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Polski poznawanie

Czy można w ciągu tygodnia poznać kraj o ponad tysiącletniej historii, liczący blisko 40 mln mieszkańców i 
rozciągający się od Tatr na południu do Morza Bałtyckiego na północy na przestrzeni około 313 tys. kilometrów 
kwadratowych? Kraj posiadający jakże chlubne i bohaterskie, a zarazem tragiczne dzieje, który dał światu całą 
plejadę wybitnych uczonych, pisarzy, kompozytorów i słynący z tego, że naród go zamieszkujący nade wszystko 
ceni trzy rzeczy: Boga, Honor i Ojczyznę. Na to raczej retoryczne pytanie może być pozytywna odpowiedź. Poznać 
ducha kraju i narodu można zapoznając się z miejscami i ludźmi – świadkami najważniejszych wydarzeń w życiu 
państwa, poznając dzieła, zabytki i zakątki przyrody, które miały wpływ na to, że właśnie tak a nie inaczej  
potoczyła się na tej ziemi historia, powstawały mity i rodziła się rzeczywistość zwana polskim losem.
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PRZY POMNIKU MARSZAŁKA OBOK ŁAZIENEK KRÓLEWSKICH

TAKA DZIWNA PAMIĘĆ
W miniony poniedziałek bez zbytnie-
go rozgłosu – ominęły ten fakt cen-
tralne wiadomości na państwowym 
kanale LRT – został upamiętniony 
pierwszy prezydent niepodległej Li-
twy Algirdas Mykolas Brazauskas – 
przywódca Komunistycznej Partii Li-
twy, który „oddzielił” litewski trzon partii 
od wszechzwiązkowej organizacji, a 
następnie transformował ją w socjali-
styczną, po czym doprowadził do fuzji 
z socjaldemokratami, których praktycz-
nie uwłaszczył. Imieniem prezydenta 
Brazauskasa została nazwana Kowień-
ska Elektrownia Wodna, w której po-
wstaniu  brał udział, kierując budową. 
Potężna budowa pochłonęła okolicz-

ne wsie, zmieniając krajobraz okolic 
Kowna poprzez powstanie tzw. Morza 
Kowieńskiego. Należy przypomnieć, że 
po śmierci prezydenta Brazauskasa, 
jego imieniem została nazwana szko-
ła w Koszedarach. Ponadto towarzy-
sze partyjni chcieli, by imię pierwsze-
go prezydenta nosił jeden z wileńskich 
mostów – Żyrmuński – twierdząc, że 
właśnie most jego imienia pasowałby 
do roli symbolu – działacza łączącego 
dwie Litwy: tę z komunistycznym, so-
wieckim rodowodem i niepodległą. To 
właśnie Brazauskasowi  współbojow-
nicy przypisują zasługę, iż na Litwie 
udało się w zasadzie pokojowo zmie-
nić władzę. Skłonna bym była jednak 
twierdzić – wbrew opinii towarzyszy, 

że to nie władzę zmieniano, lecz ko-
ledzy partyjni zmieniali partie, orien-
tacje i w taki to sposób pozostawali 
przy władzy w roli farbowanego lisa. 
Mostu imieniem towarzysza Brazau-
skasa nie nazwano – postawił się mer 
Wilna Artūras Zuokas, który stwierdził, 
że minął zbyt krótki okres od odejścia 
go z ziemskiego padołu. (Przypomnieć 
warto, że podczas wysuwania propo-
zycji nazwania jednej z ulic wileńskich 
imieniem prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego (i innych), eksperci od spraw 
nazewnictwa twierdzili, że od śmierci 
kandydata na „bohatera”, ma minąć co 
najmniej 10 lat). Ale u nas to normalka, 
że są równi i równiejsi: jednemu trzeba 
do czasu uznania zasług nawet kilku 

dziesięcioleci, zaś drugi staje się nie-
omalże świętym tuż po odejściu. Za-
pomina się o tym, że historycy muszą 
mieć czas na obiektywną ocenę za-
sług i „grzechów” wielkich tego świata. 
Elektrownia otrzymała imię prezydenta, 
odbyła się skromna uroczystość, jed-
nak nie sposób pominąć milczeniem 
tego, że specjaliści, którzy pracowali 
zarówno przy budowie, jak i ekspo-
atacji elektrowni, wystosowali przed 
rokiem otwarty list, w którym zwątpili 
w „duże” zasługi Algirdasa Brazau-
skasa podczas budowy, wymieniając 
inne nazwiska „zasłużonych”. Wdowa 
prezydenta, w jednej z audycji telewi-
zyjnych tuż po uroczystości, z właści-
wą jej „naiwnością” stwierdziła, że ci 

ludzie należą do innej  partii i są po 
prostu zazdrośni. W zasługi śp. męża 
ona nie wątpi, bowiem opowiadał jej, 
jak to musiał chodzić po budowie w 
gumiakach i miesić błoto; jeździć po 
terenie motorem – nie należał mu się 
wtedy służbowy samochód, więc  mu-
siał znosić chłód... Dodała też, że spe-
cjaliści chwalą trwałość urządzenia, 
które będzie służyło ponad setkę lat. 
Przypomniała również o tym, że mąż 
wspominał o tragicznym wypadku na 
budowie, kiedy w wyniku usunięcia się 
gruntu, zostało żywcem pogrzeba-
nych kilka osób. Cóż, wystarczająco 
„mocne” argumenty, których słuchając 
chce się doradzić miłej pani, że czasa-
mi jest lepiej... nic nie mówić.    



27 listopada - 3 grudnia 2014 r., nr 47 (1136) www.zpl.lt2

Przedszkole „Wilia” w wi-
leńskiej dzielnicy Justyniszki na 
fali odrodzenia, kiedy to przed 
z górą ćwierćwieczem na Wi-
leńszczyźnie został zapocząt-
kowany proces zakładania pol-
skich grup oraz samodzielnych 
placówek przedszkolnych, w 
których wychowanie najmłod-
szych dzieci prowadzono w ję-
zyku polskim, włączyło się do 
tego procesu w roku 1988, jako 
jedne z pierwszych w Wilnie.

Wieloletnia kierownicz-
ka przedszkola oraz inicjator-
ka powstania polskich grup Zo-
fia Matarewicz stała się również 
pionierką w ruchu powstawania 
szkół-przedszkoli. To właśnie 
„Wilia”, jako jedna z pierwszych 
polskich placówek,  postanowiła 
w roku 1999 przedłużyć proces 
wychowania i nauczania już w 
ramach szkoły początkowej na 
bazie przedszkola. Nie była to ła-
twa decyzja, jej realizacja wyma-

gała  zdolności organizacyjnych i 
twórczej pracy. Oczywiście, naj-
ważniejsi byli ludzie, kórzy pod-
jęli się trudu budowania nowego 
modelu opieki i nauczania.

 Warto odnotować, że idea 
szkoły-przedszkola została bar-
dzo przychylnie przyjęta przez 
rodziców: kameralna atmosfe-
ra początkowej szkoły stwarzała 
sprzyjające warunki ku bezstre-
sowemu przejściu małego dziec-
ka do kolejnego etapu edukacji.  

Po nadto dzieci mają tu opiekę 
do późnego popołudnia.

Placówka od pierwszych lat 
swego istnienia stała się wiel-
ce popularną, ba – prestiżową: 
swoje dzieci pragnęli tu oddać 
rodzice nawet z bardzo odle-
głych dzielnic miasta, zapisywali 
je na długo przed terminem. Tak 
jest do dziś. Szkoła-przedszko-
le, rzec można, pęka w szwach: 
według standardów obliczo-
ne na niecałe trzy setki  dzieci, 
dziś pod swym dachem, dzięki 
umiejętnej organizacji i wprost 
magicznym zdolnościom kie-
rownictwa(funkcje wicedyrek-
torki wychowania przedszkol-
nego pełni Loreta Siemaszka, 
zaś szkoły początkowej – Cze-
sława Jankowska), potrafi stwo-
rzyć odpowiednie warunki do 
opieki i kształcenia dla ponad 
400 wychowanków, którymi się 
opiekuje około 70 wychowaw-
ców, nauczycieli i pracowników. 
Jest tu 8 grup przedszkolnych 
oraz 8 kompletów klas począt-
kowych.

Witając dostojnych gości, 
wśród których byli: deputowa-
ny do Parlamentu Europejskie-
go, przewodniczący AWPL Wal-
demar Tomaszewski, kierownik 
wydziału konsularnego Amba-
sady RP w Wilnie, konsul ge-
neralny Stanisław Cygnarow-
ski, radni z ramienia AWPL w 
samorządzie Wilna (prywatnie 
– rodzice wychowanków „Wi-
lii”), przedstawiciele admini-

Nowe koło ZPL

Przed tygodniem w wileńskiej szkole-przedszkolu „Wilia” zostało założone nowe koło  
Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie. W uroczystej atmosferze 
obchodów kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, pracownicy placówki 
wraz z rodzicami wyrazili chęć społecznej działalności w ramach Związku.

stracji miasta, przyjaciele pla-
cówki, dyrektorzy szkół oraz 
licznie zebranych rodziców i 
dziadków, dyrektor Zofia Ma-
tarewicz zaznaczyła, że realizu-
jąc programy wychowania i na-
uczania wspólne dla wszystkich 
placówek oświatowych działa-
jących na Litwie, kierownictwo 
„Wilii” wraz z wychowawcami i 
nauczycielami dba o to, by dzie-
ci poznawały ojczyste tradycje, 
rodzimą historię, były dumne z 
Macierzy i kochały swoją ojczy-
znę. Połączyć wychowanie oby-
watelskie z patriotycznym, robić 
to w formie i treści dostępnej dla 
młodszych dzieci nie jest sprawą 
łatwą, wymaga szczególnej uwa-
gi i umiejętności, tym bardziej w 
środowisku wielonarodowym i 
wielokulturowym.

O tym, że takowych nie brak 
pracującym tu pedagogom mogli 
się przekonać zebrani oglądając 
świąteczny program, przygoto-
wany przez uczniów klas trze-
cich wraz z wychowawczynia-
mi Aliną Czerniawską, Haliną 
Błażewicz oraz panią od muzy-
ki Anną Bieleninik pt. „Lekcja 
patriotyzmu”. Złożył się na nią 
film animowany o dziejach Pol-
ski oraz scenka, wiersze i pio-
senki o tematyce patriotycznej. 
W udekorowanej w narodowe 
barwy auli i odpowiednio do-
branej oprawie muzycznej po-
pis dzieci wypadł bardzo udanie 
i doczekał się burzy oklasków i 
słów uznania widzów.

Zabierając głos konsul ge-
neralny Stanisław Cygnarow-
ski dziękował dzieciom i wycho-
wawcom za uroczyste obchody 
Święta Niepodległości Polski, 
zaznaczając, że chociaż w histo-
rii naszej nie brakło smutnych i 
wręcz tragicznych okresów, to 
jednak 11 Listopada winniśmy 
świętować radośnie, bowiem 
Polska jest wolnym, demokra-
tycznym krajem i prężnie się 
rozwija, odnosi sukcesy w wie-
lu dziedzinach i to daje powód 
do tego, byśmy mogli się cieszyć. 

Dziękując dzieciom i pra-
cownikom placówki za dobrą 
pracę, dzięki której wszystko 
jest tu na najwyższym poziomie 
i ma ona doskonałą renomę, eu-
rodeputowany Waldemar To-
maszewski zapewnił, że przed-
stawiciele AWPL na wszystkich 
szczeblach władzy dbają i nadal 
będą dbać o placówki oświatowe 
i z nimi współpracować. Jak za-
znaczył, szczególnie jest łatwo 
współpracować z tymi, którzy 
sami wykazują aktywność. 

Za troskę zarówno Macierzy 
– władz RP, jak i stołecznego sa-
morządu, gdzie pracują przed-
stawiciele AWPL, współpracę 
ze Związkiem Polaków na Li-
twie dziękowała wicedyrektor 
„Wilii” Czesława Jankowska. 
Przypomniała ona zebranym, 
że to dzięki samorządowi pla-
cówka doczekała się renowacji 
gmachu: ocieplenie ścian i re-
mont dachu stworzą lepsze wa-
runki dla dzieci.
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TRZECIOKLASIŚCI „OPOWIADAJĄ” O CHLUBNYCH DZIEJACH POLSKI
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PREZES KOŁA ZPL „WILIA” ŁUCJA MASZAŁO
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Zarówno dyrekcji, wycho-

wawcom, jak i wszystkim przy-
jaciołom „Wilii” dziękowała też 
przedstawicielka rodziców. Pod-
kreśliła ona, że właśnie w tej pla-
cówce polskie dzieci zdobywają 
nie tylko dobrą wiedzę, ale też 
są odpowiednio wychowywane.

O założeniu koła ZPL poin-
formowała zebranych jego pre-
zes, wicedyrektor ds. gospodar-
czych Łucja Maszało. Pani Łucja 
ogłosiła, że nowo powstałe koło 
liczy prawie 70 osób. I chociaż 
swoją pracą i działalnością ze-
spół placówki, rodzice i dziad-
kowie w ciągu wszystkich lat 
aktywnie wspierali działalność 
Związku, brali udział w inicjaty-
wach, akcjach organizowanych 
przez ZPL i „Macierz Szkolną”, 
to poprzez założenie koła posta-
rają się zaangażować do pracy 
społecznej jeszcze szersze gro-
no zarówno pracowników jak 
i rodziców. 

Wielce serdecznie inicjatywę 
powołania koła ZPL w „Wilii” 
przyjęła obecna na  świątecznym 
spotkaniu prezes Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL Alicja 
Pietrowicz. Wręczając kierow-
nictwu prezent od prezesa ZPL 
Michała Mackiewicza – piękne 
lalki w strojach krakowskich, za-
znaczyła, że Oddział Miejski, jak 
i cały Związek jest otwarty na 
szeroką współpracę ze wszyst-
kimi środowiskami. Szczegól-
nie cieszy to, że jako 66 koło w 
Wilnie jest placówka oświatowa, 
gdzie kształtuje się światopo-
gląd dzieci, tradycje pracy spo-
łecznej, a do wspólnych działań 
mogą być zaangażowani dorośli 
oraz dzieci, czego świadectwem 
była uroczystość z okazji Święta 
Niepodległości.

 Zarówno goście jak i rodzi-
ce zostali również zaproszeni do 
obejrzenia wystawy autorstwa 
wychowawcy Andrzeja Guobisa. 
Złożyły się na nią bardzo ory-
ginalne lalki, przedstawiające 
znane postacie zarówno z ba-
jek, jak i świata polityki, takie 
przedszkolne „muzeum figur 
woskowych” oraz inne orygi-
nalne wyroby z różnych two-
rzyw. Pan Andrzej obecnie jest 
opiekunem pięciolatków. Do-
skonale sobie radzi, chociaż 
przyznać należy, że pan-wy-
chowawca w przedszkolu jest 
prawdziwym wyjątkiem. Ma 
ukończone studia polonistycz-
ne, a ponadto pedagogikę i wy-
chowanie przedszkolne. Kocha 
dzieci i doskonale sobie z nimi 
radzi, a koleżanki-wychowaw-
czynie bardzo się cieszą, że mają 
w swoim gronie kolegę, bowiem 
nie brak w codziennym życiu 
szkoły-przedszkola sytuacji, kie-
dy potrzebna jest męska pomoc.

O dzieciach, ich wycho-
waniu, radościach i troskach 
przedszkoli i szkół, aktywności 
społecznej i innych sprawach 
jeszcze długo tego wieczora dys-
kutowano w gościnnej „Wilii”.

Janina Lisiewicz

Miłośnicy poezji i piosenki 
autorskiej cenią sobie impre-
zy organizowane przez Stowa-
rzyszenie Literatów Polskich 
do spółki z młodzieżowym jego 
skrzydłem – Nową Awangardą. 
Wiosenne spotkania poetyckie 
pt. „Wiosno, ach to ty”, prezen-
tacje kolejnych zbiorków poezji, 
upamiętnienie rocznic poetów 
(Sławomira Worotyńskiego, 
Włodzimierza Wysockiego), 
czy też przed paru miesiącami 
zorganizowany wieczór poezji 
miłosnej oraz satyry i humoru, 
mają już stałego widza i słucha-
cza. Ostatnio do Stowarzysze-
nia dołączył jeszcze jeden „sa-
telita” – Klub Pieśni Biesiadnej. 
Jak się okazało, Klub łączy wyko-
nawców w różnym wieku, z róż-
nych środowisk, legitymujących 
się określonym dorobkiem arty-
stycznym i cieszących się popu-
larnością w polskim środowisku.

Niedzielna impreza – koncert 
piosenki biesiadnej, tradycyjnie 
już został połączony z poezją. I 
tym razem również tandem ten 
się sprawdził. W miłym popo-
łudniu udział wzięli członkowie 
Stowarzyszenia: Aleksander So-
kołowski, Aleksander Śnieżko, 
Teresa Markiewicz, która nie 
tylko prowadziła konferansjer-
kę, ale też śpiewała piosenki z 
własnymi tekstami, do których 
muzykę ułożył kolejny uczest-

Piosenka dobra na wszystko

Ubiegłej niedzieli Dom Polski w Wilnie zaprosił rodaków na  
spotkanie z piosenką biesiadną. Była to kolejna udana inicjatywa  
Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich, wokół którego 
skupiają się nie tylko twórcy poezji, plastycy, ale też miłośnicy  
śpiewania.

nik koncertu Ryszard Bryżys –  
dobrze znany na Wileńszczyź-
nie muzyk i wykonawca. Zresztą 
tak samo jak Jasia Mackiewicz – 
nauczycielka muzyki w Gimna-
zjum im. ks. prałata J. Obremb-
skiego w Mejszagole, kierownik 
zespołu „Mejszagolanki”, jeden 
z solistów Kapeli Wileńskiej Zbi-
gniew Sienkiewicz, wieloletni so-
lista „Rudomianki”, dziś ściśle 
związany również z Polskim Stu-
diem Teatralnym w Wilnie Ja-
rosław Królikowski, zwący sie-
bie bardem wileńskim Wiktor 
Dulko, młoda saksofonistka Dia-
na Woronecka i poetka Krysty-
na Uženaitė oraz dziennikarka, 
redaktor „Kalendarza Rodziny 
Wileńskiej” Jadwiga Podmostko. 

Wiersze czytane przez Alek-
sandra Sokołowskiego (w trzech 
językach), fraszki z nowego 
zbiorka Aleksandra Śnieżki (pod-
czas koncertu wykonanych zosta-
ło kilka piosenek do jego słów), 
prezentowane wersy Krystyny 
Uženaitė, poetyckie strofy czy-
tane przez Teresę Markiewicz sta-
ły się miłymi przerywnikami do 
doskonale znanych i lubianych 
przez wileńską publiczność pio-
senek. Publiczność nie szczędzi-
ła braw dla pięknego głosu Jasi 
Mackiewicz, z zapałem śpiewała 
razem ze Zbigniewem Sienkiewi-
czem, wtórowała stającej się prze-
bojem na Wileńszczyźnie pieśni 

śmiertelnych szlagierów Wi-
leńszczyzny „Przybyli ułani” 
oraz „Sokoły” podarowało obec-
nym na sali Domu Polskiego w 
Wilnie wiele ciepła, dobrego na-
stroju, dając możność w praw-
dziwie rodzinnej atmosferze 
śpiewania znanych i lubianych 
piosenek, za co pomysłodawcom 
i organizatorom należą się gorące 
brawa. Wierna publiczność cze-
ka na kolejne spotkania z polską 
poezją i piosenką.

Janina Lisiewicz

o losie Roma autorstwa Ryszarda 
Bryżysa i z wielkim wzruszeniem 
słuchała śpiewu Jarosława Króli-
kowskiego pod akompaniament 
gitary i przejmujących dźwięków 
saksofonu.

Popołudnie piosenki biesiad-
nej ujęte w klamry dwóch nie-

fot. Janina Lisiewicz
fot. Janina Lisiewicz

NA SCENIE DIANA WORONECKA I JAROSŁAW KRÓLIKOWSKI

ŚPIEWA JASIA MACKIEWICZ
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W swoim życiu 
miałam wie-
le jubileuszy, 
jednak chcę się 

podzielić radością z powodu 
ostatniego – 25-lecia ukończe-
nia szkoły średniej przez moich 
wychowanków. W 1978 roku 
jako młoda nauczycielka klas 
początkowych w Wileńskiej 
Szkole Średniej nr 19 (której 
uczennicą byłam przed laty), 
dziś  Szkoła Średnia im. Wł. Sy-
rokomli, otrzymałam pierwszą 
klasę. Liczyła ona 38 uczniów. 
Wówczas były inne normy 
kompletowania klas: z prawie 
osiemdziesięciu uczniów utwo-
rzono tylko dwie klasy: „a” i 
„b”. Wielce doświadczona i sza-
nowana nauczycielka  Helena  
Marczyk otrzymała klasę 1„a”, 
ja zaś – 1„b”.

Młoda, wesoła i energicz-
na, przyznam, podobałam się 
nie tylko dzieciom, ale i ro-
dzicom. Po ukończeniu trze-
ciej klasy (w tych latach szkoła 
początkowa obejmowała I-III 
klasę), na prośbę rodziców, dy-
rekcja zezwoliła mi iść dalej ze 
swoją klasą w roli wychowaw-
czyni oraz nauczycielki języka 
rosyjskiego (miałam  dyplom 
nie tylko Szkoły Pedagogicznej 
w Nowej Wilejce, ale też rusy-
cystki, zdobyty w ówczesnym 
Instytucie Pedagogicznym). 
Tak zostaliśmy razem do klasy 
dwunastej. Był to nadzwyczaj-
ny okres w moim życiu peda-
goga: miałam unikatową szan-
sę uczyć ich pierwszych liter 
i uczestniczyć w egzaminach 
maturalnych; widzieć jak z ma-
łych, nieśmiałych dzieci stawa-
li się pewnymi siebie młodymi 

Ich życiowy sukces

ludźmi. Zżyliśmy się, polubili, 
doskonale rozumieliśmy się nie 
tylko z uczniami, ale i rodzi-
cami. To byli wspaniali ludzie, 
którzy mądrze kochali swoje 
dzieci. Robiliśmy w klasie re-
monty, wyjeżdżaliśmy pod na-
mioty na kilka dni, chodziliśmy 
razem do kina. W domu tak 
często opowiadałam o „swoich 
dzieciach”, że maleńka wów-
czas córka pytała mnie, dlacze-
go te moje dzieci nie mieszkają 
razem z nami.

Po ośmiu klasach – taka była 
wtedy moda i nie wiem, czy nie 
była dobra dla tych, kto chciał 
wcześniej rozpocząć samodziel-
ne życie, zdobyć fach – wielu 
wyszło do techników lub zawo-
dówek. Dziś mogę już śmiało 
mówić, że każdy z nich znalazł 
swoje miejsce w życiu. Dwuna-
stą klasę ukończyło 19 osób.

Maturę składali w 1989 
roku. Nie był to łatwy okres: 
dookoła wrzało, mówiło się 
o „przebudowie”, odrodze-
niu narodowym, niezawisło-
ści tzw. republik radzieckich... 
Te piękne hasła i szczytne cele, 
niestety,  niosły też ze sobą 
trudności dnia codziennego i 
niepewność. Właśnie w takich 
realiach „moje dzieci” – mło-
dzi ludzie startowali w doro-
słe życie. A ono podarowało im 
niespodziewanie wielką szansę: 
polskie uczelnie oferowały dość 
dużą kwotę miejsc na studia dla 
rodaków zza wschodniej gra-
nicy. Z mojej klasy wyjechało 
pięć osób: Beata  Łubniewicz, 
Joanna Palewicz, Angela Zubel, 
Władysław  Saletis i  Andrzej 
Stolarczuk. Należeli do grona 
najlepszych. Niestety (cho-

ciaż nie jestem na sto procent 
pewna, co do tego stwierdze-
nia), nikt z nich nie wrócił na 
Litwę. Jednak daną przez Pań-
stwo Polskie szansę na ukoń-
czenie prestiżowych kierunków 
i zrobienie kariery wykorzystali 
maksymalnie.

Joanna Palewicz, która pod-
jęła studia na geografii na Uni-
wersytecie im. M. Kopernika 
w Toruniu, po roku przenio-
sła się do Gdańska i tam ukoń-
czyła studia uniwersyteckie na 
dwóch kierunkach. Ma dwa dy-
plomy –   geografa i ekonomisty. 
Od 1996 roku prowadzi własne 
biuro rachunkowe w Gdańsku. 
Założyła rodzinę, ma dwójkę 
dzieci. 

Angela Zubel ukończyła 
wydział Collegium Medicum 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie w 1995 roku. Od 
1996 do 2003 pracowała na 
Oddziale Ginekologii i Onkolo-
gii tegoż uniwersytetu. W 2003 
roku obroniła w Niemczech  
doktorat na wydziale medycz-
nym Uniwersytetu Ruprechta-
-Karla w Heidelbergu i  w 2009 
otrzymała tytuł doktora nauk 
medycznych. Prowadzi badania 
naukowe. Mieszka z rodziną w 
Heidelbergu. 

Beata Łubniewicz również 
ukończyła studia medyczne i 
pracuje jako lekarz w okolicach 
Torunia.

Władysław Saletis, który 
od pierwszej klasy wykazywał 
się szczególnymi zdolnościami 
plastycznymi i rozmarzeniem 
twórcy, ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Jest aktywnym działaczem Po-
znańskiego Oddziału Towarzy-

stwa Miłośników Wilna i Zie-
mi Wileńskiej. Zaprojektował 
wydaną specjalnie z okazji po-
znańsko-wileńskiego Kaziuka 
kartę pocztową w postaci kaziu-
kowego serca i palmy w otocze-
niu budynków wileńskiej sta-
rówki, rozprowadzaną podczas 
obchodów kaziukowych.   

Poznańskie święto kaziuko-
we ma też swoją nagrodę „Żura-
winy”. Dostają ją ludzie, którzy 
piękno Kresów ukazują w spo-
sób szczególny, którzy są ide-
owo wierni kresowości. Dlacze-
go „żurawiny”? „Bo jest w tych 
owocach tyle, ile trzeba cierp-
kości, słodyczy, goryczy i kwa-
su, jak w naszej kresowości...” – 
mówi pan Ryszard Liminowicz, 
autor pomysłu. Nagroda ta ma 
postać szklanego pucharu spię-
tego mosiężną klamrą. Włady-
sław Saletis jest jej autorem, jak 
i całej oprawy plastycznej po-
znańskiego Kaziuka. Jest rów-
nież autorem pomnika księdza 
Augustyna Szamarzewskiego 
(1832-1891), jednego z głów-
nych organizatorów pracy orga-
nicznej w Wielkopolsce, który 
jest zlokalizowany w Poznaniu 
przy ul. Szamarzewskiego 3, na 
terenie kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego oraz  innych.

Andrzej  Stolarczuk studio-
wał w Warszawie i stolica Polski 
stała się jego miejscem zamiesz-
kania. Jest bardzo zdolnym pro-
gramistą-informatykiem. 

Właśnie dlatego, że ziścili 
swe marzenia, zrobili kariery, 
działają na rzecz miejsca swe-
go pochodzenia i są, wierzę, 
doskonałymi ambasadorami 
Wilna, nie jestem pewna, czy 
trzeba ubolewać nad tym, że fi-

zycznie nie są na Wileńszczyź-
nie, bo duszą na pewno są. Wła-
śnie w Wilnie, w kościele pw. 
Ducha Świętego moje dziew-
czyny brały śluby ze swymi „za-
granicznymi” mężami.  

Zarówno rodzice, jak i szko-
ła mogą być również dumni z 
tych, którzy pozostali w Wil-
nie. Wbrew często powielanym 
opiniom, że polska szkoła może 
stać się szlabanem w realizacji 
ambitnych planów życiowych, 
losy moich wychowanków z 
roku 1989 świadczą o czymś 
wręcz przeciwnym. Nawet w 
tamtych trudnych latach po-
trafili sobie poradzić i się zreali-
zować zarówno na studiach, w 
pracy, czy też w zakładaniu wła-
snego biznesu, robieniu kariery.

Wiesława Ruskań od pierw-
szej klasy marzyła zostać sę-
dzią. I została. W 1994 roku 
ukończyła na  Uniwersytecie 
Wileńskim Wydział Prawa. Eg-
zaminy wstępne, jako absol-
wentka szkoły polskiej, miała 
możliwość i składała w języku 
polskim, studia ukończyła w ję-
zyku litewskim.

Od 1995 roku pracowała w 
ciągu czterech lat jako asystent 
sędziego. W latach 1999-2007 
była sędzią Sądu Rejonowego 
miasta Wilna. Od 2007 roku 
rozpoczęła pracę w sądach ad-
ministracyjnych – w Wileń-
skim Administracyjnym Sądzie 
Okręgowym. Od 2012 roku jest 
sędzią Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego Litwy, którego de-
cyzje są ostateczne w systemie 
dwuinstancyjnego sądownic-
twa administracyjnego, działa-
jącego na Litwie od 1999 roku. 
Specjalizuje się w rozstrzyganiu 
sporów podatkowych, ale roz-
patruje również inne sprawy z 
zakresu sądowej kontroli admi-
nistracji, tzn. spory pomiędzy 
jednostką a organem admini-
stracji publicznej. W 2012 roku 
w ramach wymiany pomiędzy 
najwyższymi instytucjami ad-
ministracyjnymi odbyła staż w 
Warszawie, w Najwyższym Są-
dzie Administracyjnym i dzię-
ki  nawiązanym kontaktom, 
nadal współpracuje z sędziami 
sądów administracyjnych Pol-
ski. Opiekuje się goszczącymi 
polskimi sędziami na Litwie i 
przedstawia im informacje o są-
downictwie administracyjnym 
Litwy, bierze udział w konfe-
rencjach dla sędziów w Polsce. 
W latach 2005-2011 pracowała 
jako asystent na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Wileńskie-
go, a od 2011 jest lektorem na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Michała Romera, prowadzi dla 
studentów seminaria z postępo-
wania cywilnego. Od 2012 roku 
jest członkiem Komisji ds. Etyki 
Zawodowej Sędziów.  

Tak szczegółowo wymie-
niłam wszystkie stopnie ka-
riery i działalność Wiesławy 
Ruskań, by zaakcentować, że 
przed 25 laty absolwenci pol-
skich szkół, chociaż mieli moż-

fo
t. 

ar
ch

iw
um

JUBILACI W ROKU 1984 JAKO UCZNIOWIE KLASY SZÓSTEJ
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ność składania egzaminów ma-
turalnych oraz wstępnych na 
studia w ojczystym języku i nie 
mieli tak dużej liczby godzin li-
tewskiego, bez trudu radzili so-
bie na uczelniach w litewskich 
grupach i startowali w presti-
żowych zawodach na równi z 
kolegami-Litwinami, bo mieli 
trwałą wiedzę z przedmiotów, 
zdobywaną w ojczystym języ-
ku. Oczywiście, jeżeli chcieli 
się uczyć i mieli przed sobą cel.

Studia na Uniwersytecie 
Wileńskim, na ekonomii (kie-
runku obleganym przez absol-
wentów od wielu dziesięciole-
ci) ukończyły Irena Guszczo i 
Jolanta Judycka. Pracują jako 
księgowe. Irena mieszka i pra-
cuje w Wilnie, Jolanta – w Kow-
nie i jest wziętym specjalistą w 
zawodzie.

Regina Żukowska ukończy-
ła ówczesny Wileński Uniwer-
sytet Pedagogiczny na kierunku 
nauczanie początkowe. Pragnąc 
doskonalić się w zawodzie pod-
jęła podyplomowe studia logo-
pedyczne w Krakowie, w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej.

Pracuje jako logopeda w 
Gimnazjum im. św. Rafała Ka-
linowskiego w Niemieżu. Nie 
miała problemu ani z dosta-
niem się na studia, ani z ich 
ukończeniem. Studia logope-
dyczne były płatne, ale otrzy-
mała stypedium Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, za 
które jest wdzięczna Macierzy. 
Jedyną trudnością, którą mu-
siała ciągle pokonywać, były 
dojazdy do Krakowa. Granica 
między Polską a Litwą nie była 
taka, jaką jest teraz – praktycz-
nie jej nie ma. Niekiedy musiała 
czekać na przejściu granicznym 
7-8 godz. Ale ma to już za sobą, 
wytrwała. Od kilku lat mieszka 
jednocześnie w dwóch krajach: 
w Polsce i na Litwie, bo jej mąż 
pochodzi z Polski i tam ma pra-
cę. Obecnie jest na urlopie ma-
cierzyńskim i wychowuje có-
reczkę Magdalenkę.

Ola Paszkiewicz jest „kró-
lową kwiatów”: zajmuje się 

ich uprawą i sprzedażą na róż-
ne okazje. Z nią los sprowadził 
mnie ponownie przed 12 laty: 
byłam w ciągu czterech lat wy-
chowawczynią jej córki Kamilki.

Studia polonistyczne na Wi-
leńskim Uniwersytecie Pedago-
gicznym (dziś Edukologiczny) 
ukończyły Danuta Szyrwińska, 
Barbara Ładzińska oraz Danuta 
Żukowska. Jednak każda wy-
brała inną drogę. Danuta po 
uzyskaniu dyplomu w Wilnie, 
w ciągu trzech lat kształciła 
się w Warszawskiej Akademii 
Pedagogiki Specjalnej. Teraz 
mieszka w Wilnie, ma wspania-
łą rodzinę – oddanego męża i 
trójkę dzieci.

Barbara kieruje biblioteką 
w Gimnazjum w Awiżeniach 
i jest żoną kolegi klasowego – 
Waldka Kołoszewskiego, który 
prowadzi własny interes. Zaś 
Danuta Żukowska pracuje w  
firmie „LESTO”.

 Od lat szkolnych do dnia 
dzisiejszego tryskająca energią 
i zdolnościami organizatorski-
mi (to ona pamięta o ważnych 
dla nas datach i inicjuje spotka-
nia) Ilona  Liminowicz,  po stu-
diach pedagogicznych poczuła 
w sobie żyłkę przedsiębiorcy i 
założyła własną firmę handlo-
wą – jest bizneswoman. Z ko-
lei prywatne biuro tłumaczeń 
założył Eryk Jankowski, legi-
tymujący się dyplomem Tech-
nikum Politechnicznego oraz 
Kowieńskiego Uniwersytetu 
Technicznego.

Łucja Raczyńska i Marian 
Użdel mieli tego roku również 
swój prywatny jubileusz – od 25 
lat są małżeństwem (pobrali się 
zaraz po szkole), mają dwie cór-
ki, które też ukończyły naszą 
szkołę, a tego lata doczekali się 
wnuka. Lusia jest wziętą kraw-
cową, zaś Marian – kierowcą 
tirów. Podziwiamy ich piękny 
związek!

Andrzej Jusel w szkole wiele 
czasu poświęcał sportowi. Został 
kulturystą, a następnie w ciągu 
14 lat był trenerem. Obecnie jest 
prezydentem Związku Kultury-

stów i Fitnesu na Wileńszczyź-
nie i jedynym w krajach nadbał-
tyckich hurtownikiem odzieży 
dla tych sportowców. Niejedno-
krotnie jego podopieczni wystę-
powali na Litwie i poza jej gra-
nicami. Organizuje zawody w 
swojej dyscyplinie również w 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie, kolejne mają się odbyć w 
maju przyszłego roku.

Alina Onoszko po szkole 
muzycznej i maturze podjęła 

studia w Konserwatorium Wi-
leńskim. Kontynuowała je na 
Wydziale Muzycznym Wileń-
skiego Uniwersytetu Pedago-
gicznego. Jest pedagogiem od 
wychowania muzycznego w 
przedszkolu.

Piotr Ogint ukończył zawo-
dówkę i przez pewien czas pra-
cował w Zakładzie Aparatury 
Paliwowej, a od 17 lat pracuje 
w firmie „Tilsta”. Jest bryga-
dzistą. Buduje mosty w całej Li-
twie. Jest bardzo szanowanym 
pracownikiem. Z kolei Romek 
Podlecki po nauce w ówcze-
snym Technikum Kolejowym, 
skierował swe kroki w kierunku 
zawodu budowlańca i obecnie 
ma własny interes budowlany.

Halina Naus po maturze 
pracowała w biurze nierucho-
mości. Teraz jest gospodynią do-
mową i wychowuje trójkę dzieci.

Tacy są moi wychowanko-
wie. Nie wszystkich tu wymie-
niłam, bo czyż można na kilku 
stronach opowiedzieć o losach 
38 osób. Bo tak się u nas utarło, 
że nie dzielimy klasy na tych, 
którzy opuścili szkołę po ośmiu 
latach nauki i tych – po matu-
rze. Cieszę się wraz z ich rodzi-
cami, że w niełatwym okresie 
zmian ustrojowych, ideologicz-
nych, państwowości, otwiera-
nia granic i przewartościowa-
nia, zdawałoby się wiecznych 
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PODCZAS JUBILEUSZOWEGO SPOTKANIA

prawd, poradzili sobie w życiu, 
znaleźli własne drogi, które nie 
zawiodły ich na manowce. Są 
porządnymi ludźmi, dobrymi 
Polakami, nawet jeżeli założyli 
mieszane rodziny, nie wyrzekają 
się swej kultury, tradycji. Zosta-
li też wierni swojej szkole: Alina 
Onoszko, Ola Paszkiewicz, Piotr 
Ogint, Andrzej Jusel przyprowa-
dzili tu swoje dzieci. 

Mówiąc o swoich wychowan-
kach używałam, w stosunku do 
dziewcząt, panieńskich nazwisk. 
Wybaczcie, takie was pamiętam. 
Dotychczas organizowaliśmy na-
sze spotkania bez „obcych” żon 
i mężów. Ale teraz ustaliliśmy, 
że na kolejne przyjdą ze swymi 
drugimi połówkami. W tym jubi-
leuszowym roku 25-lecia ukoń-
czenia szkoły, aktywnymi orga-
nizatorami naszego spotkania 
byli Halinka Naus i Andrzej Ju-
sel. Jestem im wdzięczna, że chcą 
być razem, że mimo upływu lat 
ciągle ich coś łączy – lata szkol-
ne. Śmiem się domyślać, że były 
dla nich szczęśliwymi latami bez-
troskiego dzieciństwa i treściwej, 
radosnej młodości, na których 
fundamencie zbudowali swoje 
udane dorosłe życie.

Albina Drzewiecka,
nauczycielka wileńskiej 

Szkoły Średniej  
im. Wł. Syrokomli
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W końcu października uczniowie szkółek niedzielnych języka i kultury polskiej działających 
pod patronatem Związku Polaków na Litwie mieli okazję – dzięki finansowemu wsparciu 
MSZ Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Ambasadę RP w Wilnie i jej wydział konsularny – 
podczas tygodniowej wycieczki poznawania Polski.

Polski poznawanie

DOKĄD I Z KIM
Propozycja Ambasady RP w Wil-
nie, jej wydziału konsularnego, 
skierowana do Związku Polaków 
na Litwie, o możliwości sfinan-
sowania wycieczki do Polski dla 
uczniów niedzielnych szkółek ję-
zyka i kultury polskiej działających 
przy oddziałach ZPL spotkała się 
z entuzjastycznym przyjęciem. 
Uczniowie szkółek z Kłajpedy, 
Turmontów, Wisagini, Starych i 
Nowych Święcian – ogółem 44 oso-
by w wieku od 12 do 16 lat zgłosili 
chęć wyjazdu do Polski podczas je-
siennych ferii. Opracowania trasy, z 
uwzględnieniem propozycji preze-
sa ZPL Michała Mackiewicza oraz 
kierowników szkółek, zapewnie-
nia transportu, noclegów, wyżywie-
nia, opieki przewodników podjęło 
się Kresowe Biuro Podróży „Jerek” 
pana Michała Rzepiaka z Gdań-
ska. Notabene pan Michał ma nie 
tylko korzenie kresowe, wileńskie, 
ale też w okresie odrodzenia naro-
dowego był zaangażowany w dzia-
łalność wspierania polskich środo-
wisk na Litwie. (Nazwa jego biura 
bezpośrednio wiąże się z Wilnem 
– pochodzi od nazwy głównej arte-
rii wileńskiej (dziś Alei Giedymi-
na), która za władzy carskiej nosiła 
nazwę Gieorgijewskij Prospekt. Po 
polsku była nazywana Świętojer-
ską, a ulubionym skrótem wilnian 
był po prostu „jerek”).

Trasa poznawczej wycieczki 
biegła przez Warszawę, Często-
chowę, Kraków, Wieliczkę, Zako-
pane – dając możność młodzieży 
poznać historię, tradycje, kultu-
rę, zabytki i najpiękniejsze krajo-
brazy południa Polski oraz możli-
wość relaksu, czemu miał służyć 
pobyt w Termach Bukowińskich 

– parku wodnym z gorącymi źró-
dłami, w których basen znajduje 
się pod otwartym niebem i pływa-
jąc można oglądać rozgwieżdżone 
październikowe niebo.

WARSZAWA
Po przyjeździe młodzieży do Wil-
na i zapoznawczym spotkaniu w 
Domu Polskim oraz przydzieleniu 
opiekunów poszczególnym gru-
pom, autokar na czele z panem 
Michałem Rzepiakiem pomknął 
do Warszawy. W czasie kilkugo-
dzinnej podróży młodzież się za-
poznała i zaprzyjaźniła. I jak się 
okazało po przybyciu do schro-
niska młodzieżowego, wcale nie 
czuła potrzeby snu. Jednak cisza 

nocna musiała nastać, bo czekał 
nas intensywny dzień zwiedzania.

Chociaż niezbyt wyspani, 
wszyscy punktualnie się stawi-
li na śniadanie i już wkrótce z 
okien autokaru mogliśmy pozna-
wać Warszawę. Odwiedzając willę 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku, dzięki zaangażowa-
nemu opowiadaniu opiekuna tej 
placówki mogliśmy poznać wiele 
ciekawostek z życia prywatnego 
Naczelnika Państwa Polskiego, 
usłyszeć głos jego córki (dziś już 
nieżyjącej) Jadwigi Piłsudskiej-
-Jaraczewskiej i przekonać się o 
tym, że wielcy ludzie mogli pro-
wadzić naprawdę skromny byt. 
Spacer po otaczającym willę par-

ku i wspólne zdjęcie na pamiąt-
kę pobytu w tym miłym miejscu 
wieńczył zwiedzanie.

Kolejno czekało na nas Mu-
zeum Narodowe, gdzie podziwiać 
mogliśmy dzieła polskich mala-
rzy, w tym słynną Bitwę pod Grun-
waldem Jana Matejki. Monumen-
talizm i sceny przedstawione na 
obrazie zdołały przyciągnąć uwa-
gę młodzieży. Z muzeum udali-
śmy się na Plac Piłsudskiego, gdzie 
przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza, wśród wymienionych miejsc 
walk polskiego żołnierza znaleź-
liśmy Wilno i operację „Ostra 
Brama” oraz byliśmy świadkami 
zmiany warty, po czym ruszyliśmy 
na zwiedzanie Starówki.

Po południu czekała nas 
atrakcja nie lada – wizyta w Cen-
trum Nauki Kopernik. Nowocze-
sna, jakże atrakcyjnie przedsta-
wiająca cuda techniki, zjawiska 
przyrody, zasady działania praw 
fizyki  ekspozycja, gdzie można 
było wszystkiego dotknąć i wy-
próbować, okazała się być bardzo 
interesująca.

Wieczorem, jako swoisty 
wstęp do kolejnego dnia – zwie-
dzania Muzeum Powstania War-
szawskiego, chętni mogli obejrzeć 
film „Kamienie na szaniec”. Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, 
gdzie z każdego napisu, słowa 
przewodnika, eksponatu i in-
stalacji tchnęła powaga, męstwo 
i tragizm tamtych dni sierpnia i 
września 1944 roku nie mogło 
pozostawić nikogo obojętnym. 
Miejmy nadzieję, że pozwoliło 
poznać nie tylko fakt z historii, 
ale też ducha polskiego.

 W STRONĘ KRAKOWA
Wyruszając w stronę stolicy kró-
lów polskich – Krakowa, mieli-
śmy zaplanowany pobyt w Czę-
stochowie, odwiedzenie klasztoru 
na Jasnej Górze oraz Sanktu-
arium Matki Boskiej Często-
chowskiej. Idąc do Sanktuarium 
wśród zawieszonych wzdłuż dro-
gi sztandarów różnych państw, 
młodzież odnalazła litewski, co 
wywołało wielkie poruszenie i 
okrzyki radości.

Klasztor w wieczornej scenerii 
robił wrażenie tajemniczego, a po-
waga miejsca, skupienie w modli-
twie wiernych przed cudownym 
obrazem Czarnej Madonny prze-
kazały się też młodzieży. 

Do Krakowa przybyliśmy póź-
nym wieczorem. Po zakwaterowa-
niu w hostelu w starej krakowskiej 
kamienicy w centrum miasta, jesz-
cze długo przed zaśnięciem sły-
szeliśmy odgłosy miejskiego życia. 
Czekał nas kolejny dzień w kraju 
nad Wisłą, od którego dzieliło tyl-
ko kilka godzin snu…  
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PRZY DWORKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

fot. Paweł Stefanowicz

UCZNIOWIE SZKÓŁEK W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE
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W okresie zbliżającego się 
terminu wprowadzenia na Litwie 
euro, stali czytelnicy oraz osoby 
odwiedzające polską bibliotekę 
w Wędziagole coraz aktywniej 
szukają informacji o nowej wa-
lucie. Na prośbę Wędziagolskie-
go Oddziału ZPL Litewski Bank 
uprzejmie podjął się misji i jesz-
cze w październiku przysłał kilka 
przesyłek z plakatami, ulotkami, 
informacyjnymi folderkami, wy-
danymi w języku polskim. Za-
warta jest w nich szczegółowa in-
formacja o nowej walucie – euro.

Euro tuż, tuż

Starówka Wilna, jako jed-
na z największych i naj-
piękniejszych w Europie 

Środkowo-Wschodniej od 
dawna przykuwa uwagę histo-
ryków i turystów oraz, oczywi-
ście,  mieszkańców miasta, w 
tym też słuchaczy Akademii 
Trzeciego Wieku. Seniorzy 
wspólnie zwiedzili najsłyn-
niejsze zabytki starego mia-
sta: Pałac Prezydencki, pod-
ziemia Katedry Wileńskiej z 
mauzoleum wielkich książąt 
litewskich i królów polskich, 
Pałac Władców.

Kolejny punkt zwiedza-
nia Starówki – to Pałac Paców, 
słynnego rodu magnackiego, 
który apogeum swoich wpły-
wów osiągnął w siedemnastym 
stuleciu. Obecnie budynki Pa-
łacu są własnością Rzeczypo-
spolitej Polskiej – mieści się w 
nich Ambasada RP, właśnie do 

Seniorzy w Pałacu Paców

swojej siedziby zaprosił słu-
chaczy Akademii ambasador 
RP na Litwie Jarosław Czu-
biński.

Gmach Ambasady RP – je-
den z najstarszych budynków 
starego miasta – znajduje się 
na odgałęzieniu ulicy Zamko-
wej – ulicy Świętojańskiej 3. 
Kiedyś mieścił się tu pierw-
szy ratusz miejski wraz z ryn-
kiem, kościół śś. Janów (Jana 
Chrzciciela i Jana Ewangeli-
sty) oraz pierwsze kamienicz-
ki możnowładców Wielkiego 
Księstwa Litewskiego – Ra-
dziwiłłów, Sapiehów, Paców 
i innych słynnych rodów ma-
gnackich.

Pan Jarosław Czubiński 
serdecznie powitał przyby-
łych i na wstępie skrótowo  
zapoznał z historią tego bu-
dynku, sięgającą 1628 roku. 
Obecni ze skupienim słucha-

li opowiadania o szczegółach 
kilkakrotnej jego przebudowy: 
na przełomie XVI-XVII wie-
ków z kamieniczki Pigulczyń-
skiego powstała tu zabudowa 
pałacowa. Przeżyła ona kilka 
pokoleń właścicieli, jednym z 
ostatnich był ród Paców (Piotr 
Michał Pac, Michał Kazimierz 
Pac, Józef Franciszek Pac), od 
nazwiska których i pochodzi 
nazwa pałacu.

Po Powstaniu Listopado-
wym, w roku 1831 władze 
carskie pałac  skonfiskowały 
i został on siedzibą rosyjskie-
go gubernatora. Po II wojnie 
światowej władze sowieckie 
przekazały budynek pracow-
nikom łączności – mieścił się 
w nim Dom Kultury Łączno-
ściowców. Później zaś, po od-
zyskaniu niepodległości przez 
Państwo Litewskie, został wła-
snością Poczty Litewskiej. W 

roku 2007 MSZ RP wykupi-
ło budynek i przyznaczyło go 
na siedzibę Ambasady RP w 
Wilnie.

Po krótkim zapoznaniu 
się z historią Pałacu goście 
wyruszyli na spacer po naj-
starszych piwnicach i salach 
pałacowych. Budynek przy 
Świętojańskiej 3 znajduje się 
w stanie renowacji, organiza-
cja której leży na barkach Am-
basady RP. Kieruje renowacją  
przedstawiciel MSZ, pan Ma-
riusz Wawro.

Duże wrażenie na zwie-
dzających wywarła pierw-
sza obejrzana piwnica zbu-
dowana w stylu gotyckim, z 
fragmentami z użyciem ce-
gły krakowskiej, co świadczy 
o ważności tej budowy w tam-
tych czasach. Często spoty-
kane ubytki w sklepieniach 
i posadzkach, otwory w ścia-
nach – to ślady prac history-
ków i konserwatorów, poma-
gające odtworzyć pierwotny 
kształt pomieszczenia, stan 
materiałów budowlanych itp. 
Te oraz wiele innych cieka-
wych szczegółów oglądali 
zwiedzający w towarzystwie 
Pana Ambasadora, który opa-
trywał swoistą podróż  szcze-
gółowym, profesjonalnym ko-
mentarzem.

Pomieszczenia piwniczne 
będą osuszone i odtworzone. 
Przeznaczy się je na sale wy-
stawowe. Przewidziano urzą-
dzenie pięciu takich sal. Ule-
gnie przebudowie również 
dziedziniec, zaś kształt i obra-
mowania okien – o szczególnie 
rzadkiej wartości architekto-
nicznej, a także parapety gór-
ne, belki nad oknami, ozdo-
by przybiorą swój pierwotny 
wygląd.

Po zwiedzeniu piwnic i 
dziedzińca, oglądano z za-

interesowaniem i pewnym 
żalem sale, w których tyl-
ko miejscami zachowały się 
ślady malarstwa i siedem-
nastowiecznych fresek. W 
Sali Balowej wielu zwiedza-
jących przypomniało czasy, 
gdy przychodzili tu na tań-
ce, imprezy, okolicznościowe  
spotkania. W jednej z sal za-
chował się fortepian, który li-
czy ponad sto lat: grali na nim 
uzdolnieni muzycy, laureaci 
nagród międzynarodowych. 
Tam też znajduje się popiersie 
kompozytora Stanisława Mo-
niuszki, twórcy opery „Hal-
ka”, wieloletniego organisty 
kościoła pw.  śś. Janów.

Seniorzy podczas intere-
sującej wycieczki dowiedzie-
li się z ust Pana Ambasadora, 
że renowacja Pałacu przewi-
duje dostosowanie budynku 
do potrzeb siedziby Ambasady 
RP, z uwzględnieniem wymo-
gów dnia dzisiejszego, ale i za-
chowaniem wartości średnio-
wiecznej architektury.

Na zakończenie na gości 
czekał poczęstunek, na któ-
rym królowała „siedemna-
stowieczna szarlotka”. Prezes 
Akademii, pan Jerzy Grygo-
rowicz pięknie podziękował 
Jego Ekscelencji Ambasadoro-
wi Jarosławowi Czubińskiemu 
za gościnność,  tak miłe i rze-
czowe spotkanie pod dachem 
Pałacu Paców, zaś wiceprezes, 
pani Teresa Vaišvilienė wrę-
czyła na pamiątkę tego spo-
tkania ilustrowany  album o 
Litwie.

Gościna w Pałacu Paców 
była kolejną lekcją historii 
Wilna dla seniorów, słuchaczy 
Akademii Trzeciego Wieku.

Janina  
Makowska-Olechnowicz

słuchaczka ATW

Właśnie od października 
przysłane plakaty są wywiesza-
ne, a folderki  rozdzielane. Za-
warta jest w nich informacja o 
dacie wprowadzenia euro na Li-
twie, oficjalnym kursie wymiany 
oraz o tym, w ciągu jakiego okre-
su, gdzie i jak będą wymieniane 
lity na euro, a także informacja 
przestrzegająca, że wymiany nie 
będzie się dokonywało ani w do-
mach, ani na ulicy (jest to szcze-
gólnie wartościowa informacja 
dla wiejskich mieszkańców w 
starszym wieku). Mieszkańcy 
zostali też poinformowani, jak 
wyglądają wzorce banknotów i 
monet nowej waluty i mogą w 
długie jesienne wieczory bez po-
śpiechu szczegółowo i dokładnie 
z nimi się zapoznać. Członko-
wie Wędziagolskiego Oddzia-
łu Związku Polaków na Litwie, 
odwiedzający polską bibliotekę, 
chętnie rozprowadzają te wyda-

nia wśród znających język pol-
ski swoich sąsiadów i znajomych. 
W wolnych dniach, kiedy w bi-
bliotece zbiera się większe gro-
no odwiedzających, rozmawia 

się i dyskutuje o nowych pienią-
dzach. Wydane przez Litewski 
Bank informacyjne materiały w 
języku polskim są dla nas cenne 
i potrzebne, dziękujemy więc tej 

instytucji za wspaniałe wydania 
o euro.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

WYDANE PRZEZ LITEWSKI 
BANK INFORMACYJNE 
MATERIAŁY W JĘZYKU 
POLSKIM SĄ DLA NAS 
CENNE I POTRZEBNE
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SENIORZY PODCZAS ZWIEDZANIA AMBASADY RP WRAZ Z JEGO EKSCELENCJĄ JAROSŁAWEM CZUBIŃSKIM

fot. Ryszard Jankowski

PREZES RYSZARD JANKOWSKI Z RODACZKAMI W POLSKIEJ BIBLIOTECE
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku 
Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieod-
płatnie na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondo-
lencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom 
Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź 
osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.
lt  lub faks 233 10 56.

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczamy listę osób, które do-
konały wpłat na Zułów:

•	 Danuta Oborska – Londyn, 20 £;
•	 Waleria Sawicka – Londyn, 50 £;
•	 Jan Deręgowski – Aberdeen (Scotland), 100 £.

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 
urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na kon-
to 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

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. 

Z okazji pięknego Jubileuszu 50-lecia 
Wiktorii PICHOWSKIEJ życzymy krzep-
kiego zdrowia na dalsze lata, dni peł-
nych słońca i radości.

Członkowie koła ZPL w Tylży oraz 
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL 

Z okazji pięknego Jubileuszu Szanownej 
Pani Tatianie JERMAŁAJEWEJ życzy-
my: dobrego zdrowia, szczęścia, pogo-
dy ducha, dostatku, dobroci od dzieci 
oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i naj-
milsze w życiu.

Zespół ,,Srebrne pasemko” oraz 
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji pięknego Jubileuszu 50. Urodzin Wierze PUPEL  życzymy 
długich lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem, dni pełnych 
radości i miłości bliskich osób oraz błogosławieństwa Bożego. 

Zespół ,,Srebrne pasemko”oraz
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Dnia Urodzin Danucie MANKIELEWICZ wiązankę ser-
decznych życzeń: zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i wszyst-
kiego, co najlepsze

składa Druskienicki Oddział ZPL


