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Polskie szkoły na Litwie mają wiele pięknych tradycji, imprez i inicjatyw. Do nich  
należy również organizowanie – od 26 lat – Olimpiady Języka Polskiego. Jest ona  
jednym z wieńczących ogniw budowania miłości, szacunku i troski o język ojczysty.  
W ciągu minionych lat wzięło w niej udział około tysiąca uczniów polskich szkół na 
Wileńszczyźnie, a każdy czwarty z nich miał zaszczyt reprezentować polską młodzież z 
Litwy na olimpiadzie w Macierzy. Olimpiada od lat jest nazywana Świętem Mowy  
Ojczystej, bowiem to właśnie ona służy podniesieniu języka ojczystego – polskiego – na 
najwyższy piedestał. W dobie sms-ów, facebooków, emailowych relacji dzięki  
Olimpiadzie – zgłębianiu tajników literatury, poprawnemu i barwnemu posługiwaniu się 
ojczystym językiem – powstaje oaza, w której polszczyzna na Litwie ma szansę nie tylko 
przetrwać, ale też rozkwitać.

SZCZĘŚLIWA DZIESIĄTKA OLIMPIJCZYKÓW

NA SAMORZĄDNOŚĆ  
MUSZĄ ZACZEKAĆ
Na początku bieżącego tygodnia Głów-
na Komisja Wyborcza podała ostatecz-
ne wyniki wyborów samorządowych. 
W pierwszej turze zostały one ogło-
szone w 19 rejonach, zaś w drugiej – 
38. Jak się okazało, na Litwie zostały 
wybrane rady w 58 samorządach, zaś 
merowie w 57.
W wyniku przeprowadzonych spraw-
dzeń i dochodzeń już w pierwszej turze 
zostały anulowane wybory w rejonie 
trockim. Powtórne czekają na miesz-
kańców krainy jezior 7 czerwca br. Po 
drugiej turze wyborów zostały anulowa-
ne wyniki wyborów w Szyłokarczmie. 
Zarówno kandydatów do rady jak i na 
mera z powodu karygodnych naruszeń 
procedury wyborczej będą tu ponownie 
wybierać 21 czerwca.
Niestandardowa sytuacja wytworzyła 
się w rejonie szyrwinckim. Wybrana 
podczas pierwszej tury wyborów rada 
nie ma mera. W drugiej turze startują-
cy kandydaci: socjaldemokrata i przed-
stawicielka Partii Pracy zmierzyli się 
ze sobą, ale niezbyt godnie to robili. 
Niestety, zwycięstwo przedstawicielki 
PP – Živilė Pinskuvienė – nie zosta-
ło zatwierdzone przez GKW. Przyzna-
no, że naruszenia popełnione w trakcie 
wyborów upoważniają do anulowania 
wyników. Warto przypomnieć, że kan-
dydatka nie miała też szczęścia w tym 
okręgu podczas minionych wyborów 
do Sejmu RL. Z powodu wysuniętych 
oskarżeń naruszeń procedury wyborów 
nie zdobyła mandatu. Prawda, nale-
ży odnotować, że sąd nie potwierdził 
zarzutu kupowania przez przedstawi-
cieli tej partii głosów wyborców. Živilė 
Pinskuvienė twierdzi, że wbrew bezpar-
donowej walce, jaką toczą w tym rejo-
nie socjaldemokraci, planuje wygrać 
powtórkę z druzgocącym wynikiem. 
Należy dodać, że już próbowała zostać 
merem rejonu szyrwinckiego. Bezsku-
tecznie. Jak wówczas skomentowała 
swą porażkę? Otóż stwierdziła, że oka-
zała się… zbyt ładną kobietą, by być 
merem. Cóż, czasami uroda też może 
być przeszkodą, a nie atutem.
Anulowanie wyników wyborów w 
dwóch samorządach oraz na stano-
wisko mera świadczy o tym, że Główna 
Komisja Wyborcza dzięki zaangażowa-
niu  obserwatorów, pracy policji i nie-
obojętności wyborców może bardziej 
szczegółowo śledzić przebieg głoso-
wania, odnotowywać elementy naru-
szenia praworządności. Czy nauczka 
z anulowaniem wyborów nie pójdzie 
w przysłowiowy las i partie, startujące 
w trzech rejonach zaprzestaną brzyd-
kich gierek, przekonamy się dopiero 
w czerwcu.  
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Hasłami przewodnimi XXVI 
Olimpiady Języka Polskiego na 
Litwie były dwa tematy: „Moty-
wy franciszkańskie w poezji Jana 
Twardowskiego” oraz  „Teatr – 
zwierciadłem przemian społecz-
nych”. Stało się tak, ponieważ 
właśnie ten rok został ogłoszony 
w Polsce Rokiem Jana Twardow-
skiego (z okazji setnej roczni-
cy urodzin) oraz Polskiego Te-
atru Publicznego (250. rocznica 
jego powstania). Zaś mottem –   
słowa ks. Jana Twardowskiego 
„(...) od zwykłych rzeczy na-
ucz się spokoju i zapomnij że je-
steś gdy mówisz że kochasz”. To 
właśnie jego myśli i strofy poezji 
towarzyszyły gali podsumowa-
nia wyników tegorocznej Olim-
piady, która się odbyła w Gim-

Mowie ojczystej oddając dań

W dniach 18-20 marca odbywała się na Litwie XXVI Olimpiada  
Języka Polskiego. Wzięło w niej udział 36 laureatów zmagań  
olimpijskich z Wilna oraz Wileńszczyzny. Tegoroczni jej gospodarze 
– to Uniwersytet Wileński – Centrum Polonistyczne oraz Gimnazjum 
im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie, w rejonie trockim.

nazjum im. H. Sienkiewicza w 
Landwarowie.

Uroczysta inauguracja XXVI 
Olimpiady Języka Polskiego 
miała miejsce na Uniwersytecie 
Wileńskim na wydziale filologii. 
Tego roku to właśnie Centrum 
Polonistyczne Alma Mater Vil-
nensis było – obok Ministerstwa 
Oświaty i Nauki, Centrum Nie-
formalnego Kształcenia Mło-
dzieży a także wspomnianego 
wyżej gimnazjum oraz Służ-
by Wspierania Oświaty rejonu 
trockiego – organizatorem im-
prezy.

Na czele tegorocznej ko-
misji jurorów stanął profesor 
Algis Kalėda (kierownik Cen-
trum), a w jej skład weszli za-
równo wykładowcy UW jak i 
polonistyki na Litewskim Uni-
wersytecie Edukologicznym:  
doc. dr Irena Masojć, doc. dr Ha-
lina Turkiewicz, doc. dr Barba-
ra Dwilewicz, doc. dr Romuald 
Naruniec, dr Irena Fedorowicz, 
dr Kinga Geben, dr Teresa Da-
lecka, dr Mirosław Dawlewicz 
oraz Dina Mackiewicz z Cen-
trum Nieformalnego Kształce-
nia Młodzieży. Ocenić wiedzę 
miejscowej młodzieży miały też 
okazję przedstawicielki Komite-
tu Głównego Olimpiady Litera-

tury i Języka Polskiego prof. Te-
resa Dobrzyńska oraz dr Dorota 
Kopcińska. 

Na uroczystej inauguracji 
Olimpiady byli obecni również 
ambasador RP na Litwie Jaro-
sław Czubiński oraz konsul ge-
neralny Stanisław Cygnarowski, 
a olimpijczyków i ich nauczycie-
li witała w gościnnych murach 
Uniwersytetu Wileńskiego pro-
dziekan wydziału filologicznego 
Nijolė Juchnevičienė. 

W ciągu dwóch dni w mu-
rach prastarej uczelni – okazały 
się one szczęśliwe dla tradycyj-
nie wyłanianej dziesiątki laure-
atów – młodzież zaprzyjaźnio-
na z językiem ojczystym pisała 
prace – rozprawki oraz dokony-
wała interpretacji tekstów lite-
rackich, a także prezentowała 
zawczasu przygotowane tematy 
z języka i kultury.

Olimpijczycy mieli do wy-
boru następujące tematy roz-
prawek: 1. Ustosunkuj się do 
słów Leopolda Staffa: „Świat 
jest bogaty, kiedy chleb jest su-
chy./ Nic nie zubaża tak świa-
ta/ Jak złoto”. W rozwinięciu 
tej franciszkańskiej myśli odwo-
łaj się do utworów literackich 
lub innych tekstów kultury.  
2. „Bez jednej choćby rany to 

jeszcze nie miłość” (Jan Twar-
dowski). Uzasadnij, odwołując 
się do przeżyć wybranych bo-
haterów literackich lub filmo-
wych, że prawdziwa miłość nie 
obywa się bez ofiarności i cier-
pienia, pokory i wyrozumiało-
ści. 3. Śmiech bywa różny – ra-
dosny i beztroski lub ironiczny i 
gorzki. Które z tych odmian hu-
moru można spotkać w polskich 
sztukach teatralnych?

A także musieli wybrać jed-
no polecenie z interpretacji lite-
rackich: 1. Dokonaj interpreta-
cji wiersza Jana Twardowskiego 
„List do Matki Boskiej”. 2. Do-
konaj interpretacji porównaw-
czej wierszy Adama Mickie-
wicza „Stepy Akermańskie” i 
Kazimierza Przerwy-Tetmaje-
ra „W pustce”. 3. Dokonaj in-
terpretacji fragmentu prozy ese-
istycznej Tadeusza Konwickiego 
„Zmartwychwstanie”.

Do finałowych zmagań – 
po przejściu eliminacji w Wil-
nie oraz rejonach wileńskim, 
trockim, solecznickim i świę-
ciańskim – zakwalifikowało się 
36 uczestników z  gimnazjów 
i szkół średnich Wilna (im. 
Jana Pawła II, im. A. Mickie-
wicza, im. J.I. Kraszewskiego, 
im. J. Lelewela, im. Wł. Syro-
komli, im. Sz. Konarskiego i w 
Lazdynai); rejonu wileńskiego 
(Mickuny, Rukojnie, Rudomi-
na, Kowalczuki, Niemenczyn, 
Bezdany, Czarny Bór, Nie-
mież), rejonu solecznickiego 
(Soleczniki, Ejszyszki, Jaszu-
ny), rejonu trockiego (Troki, 

Landwarów) oraz rejonu świę-
ciańskiego – jedynego gimna-
zjum polskiego „Żejmiana” w 
Podbrodziu.

Po dwóch napiętych dniach 
zmagań olimpijskich laureatów 
czekała gala podsumowania wy-
ników i uroczystego sfinalizo-
wania Olimpiady. Tradycyjnie 
już te uroczystości odbywają 
się kolejno w poszczególnych 
szkołach polskich w Wilnie lub 
podwileńskich rejonach. Tego 
roku zaszczytu gościć olimpij-
czyków dostąpiło świeżo upie-
czone (inauguracja odbyła się 
przed miesiącem) Gimnazjum 
im. Henryka Sienkiewicza w 
Landwarowie.

W jego progach bardzo ser-
decznie gości witał dyrektor pla-
cówki – pierwszego polskiego 
gimnazjum w rejonie trockim – 
Franciszek Żeromski. Przypo-
mniał on, że w historii olimpiad 
Landwarów po raz drugi gości 
uczestników finałów. Podkreślił 
również rolę języka ojczystego, 
który określa tożsamość i poczu-
cie własnej godności człowieka. 

Po przywitaniu organizato-
rów Olimpiady, wśród których 
byli dyrektor Centrum Niefor-
malnego Kształcenia Młodzieży 
Algirdas Sakevičius, przedsta-
wicielka Ministerstwa Oświaty 
i Nauki Ona Čepulienienė oraz 
kanclerz tego urzędu Dainius 
Numgaudis, przedstawiciele 
wydziału oświaty rejonu troc-
kiego, rejonu wileńskiego i so-
lecznickiego oraz święciańskie-
go, a także Wilna.

Zabierając głos, zarówno 
kanclerz Ministerstwa Oświaty 
i Nauki jak i dyrektor CNKM 
(od roku 2008 przejęło ono 
funkcje koordynatora w orga-
nizowaniu Olimpiady Języka 
Polskiego i jest odpowiedzialne 
za przeprowadzenie wszystkich 
olimpiad przedmiotowych: jest 
ich 50, uczniowie z Litwy bio-
rą też udział w 15 olimpijskich 
zmaganiach międzynarodowych 
i legitymują się całkiem dobry-
mi wynikami) dziękowali na-
uczycielom za przygotowanie 
olimpijczyków, podkreślali rolę 
rodziców w podejmowaniu de-
cyzji, by ich dziecko pobierało 
naukę w języku ojczystym, któ-
rego znaczenia w życiu człowie-
ka nie da się przecenić. Wyrazili 
też uznanie gościnnemu gimna-
zjum i jego kierownictwu.

Zanim nastąpił długo ocze-
kiwany moment ogłoszenia wy-
ników, przed gośćmi swe talenty 
zaprezentowali uczniowie gim-
nazjum-gospodarza: zespoły 
„Prząśniczka” oraz „Kolorowe 
nutki”, a także soliści: Domini-
ka Wilczewska, Darek Łukasze-
wicz i Joanna Katenkowa.

Przewodniczący komisji 

POLSKA JEST 
MOCARSTWEM  
ZE WZGLĘDU  
NA ZDOBYTE 
 POZYCJE  
W POEZJI  
I MUZYCE
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GRATULACJE Z OKAZJI UDZIAŁU W OLIMPIADZIE POLONISTCE ORAZ GIMNAZJALISTKOM Z PODBRODZIA SKŁADA  
DYREKTOR „ŻEJMIANY” KATARZYNA MACIUSOWICZ ORAZ PREZES ŚWIĘCIAŃSKIEGO ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL IRENA BEJNAR
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Mowie ojczystej oddając dań
sprawdzającej prof. Algis Kalėda 
wraz z dyrektorem CNKM Al-
girdasem Sakavičiusem wręczyli 
dyplomy uczestników 36 fina-
listom Olimpiady oraz ich na-
uczycielom. Po czym przyszła 
kolej na zwycięzców. Tego roku 
jurorzy przyznali 4 trzecie miej-
sca.

Medale oraz dyplomy trze-
ciego stopnia otrzymali: Kata-
rzyna Tomaszewicz (Gimna-
zjum im. Michała Balińskiego w 
Jaszunach, nauczycielka Janina 
Kuryło); Agata Siemaszko (na-
uczycielka Stanisława Wielisiej-
czyk) i Łukasz Kamiński (na-
uczycielka Bożena Borowska) 
z Gimnazjum im. Adama Mic-
kiewicza w Wilnie; Agnieszka 
Sobieska (Gimnazjum im. św. 
Rafała Kalinowskiego w Nie-
mieżu, nauczycielka Beata Po-
lakowska).

Dwoje laureatów podzieli-
ło dwa drugie miejsca: Daniel 
Rogoża (Gimnazjum w Ejszysz-
kach, nauczycielka Wacława 
Iwanowska) i Barbara Tarasz-
kiewicz (Szkoła Średnia im. 
Władysława Syrokomli w Wil-
nie, nauczycielka Barbara Daj-
nowicz). Pierwsze miejsce na 
XXVI Olimpiadzie Języka Pol-
skiego zdobyla Ewelina Woło-
wiczewa z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie (nauczyciel-
ka Czesława Osipowicz). Odpo-
wiednio miejsca 8, 9 i 10 według 
zdobytych punktów podzieli-
li i weszli w skład szczęśliwej 
dziesiątki, która będzie repre-
zentowała uczniów z Litwy na  
XLV Olimpiadzie w Polsce: Jaro-

sław Minkiewicz (Gimnazjum 
im. Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Wilnie, nauczycielka 
Renata Slavinskienė), Kamila 
Tomaszewskaja (Szkoła Średnia 
im. Joachima Lelewela w Wilnie, 
nauczyciel Oswald Kuźmicki) 
oraz Ewa Szturo (Gimnazjum 
im. Józefa Ignacego Kraszew-
skiego w Wilnie, nauczycielka 
Joanna Szczygłowska).

Tradycyjnie za najlep-
szą odpowiedź ustną nagro-
dę Centrum Polonistycznego 
UW otrzymał z rąk dr Teresy 
Daleckiej (m.in. jak i dr Kin-
ga Geben laureatki II Olim-
piady) Robert Matulewicz 
z Gimnazjum im. Henryka 
Sienkiewicza. Z kolei nagro-
dę pocieszenia, przyznaną 
przez Centrum Języka Pol-
skiego Kultury i Edukacji, Ad-
riannie Wołosewicz wręczyła  
doc. dr Irena Masojć. Adrianna 
znalazła się według punktacji 
tuż za dziesiątką najlepszych. 
To ona, jako jedyna, na temat 
rozprawki wybrała rozważania 
o odmianach humoru w pol-
skich sztukach teatralnych.
Adrianna jest uczennicą kla-
sy XI i ma szansę w przyszłym 
roku ponownie wystartować 
po olimpijskie laury.

Warto odnotować, że naj-
większą popularnością wśród 
olimpijczyków cieszyła się twór-
czość ks. Jana Twardowskiego 
(14 rozprawek i 11 interpreta-
cji). W ustnych odpowiedziach 
preferowano odpowiednio te-
maty o miejscu języka polskie-
go wśród innych, związki fraze-

ologiczne oraz funkcje języka w 
reklamie.

Kolejno witali zwycięzców 
i gratulowali im sukcesów wi-
cemarszałek Sejmu RL, prezes 
Trockiego Oddziału Rejono-
wego ZPL Jarosław Narkiewicz  
(m. in. zaprosił wszystkich 
uczestników zmagań finało-
wych oraz ich nauczycieli i ju-
rorów na wycieczkę statkiem 
po trockich jeziorach) oraz 
poseł, prezes Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich na 
Litwie „Macierz Szkolna” Jó-
zef Kwiatkowski (wyróżnił on 
zwyciężczynię Olimpiady oraz 
„brązową” medalistkę Kata-
rzynę Tomaszewicz i finalist-
ki z Gimnazjum „Żejmiana” w 
Podbrodziu, w rejonie święciań-
skim oraz ich nauczycielki).

Gratulacje i prezenty olim-
pijczykom i ich instruktorom 
składali przedstawiciele stołecz-
nego samorządu oraz rejonów: 
trockiego, wileńskiego, solecz-
nickiego i święciańskiego.

Zwracając się do obecnych 
profesor Teresa Dobrzyńska z 
Komitetu Głównego Olimpia-
dy Literatury i Języka Polskie-
go, podkreśliła wagę olimpiad i 
tego, co młodzież dzięki udzia-
łowi w nich zyskuje. Pani profe-
sor przypomniała zebranym, że 
w historii Polski było tak, że bar-
dzo wiele swego dorobku mate-
rialnego, m. in. w postaci zabyt-
ków architektury traciła. Ale, 
jak zaznaczyła, Polska jest mo-
carstwem ze względu na zdobyte 
pozycje w poezji i muzyce. Przy-
pomniała noblistów Wisławę 

Szymborską i Czesława Miło-
sza, Zbigniewa Herberta (to sło-
wa z jego wiersza „Bądź wierny 
Idź” były mottem jubileuszowej, 
XXV Olimpiady), Tadeusza Ró-
żewicza. Odnotowała też szcze-
gólne miejsce, jakie w polskiej 
poezji zajął ks. Jan Twardowski. 
Zapraszając laureatów na olim-
pijskie zmagania do Warszawy, 
pani profesor wyraziła nadzie-
ję, że podczas pobytu w stolicy, 
młodzież z Wileńszczyzny od-
wiedzi miejsca związane z poetą, 
którego twórczość była tematem 
tegorocznej Olimpiady.

Tego roku na olimpijczyków 
czeka pewna niespodzianka. 
Otóż, zanim w połowie kwiet-
nia udadzą się do Macierzy na 
olimpijskie batalie, będą mie-
li warsztaty, które zorganizują 
poloniści z Uniwersytetu Wi-
leńskiego i Edukologicznego. Tę 
wiadomość wraz z podziękowa-
niami dla uczestników i orga-
nizatorów przekazała kurator 
Olimpiady z ramienia CNKM 
Dina Mackevič. Życzyła rów-
nież szczęśliwej dziesiątce, by 
odniosła sukces w Warszawie. 

Święto Mowy Ojczystej, ja-
kim jest olimpiada polonistycz-
na, dobiegło końca. Kolejna kar-
ta historii tej pięknej inicjatywy 
została za nami. Trudno dziś 
przewidzieć, czy młodzież, któ-
ra brała udział w olimpijskich 
zmaganiach zawodowo będzie 
związana z językiem polskim. 
Jednak śmiało można twierdzić, 
że będzie jego godnym amba-
sadorem. Jak zaznaczył jeden 
z członków jury, sam udział w 
Olimpiadzie jest indywidual-
nym sukcesem młodego czło-
wieka, bowiem wiedza zdobyta 
w trakcie szykowania się, prze-
biegu Olimpiady wzbogaci jego 
osobowość, rozszerzy horyzon-
ty myślowe i właśnie to już jest 
zwycięstwem. 

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

O ROLI OLIMPIAD MÓWIŁA PROF. TERESA DOBRZYŃSKA

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

TAKIE ROZBAWIONE „KOLOROWE NUTKI”
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30 maja zostanie zwołany 
kolejny – 14. Zjazd Związku 
Polaków na Litwie. Poprze-
dzą go konferencje sprawoz-
dawczo-wyborcze w poszcze-
gólnych kołach i oddziałach 
Związku. Wileński Oddział 
Miejski ZPL będzie obradował 
25 kwietnia. Obecnie trwają 
zebrania sprawozdawczo-wy-
borcze w kołach stołecznego 
Oddziału.

Wileński Oddział Miejski 
Związku Polaków na Litwie 
należy do największych spo-
śród 16 oddziałów Związku. 
Jednoczy w swych szeregach 
ponad półtora tysiąca człon-
ków w ponad 60 kołach. War-
to przypomnieć, że na począt-
ku tzw. odrodzenia stolica 
była jednym z najprężniej-

Wilno szykuje się do Zjazdu ZPL 

szych ogniw Związku, któ-
rego koła liczyły po kilkaset 
członków. Powstawały one na 
wileńskich zakładach-kolo-
sach, gdzie pracowało bardzo 
wielu rodaków. Po ich upad-
ku, na szczęście, koła nie zagi-
nęły, jednak znacznie uszczu-
plały. Nowe realia sprawiły, że 
obecnie powstają one na zasa-
dzie terytorialnej – w dzielni-
cach miasta, łącząc tam miesz-
kających Polaków lub według 
zainteresowań. Cieszy to, że 
prężnie działają w poszczegól-
nych polskich szkołach i insty-
tucjach przedszkolnych (sku-
piając nie tylko pracowników, 
ale też rodziców), polskich ze-
społach artystycznych, anga-
żując do pracy społecznej mło-
dzież. Pozwala też z większym 

optymizmem myśleć o przy-
szłości Związku powstawanie 
kół stricte młodzieżowych, jak 
np. „Wileńska Młodzież Pa-
triotyczna”.

Podstawowym problemem 
Wilna pozostaje dotarcie do 
jak największej liczby rodaków 
i zjednoczenie ich w szeregach 
Związku. Nadal niezwykle ak-
tualną w stołecznym mieście 
jest kwestia uczęszczania pol-
skich dzieci do polskich szkół 
i przedszkoli. Prezes Oddziału 
Alicja Pietrowicz akcentuje, że 
musimy ciągle mieć w pamięci 
przysłowie, głoszące o tym, że 
„czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci”. 
Chcąc zachować polskie tra-
dycje, spuściznę, klimat, ję-
zyk wspólnie mamy zadbać o 

to, by ich strażnikami i konty-
nuatorami w naszym mieście 
byli nie tylko ludzie w star-
szym wieku, ale też aktywnie 
włączało się do pracy społecz-
nej średnie i młode pokolenie 
wileńskich Polaków. Właśnie 
Wileński Oddział Miejski ZPL 
ma im w tym pomóc, jedno-
cząc do realizacji naszych 
wspólnych celów.

W marcu w stołecznym 
Oddziale ZPL aktywnie roz-
poczęły się przygotowania do 
miejskiej konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej – ruszyły 
zebrania w kołach. Wybory 
prezesów – nowych lub pozo-
stających na kolejną kadencję 
oraz delegatów na konferencję 
i 14. Zjazd ZPL odbyły się w 
kole „Sami swoi” (prezes Nela 

Mongin), „Przyjaciółki” (pre-
zes Bronisława Kozłowska), 
„Sasanka” (prezes Jan Kasz-
kiewicz), „Grunwald” (pre-
zes Fryderyk Szturmowicz), 
„Tacy sami” (prezes Danuta 
Sobieska), „Malwy” (prezes 
Jan Rynkiewicz), działającym 
w Werkach kole „Przyjaciele” 
(prezes Wacław Gulbinowicz) 
oraz „Szeszkinia” (prezes Ire-
na Fedorowicz-Wasilewska) – 
łączącym Polaków zamieszka-
łych w tej dzielnicy. Powstanie 
tego ostatniego, może służyć 
świetnym przykładem dla 
wilnian – założyli go rodacy 
mieszkający w jednym domu 
przy ul. Duksztańskiej, by po-
tem dołączyć kolejnych bliż-
szych i dalszych sąsiadów z tej 
dzielnicy. 

Szczegółowo swą dotych-
czasową działalność omówili 
na sprawozdawczo-wyborczym 
zebraniu członkowie koła „Na-
uczycieli-seniorów”. Bardzo 
prężnie działające koło pod 
przewodnictwem Zofii Kunce-
wicz ma konkretne plany pracy 
na przyszłość. Jego członko-
wie są aktywnymi uczestnika-
mi wszystkich akcji i inicjatyw 
zarówno miejskiego Oddziału, 
jak i Zarządu Głównego ZPL. 
Reprezentować go na konfe-
rencji będą Zofia Kuncewicz i 
Danuta Matiuchina.

Warta odnotowania jest 
praca kół w przedszkolu „Klu-
czyk” (prezes Maria Ragucka) 
oraz szkole-przedszkolu „Zie-
lone Wzgórze” (prezes Lija-
na Marcinkiewicz). „Zielo-
ne Wzgórze” jednoczy ponad 
40 osób i na konferencję wy-
delegowało wraz z prezesem 
5 osób.

Jako przykład aktywności 
i witalności może służyć koło 
ZPL działające przy Akade-
mii Trzeciego Wieku (prezes 
Maria Makiewicz). Na kon-
ferencji liczące kilkudziesię-
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CZŁONKOWIE KOŁA „MELODIA” WRAZ Z GOŚĆMI

Gra pod koszem nie zawsze fayer play
Miniony marcowy week-

end przyniósł kolejne roz-
grywki. Jak to w sporcie bywa: 
jedni wygrywali i cieszyli się 
słodkim zwycięstwem, inni – 
musieli przełknąć gorycz po-
rażki. 

Pierwszy mecz rozegrany 
w ubiegłą sobotę pokazał, że 
koszykarze z Nowej Wilejki 
potrafią dobrze grać i w pełni 
odczuć smak zwycięstwa. Nie-
stety, Awiżenie musiały skapi-
tulować. Drużyna „Uni-Te-
am” zwyciężyła – 62 : 39.

Drugie spotkanie pod ko-
szem tego dnia nie było zbyt 
interesujące, bowiem faworyci 
turnieju niczym rozpędzony 
pociąg „staranowali” drużynę 
z Kowalczuk, no i nie pozo-
stało jej nic innego, jak uznać 

gorzką porażkę. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem – 28 : 
83 na korzyść „Irsany.lt.”.

Kolejna gra, w której toku 
nie brakowało emocji, odbyła 
się pomiędzy drużyną z Tur-
giel a koszykarzami ze Skojdzi-
szek. Zawodnicy z Turgiel tym 
razem byli lepsi – 55 : 43. Tak 
trzymać!

Nadzwyczaj dobrą pas-
sę miał tej soboty „Polonus”. 
Bez specjalnego wysiłku zmusił 
praktycznie skapitulować dru-
żynę UwB. Wynik – 131 : 27 
nie wymaga, zresztą, komen-
tarza.

Chłopacy ze „Speditors” 
nie mieli też zbytniego pro-
blemu, by wygrać z drużyną 
„Safari”, no i zrobili to z do-
skonałym wynikiem –  86 : 28. fo
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Na początku tego roku 
kombatanci z rejonu solecz-
nickiego otrzymali wsparcie 
materialne. Prawo do otrzy-
mania pomocy przysługuje 
pięciu osobom, które posiada-
ją legitymacje kombatanckie.

Jesienią ubiegłego roku z 
propozycją udzielenia wspar-
cia kombatantom do Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowe-
go ZPL zwróciła się Fundacja 
Budowy Kompleksów Miesz-
kalnych „Wiarus” z siedzi-
bą w Wiśle. Jednym z celów 
Fundacji jest prowadzenie 
działań w zakresie pomocy 
społecznej dla środowiska 
kombatanckiego – polskiego 
i emigracyjnego. Warunkiem 

W środę po południu polską 
bibliotekę w Wędziagole odwie-
dził dostojny gość – pisarz, hi-
storyk, fotograf, podróżnik, 
doktor nauk humanistycznych 
Jan Skłodowski. Również tym 
razem przyjaciel wędziagolan 
przywiózł do polskiej biblioteki 
nowe, wartościowe książki. W 
naszej bibliotece mamy już spo-
ro podarowanych przez niego 
egzemplarzy. Gość cieszył się z 
nowoczesnej, światłej biblioteki 
i obiecał w tym roku jeszcze raz 
nas odwiedzić. My z kolei jeste-
śmy mu wdzięczni za książki i 
cieszymy się, że odwiedza nas 
taki znany człowiek.

Cieszy nas również to, że 
podczas swej poprzedniej wizy-
ty dr Jan Skłodowski zasięgnął 

Książki dla  
polskiej biblioteki

naszej opinii w sprawie odwie-
dzenia okolicznych miejscowo-
ści, w celu obejrzenia kapliczek 
związanych z Konfederacją Bar-
ską. Po tej jego wyprawie w wy-
dawanym w Warszawie czaso-
piśmie popularnonaukowym 
„Spotkania z Zabytkami” zna-
lazł się wspaniały artykuł „Za-
pomniane kapliczki”, którego 
autorem jest dr hab. nauk hu-
manistycznych Jan Skłodowski.

Ta nasza współpraca daje 
piękne owoce – wzbogaca nas 
w wiedzę o zapomnianych w 
naszych okolicach znakach hi-
storii.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

wręczenia zapomogi było pod-
pisanie umowy między obu 
organizacjami oraz okazanie 
uprawnień kombatanckich 
przez osoby, którym miało być 
udzielone wsparcie. Informa-
cja o możliwości otrzymania 
ewentualnej pomocy została 
przekazana starostom rejonu 
solecznickiego. W wyniku So-
lecznicki Oddział Rejonowy 
ZPL otrzymał pięć zgłoszeń: 
cztery z gminy podborskiej 
oraz jedno z gminy turgiel-
skiej. Każdej z uprawnionych 
osób wypłacono 227,56 euro.

Inf. Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego 

ZPL

Fundacja  
– wiarusom

ciu członków koło będą repre-
zentowali wraz z panią prezes 
Teresa Vaišvilienė i Stanisław 
Prutkowski. Warto podkre-
ślić, że na zebraniu przyjęto 
też dwóch nowych członków.

W miniony wtorek wręcza-
no też legitymacje członkow-
skie nowym (i nie tylko) kole-
gom w kole „Melodia” (prezes 
Janina Stupienko). Jest to jed-
no z siedmiu kół działających 
w Nowej Wilejce. Cieszy nie-
zmiernie, że popełniło się 
ono o kolejnych młodych lu-
dzi. Legitymacje podczas ze-
brania sprawozdawczo-wy-
borczego wręczał  prezes ZPL 
Michał Mackiewicz. Otrzyma-
li je: Agnieszka Urbanowicz, 
Monika Szukiewicz, Jadwiga 
Dajnarowicz, Katarzyna Daj-
narowicz, Marta Szwabowicz, 
Daniel Zakrzewski oraz Zenon 
Stupienko. Tego roku szeregi 
koła zasiliło 9 osób i obecnie 
skupia ono 45 osób. 

Na konferencji wraz z panią 
prezes i wieloletnią członkinią 
Anną Gailiušienė, będzie je re-
prezentowała młodzież. Trzon 
koła stanowią członkowie ze-
społu „Melodia”, który jest 
nie tylko aktywnym uczest-
nikiem życia Związku, ale 
też wykazuje wiele inicjatyw.  
M. in. w grudniu ub. roku zo-
stała zorganizowana uroczysta 
akademia z udziałem kół ZPL 
w Nowej Wilejki oraz przyja-

ciół z Kielc – spadkobierców 
13 Pułku Ułanów Wileńskich. 
Upamiętniając kolejną roczni-
cę urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego wyświetlono film 
dokumentalny o Marszałku, 
zaprezentowano minikoncert, 
wystawę twórczości członków 
kół, odbyły się warsztaty robie-
nia ozdób świątecznych, kon-
kurs na najsmaczniejsze wigi-
lijne pierożki.

Zespół co roku organizuje 
tradycyjnie już wieczory an-
drzejkowe. „Melodia” szczy-
ci się tym, że reprezentowała 
Wilno podczas uroczystości 
wyświęcenia kolejnych gro-
bów na cmentarzu legionistów 
w Duksztach Ignalińskich, 
którym opiekuje się ZG ZPL 
oraz Polaków na ubiegłorocz-
nym Republikańskim Święcie 
Pieśni podczas wieczoru ze-
społów.

Podczas zebrania prezes za-
poznała członków z poszcze-
gólnymi założeniami Statutu 
ZPL, zaś prezes ZPL Michał 
Mackiewicz opowiedział o 
działalności Związku na ca-
łym terenie Litwy, o losach 
rodaków. Prezes przedstawi-
ła też swój plan na obchody 
Roku M.K.Ogińskiego, które-
go 250. rocznicę Litwa uczci 
Rokiem tego wybitnego dzia-
łacza i kompozytora. 

Członkowie koła jedno-
głośnie podtrzymali również 
propozycję pani prezes, by na 
kolejną kadencję na prezesa 
Związku Polaków na Litwie 
wybrać obecnego prezesa Mi-
chała Mackiewicza. W samych 
superlatywach oceniła pracę 
koła prezes Oddziału Miejskie-
go Alicja Pietrowicz.

Kandydaturę Michała Mac-
kiewicza na prezesa ZPL oraz 
Alicji Pietrowicz – na prezesa 
Miejskiego Oddziału  wysunę-
li też na swym zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym człon-

kowie koła „Przyjaźń” (prezes 
Franciszka Brzozowska). Koło, 
liczące 40 osób, powstało z ini-
cjatywy pani prezes, która w 
szeregach ZPL jest od pierw-
szych lat jego powstania przy 
aktywnym współdziałaniu Ste-
fanii Tylingo, która pracując 
jako listonosz zachęcała  ro-
daków do wstąpienia do koła, 
które na gruncie przyjaciel-
skich kontaktów, pomocy wza-
jemnej, wspólnego spędzania 
czasu łączy ludzi.

Należy zaznaczyć, że prak-
tycznie żadne święto, pikieta 
czy akcja nie odbywa się bez 
„Przyjaźni” i jej prezesa. Pod 
opieką tego koła jest też miej-
sce szczególne – tzw. Alejka 
Profesorska na cmentarzu na 
Rossie. Uprzątnąć groby zasłu-
żonych dla Uniwersytetu Wi-
leńskiego wykładowców, wil-
nian, zadbać o kwiaty i znicze 
– niby zwykła rzecz, ale prze-
cież wymaga udziału konkret-
nych osób, pamięci i troski. W 
działalności koła szczególnie 
aktywnie uczestniczą Angela 
Makevičienė, Stefania Tylin-
go, małżeństwo Danuta i Ire-
neusz Ostrouchowie, Wanda 
Gołubowicz. Na konferencji 
oddziałowej koło będą repre-
zentować Maryna Szebakowa, 
Weronika Olenkowicz, Ange-
la Makevičienė oraz Ireneusz 
Ostrouch, zaś na Zjazd ZPL 
wydelegowano wraz z panią 
prezes Halinę Osteris.

Mówiąc o planach na przy-
szłość, członkowie koła wyra-
zili chęć uczestniczenia w pra-
cach porządkowych w Zułowie 
oraz zorganizowania wycie-
czek tematycznych po rodzin-
nym mieście. 

O przebiegu zebrań w ko-
lejnych kołach i oddziałach bę-
dziemy opowiadali na łamach 
gazety.

Janina Lisiewicz

PODSTAWOWYM 
PROBLEMEM WILNA 
POZOSTAJE  
DOTARCIE DO JAK 
NAJWIĘKSZEJ  
LICZBY  
RODAKÓW 

fot. Ryszard Jankowski

DR JAN SKŁODOWSKI Z DAREM DLA BIBLIOTEKI
A „Tores” z kolei zwycięsko 
wyszedł ze spotkania z dru-
żyną z Landwarowa – 74 : 49.

Dość zacięta i pełna emo-
cji była gra, która odbyła się 
między dwoma rejonami: 
święciańskim i solecznickim. 
Polem walki okazała się sala 
sportowa, na której, nieste-
ty, nie brakowało fauli tech-
nicznych. W wyniku ostrych 
starć drużyna z Podbrodzia 
pokonała koszykarzy „Soko-
ła” – 55 : 44.

Drużyna „Herbalife” też od-
niosła zwycięstwo nad drużyną z 
Solecznik – 67 : 43, a KSP dość 
łatwo – 88 : 55 poradził sobie z 
drużyną „Teen-Team”.

Oto wyniki ostatnich, z dnia 
21 marca rozgrywek: 
Awiżenie - „Uni-Team” – 39 : 62;
Kowalczuki - „Irsana.lt” – 28 : 83;
Turgiele - Skojdziszki2 – 55 : 43;
„Polonus” - UwB – 131 : 27;
„Safari” - „Speditors” – 28 : 86;

„Tores” - Landwarów – 74 : 49;
„Sokół” - Podbrodzie – 44 : 55; 
„Herbalife” - Soleczniki – 67 : 43; 
KSP - „Teen-Team” – 88 : 55.

Najlepsi gracze: E. Racewicz 
(„Polonus”) – 33 pkt, A. Kru-
čkauskas („Irsana.lt”) –  31 pkt, 
A. Jankowski („Polonus”) – 30 
pkt, M. Dainorovičius („Teen-
-Team”) – 30 pkt, P. Kaminskas 
(„Herbalife”) – 29 pkt.

PS Drużyna „Sokół” otrzy-
mała jeden faul techniczny, a za-
wodnik tej drużyny A. Tyszkie-
wicz – dwa faule techniczne, zaś 
jego kolega P. Andruszkiewicz 
został ukarany jednym.

SIATKARZE WALCZYLI 
ZAWZIĘCIE
Liderzy w siatkówce musieli 
dobrze popracować, by zdobyć 
zwycięstwo. Drużyna „United” 
miała w ubiegły weekend dwa 
mecze. W pierwszym pokona-
ła siatkarzy z GTK – 3 : 0, na-

tomiast drugie spotkanie miało 
wielce intrygującą końcówkę: po 
finałowym gwizdku „United” 
dosłownie wydarła pierwszeń-
stwo u rywali – drużyny GTK – 
z wynikiem – 3 : 2. 

Siatkarze drużyny „Eisas” 
butnie deklarują, że w tym se-
zonie będą walczyli w finale, 
więc ich rywalom warto dobrze 
się przygotować do zmagań przy 
siatce. Tym bardziej, że swoje 
zamiary chłopaki z tej drużyny 
już pomyślnie realizują: wygra-
li u siatkarzy „Eureki” z wyni-
kiem – 3 : 0.

Z kolei „Polonia” musiała 
po zaciętej walce uznać pierw-
szeństwo „Sztormu”, który uzy-
skał słodkie zwycięstwo – 3 : 2. 
„Sztorm” nie miał też większe-
go problemu podczas gry z dru-
żyną MJB – pokonał ją z wyni-
kiem – 3 : 0.

Centrum Sportowe ZPL
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REGULAMIN VI EDYCJI 

KONKURSU  
„BYĆ POLAKIEM”

 I. Postanowienia ogólne 
§ 1

Dla podtrzymania tożsamości narodowej, po-
staw patriotycznych i społecznych dzieci i mło-
dzieży mieszkającej poza granicami Polski został 
ogłoszony Konkurs „Być Polakiem”.

§ 2 
Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonij-
nych, Fundacja „Świat na Tak”.

§ 3
Cele Konkursu:
1. Uświadomienie i umacnianie tożsamości 

narodowej.
2. Poznanie historii Polski splecionej z histo-

rią swojej rodziny.
3. Kultywowanie języka polskiego.
4. Określenie swojej roli jako Polaka w kraju 

zamieszkania.
5. Ukazanie bogactwa dwukulturowości.

II. Warunki uczestnictwa
§ 4

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzie-
ży mieszkającej poza granicami Polski.

§ 5
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 9-25 lat.

§ 6
Uczestnicy konkursu wybierają jeden z na-

stępujących tematów wg kategorii grupowych: 
Grupa I – wiek 8 – 12 lat – „Bohaterowie pol-

skich książek w podróży dookoła świata”
Grupa II – wiek 13 – 15 lat – „Wniosku-

ję o przyznanie Orderu Uśmiechu Polakowi - 
.…………..……...”

Grupa III – wiek 16 – 18 lat – „PRL we wspo-
mnieniach moich najbliższych”

Grupa IV – wiek 19 – 25 lat – „Aby Polska 
flaga nigdy nie powiewała niżej niż flagi innych 
państw”

[Prezydent Ryszard Kaczorowski]
Grupa V – grupa multimedialna, bez ograni-

czeń wiekowych „20 milionów Polaków rozsia-
nych po całym świecie”

§ 7
Formą prac konkursowych są:
• prace pisemne w języku polskim np. opo-

wiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamięt-
nik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie re-
lacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, 
znajomych lub na podstawie materiałów ar-
chiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży 
filmowych, itp;

prace mogą być wzbogacone ilustracjami i 
zdjęciami;

• multimedialne formy przekazu np. prezen-
tacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej 
lub zawierające polskie tłumaczenie. 

§ 8
1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., 

docx., pdf.) nie mogą być dłuższe niż 15 000 zna-
ków  i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych 
czcionką 12. Należy używać polskich znaków. 
Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

2. Prace multimedialne nie mogą być dłuż-
sze niż 10 minut. Prace te mogą być prze-
słane w formatach .divx, .mov, .avi , .wmv, 
.mpeg, mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w 
formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 
20 slajdów.

§ 9
Sposób przesłania prac do Organizatora:
• elektroniczny na adres  bycpolakiem@

swiatnatak.pl  z podaniem w temacie maila imie-
nia i nazwiska autora pracy oraz tytułu pracy

• na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub 
SD; 

• w formie papierowej na adres: Fundacja 
„Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 
Warszawa z dopiskiem Konkurs „Być Polakiem”.

§ 10
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest 

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej Fundacji www.swiatna-
tak.pl. Prace nadesłane bez wypełnionego for-
mularza nie zostaną zakwalifikowane do oce-
ny przez Jury.

§ 11
Podstawowym kryterium formalnym przyję-

cia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napi-
sanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie 
będą oceniane. Niezbędne jest podanie źródeł, 
z których się korzysta. 

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkur-

su;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa.

§ 12
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym 

terminie do 31 marca 2015 r. 
§ 13

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie interne-
towej Fundacji  pod koniec  maja 2015 r. 

§ 14
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 

do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
§ 15

Nagrody w Konkursie:
• pobyt edukacyjno - kulturalny w Polsce – 

lipiec 2015 r. (po przyznaniu środków finan-
sowych)

• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.

III.  Postanowienia końcowe
§ 16

W przypadku publikacji prac konkursowych 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich 
skracania i redagowania, a także publikacji w 
całości lub we fragmentach w celach promocyj-
nych Konkursu.

§ 17
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną 
umieszczone na stronie internetowej Fundacji 
„Świat na Tak”.

§ 18
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznacz-

ne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo za-

prenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy 
na 2015 rok. Prenumerata na maj będzie trwała do 22 kwietnia. Chcemy zaznaczyć, że 
nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują 
opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wy-
dania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku 
Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Rekrutacja na studia  
w Polsce na warunkach 

stypendialnych 
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie 

uprzejmie informuje, iż termin składania dokumen-
tów na podjęcie studiów w Polsce na warunkach sty-
pendialnych (stypendium rządu RP) został wyzna-
czony na dni od 23 marca do 3 kwietnia 2015 r. w 
godz. 9-13.

Wszystkie informacje na temat zasad ubiegania 
się o stypendium rządu RP znajdują się na stronie 
Ambasady RP w Wilnie: http://www.wilno.msz.gov.
pl/plinformacja_konsularne/rekrutacja_na_studia/

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie przy-
pomina, że każda wizyta w Wydziale musi być po-
przedzona elektroniczną rejestracją, której należy do-
konać na stronie: https://secure.e-konsulat.gov.pl/

Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie
 z polskim językiem nauczania zaprasza dzieci do

klasy pierwszej oraz do grupy przygotowawczej (zerówki)

NASZA SZKOŁA – TO  61 LAT TRADYCJI 
OD 43 LAT – NAJSTARSZY NA LITWIE POLSKI  

LUDOWY ZESPÓŁ
 PIEŚNI I TAŃCA „WILENKA”!

PO LEKCJACH – BEZPŁATNA ŚWIETLICA  
I MOŻLIWOŚĆ ZAJĘĆ W KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ 

Wokalny zespolik „Uśmiech”, chórek „Perełki Wilenki”,
studium taneczne Tomasa Petreikisa oraz możliwość  

odpoczynku i szkolenia 
w turnusie letnim „Šokių studijos stovykla”!

Zastępy harcerskie i drużyna zuchów  
„Uśmiechnięte słoneczka”!

Fachowa pomoc logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego 
i socjalnego!

28 marca (w sobotę) ogłaszamy 
Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych pierwszo-
klasistów, dzieci grupy przygotowawczej (zerów-
ki), ich rodziców, opiekunów, dziadków i wszyst-

kich zainteresowanych.

W PROGRAMIE:
• Przedstawienie uczniów klas czwartych  

„W kabarecie Humorek” 
• Piosenki  w wykonaniu chóru pierwszoklasistów  

„Perełki Wilenki” 
• Tańce towarzyskie uczestników studium tanecznego  

T. Petreikisa
• Piosenki w wykonaniu zespoliku wokalnego „Uśmiech”

• Popisy Polskiego Ludowego Zespołu  
Pieśni i Tańca „Wilenka”

• Zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw, zapoznanie się z na-
uczycielkami, konsultacje ze specjalistami  

(logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym  
i socjalnym) 

Początek imprezy o godzinie 11.00

Adres szkoły: Linkmenų 8, tel.: (8-5)2732230
Informacja o szkole: www.syrokomla.lt

e-mail: rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt
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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 członkom 
Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

WYMIANA LEGITYMACJI

Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno 
poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków ZPL 
osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom 
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy i czwartki 
od godz. 11.00 do 16.00), o ile  ma opłacone składki, może 
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

„Ukraina. Rewolucja god-
ności. Majdan w obiektywach 
polskich dziennikarzy” –  wła-
śnie taki tytuł nosi wysta-
wa, której wernisaż odbył się  
20 marca (potrwa do 30).  
32 plansze z fotografiami ob-
razują wydarzenia, jakie miały 
miejsce na Ukrainie od 21 li-
stopada 2013 roku do 22 lute-
go 2014, kiedy trwały protesty 
na Majdanie w Kijowie. Naj-
pierw pokojowe, potem bar-
dziej radykalne, w końcówce 
– ofiarami padło sto osób.

Przygotowały wystawę re-
dakcja „Kuriera Galicyjskiego” 
wraz z Fundacją „Wolność i De-
mokracja”. Zarówno redaktor 
„Kuriera” Mirosław Rowicki, 
jak i członek Zarządu Fundacji 
Rafał Dzięciołowski zabierali 
głos podczas jej otwarcia. Auto-
rami zdjęć Majdanu są dzienni-
karze z Polski i Ukrainy: Piotr 
Apolinarski, Paweł Boboło-
wicz Konstanty Czawaga, Ra-
fał Dzięciołowski, Konrad Fa-
lęcki, Wojciech Jankowski oraz 
Eugeniusz Sało.  Dwaj ostatni 
byli obecni podczas otwarcia, 
jak i redaktor naczelny gazety 
„Słowo Polskie” Jerzy Wójcicki.

Po obejrzeniu wystawy 
został pokazany kilkuna-
stominutowy film o Majda-
nie oraz odbyła się ponad 
godzinna dyskusja. Zebra-
ni na sali dziennikarze wi-
leńscy oraz wilnianie mieli 
dość sporo pytań do gości. 
Prawda, wbrew oczekiwa-
niom twórców wystawy, że 
pytania będą dotyczyły uka-
zanych obrazów, dyskutan-
ci pragnęli dociec z pomo-
cą gości z Ukrainy, jaka jest 
tam sytuacja obecnie i zna-
leźć odpowiedź na odwiecz-
ne trudne pytanie „kto jest 
winien”, winien tego, że na 
Ukrainie w bratobójczej wal-
ce giną ludzie.

„Rewolucja godności”
Wybijanie się na wolność po 

ponad 20 latach istnienia suwe-
rennego państwa wydawać się 
może dziwne. Sytuacja na Ukra-
inie, suwerennej, ale nie wol-
nej od władzy oligarchów, ko-
rupcji, grabieży byłego majątku 
państwowego wyczerpała cier-
pliwość obywateli – trudno się 
temu dziwić. Oburzać się moż-
na jedynie temu, że fala gniewu 
została cynicznie wykorzystana 
przez polityków – różnych opcji 
zarówno na Wschodzie, Zacho-
dzie, jak i w stolicy. Jak każda 
„rewolucja”, niestety, pochło-
nęła ofiary, zbyt dużo ofiar oraz 
ruinę dużego regionu zwanego 
przez władze w Kijowie „tere-
nami separatystów”. Oskarże-
nia o separatyzm i faszyzm – to 
ulubiona retoryka dwóch stron.

Obserwując wydarzenia z 
odległości, słuchając nie tylko 
„kremlowskiej” i „kijowskiej” 
propagandy, ale też bardziej 
obiektywnych ocen, dochodzi 
się do jednego wniosku: ludzie 
stali się zakładnikami polity-
ków, gorzej – ich ofiarami. A 
przecież mądrość rzetelnych 
polityków polega m. in. na 
tym, by znajdywać takie roz-
wiązania, które nie pociągną 
za sobą ofiar. Wygląda na to, 
że na Ukrainie ich nadal brak.

Podczas dyskusji na pyta-
nie wilnianina, dlaczego nie 
dała pożądanych wyników od-
byta przed laty tzw. „poma-
rańczowa rewolucja”, jeden z 
gości dał, może i prawdziwą, 
ale jakże cyniczną odpowiedź: 
nie doprowadzono jej do koń-
ca, zabrakło  też być może 
ofiar... Czy teraz, kiedy tych 
ofiar jest – według wstępnych 
obliczeń – ponad sześć tysię-
cy, rewolucja, Majdan się po-
wiodą: zlikwidowana zostanie 
korupcja, oligarchowie prze-
staną być udzielnymi książę-
tami, a szeregowi obywatele 

nie będą szukali winowajców 
wszystkich bied, swego ubó-
stwa, wrogów na Wschodzie 
czy Zachodzie i mogli godnie 
żyć. 

Dziś trudno w to uwierzyć. 
Kraj jest w zapaści, zrujnowana 
jest duża część gospodarki, prze-
lana krew podzieliła społeczeń-
stwo. Kto potrafi skutecznie za-
bliźnić te rany. Na ukraińskim 
olimpie, niestety, trudno jest 
obecnie dostrzec wielkich mę-
żów stanu. Ukraina przechodzi 
katharsis. Patrząc na wydarzenia 
w tym kraju, dopiero możemy 
zrozumieć szczęście, które spo-
tkało nas – Polaków i Litwinów, 
żeśmy swoje „rewolucje” przed 
25 laty nie musieliśmy opłacić 
taką tragedią.

Dziś Polska, Litwa i, jak 
podkreślali stanowczo go-
ście, Polacy na Ukrainie po-
pierają „rewolucję godności”. 
Wypada obywatelom zielonej 
Ukrainy życzyć nie tylko wy-
trwałości i zwycięstwa nad od-
wieczną polityką perfidnych 
cyników pod hasłem „dziel 
i rządź”, ale też mądrych, 
uczciwych przywódców, dla 
których życie ludzkie, god-
ność i wolność każdego oby-
watela jest wartością nieza-
przeczalną, jednakową dla 
wszystkich.

Janina Lisiewicz

LUDZIE  
STALI SIĘ  
ZAKŁADNIKAMI 
POLITYKÓW,  
GORZEJ –  
ICH OFIARAMI

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

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

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

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

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

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej
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PODCZAS OTWARCIA WYSTAWY GŁOS ZABIERAŁ REDAKTOR MIROSŁAW ROWICKI

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Raimunda-
sowi GUTAUSKASOWI wiązankę najser-
deczniejszych życzeń

składają członkowie Oddziału ZPL Lau-
da oraz Stowarzyszenia Polaków Kiejdan

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Wiolecie 
SEREIKIENĖ z Kiejdan wszelkiej pomyśl-
ności na niełatwej drodze życia

życzą członkowie Oddziału ZPL Lau-
da, Stowarzyszenia Polaków Kiejdan oraz 
zespołu „Issa”
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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 Jubileuszu 30. Urodzin Siergiejowi SZEPLAKO-
WOWI najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia ro-
dzinnego, ciepła i miłości najważniejszych i najbliższych 
osób, które są obecnie obok i będą w przyszłości.

Członkowie koła ZPL w Tylży oraz Jezioroskiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 85-lecia Pani Marii 
ADOMAITIENĖ z Kiejdan wszelkich łask i opieki Bożej, 
ludzkiego ciepła i radości nas co dzień, spokoju ducha i 
dobrego zdrowia

 życzą członkowie Oddziału ZPL Lauda, Stowarzysze-
nia Polaków Kiejdan oraz zespołu „Issa”

Szanowni Absolwenci XX promocji Szkoły Pedagogicz-
nej w Nowej Wilejce – lata nauki 1961-1965, wychowan-
kowie pani Haliny Kulbickiej i pana Wacława Mozyry. Z 
okazji jubileuszu 50-lecia ukończenia szkoły, 30 maja br. 
organizujemy spotkanie naszego rocznika. Wszystkich 
kolegów prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 860440719; 
2774402; 867122696.   


