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Dom Polski na  
Ziemi Święciańskiej

NADROBIĆ ZALEGŁOŚCI
Jubileusze i święta skłaniają do 
podsumowań, kreślenia planów 
i wyciągania wniosków. Otóż 97. 
rocznica Odrodzenia Państwa Li-
tewskiego – ogłoszenia Aktu Nie-
podległości i zbliżająca się 25. 
rocznica Odrodzenia Niepodległo-
ści Litwy zdopingowała widocz-
nie urząd prezydencki do przy-
pomnienia o tym, że Litwa ma do 
nadrobienia zaległości w stawianiu 
pomników i uporządkowaniu po-
szczególnych terenów. Jak oznaj-
miła w wypowiedzi dla radia do-
radca pani prezydent ds. polityki 
wewnętrznej Virginija Būdienė, gło-
wa państwa jednoznacznie uważa, 
że nie jest w porządku, iż w ciągu 
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Dzień 14 lutego 2015 roku z pewnością w historii Polaków mieszkających na Ziemi Święciańskiej będzie  
szczególnym. Bo właśnie w tym dniu w Nowych Święcianach został uroczyście otwarty Dom Polski. W gronie 
działających już pokrewnych placówek w Ejszyszkach, Druskienikach, Wilnie stał się on kolejnym ośrodkiem 
polskości na ziemiach, gdzie przed II wojną światową polska diaspora stanowiła znaczny odsetek mieszkańców.

DOM POLSKI W NOWYCH ŚWIĘCIANACH

25 lat niepodległej państwowości 
nie potrafiliśmy ustawić pomnika 
dla jednego z najważniejszych ar-
chitektów niepodległości – Jona-
sa Basanavičiusa oraz pierwszego 
prezydenta Litwy Antanasa Sme-
tony. Doradca zaznaczyła, że ko-
niecznie należy to zrobić do setnej 
rocznicy odrodzenia państwa, któ-
ra, jak wiemy, przypada za trzy lata. 
Stawianie pomników „na rozkaz”, 
w ramach „nadrabiania zaległości” 
przed jubileuszem nie wydaje się 
być najlepszym pomysłem. (Jakże 
przypomina sowieckie czasy. Wi-
docznie jednak nie tak łatwo jest 
odciąć się od „korzeni”). Tym bar-
dziej, że o ile postać doktora Jona-
sa Basanavičiusa nie budzi więk-

szych kontrowersji, to już osoba 
Antanasa Smetony i jego „czyny”,  
owszem. I nie tylko jego dymisja 
ze stanowiska przewodniczącego 
Taryby w wigilię ogłoszenia Aktu 
Niepodległości, czy wielce niede-
mokratyczny sposób przejęcia wła-
dzy, ale i postawa wobec sowieckiej 
okupacji w 1940 roku. Ponadto to 
właśnie on  może być uznany za 
twórcę Litwy jako „ kraju szwagrów” 
(„švogerių kraštas”) – krewni i powi-
nowaci za jego rządów byli bardzo 
mile widziani na wysokich  stano-
wiskach państwowych. Wystarczy 
przypomnieć, iż premier Jonas Tu-
belis był mężem siostry żony pre-
zydenta Smetony. Nie brak było też 
dalszej i bliższej rodziny w dowódz-

twie wojskowym itp. Więc, jak się 
dobrze przyjrzeć, to największą za-
sługą Antanasa Smetony jest to, że 
był „pierwszym”. Ale przecież ktoś 
musiał nim być. 
Wśród czynów w ramach „nadrabia-
nia zaległości” doradczyni wymieni-
ła też brak placu bohaterów (?) oraz 
Domu Narodu na Górze Tauras (Bo-
uffałowej).Wydaje się, że „narodowi” 
lepiej by posłużyło zakładanie miejsc 
pracy, by nie musiał za chlebem wy-
jeżdżać na obczyznę. Pani Būdienė 
wymieniła też w szeregu nieodro-
bionych lekcji nieuporządkowany 
Plac Łukiski. Kilka konkursów, wy-
znaczane nagrody i wydawane pie-
niądze, niestety, nie zmaterializowa-
ły się w postaci ostatecznej decyzji: 

plac w centrum stolicy ciągle czeka 
na uporządkowanie. Widocznie nie 
ma szczęścia to miejsce. Chyba jed-
nak nie o przysłowiowy łut szczęścia 
chodzi, tylko o brak idei. Ze smutkiem 
należy przyznać, że w ciągu ćwierć-
wiecza nie została wykrystalizowana 
nie tylko wobec tego placu. Brak idei 
narodowej w odniesieniu do dalszego 
rozwoju kraju, jego polityki oświato-
wej, socjalnej, gospodarczej wyraźnie 
przeszkadza budowaniu nowocze-
snego państwa, a nie tylko nowocze-
snego placu w centrum jego stolicy. 
Wydaje się, że w ramach nadrabiania 
zaległości w związku z jubileuszowy-
mi datami, mamy o wiele istotniejsze 
problemy do rozwiązania, niż ustawia-
nie kolejnych pomników. 
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?16 lutego w Ratuszu wi-
leńskim została podpisa-

na umowa o powołaniu rady 
organizacji pozarządowych. 
W niektórych mediach poja-
wiła się informacja, że w tej 
radzie ma też być przedsta-
wiciel mniejszości narodo-
wych. Co Pan sądzi o takiej 
inicjatywie?

Zacznijmy od tego, że  
1 kwietnia ub. roku weszła w ży-
cie Ustawa o rozwoju organiza-
cji pozarządowych. 

Stanowi ona m.in., że ma po-
wstać Krajowa Rada Organizacji 
Pozarządowych i jej odpowiedniki 
na szczeblach samorządowych.

Jednym z zadań rady krajo-
wej jest wnoszenie propozycji 
do rządu nt. polityki podmio-
tów pozarządowych. 

Na pierwszy rzut oka – inicja-
tywa szlachetna. Na Litwie działa 
ponad 17 tys. organizacji pozarzą-
dowych i warto dla nich stworzyć 
dodatkową platformę działania.

Głos organizacji pozarządo-
wych nie zawsze był wygodny, 
a poglądy nie podzielane przez 
poszczególne ugrupowania po-
lityczne. Zaś opinii Krajowej 
Rady Organizacji Pozarządo-
wych nie da się ignorować. 

Niestety, tu kryje się pewien 

Mają nami manipulować?
szczegół. Kto znajdzie się w tej 
radzie? Otóż, jej skład personal-
ny już został zatwierdzony 19 
grudnia 2014 r. na mocy rozpo-
rządzenia minister Algimanty 
Pabedinskienė – szefowej resor-
tu opieki socjalnej i pracy.

W dwudziestoosobowej ra-
dzie 10 jej członków stanowią 
przedstawiciele instytucji pań-
stwowych, 10 – sektora poza-
rządowego. 

O procesie formowania rady, 
typowaniu przedstawicieli do 
niej jakoś nie było zbyt głośno… 

Dla mniejszości narodowych 
w tym podmiocie nie przewi-
dziano żadnego miejsca.

I trudno się dziwić, jeżeli 
wziąć pod uwagę, że inicjato-
rem wspomnianej ustawy była 
prezydent Grybauskaitė.

Można pokusić się o stwier-
dzenie, że jest to próba wpro-
wadzenia cenzury dla sektora 
pozarządowego.

W podobny sposób w swo-
im czasie była powołana Rada 
Wspólnot Narodowych. Nie-
które mniejszości narodowe 
w niej od lat są reprezentowa-
ne przez osoby, które pokornie 
patrzą w oczy władzy i gotowe 
przed nią się płaszczyć. W do-
datku – tryb formowania Rady 
Wspólnot Narodowych jest tak 
ukształtowany, że głos licznych 
grup etnicznych (Polaków, Ro-
sjan) prawie nic nie znaczy.

W Ratuszu wileńskim zaś była 
podpisana umowa o potrzebie po-
wołania rady organizacji pozarzą-
dowych na szczeblu Wilna.

Wspomniana ustawa prze-

widuje możliwość istnienia rad 
lokalnych. Jednakże decyzję o 
powołaniu takowego podmio-
tu, jego składzie ma podjąć Rada 
Samorządu Wilna. 

Owszem, istnieje możliwość, 
że w radzie organizacji pozarzą-
dowych, która ma działać na 
skalę stołeczną, będzie przed-
stawiciel społeczności polskiej.

?Czyli, jeśli Krajowa Rada 
Organizacji Pozarządo-

wych, która – jak Pan wspo-
mniał – została sformowana 
bez szerszych konsultacji ze 
społeczeństwem, zopiniuje 
projekt jakiejkolwiek usta-
wy, będzie to zdanie ogółu?

Takie niebezpieczeństwo, 
niestety, istnieje.

Wyobraźmy sobie, że jest po-
trzebna „właściwa” opinia sekto-
ra pozarządowego nt. Konwen-
cji Istambulskiej, w której model 
tradycyjnej rodziny, pojęcia płci 

itd. jest bardzo liberalny. Nazy-
wając po imieniu: wypaczony. 

Wystarczy jedno posiedze-
nie Krajowej Rady Organizacji 
Pozarządowych. Rządzący w 
niej mają większość, więc uzy-
skanie „potrzebnej” opinii, któ-
ra będzie „głosem całego sekto-
ra pozarządowego” nie będzie 
problemem…

?Kibicuje Pan nadal pro-
jektowi Ustawy o mniej-

Konkurs poświęcony 25-leciu  
Klubu Sportowego Polaków na Litwie  

„Polonia” i KS „Polonia” Wilno
W roku 2015 klub sportowy „Polonia” Wilno, jako spadkobierca i kontynuator 

działalności swego poprzednika – Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”, 
organizuje obchody jubileuszu jego 25-lecia. Z tej właśnie okazji rozpisujemy ni-
niejszy konkurs, polegający na przepytaniu rodaków z wiedzy o polskim sporcie na 
Litwie, a w szczególności – o dziejach Jubilata. Składa się nań 25 poniższych pytań:

1. Od odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 1918 do wybuchu II wojny 
światowej Wilno wcale nie było białą plamą na jej sportowej mapie, co ujawniało się m. 
in. poprzez działalność tu klubów sportowych. Prosimy o podanie nazw paru takowych.

2. Po wybuchu II wojny światowej do obrony Ojczyzny od faszystowskich najeźdźców 
stanęli też wywodzący się z Litwy sportowcy-Polacy oraz działacze sportowi, a niejeden 
przypłacił to życiem. Wymień dwóch-trzech poległych z imion i nazwisk.

3. Gdy po zmowie w Jałcie Polski u nas nie stało, na tzw. repatriację do Macierzy, 
zdecydowali się takoż ci, którzy później, startując z orzełkami na koszulkach, zdeptali 
najwyższy stopień olimpijskiego podium. Kto z naszych krajanów dostąpił tego zaszczytu?

4. Pozostali na terenie Litwy sowieckiej rodacy nie dawali za wygraną również w 
rywalizacji sportowej, sięgając po tytuły mistrzów Związku Sowieckiego, Europy, świa-
ta, a nawet Igrzysk Olimpijskich. Przywołaj ich co najmniej pięciu z imion i nazwisk.

5. Nim na fali naszego narodowego odrodzenia u schyłku lat 80. ubiegłego stulecia 

powstał Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia”, grupa entuzjastów sportu zorga-
nizowała I Zimowe Igrzyska Polaków na Litwie. Gdzie i kiedy się odbyły?

6. Kto był gościem honorowym tych batalii na śniegu i lodzie?
7. Najlepsi na Igrzyskach dostąpili zaszczytu reprezentowania naszych barw na II 

Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych w Zakopanem. Że w rywalizacji tej nie 
byli wyłącznie statystami, świadczą zdobyte medale. Ile ich i jakich barw znalazło się 
we wspólnej skarbonce?

8. W dniach 23-25 czerwca 1989 roku miał miejsce I zlot turystyczny Polaków na Li-
twie. Gdzie się odbył?

9. Autorem zlotowego godła jest śp. plastyk Aleksander Żyndul. Co na nim się zna-
lazło?

10. Która ze zlotowych drużyn wpisała się na listę zwycięzców?
11. Gdzie i kiedy odbyło się zebranie założycielskie Klubu Sportowego Polaków na 

Litwie „Polonia”?
12. Jego gościem honorowym, a zarazem matką chrzestną klubu była legendarna 

polska lekkoatletka. O kim mowa?
13. Kto został pierwszym prezesem nowo powstałego klubu?
14. Czyj wizerunek widniał w godle KSPL „Polonia”, a obecnie zdobi logo KS „Po-

lonia” Wilno? 
15. Latem 1990 roku w Stalowej Woli odbyły się I Polonijne Piłkarskie Mistrzostwa 

Świata, w których rewelacyjnie wypadła jedenastka KSPL „Polonia”, sięgając po zło-
te medale. Kto był jej rywalem w finale i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie?

16. Kto był kapitanem, a kto – trenerem zwycięskiej drużyny?
17. Latem 1991 Kraków gościł VII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Nasza 

Wywiad z sekretarzem Związku Polaków na 
Litwie Edwardem Trusewiczem

NA LITWIE DZIAŁA PONAD 
17 TYS. ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH
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Mają nami manipulować?

szościach narodowych? Jaki 
jego los? Bo przecież pod jej 
projektem stoi Pana podpis, 
jako ówczesnego wicemini-
stra kultury.

Projekt ustawy podpisałem 
w porozumieniu z ministrem. 
Jakie argumenty zostały użyte 
do przekonania, nie jest to istot-
ne. Jeśli projekt aktu prawnego 
zostaje podpisany przez mini-
stra czy wiceministra, rozpoczy-
na się proces legislacyjny. Nikt 

go nie odwołał.
Dziś stanowisko Minister-

stwa Kultury w tej kwestii jest 
nieco dziwne. Resort uważa, że 
nie warto śpieszyć z rządowym 
projektem Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych, bo w par-
lamencie jest już jeden, który 
przeszedł etap drugiego czyta-
nia. Tekst tego projektu – to nie-
porozumienie.

Akurat teraz, przed rozpo-
częciem wiosennej sesji parla-
mentu, rząd mógłby przyjąć 
projekt Ustawy o mniejszo-
ściach narodowych, który przy-
gotowało Ministerstwo Kultury, 
i przedstawić go Sejmowi.

Zwłaszcza, że osób, które 
przeszkadzają ustawie ujrzeć 
światło dzienne, jest już mniej, 
co najmniej o jedną…

?Ma Pan na myśli…
Socjaldemokratę Remigiju-

sa Motuzasa – byłego zastępcę 
kanclerza rządu.

W znaczącym stopniu wpły-
wał on na formowanie opinii pre-
miera Butkevičiusa w tej kwestii. 

Warto wierzyć, że w gmachu 
rządu ubyło intryg.

?Ministerstwo Kultury już 
niedługo podejmie decyzję 

o przyznaniu wsparcia finan-
sowego z budżetu państwa 
dla organizacji mniejszości 
narodowych. Wie Pan coś o 
szczegółach konkursu?

Iniekcje finansowe dla or-
ganizacji pozarządowych, któ-
re skupiają przedstawicieli róż-
nych wspólnot narodowych, od 
kilkunastu już lat oscylują w po-
dobnych kwotach. 

Chodzi o sumę, która w dro-
dze konkursu jest przydziela-
na podmiotom pozarządowym. 
Niestety, opiewa ona na niespeł-
na 84 tys. euro. Na skalę całe-
go kraju!

W maju ub. roku w projek-
cie budżetu państwowego, który 
resorty otrzymują od Minister-
stwa Finansów, kwota ta była 
zwiększona o dodatkowe 290 
tys. euro. 

Minister kultury na jej 
zwiększenie zgodził się bez 
większych wahań. Następnie 
były negocjacje z resortem fi-
nansów. Skuteczne, bo wów-
czas, tzn. w końcu wiosny, 
w Ministerstwie Kultury na 
biurku miałem projekt budże-
towy, w którym były właściwe 
liczby, tj. na projekty mniej-
szości narodowych miało pójść 
prawie 400 tys. euro, co by-
łoby racjonalne pod każdym 
względem. 

?Pan, jako wiceminister 
kultury, osobiście brał 

udział w tych rozmowach z 
Ministerstwem Finansów? I 
co się stało, że 1 mln litów 
zabrakło?

Jak wyglądały kulisy tego 
ustalenia? Z ministrem finan-
sów na ten temat rozmawiałem 
jeszcze w roku 2013. Wstęp-
na zgoda na zwiększenie kwo-
ty była. 

Później odbyłem rozmowę 
ze swym odpowiednikiem z re-
sortu finansów. O sprawy tzw. 
techniczne zadbali pracownicy 
Ministerstwa Kultury. Więc ca-
łość była dograna. 

Jak wiadomo, przeżyliśmy 
okres, gdy wszyscy wicemini-
strowie po wyborach prezydenc-
kich podali się do dymisji. 

Na swoje stanowisko już nie 
wróciłem i wytworzyła się pew-
na luka – brak wiceministra, 
który w kraju jest odpowiedzial-
ny za politykę mniejszości naro-
dowych… 

Pod nieobecność nowego wi-
ceministra, były wniesione „ko-
rekty” do budżetu. Skutek: do-
datkowe 290 tys. euro zostały 
skreślone.

W dodatku, o ile wiadomo, 
rozdysponowane ma być tylko 
60 proc. tej kwoty, ze względu 
na to, że od lipca ma powstać 
odrębna placówka – Departa-
ment Mniejszości Narodowych.

?Właśnie, za kilka miesię-
cy powstanie Departament 

Mniejszości Narodowych. 
Czy sytuacja społeczności 
polskiej dzięki temu ulegnie 
poprawie?

Taki departament istniał 
już bodajże przez trzynaście 
lat. Wymiernych sukcesów nie 
odniósł. 

Podobnie może być również 
teraz. Przyjdzie kolejny rząd, 
który uzna, że nie jest potrzeb-
ny, i będzie zlikwidowany.

Mankamentem jest to, że 
nowa instytucja nie będzie miała 
pełnej samodzielności.

Ustawa o rządzie jest skon-
struowana w ten sposób, że po-
litykę państwową w poszcze-
gólnych  dziedzinach wciela w 
życie właściwy minister. Poli-
tykę mniejszości narodowych – 
minister kultury.

Wśród zadań, które przy-
padną nowej placówce, powi-
nien znaleźć się monitoring 
Konwencji ramowej o ochro-
nie mniejszości narodowych. 
Do nowo powstałej instytucji 
zostaną też skierowane środki 
finansowe na wspieranie ini-
cjatyw organizacji mniejszości 
narodowych. I chyba będą tak 
śmieszne, jak dotąd. Co też ob-
naża pogląd państwa na różne 
grupy etniczne…

30-osobowa ekipa zdobyła na nich 1 złoty, 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Komu i w 
jakiej dyscyplinie przypadł krążek z najcenniejszego kruszcu? 

18. W dniach 17-19 stycznia 1992 w Suderwie z inicjatywy KSPL „Polonia” roze-
grano II Zimowe Igrzyska Polaków na Litwie. Swą obecnością zaszczyciła je wilnianka 
z urodzenia, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w łyżwiarstwie 
szybkim. Kto to był?

19. Kiedy i w jakich okolicznościach Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia” 
zmuszony został zawęzić działalność do obrębu stolicy Litwy?

20. Kto od tamtego czasu po dzień dzisiejszy dzierży ster prezesa KS „Polonia” Wilno?
21. O największe sukcesy dla naszego klubu postarali się piłkarze. Dokonali oni nie 

lada wyczynu: wygrywając cztery razy z rzędu rywalizację podczas Światowych Letnich 
Igrzysk Polonijnych. Prosimy o podanie dat tych sukcesów?

22. Prowadzona przez Wiktora Filipowicza i Romualda Kuncewicza drużyna dziel-
nie też radziła w litewskich rozgrywkach. W którym roku wywalczyła ona historyczny 
awans do I ligi?

23. Kiedy przy Wileńskim Progimnazjum im. św. Jana Pawła II została uruchomio-
na sekcja trampkarzy KS „Polonia” Wilno?

24. Nasz klub jest organizatorem dorocznych zawodów (w roku bieżącym odbyła się 
już 20. z kolei ich edycja), które od lat 10 rozgrywane są w sali Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie. O jaką dyscyplinę chodzi?

25. Darząc szczególną troską zdrowie i tężyznę fizyczną młodzieży, KS „Polonia” 
Wilno z wielkim powodzeniem organizuje rozgrywki szkolnej ligi siatkarek. Skąd pocho-
dzi drużyna, której tego roku wypadnie bronić tytułu mistrzowskiego?

Zdając sprawę ze skali trudności konkursu, jego ewentualnym uczestnikom 
podpowiadamy, że w odpowiedzi na niejedno pytanie może być pomocna wydana 
z okazji 15-lecia klubu książka pt. „Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Li-
twie: historia i teraźniejszość”, którą można nabyć w księgarni zlokalizowanej w 
Domu Kultury Polskiej. Wypada też zaglądnąć na stronę internetową klubu: www.
kspolonia.lt.

Grono laureatów utworzą ci, co pomyślnie się uporają z największą liczbą py-
tań (w przypadku ich zbieżnej liczby o zwycięzcach zadecydują natomiast terminy 
nadesłania odpowiedzi). Zostaną oni nagrodzeni 20 cennymi upominkami, ufun-
dowanymi przez Polski Komitet Olimpijski. Dobry prognostyk wieści, że wręczy je 
m. in. któraś z wielkich gwiazd polskiego sportu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi 18 kwietnia br. i stanie się częścią 
składową gali, poświęconej ćwierćwieczu powstania KSPL „Polonia”.

Odpowiedzi w terminie do 10 kwietnia 2015 należy przesłać na adres klubu: 
03202 Wilno, ul. Naugarduko 76, Dom Kultury Polskiej z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs sportowy” albo drogą mailową: kspolonia@gmail.com. W celu bardziej 
operatywnego kontaktu prosimy o konieczne podanie własnych namiarów telefo-
nicznych.

Gorąco zachęcając miłośników sportu (i nie tylko!) do udziału, życzymy powo-
dzenia!

KS „Polonia” Wilno

Może zabrzmi to nieco na 
wyrost, ale jednym z kluczy 
do rozwiązania problemów 
społeczności polskiej jest po-
wołanie ministerstwa, w któ-
rym kwestie mniejszości naro-
dowych byłyby na pierwszym 
miejscu.

By tak się stało, trzeba do-
czekać przychylności wszyst-
kich szczebli władzy. W tym – 
prezydenckiej. Na to potrzeba 
nieco więcej niż czterech lat…

?30 maja odbędzie się ko-
lejny zjazd Związku Po-

laków na Litwie. Jak Pan 
ocenia kondycję oddziałów 
terenowych w okresie przed-
zjazdowym?

Związkowi Polaków na Li-
twie nie ubywa wyzwań. Wa-
runki naszej działalności nigdy 
nie były i raczej w najbliższym 
czasie nie będą cieplarniane. 
To, oczywiście, dość obszerny 
temat…

Tegoroczna wiosna będzie 
okresem zebrań sprawozdaw-
czo-wyborczych w kołach ZPL 
oraz konferencji oddziałowych.

Chodzi o to, by w tych fo-
rach wzięło udział jak najwięcej 
członków ZPL i by te zebrania 
były zdolne wybrać odpowied-
nich przewodniczących i wyło-
nić liderów. 

Praca w kołach wymaga roz-
wiązań sprzyjających aktywiza-
cji środowiska. 

Ogrom potencjału tkwi w 
Wilnie. Tu, jak wiadomo, jest 
największe skupisko Polaków na 
Litwie. Warto wykorzystać  go 
na rzecz działalności Wileńskie-
go Oddziału Miejskiego ZPL. 

W przeciwnym razie tę 
energię może wykorzystać ktoś 
inny. Niekoniecznie przychylny 
Związkowi Polaków na Litwie. I 
niekoniecznie przychylny spo-
łeczności polskiej.

Rozmawiała  
Janina Lisiewicz

OGROM POTENCJAŁU  
TKWI W WILNIE
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NOWY,  
WIELOFUNKCYJNY  
OBIEKT  
POTRZEBNY JEST TAM, 
GDZIE POLAKOM  
JEST  
TRUDNIEJ

Ogniskami polskości są 
więc tu działające pod patro-
natem Związku Polaków na Li-
twie szkółki niedzielne języka 
i kultury polskiej w Święcia-
nach i Nowych Święcianach 
(nauczycielka Wanda Gołubie-
wa) oraz koła Święciańskiego 
Oddziału Rejonowego Związ-
ku Polaków na Litwie (prezes 
Irena Bejnar, radna samorządu 
rejonu oraz wiceprezes ZPL). 
Prezesem koła ZPL w Nowych 
Święcianach jest radny, przed-
siębiorca Wacław Wiłkojć. 
Swoistym ambasadorem pol-
skiej kultury miasteczka jest 
zespół „Marzenie” (kierownik 
Lena Gryncewicz). Koło ZPL 
jest też w Święcianach (prezes 
Danuta Hryniewicz). Ot i tyle 
mamy tu filarów polskości.  

W dwóch tych miastecz-
kach, oddalonych od siebie o 
12 km, liczba osób narodo-
wości polskiej oscyluje w gra-
nicach 2,5 tys. osób. Wielu z 
nich tworzy rodziny miesza-
ne. Należy zaznaczyć, mó-

wią o tym dawni mieszkańcy 
i ich potomkowie, że związki 
polsko-litewskie nie były tu 
czymś szczególnym również 
w okresie międzywojnia. Tego 
przykładem może być rodzi-
na znanego na Wileńszczyź-
nie księdza Antoniego Dilysa 
(pochodzi z tego miasteczka), 
jak też rodzina sióstr Czesławy 
Jurewicz i Ireny Jankunienė (z 
domu Jurewicz). Ich rodzice: 
mama Jadwiga Mikštaitė i oj-
ciec Wacław Jurewicz stanowi-
li zgodną, pracowitą rodzinę. 
Dziś to właśnie na ziemi ich 
pradziadka Jakuba Jurewicza 
został zbudowany Dom Pol-
ski w Nowych Święcianach.  
Panie Czesława i Irena pod-
czas uroczystości inauguracji 
DP sprezentowały nowej pla-
cówce dokument świadczący o 
nadaniu ziemi ich pradziadko-
wi przez władze carskie w XIX 
wieku. Odzyskaną w spadku 
ziemię panie Czesława i Ire-
na zgodziły się sprzedać, gdy 
się dowiedziały, że ma na niej 

stanąć właśnie Dom Polski. 
Obie dorastały w rodzinie, 
gdzie polskość, tradycje (nie 
bez udziału ciotki – siostry za-
konnej Maryny Jurewicz) były 
przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Chciały więc, by 
ziemia ich pradziadka-Polaka 
służyła polskiej sprawie. 

Zakupiona przed kilkoma 
laty 36-arowa działka przez 
Wileński Rejonowy Oddział 
ZPL – jest on patronem bu-
dowy, a jego prezes, prze-
wodniczący Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie i eurode-
putowany Waldemar Toma-
szewski jednym z inicjatorów 
i siłą napędową tego projektu. 
To dzięki jego wielkiemu za-
angażowaniu inicjatywa miej-
scowych działaczy Wacława 
Wiłkojcia i obecnego posła na 
Sejm RL, prezesa Święciań-
skiego Oddziału AWPL Zbi-
gniewa Jedzińskiego mogła się 
zmaterializować. Pomocnym 
wielce w realizacji projektu 
budowy domu był wieloletni 

ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej na Litwie, dziś prezes 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” Janusz Skolimow-
ski. Idea znalazła też podtrzy-
manie w osobie prezesa Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longina Komołowskiego. 
Wszyscy działając wspólnym 
frontem potrafili dopiąć, by 
władze RP uznały potrzebę bu-
dowy Domu Polskiego w No-
wych Święcianach.

I oto przy czynnym wspar-
ciu finansowym Senatu RP 
założony kamień węgielny w 
grudniu 2010 roku urósł do li-
czącego bez mała 500 m kw. 
pięknego budynku, jednego z 
najbardziej reprezentacyjnych 
w miasteczku. Podczas uroczy-
stości  symbolicznego począt-
ku budowy do fundamentu 
została wmurowana kapsla z 
listem do przyszłych pokoleń. 
Znalazły się w nim takie oto 
słowa: „Niech Bóg błogosła-
wi tę pracę, rozpoczętą z my-
ślą o przyszłości następnych 

pokoleń, a Duch Święty niech 
wzmacnia wszystkich, któ-
rzy tu będą pracować, by ich 
wysiłki przyniosły jak najlep-
sze rezultaty, a mający tu po-
wstać Dom Polski niech stanie 
się miejscem godnie służącym 
społeczności Ziemi Święciań-
skiej. (...) Ośrodkiem polsko-
ści na tych terenach i będzie 
służył zachowaniu i szerzeniu 
tradycji polskich, wychowaniu 
przyszłych pokoleń w duchu 
patriotyzmu i świadomości na-
rodowej (...)”. 

Praca rozpoczęta z Bogiem 
pięknie zdążyła do mety. Praw-
da, nie w ciągu półtora roku, 
jak planowano pierwotnie, ale 
po czterech latach Dom otwo-
rzył swe podwoje.  Wyświęcony 
przez miejscowego proboszcza, 
księdza Raimundasa Macidul-
skisa, ma służyć miejscowym 
ludziom. Jak podkreślił pod-
czas otwarcia eurodeputowa-
ny Waldemar Tomaszewski, w 

Dom Polski na Ziemi Święciańskiej

Miasteczko Nowe Święciany prawa miejskie otrzymało w 1920 roku, a swój rozwój  
zawdzięcza kolei Warszawa-Petersburg. W latach trzydziestych ubiegłego wieku było ono 
garnizonem macierzystym Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Nowe Święciany”.  
W Nowych Święcianach, położonych w odległości prawie 90 km od Wilna, do okresu  
sławetnej repatriacji mieszkało 70 proc. Polaków, dziś stanowią niespełna 30 proc. Niestety, 
już od kilkudziesięciu lat nie ma tu szkół z polskim językiem nauczania, jak też w bliższym 
i dalszym otoczeniu. Jedyną szkołą nauczającą w języku polskim jest Gimnazjum  
„Żejmiana” w Podbrodziu.

fo
t. 

Ba
rte

k 
Fr

ąt
cz

ak

UROCZYSTA CHWILA PRZECIĘCIA WSTĘGI
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Dom Polski na Ziemi Święciańskiej
działalności, w której Bóg jest 
na pierwszym miejscu, wszyst-
ko jest na właściwym miejscu.

Uroczystego przecięcia 
wstęgi podczas otwarcia Domu 
Polskiego wspólnymi siłami 
dokonali: europoseł Waldemar 
Tomaszewski, poseł na Sejm 
RL Zbigniew Jedziński, pre-
zes Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” Janusz Skoli-
mowski, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie, konsul generalny Sta-
nisław Cygnarowski oraz pre-
zes koła ZPL w Nowych Świę-
cianach Wacław Wiłkojć. 

W wypełnionej do najmniej-
szego skrawka wolnej przestrze-
ni sali DP słowa powitania i 
życzenia zebranym składali: eu-
rodeputowany Waldemar To-
maszewski, prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Longin 
Komołowski, prezes Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” Janusz Skolimowski, pre-
zes Związku Polaków na Litwie 
Michał Mackiewicz. List od Am-
basadora Rzeczypospolitej Pol-
skiej na Litwie Jarosława Czu-
bińskiego przeczytał i życzenia 
złożył radca-minister Stani-
sław Cygnarowski. W swym li-
ście Jego Ekscelencja Ambasador 
m. in. powiedział: „Władze RP, 
które skierowały znaczne środ-
ki na budowę tego domu uzna-
ły racje ZPL i AWPL, że nowy, 
wielofunkcyjny obiekt potrzeb-
ny jest tam, gdzie Polakom jest 
trudniej, gdzie ich liczba z pew-
nością nie rośnie, gdzie powinni 
mieć swoje własne miejsce, swój 
dom. (...) Wierzę, że potraficie 

Państwo ożywić ten budynek i 
tchnąć w niego ducha polskości, 
że będzie zaspokajał Państwa, 
jako społeczności polskiej, naj-
większe potrzeby (...)”. 

Gratulowali polskiej spo-
łeczności wspaniałego Domu 
oraz życzyli owocnej w nim 
działalności mer rejonu świę-
ciańskiego Vytautas Vigelis, 
który sprezentował placów-
ce piękną wazę, wręczając ją 
prezes Oddziału, radnej Irenie 

Bejnar. Prezes Towarzystwa 
Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej pan Józef Szyłejko 
(pochodzący z tej ziemi) prze-
kazał w darze portret Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Wraz z 
życzeniami obrazy Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej i Jezusa 
ofiarował Domowi Polskiemu 
radny, gospodarz Antoni Jun-
do.

Jeden z inicjatorów bu-
dowy tego Domu, poseł Zbi-

gniew Jedziński, dzięku-
jąc wszystkim, kto pomagał 
w urzeczywistnieniu tej wi-
zji, wyraził nadzieję, że Dom 
Polski otrzyma imię jednego 
z najbardziej zasłużonych sy-
nów tej ziemi. W kuluarach 
wspominano śp. Józefa Sasi-
mowicza – nauczyciela, jed-
nego z założycieli Związku 
Polaków na tych terenach, 
delegata I Zjazdu ZPL, wie-
loletniego działacza, członka 
Rady Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie.

Program artystyczny, skła-
dający się z piosenek, tańców 
i deklamacji przygotowali 
dla zebranych licznie roda-
ków uczniowie Gimnazjum 
„Żejmiana” w Podbrodziu, 
którzy wraz z panią dyrek-
tor Katarzyną Maciusowicz 
oraz nauczycielkami przyby-
li na uroczystość. Piosenki o 
Wileńszczyźnie zaprezento-
wał zespół „Marzenie”. Pięk-
ne i wzruszające strofy o zie-
mi rodzinnej, pięknie języka 
ojczystego zaprezentowa-
li w języku polskim ucznio-
wie szkółek niedzielnych. 
Wiersz o Ojczyźnie w języku 
litewskim deklamował uczeń 
Gimnazjum „Żejmiana” Da-
mian Kondratowicz. W we-
soły świąteczny nastrój ze-
branych wprowadziły swym 
śpiewem Maja Babicz oraz ze-
spół „Wiza” wraz z solistką 
Dianą Borkowską. Ten pierw-
szy koncert w nowym Domu 
Polskim stał się zapowiedzią, 

iż nie zabraknie w nim twór-
czości, zarówno młodego jak i 
starszego pokolenia. Kończąc 
program artystyczny uroczy 
prowadzący Danuta Bisikir-
ska oraz Edward Warszyński 
zaprosili wszystkich obecnych 
na poczęstunek i zabawę ta-
neczną. Uroczystość otwarcia 
Domu Polskiego w Nowych 
Święcianach wieńczyły wspa-
niałe fajerwerki, które tysiąca-
mi kolorowych ogni rozświe-
tliły niebo nad miasteczkiem. 
Tak pięknie zainaugurowany 
początek działalności DP z 
pewnością zaowocuje treściwą 
codziennością. W przestron-
nym Domu na parterze znaj-
dzie się miejsce zarówno dla 
niedzielnej szkółki, jak i bi-
blioteki, a dwie sale będą słu-
żyły społeczności miastecz-
ka do organizowania imprez 
oraz prowadzenia działalności 
społecznej. W malowniczym 
miejscu znajdujący się ośro-
dek –  tuż obok płynie Żejmia-
na – przyciągnie z pewnością 
też turystów, którzy będą się 
mogli wygodnie rozlokować 
w ośmiu gościnnych poko-
jach znajdujących się na pię-
trze budynku. By dobrze słu-
żył zarówno miejscowym, jak i 
gościom, o to będą się musieli 
zatroszczyć gospodarze, któ-
rzy z rąk właściciela  – Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” 
– otrzymali ten wspaniały dar 
narodu polskiego

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

TYLU RODAKÓW ZGROMADZIŁO SIĘ NA UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA DOMU POLSKIEGO
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KTO MIAŁ SIĘGNĄĆ PO 
NIEPODLEGŁOŚĆ
Sytuacja w Europie w okresie 
zmierzającej ku końcowi I woj-
ny światowej stworzyła unika-
towe warunki do powstania 
szeregu państw narodowych, 
których dotychczas w takiej po-
staci nie było na mapie konty-
nentu. Wojna, rozpad Austro-
-Węgier, rewolucja bolszewicka 
w Rosji i stan rewolucyjny w 
Niemczech były tym wrzącym 
dziejowym kotłem, w głębi któ-
rego krystalizowały się szanse 
europejskich narodów na po-
siadanie własnej państwowości.

Wykorzystując zaistniałą 
sytuację, ówcześni apologeci li-
tewskości i powstania państwa 
narodowego opierali się na ide-
ach sformowanych przez Simo-
nasa Daukantasa i Motiejusa 
Valančiusa o roli narodu etnicz-
nego i jego prawie do własnej 
państwowości na określonym 
terenie. Jednym z pierwszych 
kroków na drodze do ogłosze-

Droga do niepodległości

Litwa należy do tych niewielu krajów, które w swej historii mają aż trzy daty określające jej 
stanowienie jako niepodległego państwa. 16. lutego, 11. marca i 6. lipca – obchodzone są 
jako kolejne etapy powstania, odrodzenia i ponownego odzyskania niepodległości. W tym 
szeregu 16. lutego zajmuje szczególne miejsce – był to bowiem dzień proklamowania Aktu 
Niepodległości – pierwszego kroku na drodze budowania nowoczesnego państwa w okresie 
powstawania na gruzach imperiów szeregu europejskich państw narodowych.

nia Aktu Niepodległości z 16 
lutego 1918 roku było zwoła-
nie w Wilnie tzw. Konferencji 
Litewskiej. Wzięły w niej udział 
264 osoby. Nie byli to delega-
ci od poszczególnych terenów 
czy środowisk, lecz wyznaczeni 
przedstawiciele. Duży procent 
wśród nich stanowili księża 
(66), chłopi (65),  znalazło się 
w ich gronie zaledwie 5 przed-
stawicieli właścicieli ziemskich, 
2 robotników, pozostali byli 
określeni jako przedstawiciele 
„różnych” zawodów.

Na konferencji, która obra-
dowała w dniach 18-22 wrze-
śnia 1917 roku w Wilnie, w 
Teatrze na Pohulance, została 
wybrana Rada Litewska, nazy-
wana w skrócie Tarybą.

Mieszkańcy Wilna, wśród 
których ludność litewska sta-
nowiła około 2 proc., żartem 
nazywali ten organ „ta ryba”, a 
kiedy na jego czele stanął Anta-
nas Smetona, żartobliwie mó-
wiono: „ta ryba ze śmietaną”. 
Takie określenie nowo powsta-
łej litewskiej organizacji do-
bitnie oddaje atmosferę, jaka 
panowała pomiędzy polską a 
litewską ludnością miasta.

Dla Litwinów, którzy stano-
wili najmniejszy odsetek miesz-
kańców Wilna, powrót stoli-
cy Giedyminowej jako stolicy 
niepodległego państwa litew-
skiego, był podstawowym za-
daniem, do którego urzeczy-
wistnienia ciągle poszukiwali 

sojuszników. I jak wiemy już z 
historii, nie zawsze to byli od-
powiedni partnerzy. 

TARYBA W DZIAŁANIU
Powstała Taryba prowadziła 
intensywne pertraktacje z nie-
mieckimi władzami okupacyj-
nymi. Po wizycie Povilasa Ka-
irysa, Kazimierasa Šaulysa i 
Antanasa Smetony w Berlinie 
w grudniu 1917 roku, Taryba 
proklamowała akt odrodzenia 
samodzielnej (ale nie niepod-
ległej) Litwy ściśle związanej 
z II Rzeszą Niemiecką. Jednak 
Niemcy praktycznie zignoro-
wali tę deklarację.

Taryba więc była zmuszo-
na szukać dalszych rozwiązań 
kwestii uznania państwowo-
ści. Postanowiła zrobić kolej-
ny krok: 16 lutego ogłosiła nie-
podległość Litwy. Członkowie 
Taryby – to ludzie w różnym 
wieku, różnego pochodzenia, 
statusu społecznego oraz poli-
tycznych poglądów. Było w niej 
sześciu prawników: Mykolas 
Biržiška, Kazys Bizauskas (był 
najmłodszym spośród 20 człon-
ków, miał dopiero 25 lat i jesz-
cze studiował), Pranas Dovy-
daitis, Petras Klimas, Stanisław 
Narutowicz (brat przyszłego 
prezydenta Polski Gabriela Na-
rutowicza), Antanas Smetona, 
Jokūbas Šernas i Jonas Vileišis; 
czterej księża – Vladas Miro-
nas, Alfonsas Petrulis, Justinas 
Staugaitis, Kazimieras Šaulys; 

trzej agronomowie – Donatas 
Malinauskas, Jonas Smilgevi-
čius, Aleksandras Stulginskis; 
dwoje finansistów – Jurgis Šau-
lys i Jonas Vailokaitis; lekarz Jo-
nas Basanavičius, drukarz  Sa-

liamonas Banaitis oraz inżynier 
Steponas Kairys.

Należy odnotować, iż przed 
znamiennym dniem ogłosze-
nia Aktu Niepodległości Ta-
ryba przeżywała kryzys. Wy-
brana przed półroczem do 
ustanowienia niepodległego 
państwa praktycznie niczego 
nie potrafiła zdziałać. Ogłosze-
nie niepodległości w sojuszu 
z Niemcami nie dało pożąda-
nego wyniku, bowiem Niemcy 
nie śpieszyli uznawania nawet 
takiej formy niepodległości. 
Naradzając się co w takiej pa-

TARYBA WIĘC 
BYŁA ZMUSZONA  
SZUKAĆ DALSZYCH 
ROZWIĄZAŃ  
KWESTII  
UZNANIA PAŃSTWOWOŚCI
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towej sytuacji należy uczynić, 
postanowiono ogłosić kolej-
ny akt niepodległości, które-
go tekst odpowiada wizji na-
rodu, nie oglądając się na to, 
jak zostanie przyjęty. 

Tekst Aktu Niepodległości 
został przygotowany na posie-
dzeniu 8 stycznia. Między in-
nymi kiedy Taryba była prak-
tycznie podzielona, a w dniu 
16 lutego podało się do dymisji 
prezydium rady i jej przewodni-
czący Antanas Smetona, który 
nie był stronnikiem odcięcia się 
radykalnego od Niemiec.

Posiedzenie w dniu 16 lute-
go było swoistym kompromi-
sem stron. Umówiono się za-
wczasu, że przewodniczyć mu 
będzie Jonas Basanavičius. Mię-
dzy innymi to, że  miejscem pro-
klamowania Aktu stał się dzi-
siejszy Dom Sygnatariuszy przy 
ul. Pilies 26 było przypadko-
we. Początkowo większość po-
siedzeń Taryby odbywało się w 
pomieszczeniu Litewskiego To-
warzystwa Nauk, które się mie-
ściło przy ul. Ostrobramskiej. 
Do budynku przy ówczesnej ul. 
Wielkiej 30, tzw. Domu Sztral-
la, gdzie na parterze mieściła 
się kawiarnia Zielony Sztrall, 
posiedzenia Taryby przeniesio-
no z powodu… chłodów. Otóż 
przy ul. Ostrobramskiej było 
bardzo zimno, bo urzędujący 
tam Jonas Basanavičius oszczę-
dzał drwa.

W kamienicy przy ul. Wiel-
kiej 30, na trzecim piętrze 
mieścił się Komitet Centralny 
Litewskiego Towarzystwa Po-
mocy Ofiarom Wojny. Komi-
tet został założony 27 września 
1914 roku i pełnił rolę nie tylko 
organizacji dobroczynnej, ale 
stał się litewskim kulturalnym 
i politycznym centrum, z które-
go środków była też wspierana 
Litewska Rada. Jego przewod-
niczącym był Antanas Smeto-
na. Pod tym adresem odbyło 
się siedem posiedzeń Rady, w 
tym, ostatnie, w dniu ogłosze-
nia Aktu Niepodległości.

ZWYKŁY DZIEŃ  
O SZCZEGÓLNYM  
ZNACZENIU
Jak wynika ze wspomnień sy-
gnatariuszy, sobota, 16 lute-
go 1918 roku, była dniem po-
chmurnym, padał mokry śnieg. 
Przyroda wyjątkowo odpowia-
dała nastrojom mieszkańców 
miasta, znurzonego wojną, 
okupacją, głodem i wielką nie-
pewnością, co czeka ich w naj-
bliższej przyszłości. Nastroje 
członków Taryby też były da-
lekie od euforii, byli poważni i 
skupieni zarówno ze względu 
na kryzys w Radzie, jak i nie-
pewność, co może przynieść tak 
zdecydowany krok, który był 
wielkim wyzwaniem. 

Tego dnia, czyli 16 lutego, 
odbyły się dwa posiedzenia Ta-
ryby. Właśnie podczas pierw-
szego, na które zbierali się po 
godz. 11.00, poproszono ob-

jąć przewodnictwo Jonasa Ba-
sanavičiusa (było to zresztą 
uzgodnione po dymisji Smeto-
ny) jako najstarszego wiekiem 
(miał 65 lat). Jak wspominają 
świadkowie, był on bardzo zde-
nerwowany i wyraził zwątpie-
nie, czy potrafi sprostać takiej 
misji. Jednak wszystko poszło 
dość sprawnie, bowiem projekt 
Aktu Niepodległości był przy-
gotowany zawczasu i uzgodnio-
ny ze wszystkimi uczestnikami. 
Podczas czytania go przez prze-
wodniczącego wszyscy człon-
kowie Taryby stali. Został on 
przyjęty w godzinach 12.30-
13.00. Treść jego głosiła: „Li-
tewska Rada ogłasza niepodle-
głość Litwy. Litewska Rada na 
swym posiedzeniu w dniu 16 
lutego 1918 roku jednogłośnie 
postanowiła zwrócić się do Ro-
sji, Niemiec i rządów innych 
krajów z takim zawiadomie-
niem.

Litewska Rada jako jedy-
ny przedstawiciel litewskiego 
narodu, kierując się prawem 
narodów do samookreślenia 
i postanowieniem Wileńskiej 
Konferencji Litwinów z 18-
23 września 1917 roku, ogła-
sza odrodzenie niepodległego, 
opierającego się na demokra-
tycznych podstawach Pań-
stwa Litewskiego ze stolicą w 
Wilnie i to państwo oddziela 
od wszystkich związków pań-
stwowych, które były z innymi 
narodami.

Obok tego Litewska Rada 
oznajmia, że fundamenty Pań-
stwa Litewskiego i jego stosunki 
z innymi państwami powinien 
ostatecznie ustalić jak najszyb-
ciej zwołany Sejm Założyciel-
ski, wybrany w sposób demo-
kratyczny przez wszystkich 
mieszkańców”.

Należy zaznaczyć, że głoso-
wano za pierwszą i drugą część 
(zaczyna się od słowa „obok”) 
oddzielnie. Pierwsza została 
przyjęta jednogłośnie, zaś co 
do drugiej przeciwko głosowa-
ło czworo członków: Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys, Jonas 
Vileišis i Stanisław Narutowicz. 
Nie wywołało to jednak zamie-
szania, bowiem wiedziano o tym 
zawczasu. Czterej sygnatariu-
sze byli przeciwni użytemu w 
tej części słowu „ostatecznie”, 
obawiając się, że Niemcy wy-
korzystają go i będą starali się 
przeszkodzić w jak najszybszym 
zwołaniu Sejmu Założycielskie-
go, zmuszając Radę do brania na 
swe barki jego powinności.

A kiedy nastąpiło głosowa-
nie za tekst w całości, wszyscy 
głosowali znów jednogłośnie. 
Po czym sekretarz Komitetu, 
ksiądz Povilas Dogelis został 
poproszony o przyniesienie sta-
lówek z piórami i atramentu, 
by wszyscy mogli złożyć swo-
je podpisy pod Aktem. Jako 
pierwszy swój podpis złożył 
Jonas Basanavičius, zaś po nim 
uczynili to pozostali w porząd-
ku alfabetycznym. 

Ciekawostką jest to, że Jo-
nas Vileišis wyraził chęć za-
brania stalówek na pamiątkę, 
jednak ks. Dogelis wyjaśnił, że 
są one własnością Komitetu, 
więc mają zostać na miejscu i 
być zachowane jako pamiątki 
dla historii.

Po podpisaniu Aktu omó-
wiono jeszcze kilka spraw oraz 
wybrano od nowa prezydium i 
przewodniczącego Taryby, któ-
rym znów został Antanas Sme-
tona.

Jak wspominali sygnatariu-
sze, rozstano się bez większych 
emocji, jak gdyby nic  się nie 
wydarzyło. Późniejszym popo-
łudniem zebrano się na kolejne 
posiedzenie.

Zdaniem historyków, nie 
było w tym nic dziwnego, że 
członkom Rady brakło entu-
zjazmu. Sytuacja była bardzo 
trudna. Jeszcze trwała woj-
na, w kraju było okupacyjne 
wojsko niemieckie. Nikt nie 
mógł przewidzieć, jaki los spo-
tka tak zuchwały czyn i w jaki 
sposób założenia Aktu uda się 
urzeczywistnić. Sygnatariu-
sze nie mogli bez pozwolenia 
jeździć po kraju, zaznajamiać 
z nim ludzi, nawet go ogłosić 
w prasie, bowiem numer gaze-
ty „Lietuvos aidas”, w którym  
zamieszczono tekst Aktu, zo-
stał skonfiskowany. Paradoks, 
udało się go wydrukować w ga-
zetach w Niemczech, dzięki 
pomocy jednego z pisarzy nie-
mieckich współpracującego z 
wojskową gazetą, któremu 
tekst przekazała Jadwiga Cho-
dakowska, siostra żony Anta-
nasa Smetony. Warto przypo-
mnieć, że Akt Niepodległości 
miał dalszą interesującą histo-
rię, która nadal trwa: dotych-
czas nie znaleziono oryginału 
tego dokumentu.

Dalsze kroki na drodze do 
realizacji idei powstania nie-
podległego Państwa Litew-
skiego wywołane były sytuacją 
geopolityczną. 23 marca 1918 
roku cesarz Niemiec Wilhelm 
II uznał niezależność Państwa 
Litewskiego w ścisłym związku 
z Niemcami (nie biorąc fak-
tycznie pod uwagę Aktu Nie-
podległości). Z kolei 13 lip-
ca 1918 roku Taryba ogłosiła 
Litwę monarchią konstytu-
cyjną (bez ścisłego związku z 
Niemcami), wybierając na kró-
la księcia Wirtembergii Wil-
helma von Uracha jako Min-
daugasa II. 

28 października 1918 roku 
wobec klęski Niemiec i rewo-
lucji w Berlinie, Taryba ogłosi-
ła siebie jako najwyższą władzę 
i zdetronizowała niemieckie-
go monarchę. W ten sposób Li-
tewska Rada wcieliła w życie 
formalne założenia Aktu Nie-
podległości. Dalej miało na-
stąpić praktyczne budowanie 
państwa. 

Opracowała  
Janina Lisiewicz  

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

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

190771032.

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

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

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

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

Na starcie Turnieje Sportowe  
o Puchary  

Związku Polaków na Litwie
Startuje rejestracja na coroczne Turnieje Sportowe o 

Puchary ZPL roku 2015. Zapraszamy miłośników koszy-
kówki i siatkówki. Na zgłoszenia drużyn czekamy pod 
adresem: centrumsportowe.zpl@gmail.com .

Prosimy o podanie następujących danych: dyscyplina 
(koszykówka/siatkówka), nazwa drużyny, miejscowość, 
imię i nazwisko kapitana oraz kontakt.

Rejestracja potrwa do 3 marca br.
Spotkanie z koordynatorami drużyn odbędzie się  

6 marca br. w Domu Polskim w Wilnie (ul. Naugardu-
ko 76).

Planowane rozpoczęcie turniejów: 14-15 marca br.
W tym roku planujemy pewne zmiany. Drużyny będą 

startowały w grupach A i B zarówno w siatkówce jak i ko-
szykówce. W  grupach A będą rywalizowały ze sobą dru-
żyny, które w ubiegłym roku zajęły odpowiednio wysokie 
miejsca, natomiast w grupach B – pozostałe. Drużyny z 
grup B będą walczyły o tzw. Małe Puchary ZPL.

W tym roku zapraszamy również do startowania w 
turnieju siatkówki dziewczęce drużyny.

Więcej informacji emailowo.

Centrum Sportowe ZPL



19 - 25 lutego 2015 r., nr 7 (1148) www.zpl.lt8

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-
kowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła 
i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety 
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź 
inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia człon-
kom 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.

Szczere wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 

Żony, Mamy i Babci 

Zygmuntowi Ciechanowiczowi  
oraz całej Rodzinie 

składają rodacy z Laudy

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 Urodzin  
Ludmile SEMENOWICZ moc najserdecz-
niejszych życzeń: zdrowia, wytrwałości i 
niegasnącej energii

składa Trocki Oddział Rejonowy ZPL 
oraz koło Związku w Rudziszkach i zespół  
„Rudziszczanie”

POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY

W nocy z 4 na 5 lutego 2015 r. w Wilnie spłonął 
dom należący do polskiej rodziny. Matka zdążyła 
uratować swoje dzieci, ale mienia nie dało się urato-
wać. Dach jest do wymiany, spalił się garaż i znajdu-
jący się w nim samochód. Obecnie dom nie nadaje 
się do mieszkania. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 
8 lat (dziewczynka) i 18 lat (chłopak) potrzebują 
naszego wsparcia. Rzeczy dla rodziny można zosta-
wić na recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. 
Naugarduko 76).  

Dziękujemy serdecznie wszystkim Ludziom Do-
brej Woli za przekazane rzeczy!

Teraz bardzo są potrzebne materiały budowlane 
lub środki finansowe na odbudowę domu!

Finansowo wesprzeć rodzinę można robiąc prze-
lew na konto Fundacji AD BONUM:

AD BONUM, VšĮ
A.s. LT10 7300 0101 3358 8276
z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom”.


