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„Perła” zabłysła w tańcu 
pięknym blaskiem...

...zarówno w klasycznym baletowym skromnym pa, jak w ognistym krakowiaku, rwącym oczy zawrotnym  
hopaku, skocznej polce, rzewnym kujawiaku czy też porywistym walczyku i kowbojskich rytmach rodem z  
Dzikiego Zachodu. Młodzieńcza energia, szczere uśmiechy i ta radość tańczenia, bycia na scenie  
promieniowała blaskiem iście perłowym i otwierała serca, dłoniom kazała klaskać, widzom cieszyć się z  
widoku pięknej młodzieży, uroczych dzieci, którym pasja tańczenia podarowała tak wiele szczęśliwych chwil.
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TAK PIĘKNIE PREZENTOWALI SIĘ TANCERZE „PERŁY” NA NIEMENCZYŃSKIEJ SCENIE

PRZECIĄGANIE  
PRZYKRÓTKIEJ  
KOŁDRY
Do przeciągania przykrótkiej kołdry 
można porównać próby zatwierdze-
nia przez Sejm RL budżetu kraju na 
przyszły rok. Łatanie dziur – spadek 
po kryzysowych cięciach – wyma-
ga wielce solidnych kwot. Wreszcie, 
chociaż bardzo mizernych, pierw-
szych wypłat okrojonych emerytur 
doczekać mają seniorzy; najmniej 
zarabiający pracownicy budżetówki 
od marca mają wzbogacić się o kilka-
dziesiąt litów (nie, kilkanaście euro), 

no i dzięki upartości partii mającej w 
swojej nazwie „praca”, od lipca wzro-
snąć ma minimalne wynagrodzenie 
do „zawrotnej” liczby 320 euro. Te 
kroki, skierowane na chociażby mini-
malne spełnienie obietnic, jakie partie 
tworzące koalicję rządzącą dekla-
rowały w programach wyborczych 
oraz na początku swego rządzenia 
(przypomnijmy, iż mija akurat połowa 
kadencji), jednak, jak się okazało, są 
wielce niebezpieczne dla stabilności 
finansowej państwa. Centralny Bank 
Litwy wystosował pismo, w którym 
przestrzega o groźbie zachwiania fi-

skalnej stabilności. Cóż, zadłużenie 
sięgające 50 mld litów to nie bagate-
la. A co na to rząd, który nowy budżet 
układał? Ano, nic. Minister finansów 
twierdzi, że takiego zagrożenia nie 
ma (przypomnieć warto, że przed 
kryzysem 2008 roku, pan Šadžius 
też nie widział żadnego zagrożenia, 
a w wyniku nastąpiły bolesne cięcia, 
które po upływie sześciu lat nie bar-
dzo wychodzi „pozszywać”). Słowa 
ministra jota w jotę powtarza premier. 
Prawda, ten może zdanie zmienić... 
Najbardziej „uroczym” w komentowa-
niu pisma Centralnego Banku okazał 

się przewodniczący sejmowego ko-
mitetu, w którego gestii znajdują się 
finanse, poseł Bronius Bradauskas. 
Z uśmiechem powiedział wprost: w 
żadne prognozy nie wierzy, żadne 
wizje go nie interesują, bo... jakże 
często się nie sprawdzają! Co zrobi 
Sejm: przysłucha się opinii banku, 
czy też uwierzy tym, co ten  budżet 
próbują usprawiedliwić, głosząc, że 
na ten „niedeficytowy” musimy pocze-
kać trzy lata. Trzy lata – to już kolejna 
kadencja Sejmu, najprawdopodobniej 
inna koalicja rządząca, a więc i kłopot 
z głowy. Jak zaznaczył jeden z ana-

lityków, od początku niepodległości, 
każda ekipa rządząca obiecuje, że to 
już za kolejne trzy lata uda się wybrnąć 
z minusu. Ale po ich upływie zjawiają 
się obiektywne trudności i znów... ka-
ruzela obietnic się kręci. Jako szerego-
wi obywatele spróbujmy się cieszyć, 
że nam tej przykrótkiej budżetowej 
kołderki użyczono, zachowano ulgo-
wy VAT na ogrzewanie (cóż począć, 
skoro nijak żadnej władzy nie uda-
je się ukrócić apetytów producentów 
ciepła) i uczmy się przeliczać nasze 
„majątki” na euro, bo 1 stycznia już 
nie za górami.



20 - 26 listopada 2014 r., nr 46 (1135) www.zpl.lt2

ZŁY SEN SZOWINISTY
Sejm litewski. Na trybunę dum-
nie wchodzi Valentinas Stundys 
– przejęty, z ważną miną.

Misja: ratowanie języka li-
tewskiego.

Konserwatyści trzymają 
kciuki. Ich wyborcy, którzy z 
nacjonalizmem „per ty” – pod-
ekscytowani. 

A przecież może się nie 
udać... Nie, nie. Won takie my-
śli.

Mija kilka chwil. Współau-
tor nowej Ustawy o języku pań-
stwowym ociera pot z czoła. Jest 
zasypywany pytaniami. Nawet 
nie na temat.

Wypominane mu są po-
tknięcia litewskich konserwa-
tystów. Socjaldemokraci wyma-
wiają, że prawica znów kwapi się 
na miano jedynych i słusznych 
patriotów.

Napięcie rośnie. Padają za-
rzuty o niechlubne wydarzenia 
sprzed 20 lat: że są współodpo-
wiedzialni za eksplozję mostu 
kolejowego w Bražuolė, że pod-
puszczali „braci leśnych”.

Konserwatyści zaczynają pu-
bliczną kłótnię na sali sejmowej. 
Szukają winnych za sławetną 
„nocną reformę podatkową”. 
Za zaciągnięcie przez państwo 
pożyczki w wysokości 50 mi-
liardów litów, która jest prawie 
trzykrotnie większa od budżetu 
krajowego.

Chaos. Spoconego posła na 
trybunie już nikt nie słucha. 
Jego patriotyczne trele – guzik 
warte.

Któraś z litewskich posła-
nek, ubóstwiających jaskółkę z 
literami TS-LKD w tle, panicz-
nie krzyczy, że „to ruscy nas 
skłócili”. Koleżanka jej wtóru-
je: „To ręka Kremla!”. Po prawej 
stronie sali sejmowej histeria.

Jakiś poseł (nie konser-
watysta) nawołuje prelegenta 
opuścić trybunę i przygotować 
projekt zbieżny ze zdrowym 
rozsądkiem. Inny – liberał – 
sugeruje nie zjawiać się z taki-
mi bzdurami do końca kadencji. 
Najlepiej nigdy.

Współautor „opium dla na-
cjonalistów” rozpaczliwie drze 
kartki papieru, na których wy-
pisany „scenariusz ocalenia ję-
zyka” – projekt ustawy. Mówi, 

Skazani na lituanizację
W parlamencie – ratowanie litewskości.  
Posłowie w zdecydowanej większości  
przyklasnęli nacjonalizmowi. Chcą nowej 
Ustawy o języku państwowym.  
Obecna im – „zbyt liberalna”. Myślą o  
skutkach? Idiotyczny „patriotyzm”  
Norwegię pewnego dnia kosztował  
77 bezbronnych ofiar ludzkich. Rękoma  
Breivika. Uważał siebie za istnego patriotę…

że naszemu krajowi nie jest po-
trzebny taki przepis prawny. I 
schodzi z trybuny…

„Neee!!!”. Z krzykiem litew-
skiego „nie” sen nacjonalisty się 
urywa. Budzi się. Zimny pot go 
zalewa. Szczypie siebie. Łapie 
oddech. Uświadamia, że to tyl-
ko sen. Koszmarny.

LITEWSKA JAWA
W minionym tygodniu w litew-
skim parlamencie jednak odby-
ło się pierwsze czytanie projektu 
Ustawy konstytucyjnej o języku 
państwowym. Tekst – na radość 
szowinistom.

Kto wchodzi w poczet au-
torów tego dokumentu? Oj-
cem chrzestnym jest Valentinas 
Stundys. W przypadku przyję-
cia ustawy zostanie ogłoszony 
prawdziwym obrońcą litewsko-
ści i może zapewnić sobie posel-
ski fotel dożywocia.

Jednakże autorzy zastosowa-
li bystry (choć i tani) chwyt. Za 
inicjatorkę numer jeden została 
wpisana Audronė Pitrėnienė – 
posłanka z Partii Pracy.

Myśl, że wchodzi w bagno 
szowinistyczne, jej nie odstra-
sza. Bynajmniej. 

Ze źródeł nieoficjalnych wia-
domo, że chce przypodobać się 
wyborcom ze swego okręgu jed-
nomandatowego. 

Startowała w rejonie skuoda-
skim. W trwającej kadencji nie 
wykazała się skuteczną działal-
nością, i zamiast świecić oczy-
ma przed wyborcami, woli wyjść 
na bohaterkę, która nadstawiła 
poselską pierś, by obronić język 
litewski.

Na liście współautorów „sce-
nariusza ocalenia języka” 9 na-
zwisk.

Odżałujemy papieru gaze-
towego i wymienimy całą ple-

jadę: Audronė Pitrėnienė, Va-
lentinas Stundys, Arimantas 
Dumčius, Rima Baškienė, Da-
lia Teišerskytė, Edvardas Žaka-
ris, Aleksandras Zeltinis, Vydas 
Gedvilas, Vytautas Juozapaitis.

Widzimy więc konserwaty-
stów. Ale tylko trzech. Nie za-
brakło socjaldemokratów. Ja-
kiś interes może być ubity bez 
nich? Partia Pracy reprezento-
wana godnie. Są nawet liberało-
wie. W osobie Teišerskytė, która 
swego czasu ogłosiła samą siebie 
„skarbem narodowym”. Jeszcze 
na liście jest często przyklasku-
jąca nacjonalizmowi posłanka 
Baškienė – liderka grupy posłów 
niezależnych.

Litewski szowinista, który 
przyśnił najkoszmarniejszy sen, 
może odetchnąć z ulgą. Posło-
wie opowiedzieli się „za”. Usta-
wa powędruje do komitetów, i 
można przypuszczać, iż nieba-
wem wróci na salę plenarną.

KPINY NA FACEBOOKU
Co bystrzejsi Litwini w sieci 
socjalnej Facebook wymyśla-
li nowe nazwy dla znanych na 
świecie marek. Kpili przy tym z 
posłów, którzy noszą się z inten-
cją, by na właścicielach szyldów 

popularnych reklam wymusić 
umieszczanie… opisu świadczo-
nej usługi w języku urzędowym.

BMW, Audi, Maxima – 
wszystko podlegałoby tłuma-
czeniu. Należałoby też w skró-
cie scharakteryzować branżę 
(np., „BMW – niemiecki kon-
cern motoryzacyjny produku-
jący samochody osobowe i inne 
pojazdy”). Jak dla chorych umy-
słowo.

Premier Butkevičius – 
uwzględniając jego zamiłowanie 
do grup roboczych – powołałby 
kolejną, która miałaby oświecić 
naród, donosząc do każdej ko-
mórki społeczeństwa znaczenie 
wszędzie rozpoznawalnych nazw.

Najgorsze, że posłowie wy-
wołali ten temat na sali sejmo-
wej. Nie w formie żartu. Wręcz 
przeciwnie. Zrobili to z całym 
patosem.

UPOKORZYĆ INNYCH
Zagorzali obrońcy litewskości 
potrafili wnieść na salę parla-
mentarną projekt ustawy, która 
może godzić w wizerunek na-
szego kraju na arenie między-
narodowej. 

Jeśli izba ustawodawcza 
wprowadzi restrykcje języko-

we, to usprawiedliwianie się 
przed partnerami zagranicz-
nymi, używając argumentu, iż 
państwo broni się od mistycz-
nej ręki wschodniej, wygląda-
łoby cieniuśko.

Wówczas autorzy i zwolenni-
cy „scenariusza ocalenia języka” 
powinni iść na całość. Nie ukry-
wać przed Komisją Europejską 
i partnerami zagranicznymi, że 
kraj zamierza przymknąć swój 
rynek, wyraźnie przypatrywać 
się potencjalnym inwestorom i 
czuwać, by naszym obywatelom 
nie mącono w głowie jakimś ma-
gicznym hasłem „demokracja”. 

Jeśli któryś przedstawiciel 
świata biznesu zacznie pysko-
wać – jego interes czeka nacjo-
nalizacja. Przerabialiśmy już to. 
Przykład? Snoras.

Obrońcy praw obywatel-
skich (zwłaszcza zza granicy) 
też nie podskoczą. Urzędnicy 
krajowi i różnej maści nacjonali-
ści poradzą i z nimi. Przewidzie-
li to w ustawie. Na nuncjuszu 
apostolskim, ambasadorach i in-
nych dyplomatach można bę-
dzie wymusić mówienie w języ-
ku litewskim. Niech znają, że 
mały kraj, którego językiem po-
sługują się tylko 3 miliony osób 

MOŻLIWOŚĆ PISOWNI 
NAZW ULIC W BRZMIENIU 
NIELITEWSKIM W NASZYM 
KRAJU ODCHODZI W SINĄ 
DAL…
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• Od 15 marca 2012 r. na Litwie 
działa lista ustaw konstytucyjnych, 
m.in. Ustawa o referendum, Ustawa 
o sytuacji nadzwyczajnej.

• Zmiany w dowolnej ustawie kon-
stytucyjnej mogą być przyjęte, jeśli 
opowie się za nimi 3/5 wszyst-kich 
posłów – 85 parlamentarzystów.

• Obecna Ustawa o języku pań-
stwowym działa od 31 stycznia 
1995 r., i jej drastycznych zmian nie 
żądał ani Sejm 7. kadencji (więk-
szość bezwzględną wówczas – w 
latach 1996-2000 – mieli konser-
watyści z Landsbergisem na cze-
le), ani Sejm 10. kadencji (w latach 
2008-2012), którego trzon stanowili 
konserwatyści i liberałowie

FAKTYSkazani na lituanizację

na całej kuli ziemskiej, może po-
stawić na swoim.

Bo jakże inaczej rozumieć 
zapis ustawowy, który ma gło-
sić, że „każda osoba na terenie 
Republiki Litewskiej ma prawo 
uzyskać informację we wszyst-
kich dziedzinach życia publicz-
nego w języku litewskim”. Dy-
plomata odbywa spotkanie z 
litewskim politykiem czy urzęd-
nikiem, nie nosi ono charakteru 
rozmowy prywatnej. Będą roz-
mawiać po angielsku? Skończy-
ło się.

Ustawa przewiduje też zmia-
ny w dotychczasowym porozu-
miewaniu się w instytucjach ad-
ministracji publicznej. W dobie 
obecnej każdy mieszkaniec ma 

prawo zwrócić się do samorządu 
pisemnie w języku ojczystym. 
Każdemu też przysługuje prawo 
na ustne obcowanie z urzędni-
kiem w języku nielitewskim. Jeśli 
biurokrata nie mówi np. po pol-
sku, powinien zadbać o tłuma-
cza. Na koszt urzędu, rzecz jasna.

Prawa te szczegółowo opi-
sane w uchwale nr 875, przyję-
tej przez rząd Kirkilasa w roku 
2007. Dokument ten teraz po-
wędruje do kosza.

PRIORYTET:  
LITUANISTYKA
Ileż uwagi w projekcie ustawy 
poświęca się badaniom języko-
wym. Są wynoszone do poziomu 
ustawowego, i – pod płaszczy-
kiem niewinnej troski o język 
państwowy – miałyby być hoj-
nie finansowane. Kto jest w 
tym zainteresowany? Zwykła 
myśl naukowa z patriotycznym 
źdźbłem? O, święta naiwności! 

Potencjalny interes mogą 
mieć wydawnictwa i inne firmy. 
Grube miliony z budżetu powę-
drują na konta spółek, które wy-
drukują traktaty, wyniki badań, 
prace naukowe. To nic, że sterty 
ksiąg będą zbierać kurz. Zapis 
ustawowy się opłaci.

Jeśli ktoś się sprzeciwi takie-
mu działaniu, zostanie okrzyk-
nięty agentem moskiewskim.

Garstka naukowców, któ-
rzy ciągle udają, że zgłębiają 
wiedzę o języku litewskim, też 
może mieć swój interes. Prze-
cież do kieszeni prywatną takie-
go Kazimierasa Garšvy i spółki 
można będzie sypnąć gotówkę. 
Legalnie. Za badania, których 
wartość dla PKB jest mniejsza 
niż zero.

I wcale nieistotne, że dotych-
czas priorytety nad badaniami 
naukowymi, nad generowaniem 
potencjalnych inwestycji w wy-
niki tych badań – konsultując 
się ze światem akademickim – 
ustalał rząd. Będą mogli nadal 
koncentrować się nad swoją 
biofarmacją, nad innowacyjny-
mi rozwiązaniami techniczny-
mi i innymi dziedzinami, które 
wpływają na rozwój gospodar-
ki. Górą jednak będzie cudowne 
słowo „lituanistyka”.

I tu się rysuje obraz lobbin-
gu. Jacy ludzie są zainteresowa-
ni przywłaszczeniem niemałych 
pieniędzy budżetowych z tytułu 
badań lituanistycznych? Tym 
mogłyby zainteresować się służ-
by specjalne.

NA SCENĘ  
W KŁUMPIACH
Koniec z przedsięwzięciami i 
świętami, które odbywały się 
w językach mniejszości naro-
dowych? Zjazdy i inne impre-
zy Związku Polaków na Litwie 
miałyby być prowadzone w ję-
zyku państwowym?

Nowa ustawa – o ile zosta-
nie przyjęta – mniejszościom 
narodowym zezwoli jedynie 
na „propagowanie języka oj-
czystego”. Ponadto ma to być 
regulowane innym aktem 
prawnym, tj. Ustawą o mniej-
szościach narodowych. Na tą 
zaś trzeba zaczekać. Nie wia-
domo ile.

Czyżby izba ustawodawcza 
chce sprowokować społeczność 
polską na Litwie? Gdyż z wiel-
kim trudem można sobie wy-
obrazić, że organizacje polskie 
padną na twarz przed niemą-
drym żądaniem władzy.

Kierując się logiką autorów 
ustawy można wywnioskować, 
że koncerty (i ich repertuar) 
mają być na cenzurowanym. 
Szczyt litewskiej „demokra-
cji”!

Zachodni artyści na Litwie 
już nie będą mogli śpiewać np., 
po angielsku. 

Enrique Iglesias czy duet Lil-
ly Wood & the Prick na litew-
skiej scenie będą mogli pojawić 
się w kłumpiach. Byłoby to dwa 
w jednym: i hołd nacjonalizmo-
wi, i śmiech na sali.

WYKARCZOWAĆ  
NAPISY
Przypuśćmy na chwilę, że szo-
winiści postawią na swoim. 
Każą pozmieniać wywieszki, 
które mozolą litewskie oczy. 

Nie zobaczymy już neo-
nów SAMSUNG, NOKIA, 
SIEMENS. Wówczas przyj-
dzie kolej na każdą rzecz, którą 
można nabyć w sklepie. Pisząc 
to akurat spojrzałem na opako-
wanie papieru A4 do drukarki. 
Pochodzi z importu. Ani słów-
ka po litewsku. Skandal! Skąd 
użytkownik ma wiedzieć, do 
czego to służy.

A papier toaletowy. Ten nie-
litewski. Ma być dostępny w 
sklepach bez litewskiej instruk-
cji obsługi???

Ulicami naszego kraju poru-
sza się półtora miliona środków 
lokomocji. Na nich też widnieją 
napisy. Publiczne. Różne nieli-
tewskie dziwolągi: Volkswagen 
Passat, Toyota Land Cruiser, 
Škoda Roomster... 

Podobnych paradoksów 
można wyliczyć wiele. „Patrio-
ci” będą mieli pełne ręce roboty.

DO KIESZENI 
KAZIMIERASA GARŠVY I 
SPÓŁKI MOŻNA BĘDZIE 
SYPNĄĆ GOTÓWKĘ

NA NUNCJUSZU 
APOSTOLSKIM, 
AMBASADORACH I 
INNYCH DYPLOMATACH 
MOŻNA BĘDZIE WYMUSIĆ 
MÓWIENIE W JĘZYKU 
LITEWSKIM

USTAWA  
KONSTYTUCYJNA
Nowa ustawa będzie miała przy-
domek „konstytucyjna”.

W marcu 2012 r. parla-
ment, którego większość ko-
alicyjną wówczas tworzyli kon-
serwatyści i liberałowie, przyjął 
Ustawę konstytucyjną o spi-
sie ustaw konstytucyjnych. 
Nazwa – masło maślane. Ale 
sens – ho, ho!

Na Litwie mamy 10 takich 
ustaw. Każda z nich może być 
przyjęta, gdy głos „za” odda po-
nad 71 posłów. Zmiany zaś w 
dowolnej ustawie konstytucyj-
nej wejdą w życie, jeśli opowie 
się za nimi konstytucyjna więk-
szość – ponad 85 parlamenta-
rzystów.

Dziś obowiązująca Ustawa 
o języku państwowym de fac-
to jest konstytucyjną. Gdyż jest 
na wspomnianej liście. De jure 
– nie. Brakuje w jej nazwie ma-
gicznego słowa „konstytucyj-
na”.

Cóż, możliwość pisowni 
nazw ulic w brzmieniu nielitew-
skim w naszym kraju odchodzi 
w siną dal…

ASYMILACJA
Nad wszystkimi przejawami 
antylitewskości, zakodowany-
mi w nowej Ustawie o języku 
państwowym, ma pieczołowi-
cie czuwać Państwowa Inspek-
cja Językowa.

Może więc być wiele okazji 
na łatanie dziur budżetowych 
poprzez wystawianie manda-
tów.

Cóż, rządzący najwyraźniej 
opowiadają się za wypaczeniem 
naturalnego procesu integracyj-
nego mniejszości narodowych. 
Wolą asymilację.

Jednakże to może budzić 
naturalny sprzeciw środowisk 
zasymilowanych, i zamiast 
uczucia miłości do ojczyzny, 
w której przyszło nam żyć, 
państwo może sprowokować 
wstręt. Ze skutkami. Czyżby 
o to chodzi?

Edward Trusewicz
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Zespół Tańca Ludowego 
„Perła” obchodził 10. rocznicę 
powstania zespołu, którą uczcił 
dwoma koncertami: w końcu paź-
dziernika – w Wileńskim Teatrze 
Tańca oraz 15 listopada – w Wie-
lofunkcyjnym Ośrodku Kultury 
w Niemenczynie, prezentując pu-
bliczności swój dorobek, na który 
składają się tańce ludowe różnych 
narodów.

„Perła” jest zespołem tańca lu-
dowego, który od dziesięciu lat 
działa przy Gimnazjum im. K. 
Parczewskiego w Niemenczynie 
(rej. wileński). Dziś w czterech 
grupach wiekowych (młodszej, 
średniej, starszej i reprezentacyj-

„Perła” zabłysła w tańcu pięknym blaskiem

nej) skupia ponad setkę dzieci i 
młodzieży w wieku od 7 do 19 lat. 
Są to nie tylko uczniowie polskie-
go gimnazjum, ale też miłośnicy 
tańca z okolicznych miejscowo-
ści i szkół z Czerwonego Dworu, 
Kabiszek, Bezdan i nawet Wilna. 
Na repertuar zespołu składają się 
tańce ludowe różnych narodów: 
węgierskie, polskie, litewskie, 
rosyjskie, ukraińskie, serbskie, 
mołdawskie, romskie. Stwarza 
to możliwość poznania tradycji i 
ducha tych narodów, daje szero-
kie pole do popisu fantazji i wy-
próbowania swoich możliwości, 
co młodzieży szczególnie impo-
nuje. A wszystko jest oparte na 

gruntownej podstawie – klasyce, 
ćwiczeniach przy drążku, czego 
dzieci i młodzież – zgodnie przy-
znają – niezbyt lubią. Kiedy jed-
nak dzięki opanowaniu abecadła 
tańca z łatwością wykonują naj-
bardziej skomplikowane układy, 
zaczynają rozumieć, że te udręki 
na sali ćwiczeń nie idą na marne.

Kierownik artystyczny i cho-
reograf zespołu German Koma-
rowski wraz z choreograf Olgą 
Walentynowicz starają się pra-
cować tak (parogodzinne próby 
odbywają się dwa razy tygodnio-
wo, a w okresie przygotowań do 
koncertów ich liczba podwaja 
się i potraja), by ich podopiecz-

ni pokochali taniec. A kiedy ten 
moment nastąpi, już nie szkoda 
wysiłku i potu, by doprowadzić 
go do perfekcji. By tak pracować 
trzeba mieć  nie tylko opanowany 
warsztat, potrzebny jest jeszcze 
jeden warunek – miłość do dzieci. 
Prawda, jak przyznaje kierownik, 
tego z kolei nie można się nauczyć 
(wytłumaczył mu to wykładow-
ca, kiedy jeszcze studiował fizykę 
i szykował się do roli pedagoga): 
albo tę miłość w sobie się ma, albo 
– nie. W drugim wypadku lepiej 
jest omijać szkołę, no i dzieci. Kie-
rownictwu „Perły” to nie grozi 
– tak entuzjastycznego uznania 
jakim go darzą wychowankowie, 

może każdy pozazdrościć. Zresz-
tą, uznaniem i szacunkiem da-
rzą kierownictwo zespołu nie tyl-
ko zespolacy, ale też ich rodzice, 
dziadkowie, bliscy, którzy pod-
czas dwóch jubileuszowych kon-
certów wypełniali sale do ostat-
niego miejsca.

O ile koncert w Teatrze Tań-
ca w Wilnie był galowym popi-
sem dla gości, przyjaciół, to w 
miasteczku okazał się być ro-
dzinnym. Publiczność stanowili 
członkowie rodzin tancerzy oraz 
wychowawcy i nauczyciele, admi-
nistracja gimnazjum. Młodociani 
artyści bardzo chcieli, by właśnie 
ich nauczyciele obejrzeli  występ i 
zrozumieli, że czas, który poświę-
cają na próby, wyjazdy koncerto-
we, to zarywanie godzin nauki nie 
jest próżnowaniem, tylko wielką 
pracą, która daje tak wiele rado-
ści zarówno im – tancerzom, jak 
i widzom.

Nauczyciele i administracja 
gimnazjum dzieci nie zawiodły. 
Na koncercie obecny był dyrektor 
Gimnazjum im. K. Parczewskiego 
Tadeusz Grygorowicz, wicedyrek-
torzy Stanisława Kaczanowska, 
Alina Ciesiul i Mirosław Pakietur 
(notabene wszyscy byli w swoim 
czasie członkami „Wileńszczy-
zny”), wychowawczynie zespo-
laków – w „Perle” jest praktycz-
nie co piąty gimnazjalista z 24 
klas (placówka liczy ponad 500 
uczniów). Dziękowali kierownic-
twu zespołu i życzyli młodzieży 
sukcesów w tej przyjaźni z tań-
cem ludowym.

Z kolei German Komarowski 
(wieloletni tancerz „Wileńszczy-
zny”, fizyk i choreograf, a obec-
nie również dyrektor Wielo-
funkcyjnego Ośrodka Kultury w 
Niemenczynie) kierował słowa 
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UKRAIŃSKI TANIEC LUDOWY – TO POKAZ MISTRZOSTWA TANCERZY

RODZINNE ZDJĘCIE UWIEŃCZYŁO JUBILEUSZOWY KONCERT
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„Perła” zabłysła w tańcu pięknym blaskiem

Finał XXIII Konkursu Recy-
tatorskiego im. Adama Mickie-
wicza „Kresy 2014” odbył się w 
Domu Polskim w Wilnie 13 li-
stopada. Jego zwycięzcy w naj-
starszej grupie wiekowej Konrad 
Żytkowski i Dariusz Rudzianiec 
będą reprezentowali Litwę w 
Białymstoku.

Konkurs Recytatorski im. 
Adama Mickiewicza „Kresy”, 
zapoczątkowany wraz z przyja-
ciółmi Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie 
„Macierz Szkolna” z Białego-
stoku, wśród których był aktor 
Białostockiego Teatru Lalek 
Piotr Damulewicz – niezmien-
ny członek jury – stał się jedną 
z najpopularniejszych imprez, 
obejmujących dzieci i młodzież 
z polskich szkół na Wileńsz-
czyźnie.

Z roku na rok rosnąca po-
pularność poetyckich zmagań, 
tego roku zaowocowała udzia-
łem 876 recytatorów z rejo-
nów wileńskiego, solecznickie-
go, trockiego, święciańskiego 
oraz Wilna. Do finału trafiło 
57 osób. To właśnie oni zapre-
zentowali szanownemu jury w 
składzie: Piotr Damulewicz – 
aktor (przewodniczący), Mag-
da Kruszyńska – animator 
kultury w Białymstoku, Lilia 
Kiejzik – kierownik Polskiego 
Studia Teatralnego w Wilnie 
oraz Helena Bakuło – instruk-
tor teatralny, dyrektor Mu-
zeum Władysława Syrokomli 
w Borejkowszczyźnie wybra-
ne wiersze. Należy odnotować, 
że tego roku obok fragmentów 
z utworów Wieszcza, w więk-
szości  znalazła się poezja au-
torów, którzy pisali właśnie 
dla dzieci: Wanda Chotomska, 
Joanna Papuzińska, Jan Brze-
chwa, szczególną popularno-
ścią cieszył się Ludwik Jerzy 
Kern i in. Młodzież wybierała 
utwory Jarosława Iwaszkiewi-

„Kresy 2014” – poezja kształci i wzrusza

cza, Zbigniewa Herberta, Wi-
sławy Szymborskiej, Janusza 
Kofty, Juliana Tuwima, Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, Wojciecha Młynarskie-
go oraz innych autorów, w tym 
też współczesnych początkują-
cych poetów z Wilna, np. Ma-
rzeny Mackojć.

Szanowne jury więc nie mia-
ło łatwej roboty, uwzględniając 
też to, że w poetyckie szranki 
stanęło 57 uczestników: 21 w 
najmłodszej grupie wiekowej – 
do lat 12 oraz po 18 osób w II i 
III  kategoriach wiekowych. 

Kiedy po wysłuchaniu 
wszystkich uczestników juro-
rzy udali się na końcową na-
radę,  oczekujących na wyniki 
konkursu przywitał teatr „Wę-
drówka” z Gimnazjum im. św. 
Rafała Kalinowskiego w Nie-
mieżu pod kierownictwem Bo-
żeny Bieleninik. Zaprezentował 
on spektakl pt. „Brat naszego 
Boga” wg Karola Wojtyły.

Wyniki zmagań konkurso-
wych podsumował i zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych ogłosił przewodni-
czący jury Piotr Damulewicz. 
Nagrody, ufundowane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP przekazane za pośred-
nictwem wydziału konsular-
nego Ambasady RP w Wilnie, 
Podlaski Oddział Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, orga-
nizatorów konkursu „Macierz 
Szkolną” wręczali laureatom i 
ich nauczycielom konsul gene-
ralny Stanisław Cygnarowski,  
prezes Józef Kwiatkowski oraz 
przewodniczący jury.

Komisja oceniająca recyta-
cję wierszy nie tylko wytypo-
wała zdobywców I-III miejsc, 
ale też osoby wyróżnione w 
każdej kategorii wiekowej. 
Przewodniczący komisji od-
notował również to, że obok 
coraz lepszego przygotowania 

uczestników, są problemy, z ja-
kimi część recytatorów nie po-
trafiła sobie poradzić. Jest to 
wymowa samogłosek „ą” i „ę” 
występujących w środku wyra-
zu, które zatracają w tym wy-
padku swoją nosowość; kwestia 
nośności głosu, czyli emisja, by 
wyraźnie mogły słyszeć recyta-
tora nie tylko te osoby, które 
znajdują się w najbliższej odle-
głości oraz należyte ekspono-
wanie treści utworu, bo to ona 
jest najważniejsza. Pan Damu-
lewicz podkreślił, że należy pa-
miętać o tym, iż nie długość 
wiersza, a jego przekazanie sta-
nowi o sukcesie.

Po ogłoszeniu zwycięzców 
i osób wyróżnionych, organi-
zatorzy zakomunikowali, iż 
na konkursie w Białymstoku, 
który odbędzie się na począt-
ku grudnia, Litwę tradycyjnie 
będą reprezentowali zdobyw-
cy 1 i 2 miejsca w najstarszej 
grupie wiekowej: Konrad Żyt-
kowski z Gimnazjum im. J. I. 
Kraszewskiego i Dariusz Ru-
dzianiec ze Szkoły Średniej 
im. Sz. Konarskiego, zaś w re-
zerwie będą ich koledzy szkol-
ni Rafał Werkowski i Tomasz 
Grablewski, którym jury przy-
znało trzecie miejsce. Tego 
roku w kategorii wiekowej po-
wyżej 16 lat laury zwycięzców 
przypadły wyłącznie chłopcom 
z dwóch wileńskich szkół, zaś 
wyróżnienia otrzymali: Greta 
Korzeniewska (Szkoła Średnia 
im. J. Lelewela w Wilnie), Ed-
gar Kriwelis (Gimnazjum im. 
K. Parczewskiego w Niemen-
czynie), Julija Radlinskaitė 
(Szkoła Średnia w Mickunach) 
i Dorota Skarina (Szkoła Śred-
nia im. E. Orzeszkowej w Bia-
łej Wace). 

W kategorii wiekowej od 12 
do 16 lat pierwsze miejsce przy-
znano Karolinie Rusieckiej (Pro-
gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Wilnie); drugie – Julianowi 
Germanowiczowi (Gimna-
zjum im. K. Parczewskiego w 
Niemenczynie); trzecie – Lo-
recie Uzieło (Gimnazjum w 
Awiżeniach). Zostały wyróż-
nione następujące osoby: Ewa 
Novickaitė (Gimnazjum im. K. 
Parczewskiego w Niemenczy-
nie), Greta Kogarko (Gimna-
zjum im. J. I. Kraszewskiego w 
Wilnie), Karolina Słotwińska 
(Szkoła Średnia im. Wł. Syro-
komli w Wilnie). 

W najmłodszej kategorii 
wiekowej (do lat 12) pierwsze 
miejsce zdobył Hubert Jakub 
Niewierowicz (Szkoła-Przed-
szkole „Wilia”); drugie – Kinga 
Lewko (Szkoła Podstawowa w 
Mościszkach); trzecie – Dorota 
Bielawska (Szkoła Średnia im. 
św. Jana Bosko w Jałówce). Wy-
różnieni zostali: Rafał Dulko 
(Szkoła Podstawowa w Rakań-
cach), Jakub Bill (Gimnazjum 
im. św. Rafała Kalinowskiego 
w Niemieżu), Dominika Nar-
kiewicz (Szkoła Średnia im. 
L. Narbutta w Koleśnikach), 
Damian Kondratowicz (Gim-
nazjum „Żejmiana” w Podbro-
dziu) oraz Gabriela Mockutė 
(Gimnazjum im. J. Śniadeckie-
go w Solecznikach).

Uhonorowani zostali też 
nauczyciele-instruktorzy, któ-
rzy przygotowali młodzież do 
konkursu „Kresy 2014”: Łucja 
Gornatkiewicz, Danuta Czer-
niawska, Inessa Mozyro, Sabi-
na Naruniec, Irena Komar, Lilia 
Wojciechowska, Jolanta Pacyno, 
Joanna Szczygłowska i Lucyna 
Jaglińska. 

Gratulując wszystkim miło-
śnikom poezji pięknej przygody 
z rymowanym słowem, życzymy 
Konradowi i Dariuszowi, by lau-
ry zwycięzców nie ominęły ich 
w Białymstoku. 

Janina Lisiewicz    

wdzięczności pod adresem Regi-
ny Klukowskiej, która zapocząt-
kowała życiorys zespołu, zakła-
dając w szkole kółko taneczne. 
Dziękował też rodzicom, którzy 
są z zespołem na co dzień zarów-
no w roli opiekunów, sponsorów, 
krawcowych, jak i wielu innych, 
składając podziękowanie na ręce 
pani Maryny Jankowskiej.

Serdeczne życzenia i kwiaty 
wraz z dyplomem uznania zło-
żył na ręce kierownictwa „Perły” 
prezes Związku Polaków na Li-
twie, poseł Michał Mackiewicz. 
Wyraził on nadzieję, że „Perła” 
swoim blaskiem – sztuką tańca – 
będzie promieniowała zarówno 
na Wileńszczyźnie jak i w szero-
kim świecie. Warto przypomnieć, 
że zespół gościł niejeden raz w 
Polsce, na Białorusi, w Bułgarii 
i Chorwacji.

W całej krasie zabłysła „Per-
ła” podczas galowego koncer-
tu: witała widzów klasycznymi 
układami baletowymi, by zaraz 
oczarować rytmami tańców gó-
ralskich, litewską polą, walcem 
z kwiatami, tańcem amerykań-
skich kowbojów, czy wiązan-
ką polskich tańców ludowych: 
krakowiakiem, kujawiakiem, 
oberkiem, popisy solistów Ewy 
Bartosewicz i Erwina Mieczkow-
skiego... Znalazł się w świątecz-
nym programie litewski taniec 
obrzędowy (piękne stroje) z cza-
rownicą, ukraiński „hopak”, w 
którym tak wspaniale spisali się 
chłopcy wywijając hołubce. Był 
też obfitujący w jakże skompliko-
wane elementy choreograficzne 
taniec kozacki i wymagający nie 
lada sprawności rosyjski taniec 
„Skamiejka” („Ławeczka”), żar-
tobliwy taniec „Jadwiga”, polka 
wileńska i taniec słowackich gó-
rali... i wiele innych w wykona-
niu zarówno najmłodszych jak i 
najstarszych tancerzy.

Piękne, barwne stroje, do-
pracowane w najdrobniejszych 
szczegółach układy taneczne, nie-
okiełznany temperament i pro-
mieniująca radość z tańczenia – 
taką „Perłę” oglądali widzowie 
w ciągu trwającego ponad dwie 
godziny koncertu. Wieńczyły go 
gorące brawa, świąteczne fajer-
werki, prezenty (m.in. od przyja-
ciół z Łomży) i długo oczekiwany 
jubileuszowy tort. Jak zaznaczył 
German Komarowski, dziesięć lat 
jest tym odcinkiem czasu, który 
ma pokazać, czy zespół ma na-
dal istnieć, czy też wykorzystał 
swój twórczy potencjał. Cóż, 
„Perła” najwyraźniej pomyślnie 
przebrnęła przez ten rubikon i z 
pewnością wypełni kolejne lata 
swego istnienia dalszymi sukce-
sami, z których najważniejszym 
wydaje się jeden – zaszczepienie 
miłości do tańca, tworzenia pięk-
na i darowania go innym.

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

NAJSTARSZA GRUPA WIEKOWA WRAZ Z INSTRUKTORAMI
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Kowieńscy Polacy uczcili 
kolejną – 96. rocznicę odro-
dzenia Niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Tradycyj-
nie już świąteczne obchody 

Kowno w hołdzie Niepodległości

10 listopada w Senacie RP 
odbyła się konferencja „Po-
lonia dla Polski w demokra-
tycznym 25-leciu”, zorga-
nizowana przez Europejską 
Unię Wspólnot Polonijnych 
(EUWP) przy współpracy z 
Kancelarią Senatu RP i Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”. 
Inicjatorem konferencji była 
prezydent EUWP Helena Mi-
ziniak, a decyzję o jej przepro-
wadzeniu podjęła Rada Preze-
sów EUWP, na posiedzeniu w 
Wilnie, w grudniu 2013 roku. 
W konferencji udział wzię-
li przedstawiciele organizacji 
członkowskich EUWP z 26 
państw europejskich, repre-
zentanci Rady Krajowej, Za-
rządu Krajowego i oddziałów 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” oraz liczni zaprosze-
ni goście z kraju i z zagranicy, 
łącznie około 120 uczestników.

Konferencję zaszczycili swą 
obecnością: marszałek Senatu 
RP Bogdan Borusewicz, prymas 
Polski, abp Wojciech Polak, wi-
ceminister spraw zagranicznych 
Tomasz Orłowski, prezes Sto-
warzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Longin Komołowski, były 
marszałek Senatu RP Longin 
Pastusiak, szef Kancelarii Se-
natu RP, minister Ewa Polkow-
ska, delegat Konferencji Episko-
patu Polski ds. Duszpasterstwa 
Emigracji Polskiej, bp Wiesław 
Lechowicz, przewodniczący Se-
nackiej Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Gra-
nicą Andrzej Person, zastępca 
przewodniczącego Senackiej 
Komisji Barbara Borys-Damięc-

Polonia – Polsce
ka, zastępca przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Łączności z 
Polakami za Granicą Joanna Fa-
bisiak, zastępca przewodniczą-
cego Departamentu Konsular-
nego MSZ Jarosław Lasiński, 
zast. dyrektora Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polaka-
mi za Granicą MSZ Wojciech 
Tyciński, dyrektor TVP „Polo-
nia” Łukasz Kardas oraz wielu 
innych szanownych gości. Przy-
byli również goście spoza Euro-
py, reprezentanci Rady Polonii 
Świata, Kongresu Polonii Ame-
rykańskiej i Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej.

Na konferencję nadesła-
no 22 referaty, przedstawia-
jące ogromną działalność Po-
lonii i Polaków za granicą dla 
Polski w minionym 25-leciu w 
zakresie: pomocy organizowa-
nej przez duszpasterstwo polo-
nijne; pomocy przy katastro-
fach ekologicznych; pomocy 
charytatywnej dla instytucji i 
organizacji polskich; pomocy 
indywidualnej; promocji pol-
skiej kultury i nauki; promocji 
polskich osiągnięć gospodar-
czych i politycznych; osiągnięć 
oświaty polonijnej w walce o 
tożsamość narodową młodego 
pokolenia; działań w obronie 
dobrego imienia Polski i Po-
laków. 

Konferencję przygotował 
i sześciogodzinnym obradom 
przewodniczył Tadeusz Adam 
Pilat – prezydent honorowy 
EUWP.

Prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych Helena 
Miziniak powitała wszystkich 

uczestników i zaproszonych go-
ści, a konferencję zainauguro-
wał marszałek Senatu RP Bog-
dan Borusewicz. Głos zabrali 
również: ks. prymas Wojciech 
Polak, minister Tomasz Orłow-
ski, poseł Joanna Fabisiak oraz 
prezes Rady Polonii Świata Jan 
Cytowski i prezes Kongresu Po-
lonii Kanadyjskiej Teresa Bere-
zowski.

Po lunchu odbyła się część 
merytoryczna, zainaugurowa-
na obszernym referatem wygło-
szonym przez prezydent Hele-
nę Miziniak. W dwóch blokach 
tematycznych i panelach dysku-
syjnych moderowanych przez 
Tadeusza Pilata wystąpiło 22 
uczestników.

Rada Prezesów EUWP, z 
inicjatywy prezydent Hele-
ny Miziniak, podjęła w 2013 
roku decyzję o ufundowaniu, 
ze środków zebranych w czasie 
obchodów „Dnia Papieskiego”, 
stypendium EUWP. Organiza-
cje członkowskie EUWP zebra-
ły na ten cel pokaźną kwotę i 
podczas konferencji odbyła się 
uroczystość przekazania przez 
inicjatorkę czeku na 10000 euro 
księdzu Janowi Drobowi, prze-
wodniczącemu Fundacji „Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia”.

Konferencja pokazała ogrom-
ny wkład Polonii i Polaków za 
granicą w zakresie pomocy dla 
kraju i promocji spraw dla Polski 
najważniejszych. Jest to z pew-
nością pierwszy krok na dro-
dze do opracowania pełnej do-
kumentacji tej wielkiej i pięknej 
działalności na rzecz Polski.

Konferencję zakończyło jed-
nogłośne przyjęcie przez akla-
mację „Deklaracji końcowej 
konferencji” (jej tekst zamiesz-
czamy obok).

rodacy nad Niemnem rozpo-
czynają od Mszy św., odprawia-
nej w pokarmelickim kościele 
pw. Świętego Krzyża. 9 listopa-
da, w niedzielę, Mszę św. w ję-

zyku polskim uświetnił i oddał 
hołd twórcom niepodległego 
państwa śpiewaniem zarówno 
religijnych jak i patriotycznych 
pieśni zespół „Gozdawa” pod 

Deklaracja końcowa konferencji
Uczestnicy konferencji wyrażając wdzięczność, składają na ręce 

pana Marszałka Bogdana Borusewicza podziękowanie Senatowi RP 
za wieloletnią opiekę nad Polonią i Polakami za granicą oraz pomoc 
w zorganizowaniu tej konferencji.

Pragniemy podkreślić ogromny wkład Polonii i Polaków za gra-
nicą, zarówno w odzyskanie przez Polskę niepodległości jak i przy-
stąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Wiele organizacji polonijnych na bazie wieloletniej działalności 
niepodległościowej stworzyło po roku 1989 program działalności 
wspierający niepodległą Polskę w jej integracji z demokratycznym 
światem.

Również wiele organizacji od zawsze, podjęło jako główny cel 
swej działalności pracę dla Polski, poprzez promocję polskiej kultury, 
nauki, sportu, edukacji oraz osiągnięć gospodarczych i politycznych.

Sukcesy Polski zawsze uważaliśmy za nasze wspólne sukcesy, a 
wszelkie niepowodzenia przejmowały nas do głębi, mobilizując do 
organizowania pomocy w najróżniejszych formach.

Pragniemy zdecydowanie zaprotestować przeciw hasłu „Co mo-
żesz zrobić dla Polski?”, gdyż tego krzywdzącego pytania nie zadaje 
się tym, którzy stale i z zaangażowaniem działają na rzecz Ojczyzny. 
Próba nadania Polonii i Polakom za granicą określenia „diaspora”, 
nie tylko nas razi, ale wręcz jej nie akceptujemy jako niezgodną z 
wieloletnią tradycją i konstytucyjnym zapisem. 

Rozdział środków przeprowadzany, jak dotąd, bez społecznych 
konsultacji jest sprzeczny z europejskimi standardami i często wręcz 
uniemożliwia nam działanie dla dobra Polski.

Dzisiejsza konferencja jest pierwszym krokiem w ukazaniu ogro-
mu działań Polonii i Polaków za granicą na rzecz Polski. Zdajemy 
sobie jednak sprawę z tego, jak dalece niekompletne są zebrane przez 
nas materiały, a ten istotny temat wymaga z pewnością dalszego 
opracowania w postaci naukowych prac i wydawnictw.

Poza Polską pozostaje dzisiaj ogromna 20-milionowa część na-
rodu polskiego. Pragniemy, aby dzisiejsza konferencja dała osobom 
decydującym o sprawach najważniejszych w Polsce, możliwość wła-
ściwej oceny obecnej sytuacji i była drogowskazem do prawdziwej 
i partnerskiej współpracy z Polonią i Polakami za granicą, a także 
do stworzenia niezbędnej wizji wspólnej egzystencji całego narodu 
polskiego, w kraju i poza jego granicami. 

Warszawa, 10 listopada 2014 r.

Warto odnotować, że ob-
rady konferencji poprzedziło 
posiedzenie Prezydium Rady 
Polonii Świata oraz Rady Pre-
zesów EUWP, które odbyło się 
w Pułtusku. Zarówno w obra-

dach konferencji, posiedzeniu 
Prezydium RPŚ, jak i spotkaniu 
w Pułtusku, udział wziął prezes 
Związku Polaków na Litwie, wi-
ceprezes Rady Polonii Świata 
Michał Mackiewicz. 

kierownictwem Wandy Kul-
backiej. 

Tak uroczyście zapocząt-
kowane obchody Dnia Nie-
podległości przeniosły się do 
siedziby Kowieńskiego Od-
działu ZPL przy Al. Laisvės 
(Wolności). Po przywitaniu 
obecnych i krótkim prze-
mówieniu, poświęconemu 
11 Listopada, na zebranych 
rodaków czekały popisy ko-
wieńskiej „Kotwicy” – zespo-
łu folklorystycznego oraz go-
ści – „Gozdawy”. Zespół ten 
działa w starostwie Raczki w 
powiecie suwalskim. I cho-
ciaż dzieli nas parę dobrych 
setek kilometrów, to łączy 
polskość, wspólna historia i, 
oczywiście, pieśń. Wspólnie 
śpiewany utwór „Za Niemen” 
– stał się tego pięknym do-
wodem. Zresztą, nie była to 
jedyna piosenka, którą into-
nowali zarówno kowieńczycy 
jak i goście z Macierzy.

Podczas świątecznego spo-

tkania nie tylko mieliśmy oka-
zję do wspólnego śpiewania, 
ale też słuchaliśmy strof po-
ezji. Swoją twórczość recyto-
wała pani Jadwiga Gojlewicz 
– nasza miejscowa poetka.

Nie było też końca rozmo-
wom o tym, jak się nam – zwy-
kłym obywatelom żyje na Li-
twie i w Polsce.

Nasze spotkanie z zespola-
kami z „Gozdawy” kontynu-
owaliśmy w trakcie zwiedza-
nia kowieńskiej starówki, jak 
też miejsc ściśle związanych z 
naszym Wieszczem Adamem 
Mickiewiczem oraz tak uro-
czych okolic jak ujście Wilii 
do Niemna i in. 

Za możliwość goszczenia 
zespołu, uświetnienia jego wy-
stępem obchodów Święta Nie-
podległości, wdzięczni jeste-
śmy pani Irenie Duchowskiej 
– prezes Oddziału ZPL „Lau-
da”, która zawsze pamięta o 
nas, kowieńczykach.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego  

Oddziału ZPL
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MIŁE CHWILE W SIEDZIBIE KOWIEŃSKIEGO ODDZIAŁU ZPL
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Pięknej inicjatywy ze stro-
ny pedagogów oraz młodzieży 
z Gdańska doczekał się Zułów – 
miejsce urodzin Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Autokar z kilku-
dziesięcioma uczniami klas 2c i 
2d Zespołu Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 21 
im. Armii Krajowej w Gdańsku 

Kwiaty dla Marszałka

wraz z paniami Jolantą Zawadz-
ką-Giza, Danutą Myszką oraz 
Gabrielą Dudzik zawitał do Zu-
łowa. Rodacy z Trójmiasta przy-
byli na Litwę, by nie tylko zwie-
dzić miejsce, gdzie przyszedł na 
świat Naczelnik Państwa Pol-
skiego, twórca legionów Józef 
Piłsudski, ale też wziąć udział 

w pracach porządkowych tego 
miejsca.

Zułów od kilku lat znajdu-
je się pod opieką Związku Po-
laków na Litwie, który reali-
zuje plan przekształcenia go w 
Miejsce Pamięci Narodowej. O 
dokonanych pracach, powsta-
niu Alei Pamięci Narodowej, 

społecznej inicjatywie ZPL, 
skierowanej na przywrócenie 
temu miejscu godnego stanu, 
gościom z Gdańska opowie-
dział i za przewodnika służył 
prezes ZPL Michał Mackiewicz. 
Uczniowie wraz z wychowaw-
cami z wielkim entuzjazmem 
zabrali się do wykonania  prac 

porządkowych oraz zasadze-
nia w Alei Pamięci Narodowej 
cebulek tulipanów i żonkili, 
które przywieźli z Trójmiasta. 
Cebulki kwiatów  do zasadze-
nia w Zułowie ofiarowało Cen-
trum Szkółkarskie „Justyna”. 
Pani Justyna Kaleta – kierow-
niczka Centrum nie tylko hoj-
nie podzieliła się kwiatami, ale 
też udzieliła młodzieży porad, 
jak należy je wysadzić. Więc na 
wiosnę na zułowskiej ziemi za-
kwitną różnobarwne tulipany, 
jako symbol wspólnej troski ro-
daków z Macierzy i Wileńsz-
czyzny o miejsca pamięci na-
rodowej, uhonorowania ludzi i 
czynów ważnych dla naszej hi-
storii i dnia współczesnego – so-
lidarności Polaków niezależnie 
od ich miejsca zamieszkania. 

Prezes Michał Mackiewicz 
w imieniu Związku Polaków 
na Litwie wystosował listy z 
podziękowaniem dla dyrekcji 
i młodzieży Zespołu Kształce-
nia Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 21 im. Armii Krajowej 
w Gdańsku oraz dla Centrum 
Szkółkarskiego „Justyna” za 
piękny dar i współudział w tro-
sce o Zułów – miejsce drogie pa-
mięci wszystkich Polaków.

Wypada żywić nadzieję, że 
Zułów doczeka się kolejnych po-
dobnych inicjatyw zarówno ze 
strony rodaków z Macierzy jak i 
innych zakątków świata, dokąd 
zarzucił ich los. 

Tego roku w Poniewieżu 
po raz czwarty zorganizowano 
obchody Święta Niepodległo-
ści RP. Dzięki uprzejmości pre-
zydent klubu „Aktywne Ko-
biety“ w Poniewieżu Danuty 
Kriščiūnienė, świąteczny kon-
cert po raz kolejny odbył się w 
sali  Szkoły Głuchych i Słabo-
słyszących. Splendoru świę-
tu dodało przybycie i piękny 
występ zespołów: „Gozdawa” 
(kier. Wanda Kulbacka, Racz-
ki - Polska), ZPiT „Solczanie” 
(kier. Renata Brasel, Solecz-
niki), ZT „Liepsna“ i dwie 
grupy taneczne dziewczy-
nek Studium Tańca „Selevy” 

(kier. Regina Liutkevičienė, 
Poniewież) oraz mieszany 
chór „Godos” (kier. Jelena 
Urbutienė, Poniewież). Na 
święto przybyli mieszkań-
cy miasta oraz rodacy z Po-
niewieża, Janowa, Kiejdan i 
pobliskich okolic. Poniewież 
podczas obchodów reprezen-
towały prezes koła ZPL Regi-
na Czyrycka oraz wiceprezes 
– Irena Romanowska, Janów - 
Jan Masiuk, pochodzący z So-
lecznik, Kiejdany – Irena Du-
chowska. Życzenia świąteczne 
Polakom składali prezes aso-
cjacji kobiet rejonu janow-
skiego – Angėlė Masiukienė, 

założycielka „Domu harmo-
nijnej osobowości” – Ingrida 
Gerskutė, prezes organizacji 
Żydów Poniewieża – Gennady 
Kofman oraz inni uczestnicy 
imprezy. Swój tomik wierszy 
„Integralna całość” zaprezen-
towała mieszkanka Poniewie-
ża Onutė Šerenienė (ma ona 
polskie pochodzenie). Win-
szowano też jubilatkę Dangu-
ole Kaušpedienė. 

 Uczestnicy święta serdecz-
nie dziękują wszystkim zespo-
łom i organizatorom za piękną 
patriotyczną imprezę.

Inf. wł.

Z okazji Dnia Urodzin miłym Pa-
niom Antoninie MASALSKIEJ i Irinie  
GARACKIEWICZ moc serdecznych ży-
czeń: zdrowia, pogody ducha, a także 
spełnienia marzeń i wszelkich sukcesów

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50-lecia 
Urodzin Wiktorowi GAWSZTELOWI ży-
czymy: długich lat życia przepełnionych 
zdrowiem i szczęściem, dni pełnych ra-
dości i miłości bliskich osób oraz błogo-
sławieństwa Bożego. 

Jezioroski Oddział  Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
Jadwidze MIKIELEWICZ wiązankę ser-
decznych życzeń: zdrowia, spełnienia  
marzeń, miłości bliskich oraz tylko ja-
snych i pogodnych dni na dalszej drodze 
życia 

składają koledzy z „Magazynu Wileńskiego”, 
„Naszej Gazety” oraz Biura ZPL

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. 

W Poniewieżu – polskie święto
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MŁODZIEŻ Z GDAŃSKA WRAZ Z PREZESEM ZPL PRZY DĘBIE MARSZAŁKA

UROCZYSTA CHWILA KONCERTU
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Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowym  

Programie Staży Parlamentarnych 2015!
Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem 

dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Gruzji, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kazachstanu, 
Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski.

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem tego typu doświad-
czeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Stwarza to 
wyjątkową okazję do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują podbudowę teoretyczną poznawanych zagadnień, uczest-
nicząc w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeń-
stwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym innego kraju. Ponadto 
program służy przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii Polski.

Warunki przyjęcia: posiadanie obywatelstwa litewskiego; studia wyższe potwierdzone dyplomem; bar-
dzo dobra znajomość języka polskiego; wiek – maksymalnie 30 lat.

Program jest realizowany w okresie od 13 kwietnia do 10 lipca 2015 r.
 
Wymagane dokumenty
W języku polskim: podanie (do pobrania/resource/b5620c47-685f-4b5b-b9e5-fcf17d66622e:JCR), 

kwestionariusz osobowy (do pobrania/resource/f592ec64-80f2-4fae-b30a-b8c108a05bab:JCR), potwier-
dzenie dobrej znajomości języka polskiego, życiorys, list polecający, zaświadczenie lekarskie.

Ksero oryginału: dowodu tożsamości, dyplomu ukończenia studiów wyższych
Załączniki: dwa zdjęcia paszportowe.
Komplet dokumentów należy wysłać na adres: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, ul. 

Smėlio 20A, LT-10323, Wilno.
Termin składania kompletu dokumentów upływa z dn. 30 listopada 2014 r.
Osobą upoważnioną do kontaktów z kandydatami jest Pani  Małgorzata Mozyro, e-mail: malgorzata.

mozyro@msz.gov.pl
Program jest realizowany przez Kancelarię Sejmu wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Uczest-

nikom programu jest przyznawane ze środków Kancelarii Sejmu stypendium w wysokości 1800 zł mie-
sięcznie. Ponadto stypendyści otrzymują zakwaterowanie, jednorazowo (w formie ryczałtu) zwrot kosztów 
podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

 
Więcej informacji:
http://wilno.msz.gov.pl/resource/57202c3b-926e-403e-8053-c536755ab93c:JCR

Polskie Studio Teatralne w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik

    składa najszczersze wyrazy współczucia i żalu
rodzinie i bliskim 

śp. Wacława Pacyny,
Wiernego Syna Ziemi Wileńskiej.

Cześć Jego Pamięci

Żegnając oddaną Polkę, mężną kobietę,  
Córkę wielkiego Syna Ziemi Wileńskiej 

Panią Jadwigę Piłsudską-Jaraczewską 
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie oraz bliskim
Związek Polaków na Litwie

Pamięci Wacława Pacyny
Wacław Pacyno, wieloletni prezes Klubu Weteranów Ar-

mii Krajowej urodził się w 1927 roku w powiecie lidzkim. W 
okresie II wojny światowej, jako 16-letni chłopak na wiosnę 
1943 roku złożył przysięgę i został żołnierzem Armii Krajo-
wej. Został przydzielony do wywiadu, obserwował ruchy wojsk 
niemieckich w okolicach Lidy i informował o nich dowództwo 
AK. Po wkroczeniu Sowietów udało mu się uniknąć aresztu, 
lecz w roku 1951 został aresztowany wraz z całą rodziną. Po 
kilkumiesięcznym śledztwie i sądzie w Grodnie, za udział w AK 
dostał wyrok – 10 lat łagrów. Był więźniem sowieckich obozów 
w Republice Nienieckiej, następnie w Ufie, w Baszkirii. W roku 
1955 został zwolniony. Powrócił do rodzinnych stron. W roku 
1979 przeniósł się do Wilna. W latach odrodzenia czynnie włą-
czył się do tworzenia, a także był wieloletnim prezesem Klubu 
Weteranów AK. Wacław Pacyno był jednym z inicjatorów aktu 
pojednania żołnierzy AK i Litewskiego Korpusu Posiłkowego 
pod dowództwem gen. Plechavičiusa i podpisał Deklarację Po-
jednania. Jednak sceptycznie odniósł się do dalszej współpracy, 
kiedy ze strony litewskiej nie ustawały obraźliwe insynuacje i 
oskarżenia wobec działalności AK na Wileńszczyźnie. Był też 
tym, który na cmentarzu w Dubinkach, przy mogile zamordo-
wanych 27 mieszkańcach tego miasteczka w akcie odwetowym 
za akt mordu ludności polskiej przez litewską policję w Glin-
ciszkach, powiedział znamienne „Przepraszam”. Pan Wacław 
Pacyno aktywnie działał w Klubie Weteranów AK, brał udział 
w obchodach znamiennych rocznic i upamiętniania miejsc 
walki towarzyszy broni. Odszedł na wieczną wartę do Pana – 
19 listopada spoczął na cmentarzu wileńskim przy ul. Żirniu. 
Cześć Jego Pamięci!     

Wyrazy głębokiego współczucia 

Wierze Pupel 
z powodu śmierci ukochanej 

Mamy
składają członkowie koła ZPL  

w Turmontach oraz  
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci prezesa  

Klubu Weteranów Armii Krajowej 

Wacława Pacyny 
składamy 

rodzinie, bliskim oraz współtowarzyszom
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie


