó-
rzymy w ramach nowego sezonu, 
który będzie dla nas wstępem do 
roku jubileuszowego – w 2015 
roku nasze Studio będzie obcho-
dziło 55 lat swego istnienia. 

?To może teraz pomówimy 
o nowym sezonie, czym za-

owocuje?

W dniach 6-9 listopada bę-
dziemy mieli festiwal „Monow-
schód”, który odbędzie się po raz 
drugi. Przyjadą do Wilna polskie 
teatry z Warszawy, Łodzi i Rze-
szowa, a także z Kanady (To-
ronto), Ukrainy (Lwów i Żyto-
mierz). Przedstawienia będą się 
odbywały w Teatrze na Pohulan-
ce, Domu Polskim w Wilnie, w 
Ejszyszkach i Wędziagole.

?A jakie niespodzianki szyku-
je Studio dla swego widza?

Teraz pracujemy nad pro-
gramem opartym na twórczości 
niezrównanej Agnieszki Osiec-
kiej; wystawimy Sławomira 
Mrożka „Pieszo”, no i nie za-
pomnimy też o dzieciach: będą 
się mogły, mam nadzieję, faj-
nie zabawić podczas oglądania 
„Koziołka-Matołka” Kornela 
Makuszyńskiego, którego rok 
nam się już kończy. Premiery 
tych spektakli planujemy na li-
stopad, grudzień i styczeń. Co 
i kiedy widz będzie mógł oglą-
dać, ogłosimy trochę później. 

?Cóż, zapowiada się nam cie-
kawy sezon teatralny, któ-

rego uwieńczeniem będzie ko-
lejny – taki na „dwie piątki” 
– jubileusz. Życzyć więc wypa-
da zarówno aktorom – wszyst-
kich pokoleń – jak i pani kie-
rownik, by na sali nie było 
pustych krzeseł, a oklaski i 
brawa widzów grzmiały jak 
najgłośniej.

Dziękuję za życzenia. Za-
praszam na Festiwal, którego 
program każdy znajdzie w me-
diach polskich na Litwie. Re-
pertuar festiwalowy „Monow-
schodu” z pewnością potrafi 
zaspokoić gusta szerokiej pu-
bliczności. Więc do zobaczenia 
w świetle rampy. 

Dziękując w imieniu wi-
dzów za zaproszenie, jeszcze 
raz życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała  
Janina Lisiewicz   
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POLSKIE STUDIO TEATRALNE W LONDYNIE NAD TAMIZĄ

EDWARD KIEJZIK – W ROLI SOWIECKIEGO OFICERA
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Uroczystą akademię i towa-
rzyskie spotkanie poprzedziła 
Msza św. odprawiona w  wileń-
skim kościele pw. Ducha Św., 
gdzie znajduje się obraz patrona 
Sybiraków św. Rafała Kalinow-
skiego oraz tablice ku jego czci 
oraz tych, którzy nie powróci-
li z nieludzkiej ziemi. Oddano 
również hołd pamięci towarzy-
szom zesłańczej niedoli w Kalwa-
rii Wileńskiej – składając wieńce 
i zapalając znicze oraz ofiarując 
modlitwę przy Krzyżu-Pomni-
ku  Polakom – Zesłańcom lat  
1939-1956. 

Zagajając uroczystą akade-
mię witano szanownych gości, 
wśród których byli posłowie na 
Sejm RL: prezes Związku Pola-
ków na Litwie Michał Mackie-
wicz oraz prezes Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich na 
Litwie „Macierz Szkolna” Józef 
Kwiatkowski, II sekretarz Am-
basady RP w Wilnie Łukasz Kaź-
mierczak,  prezes ZG Związku 
Sybiraków RP Tadeusz Chwiedź 
wraz z kolegami, przedstawiciel 
Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Adam 
Szczypek, członek ZG Oddziału 
Łódzkiego Związku Sybiraków 
Stanisław Jurkin, prezes Wileń-
skiej Wspólnoty Więźniów Po-
litycznych i Zesłańców Albinas 
Gutauskas, dyrektor DP w Wil-
nie, radny Artur Ludkowski i 
inni mili goście.

Prezes Polskiej Sekcji dzięko-

Pozostali niezłomni

wała gościom i reprezentowanym 
przez nich urzędom za opiekę i 
troskę, pomoc i przyjacielskie kon-
takty, które umożliwiają członkom 
Polskiej Sekcji aktywne uczestni-
czenie w życiu społeczności Sybi-
raków oraz korzystanie z upraw-
nień im przysługujących. 

Lata zsyłki i łagrów przed kil-
kudziesięcioma laty przerwały ich 
marzenia i pogmatwały losy, po-
zbawiły bliskich, skazały na roz-
łąkę z rodziną i ziemią ojczystą. 
Ci, co podjęli zbrodnicze decy-
zje, by skazać ich na tułaczkę i po-
niewierkę oraz katorżniczą pracę, 
chcieli nie tylko wyzyskiwać ich 
fizycznie, ale też pragnęli znisz-
czyć moralnie. Jednak ludzie, któ-
rzy doświadczyli doli zesłańca i 
więźnia nie dali się upokorzyć, 
nie dali złamać. Wytrwali. Prze-
kazując swą pamięć dzieciom i 
wnukom, którzy dziś razem z 
nimi tworzą Polską Sekcję w ra-
mach „Rodziny Sybirackiej”, są 
gwarantem tego, że świat nie po-
wtórzy tej okrutnej karty historii.

Oto jak wspominał swój los 
więźnia politycznego pierwszy 
prezes Polskiej Sekcji, śp. Ro-
muald Gieczewski: „Z Jełszan-
ki prowadzono wielki gazociąg 
im. Stalina – Saratow-Moskwa. 
Byliśmy zatrudnieni jako siła ro-
bocza przy pracach fizycznych, 
szczególnie ziemnych. Do ukła-
dania rur kopaliśmy rowy. Wy-
magania były bardzo wielkie. 
(...) Normy były bardzo wyso-

kie, a robota nadzwyczaj ciężka 
i wyczerpująca. Grunt był glinia-
sty. Na niektórych odcinkach z 
początku nawet za pomocą ło-
mów i kilofów nie mogliśmy dać 
rady. Dokonywaliśmy tego, co na 
zdrowy rozsądek było niewyko-
nalne. Stosowano różne chwy-
ty. Kto potrafił wykonać normę, 
temu wydawano dodatkowy ka-
wałek chleba – 100 g. Przy 110 
proc. – 200 g. Kto natomiast nie 
mógł, zmniejszano i tak zniko-
mą „pajkę”. Ludzie jak galernicy 
resztkami sił starali się wykonać 
normę. Wszystko to doprowa-
dzało do jeszcze większego wy-
cieńczenia, do całkowitej utraty 
zdrowia, a nawet życia. W okre-
sie saratowskim z całego mego 
trzyletniego pobytu w łagrach 
zginęło najwięcej ludzi. Prawdo-

podobnie z ogólnej liczby 2200 
osób zmarło prawie 600”. 

Nie mniej tragiczny był los 
dzieci, które masowo ginęły z 
głodu i chorób, a musiały wspól-
nie z dorosłymi przetrwać zsyłkę. 
Swe zesłańcze dzieciństwo tak 
oto wspomina Maria Radczen-
ko: „2 października 1951 roku 
w nocy miejscowi aktywiści no-
wej władzy z Turgiel przyjecha-
li do zagrody Żygów, by ukarać 
„wyzyskiwaczy” – zarzucono im 
korzystanie z pracy najemnej w 
gospodarce. (...) No i pojechali 
w nieznane. Podróż trwała parę 
tygodni, znaleźli się w tomskiej 
obłasti. (...) W latach trzydzie-
stych tu osiedlono rodziny wro-
gów narodu z Rosji, w czter-
dziestych – Łotyszów, Polaków, 
Litwinów... Na całą rodzinę do-

stali jeden pokój w baraku, który 
służył jako kuchnia, sypialnia i 
salon, a w zimie też chlewik. Tak 
się żyło. Ale nie warunki byto-
we były najgorsze. Rywalizowały 
one z klimatem: krótkie, gorące 
lato i niewyobrażalne mnóstwo 
owadów w tajdze i długa, suro-
wa zima z ponad 40-stopniowy-
mi mrozami, kiedy osiedle zo-
stawało odcięte od świata. (...) 
Ojciec wychodził do tajgi na ty-
dzień. Kiedy wracał zmarznięty 
i wycieńczony, zawsze przyno-
sił najmłodszej córeczce – Marii 
„prezent od zajączka”  – pajdkę 
zmarzłego chleba. Maria do dziś 
pamięta jego smak – tego zlodo-
waciałego „przysmaku”, który 
wprost przyklejał się do warg, ję-
zyka...”.

Zabierający głos goście życzy-

W ubiegłą sobotę, w Domu Polskim w Wilnie 
odbyły się obchody 25. rocznicy powstania 
Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty  
Więźniów Politycznych i Zesłańców. 
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CZŁONKOWIE POLSKIEJ SEKCJI W KALWARII WILEŃSKIEJ PRZY KRZYŻU-POMNIKU „POLAKOM – ZESŁAŃCOM”

fot. Jan Lewicki

PREZES TADEUSZ CHWIEDŹ DEKORUJE PANIĄ JANINĘ GIECZEWSKĄ  
ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZWIĄZKU SYBIRAKÓW
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li zesłańcom zdrowia, doskonale 
rozumiejąc, jak trudne losy mają 
za sobą. Przemawiając, prezes 
Wileńskiej Wspólnoty Albinas 
Gutauskas zaznaczył, że zesłańcy 
mieli nie tylko trudny okres kie-
dy byli na zesłaniu, ale też po po-
wrcocie do kraju: nie mogli pod-
jąć upragnionych studiów, dostać 
lepszej pracy, bowiem ciążyło na 
nich piętno „wroga narodu”. Dziś 
też jeszcze ponoszą konsekwencje 
totalitarnego reżimu: mają zruj-
nowane zdrowie, mniejsze emery-
tury, a o ulgi i świadczenia, dodat-
ki do emerytur muszą się ciągle 
upominać i troszczyć o ich przy-
znanie. Tu należy powiedzieć, że 
godna podziwu jest solidarność 
zesłańców. Bodajże to im, jako je-
dynej organizacji, udało się połą-
czyć Polaków i Litwinów. Może 
dlatego, że przed laty doświad-
czyli wspólnej niedoli, wspierali 
się nawzajem w łagrach i  na ze-
słaniu, bo będąc solidarni łatwiej 
mogli wytrwać. 

Niestety, lata robią swoją bez-
litosną robotę: w 1989 roku Pol-
ska Sekcja liczyła około 400 osób. 
Dziś w jej szeregach jest 11 więź-
niów politycznych i 42 zesłań-
ców, do których dołączyło „Koło 
Rodzina Sybiracka” – 23 oso-
by. Pamięć pierwszego prezesa  
śp. Romualda Gieczewskiego, któ-
ry w ciągu 14 lat nie tylko godnie 
reprezentował towarzyszy niedo-
li, ale też wszystkie siły kierował 
na to, by im pomóc w uzyskiwa-
niu potrzebnych dokumentów, 
świadczeń, gromadzeniu wspo-
mnień oraz wszystkich, kogo już 
nie ma w ich szeregach, koledzy i 
goście uczcili minutą milczenia. 

Nie zabrakło tego świąteczne-
go dnia również odznaczeń, które 
przyznał  członkom Polskiej Sek-
cji Zarząd Główny Związku Sy-
biraków. Najwyższe odznaczenie 
Związku – Złotą Odznakę Hono-
rową otrzymała prezes Janina Gie-
czewska za zasługi dla Związku 
Sybiraków. Pani Janina doczekała 
również wielu serdecznych słów 
zarówno od dostojnych gości, jak i 
członków organizacji, którą kieru-
je ponad 10 lat. Zaś Odznakę Ho-
norową Związku Sybiraków otrzy-
mali: Irena Bylińska, Weronika 
Daukszewicz, Kazimierz Janusz-
kiewicz oraz Antoni Ostrouch. 

Program artystyczny, na który 
złożyły się śpiew oraz deklama-
cje zaprezentowało dla uczestni-
ków uroczystości Polskie Studio 
Teatralne w Wilnie pod kierow-
nictwem Lilii Kiejzik. Artyści za-
prezentowali zarówno patriotycz-
ne strofy i pieśni o jakże mocnej, 
budującej treści, jak też szlagiery 
z dawno minionych lat, które pu-
bliczność przyjęła bardzo gorąco.

Wspomnienia, miłe słowa i 
kwiaty uczyniły ten wieczór ro-
dzinnym i ciepłym. A  ciepła i do-
broci nigdy nie jest za wiele, bo 
jak mówił rodzimy poeta Lucjan 
Rydel –  „A tyle jej światu potrze-
ba”.  Warto pamiętać o tym nie 
tylko podczas świąt.

Janina Lisiewicz

Minęły już dwa lata, odkąd 
na jesieni 2012 najodważniejsi 
parafianie z Wędziagoły – Po-
lacy razem z ówczesnym pro-
boszczem, księdzem Oskarasem 
Petrasem Volskisem, nie bojąc 
się gróźb, zebrali się na pokojo-
wy wiec. Chcieli zwrócić uwagę 
miejscowych ludzi oraz rejonu i 
kraju na zadawnione problemy 
parafii, społeczności polskiej i, 
najważniejsze, na opuszczony 
stary polski cmentarz, na wa-
lący się płot, stuletnie drzewa, 
które po najmniejszej burzy pa-
dały i rozbijały pomniki. Wiec 
protestacyjny i polskie żądania 
dały owoce.

Dziś nie tylko ci, co brali 
udział w wiecu, ale też wrażli-
wi na porządek i piękno ludzie, 
mogą się cieszyć, że część stare-
go cmentarza już jest ogrodzo-
na nowym, solidnym płotem. 
Mamy nadzieję, że w następnym 
roku ogrodzona zostanie też po-
została część.

Na szacunek zasługuje obec-
ny starosta Wędziagoły Vytau-
tas Šniauka, który zmobilizował 

29 września o. Stanisław – 
człowiek o wielkiej duszy – ob-
chodziłby 96 urodziny. Z tej 
okazji, 28 września, w niedzie-
lę, fundusz pomocy i dobroczyn-
ności „Viltis-Vikonda” („Na-
dzieja-Vikonda”) zorganizował 
w Podbrzeziu imprezę poświę-
coną pamięci tego niezwykłego 
człowieka.

Algirdas Mykolas Dobrovol-
skis (o. Stanisław) był dobrze 
znany wędziagolanom. Nieraz 
odwiedzając księży pełniących 
posługę duszpasterską w Wę-
dziagole, spotykał się z parafia-
nami. Doskonale znał język pol-
ski, więc obcował z wiernymi w 
ich ojczystym języku. Niektórzy 
wędziagolscy parafianie podtrzy-
mywali z o. Stanisławem więzy 

Wspomnienia o o. Stanisławie

duchowe odwiedzając go w Dat-
nowie i Podbrzeziu. Wędziago-
lanie wraz ze swymi rodakami 
– turystami i pielgrzymami z Pol-
ski – często odwiedzali i odwie-
dzają Podbrzezie. Istniejące tu 
muzeum powstania 1863 roku 
zawsze interesowało rodaków, 
jak i ta miejscowość na Laudzie, 
której nazwa pochodzi od rzecz-
ki, która wije się w pobliżu pod-
brzeskiego kościoła. Podążając w 
okolice opisanych w „Potopie” –   
trylogii noblisty Henryka Sien-
kiewicza – miejscowości: Mitru-
ny, Pacunele, Wodokty, szukając 
w nich swoich krewnych, roda-
ków pochowanych na miejsco-
wych cmentarzach – istniejących 
bądź już zaginionych – najczę-
ściej o informację zwracano się 

do o. Stanisława. I o wielu rze-
czach się dowiadywano, bowiem 
o. Stanisław, jak nikt inny, dobrze 
znał te miejscowości i żyjących 
tu ludzi.

Kiedy wędziagolanie dowie-
dzieli się o imprezie, udali się do 
Podbrzezia, by oddać hołd pa-
mięci o. Stanisława i pomodlić się 
w jego intencji. W niedzielne po-
południe w podbrzeskim koście-
le pw. Objawienia Najświętszej 
Maryi Panny została odprawio-
na Msza św. z okazji jego uro-
dzin. Mszę św. koncelebrowali 
trzej przyjezdni księża. Jednym z 
nich był ksiądz-poeta, proboszcz 
wędziagolskiej parafii Skaidrius 
Kandratavičius, który po śmierci 
o. Stanisława sprawował w tej pa-
rafii posługę kapłańską. Podczas 

nabożeństwa śpiewali miejsco-
wi chórzyści oraz z łabunawskiej 
parafii, z kolektywu „Barupės”.

Po Mszy św. procesja podąży-
ła w kierunku miejsca spoczynku 
o. Stanisława. Tu licznie zebrani 
uczestnicy procesji wraz ze śpie-
wakiem Liudasem Mikalauska-
sem odśpiewali „Anioł Pański”.

Po skończeniu obchodów, w 
podbrzeskim kościele pw. Obja-
wienia Najświętszej Maryi Pan-
ny odbył się koncert Wileńskiego 
Państwowego Kwartetu oraz so-
listy Liudasa Mikalauskasa (bas) 
pt. „Gdzie białe drogi”, poświę-
cony pamięci o. Stanisława.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Nowy płot – wielka radość

ludzi wykonujących w staro-
stwie prace publiczne i sam z 
nimi pracował. Jesteśmy dum-
ni, że właśnie ten starosta, jako 
pierwszy w ciągu okresu nie-
podległości, nie ograniczył się 
do obietnic, ale zabrał się do re-
alnej pracy, porządkując znajdu-
jący się na przykościelnym tere-
nie stary cmentarz. Szkoda, że 

jego poprzednicy, byli wędzia-
golscy starostowie, na prośby o 
uporządkowaniu płotu, starych 
drzew nie reagowali, wręcz uwa-
żali, że to nie ich sprawa...

Miejmy nadzieję, że wresz-
cie nadejdzie czas, kiedy wszyscy 
zrozumiemy: jesteśmy odpowie-
dzialni za tereny, które należą do 
nas wszystkich i przypominają 

nam, jakich wartości bronimy, 
jakie chronimy i przekazujemy 
następnym pokoleniom. Histo-
ryczna przeszłość,  teraźniejszość 
i przyszłość są troską zarówno 
Twórcy, jak i nas samych.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

fot. Ryszard Jankowski
fot. Ryszard Jankowski

PROCESJA UDAŁA SIĘ DO MIEJSCA SPOCZYNKU O. STANISŁAWA

TAK WYGLĄDA NOWY PŁOT CMENTARZA W WĘDZIAGOLE
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Podczas tegorocznych waka-
cji w Domu Polskim w Ejszysz-
kach odbyła się po raz kolejny 
wystawa Ikony Relikwiarzo-
wej. Mieszkańcy miasteczka 
oraz goście mieli możliwość 
obejrzeć prace rodaka Krzysz-
tofa Sokołowskiego, absolwen-
ta Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Artysta przedstawił 
swoją pracę dyplomową, która 
otrzymała najwyższe oceny we 
wszystkich trzech kategoriach: 
malarstwo, aneks, praca teore-
tyczna, wyróżnienie dziekań-
skie oraz w postaci wystawy 
najlepszych dyplomów ASP w 
Warszawie pt. COMING OUT.

Poszukując odpowiedzi na 
pytanie skąd artysta czerpie 
materiał do swojej twórczości, 
musimy się odwołać do jego ży-
ciorysu. Początkowo poszuki-
wania twórcze wywodziły się 
wyłącznie z jego intuicji, któ-
ra za podłoże ma miłość do 
wszystkiego, co jest żywe oraz 
zainteresowania pochodzeniem, 
strukturą i zależnościami  zja-
wisk  przyrody. Duży wpływ na 
artystę wywarły studia na poli-
technice w Gdańsku.  Jako in-
żynier od energetyki nie potrafi 
zignorować wiedzy empirycz-
nej o strukturze wszechświata 
– stała się ona częścią składową 
jego twórczych poszukiwań. Z 
kolei tajemnice budowy ludz-
kiego ciała Krzysztof poznał na 
Uniwersytecie Medycznym i to 
również ma znaczący wpływ na 
jego twórczość. 

Będąc już studentem Akade-
mii Sztuk Pięknych swoją wie-
dzę wykorzystał stosując odpo-
wiednie środki wyrazu. Odkrył 
również wielu artystów, którzy 
stali się jego swoistymi przewod-

Niezwykła wystawa

nikami w świecie samorealizacji 
artystycznej.

Jak mówi sam artysta, pod-
czas doskonalenia umiejętności 
posługiwania się językiem sztu-
ki, utwierdził się w przekonaniu 
co do integralności nauk przy-
rodniczych z wewnętrznym 
światem człowieka. Skłoniło to 
go do zapoznania się z ważny-
mi pracami znanych teologów.

Wiara artysty w jedność du-
cha i materii skłania go do za-
stanawiania się nad zjawiskiem  
Świętej Trójcy  oraz estetyką sa-
kralną, jako formą przenikania 
innych wymiarów rzeczywisto-
ści do naszego świata. Obecnie 
w swoich poszukiwaniach twór-
czych artysta zatrzymał się na 
sztuce wykonywania ikon. Do-
świadczenia wyniesione ze stu-
diów skłoniły go do prześledze-
nia drogi rozwoju kultu relikwii 
świętych. Dało to mu podstawy 
do tego, by w sposób szczególny 
ukazać  rzeczywistość.

Próbując zrozumieć istotę 
kanonu i tzw. obecności świę-
tych w relikwiach, odnalazł, jak 
mu się wydaje, wspólne mia-
nowniki, które pozwoliły stwo-
rzyć pewien rodzaj prac, które 
nazywa Ikoną Relikwiarzową. 
Taka koncepcja Ikony Relikwia-
rzowej  pozwala łączyć i pogo-
dzić ze sobą poglądy teologicz-
ne Wschodu i Zachodu. Według 
artysty, każda próba opisu du-
chowości powinna łączyć, a nie 
dzielić. Od wieków istniejące 
różnice ocen i spory, są wyni-
kiem mnogości poglądów i zdań, 
które nie mogą jednak podwa-
żyć bezspornej prawdy, że Bóg 
jest jeden.

W założeniu artysty Ikona 
Relikwiarzowa ma za zadanie 

jak naściślej połączyć świat ma-
terialny i doświadczenia czło-
wieka z estetyką duchowości 
– przekaźnikiem do naszej co-
dzienności innych wymiarów 
rzeczywistości. Jest to, według 
Krzysztofa Sokołowskiego, 
pierwszy krok na długiej drodze 
poszukiwań symbolu integral-
ności ducha i materii. Chociaż 
Ikona Relikwiarzowa jest raczej 
tworem wiary, a nie nauki,  jed-
nak powinna w uduchowiony 
sposób pokazać tajemnice wie-
dzy empirycznej, co  może stać 
się symbolem tej integralności 
lub na odwrót – symbolem gra-
nicy między nimi (artysta bar-
dzo by tego chciał).

Krzysztof skoncentrował się 
na ikonie ze względu na bogac-
two form i symboli o strukturze 
geometrycznej, w dużej mierze 
pozbawionych kształtów cie-
lesnych, służących na rzecz jej 
uduchowienia. Odkrył w ten 
sposób istnienie pewnej abstrak-
cji sakralnej przepełnionej tym, 
co  jest mu dość bliskie: istnienie 
pewnej struktury, niby szkiele-
tu, o logicznej, wręcz matema-
tycznej budowie. Interesuje go 
ikona, niezależnie od kultury i 
okresu jej rozwoju, czy to bizan-
tyjska (jako pierwowzór), grec-
ka, ruska czy ukraińska.

Krzysztof zdaje sobie spra-
wę z tego, że ikona jest dziełem, 
które uaktywnia jedynie otwarty 
na jej percepcję umysł i jest po-
łączona wyłącznie z przeżyciem 
duchowym. Fascynujące jest po-
równanie ikony z oknem, które 
zostaje dla nas otwarte, abyśmy 
mogli przez nie zaglądać do Kró-
lestwa Bożego. Jednak człowiek, 
by tego dostąpić,  powinien wy-
zbyć się odczuć cielesnych i cał-

kowicie się pogrążyć w kontem-
placji własnej duszy. To właśnie 
ona ma być otwartą, jak owe 
okno, przed obliczem Boga.

Podczas studiów nad anato-
mią człowieka na Uniwersyte-
cie Medycznym w Gdańsku ar-
tysta na podstawie zdobytego 
doświadczenia, mógł się poku-
sić o tak zwane „złapanie Boga 
za nogi”. Ogromna ilość bodź-
ców przy kontakcie z prepara-
tami ciał ludzkich uświadomiła 
mu, jak potężnym narzędziem 
jest relikwia, jak bardzo odczu-

cie cielesności ułatwia utożsa-
mienie się z relikwią, poprzez 
jej namacalność, bycie tą ma-
terią, z której jesteśmy zbu-
dowani. Łatwość wyobrażenia 
świętego, przybliża go człowie-
kowi i wzbudza uczucia religij-
ne. Relikwia, według artysty, 
jest pięknym symbolem tego, 
co ziemskie. Jednak służy jako 
przekaźnik od materialnej na-
szej świadomości do odczuwanej 
podświadomie świętości.

Artysta stawia przed sobą 
pytanie: cóż może być bar-
dziej cielesnego niż samo cia-
ło? Fragment ciała, czy część 
tkanki – preparat do zajęć ana-
tomicznych studentów medy-
cyny, rodzi świadomość, iż jest 
to część człowieka, który nie-
gdyś podobnie jak my myślał, 
żył. Niekiedy ten widok zmu-
sza do zastanowienia się nad 
bytem tego człowieka, jego lo-
sem, życiem. Po pewnym czasie 
jednak coraz mniej takich py-
tań powstaje – pozostaje obraz 
ciała jako narzędzia do nauki. 
Z reguły jednak nigdy się nie 
zapomina o tym, iż jest to cia-
ło ludzkie i zawsze darzy się go 
szacunkiem.

Artysta szuka sposobu na 
ukazanie prawdy wcielenia: po-
przez wiarę i na podstawie od-
kryć nauk przyrodniczych.

Sukces pracy dyplomowej 
Krzysztofa Sokołowskiego na-
dal trwa. Została ona nomi-
nowana do Nagrody artNoble 
2014, jako najlepszy dyplom 
Wyższych Szkół Artystycznych 
Polski. Gratulujemy.

Anna Jesvilienė,
dyrektor Domu  

Polskiego w Ejszyszkach
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um KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI PRZY SWOICH PRACACH

fot. archiwum

SUKCESU AUTOROWI WYSTAWY GRATULUJE 
DYREKTOR DP W EJSZYSZKACH
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Serdecznie zapraszamy na Święto Jesieni, 
które odbędzie się 25 października  

o godz. 14.00  
w Centrum Kultury w Podbrodziu

Organizator:  
Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Najszczersze wyrazy współczucia

rodzinie i bliskim
z powodu śmierci

Anny Drozdowej
(Szturmowicz)

składa koło ZPL weteranów „Wilii”

W Kownie odbył się II Fe-
styn „Złota Jesień Polskiej Pio-
senki”, organizowany przez 
Kowieński Oddział Związku 
Polaków na Litwie, który stał 
się prezentacją polskiej kultury 
w tym mieście.

Jesień skłania nas do pod-
sumowań mijającego roku. Ko-
wieński Oddział ZPL wraz z 
zespołem „Kotwica” miał tego 
roku okazję do zaprezentowa-
nia siebie przed rodakami w 
Kiejdanach i Niemenczynie. 
A we wrześniu nadszedł czas, 
by zaprosić szanownych gości 
w swoje progi – do gościnnej 
tymczasowej stolicy. Czas prze-
prowadzenia II Festynu „Złota 
Jesień Polskiej Piosenki” przy-
padł na piękny okres babiego 
lata – prawdziwą złotą jesień. 
Tego roku mieliśmy okazję do 
zaproszenia większej liczby ze-
społów i to dodało naszemu Fe-
stynowi nowych barw.

W gościnnym Wielokultu-
rowym Centrum jako pierw-
szy wystąpił zespół z dzielnicy 
Aleksotas – „Svirbė” pod kie-
rownictwem Aurelii Boreišienė. 
Z panią Aurelią wiążą nas daw-
ne kontakty, nieraz grała ona 
na koncertach „Kotwicy”. Na 

Festynie kierowany przez nią 
zespół zaprezentował skoczne, 
wesołe piosenki i melodie, które 
widzowie nagrodzili gromkimi 
brawami.

Nie mniej gorąco spotykała 
kowieńska publiczność kiejdań-
ską „Issę” – jedyny polski zespół 
na Laudzie, kierowany przez 
Walerię Wansewicz. „Issa” przy-
jechała do Kowna tuż po gościn-
nych występach w Polsce, gdzie 
brała udział w festiwalu folklo-
rystycznym. W ich wykonaniu 
publiczność usłyszała dosko-
nale znane pieśni z rodzinnych 
okolic, które zostały zaśpiewane  
a cappella.

Kolejnym gościem kowień-
czyków była pani Jadwiga Goj-
lewicz z Łop. Zaprezentowa-
ła ona rodakom swą poetycką 
twórczość, która przeniosła 
obecnych w odległe czasy dzie-
ciństwa, beztroskiej młodości, 
nawiązywała też do dzisiejszej 
codzienności...

Z Kowieńszczyzny przybył 
na Festyn zespół „Teściowe” 
(„Ošvės”). Panie z Łop pod kie-
rownictwem Stanisławy Popo-
wej wykonały utwory ułożone 
do znanych melodii.

Gospodarze – kowieńska 

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy listę ofiarodaw-
ców:

•	 Danuta Mackiewicz (Polska) – 300 zł.

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

Z okazji Pięknego Jubileuszu Szanownej Pani Teresie 
NARKEVIČIENĖ składamy najlepsze życzenia: niech Bóg, 
który jest światłością świata, obdarza zdrowiem, pogodą ducha i 
wspiera swoim błogosławieństwem na długie lata.
                         
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL, członkowie koła w Turmontach

Niech jubileuszowe życzenia mają moc spełnienia, te całkiem błahe 
i te ważne, te dostojne i te ciut niepoważne. Niech wszystkie 
się spełnią, czaru jubileuszowej atmosfery dopełnią. Z okazji 
Pięknego Jubileuszu Pani Aldonie LIAUDANSKIEJ wszystkiego 
najlepszego 

życzy zespół „Srebrne pasemko” oraz Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

„Kotwica” pod kierownictwem 
Mariana Zinkiewicza, wystąpiła 
jako ostatnia. Przygotowała od-
nowiony program, który został 
bardzo entuzjastycznie przyjęty 
przez widzów.

Piękna pogoda, wspaniały 
nastrój pomogły stworzyć na-
prawdę bardzo sympatyczną 
atmosferę, która towarzyszy-
ła Festynowi. Biorące udział w 
imprezie zespoły zostały uho-
norowane przez organizato-
rów dyplomami uczestnictwa. 
Po koncercie, uczestnicy Fe-
stynu udali się do siedziby Ko-
wieńskiego Oddziału ZPL przy 
al. Laisvės, gdzie wspólnie się 
bawiono.

Organizatorzy serdecznie 
dziękują Soni – studentce ostat-
niego roku Kowieńskiego Uniwer-
sytetu Technicznego za prowadze-
nie imprezy, zaś kierownictwu 
Wielokulturowego Centrum – za 
udostępnienie sali. Serdecznie też 
pozdrawiają wszystkich uczestni-
ków, którzy zaszczycili swą obec-
nością „Złotą Jesień Polskiej Pio-
senki” w Kownie.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL 

W Kownie – polska piosenka

Uwaga, kwesta!
Już od ponad 20. lat Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą zbiera środki na odnawianie 

pomników na wileńskiej Rossie. W ciągu tych lat uczniowie polskich szkół i inne organizacje spo-
łeczne z Wileńszczyzny brali aktywny udział w wiosennych i jesiennych sprzątaniach Rossy. Od 
kilku lat trwa piękna akcja „Światełko dla Rossy”. W tym okresie odnowiono ponad 60 pomników, 
wzniesiono 4 nowe. W tym roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą organizuje kwestę w 
dniach 1-2 listopada. Na wszystkich cmentarzach Wileńszczyzny. Przeprowadzenie kwesty bez 
pomocy uczniów szkół polskich i organizacji społecznych jest niemożliwe, dlatego wszystkich za-
interesowanych zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 13 października br. W 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) o godz. 17.00  w sali nr 305.

Alicja Maria Klimaszewska,  
prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą
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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. 

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 


