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Katyń – Smoleńsk – 
tragiczny splot historii

Kiedy przed pięciu laty cała Polska oraz wszyscy Polacy rozsiani po świecie szykowali się do godnego  
upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, której 70. rocznica miała stać się zarówno oddaniem hołdu  
22 tysiącom bestialsko zamordowanych oficerów, policjantów, żołnierzy KOP, jak i przypomnieniem światu, że 
ten fakt ludobójstwa na ponad 20 tysiącach wziętych do niewoli synach Polski nie został przez sprawców w 
pełni przyznany, a świat z powodu doraźnych interesów i koniunktury politycznej nie nazwał jednoznacznie 
i nie osądził zbrodniarzy, w szczególnym dla narodu polskiego miejscu wydarzyła się kolejna tragedia – uległ 
katastrofie prezydencki samolot Tu-154, na którego pokładzie wraz z ówczesnym prezydentem RP Lechem  
Kaczyńskim zginęło 95 osób. Po raz drugi w najnowszej historii, ziemia smoleńska stała się miejscem zagłady 
elit społeczeństwa polskiego. Prezydenci, senatorowie, księża, przedstawiciele urzędów i organizacji  
społecznych, dowódcy wszystkich rodzajów wojsk, członkowie rodzin katyńskich swą obecnością w Katyniu w 
rocznicę ohydnej stalinowskiej zbrodni mieli oddać hołd i dać świadectwo światu, że Polska pamięta, zawsze 
pamiętała, nawet w najczarniejszych latach komunistycznej propagandy, o ofiarach perfidnej zbrodni.  
Katastrofa samolotu prezydenckiego w dniu 10 kwietnia 2010 roku podczas lądowania o godz. 8 min. 40 
przykuła uwagę całego świata. Świat, po 70 latach, w kontekście reportaży z miejsca katastrofy, usłyszał też o 
zbrodni katyńskiej. Na drodze do ujawnienia prawdy o tej zbrodni Polska złożyła kolejne ofiary. Czcząc ich  
pamięć – ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem – Związek Polaków na Litwie 
wraz z całą społecznością polską, oddał im hołd.
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„RODZINNE ZDJĘCIE” UCZESTNIKÓW UROCZYSTOŚCI PRZY STELACH W ALEI PAMIĘCI NARODOWEJ
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Już od pięciu lat Zwią-
zek Polaków na Litwie 
hołd ofiarom zbrodni 
katyńskiej i katastrofy  

        smoleńskiej oddaje w Zuło-
wie. Właśnie tu, w miejscu uro-
dzin Marszałka  Polski Józefa 
Piłsudskiego, przed pięciu laty, 
opiekujący się tym miejscem 
Związek, postanowił utworzyć 
Aleję Pamięci Narodowej. Ale-
ję, w której zasadzone dęby i 
ustawione stele mają stać się 
upamiętnieniem ludzi i ich 
czynów oraz wydarzeń, któ-
re w historii narodu polskiego 
odegrały ważną rolę i pozosta-
wiły nieprzemijający ślad.

Pierwszy dąb, zasadzony w 
Alei Pamięci Narodowej miał 
upamiętnić ofiary zbrodni ka-
tyńskiej – jednej z najbardziej 
bolesnych kart w historii naro-
du polskiego XX wieku. Kata-
strofa lotnicza prezydenckiego 
samolotu w dniu 10 kwietnia 
2010 roku pod Smoleńskiem 
wprowadziła korekty do  pla-
nów realizatorów tego zamiaru: 
jako pierwsze w Alei znalazły się 
dwa dęby: ku czci ofiar zbrod-
ni z roku 1940 oraz  katastro-

fy samolotowej z 2010. Zosta-
ły one uroczyście zasadzone po 
miesiącu od dnia katastrofy – w 
dniu 8 maja. Podczas uroczysto-
ści, poświęconych przypadającej 
75. rocznicy urodzin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, obchodom 
zakończenia II wojny światowej, 
w obecności licznie przybyłych 
rodaków, kombatanci, posłowie 
z ramienia AWPL, przedstawi-
ciele harcerstwa, polskich orga-
nizacji twórczych i społecznych, 
działacze Związku Polaków na 
Litwie, wzięli udział w zasadze-
niu młodych dąbków w powsta-
jącej Alei, a zespół „Wilenka” 
zaintonował „Gaude Mater Po-
lonia”.

Podczas kolejnych uro-

czystości w Zułowie – w dniu  
15 sierpnia 2010, w  90. rocz-
nicę Bitwy Warszawskiej i 
Święta Wojska Polskiego, przy 
już zieleniejących dąbkach zo-
stały ustawione i wyświęcone 
pamiątkowe stele. Napisy na 
nich brzmią: 

„Bogarodzico! Dziewico! / 
Wolnego ludu krew / Zanieś 
przed Boga tron”.  Dąb pa-
mięci Rodaków – ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej, dokonanej w 
1940 roku przez oprawców z 
NKWD. Hołd Związku Pola-
ków na Litwie w 70. rocznicę 
tego ludobójstwa. A. D. 2010.”

„…lecz gdyby Pan / nie 
dał wzejść zorzy z krwi na-
szych ran, / to jeszcze w wa-

szej piersi jest krew / na nowy 
świętej Wolności siew”. Dąb 
pamięci Lecha Kaczyńskiego 
– Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Sygnatariusza Karty 
Polaka oraz 95 ofiar katastro-
fy lotniczej pod Smoleńskiem 
w dniu 10 kwietnia 2010 roku. 
W hołdzie Związek Polaków 
na Litwie. A. D. 2010”.

Właśnie do Zułowa, by w 
Alei Pamięci Narodowej, przy 
stelach poświęconych ofiarom 
tych dwu tragicznych w dzie-
jach narodu wydarzeń oddać 
im hołd, składając wieńce i za-
palając znicze, zaprosił Roda-
ków prezes Związku Michał 
Mackiewicz. Swą obecnością 
uroczystości w Zułowie za-

szczycił kierownik wydzia-
łu konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie, radca-mini-
ster Stanisław Cygnarowski. 
Oddać hołd rodakom wraz z 
przedstawicielami Święciań-
skiego Oddziału Rejonowego 
ZPL przybyła jego prezes, wi-
ceprezes Związku Irena Bej-
nar, prezes Wileńskiego Od-
działu Miejskiego ZPL Alicja 
Pietrowicz, pracownicy biu-
ra ZPL oraz młodzież z Wil-
na i Landwarowa, która od lat 
aktywnie uczestniczy w pra-
cach porządkowych w Zuło-
wie (Konrad Błażewicz, Lech 
Jankowski, Zbigniew Butkie-
wicz i Andrzej Tomaszewicz). 
W uroczystościach wzięła też 

Katyń – Smoleńsk – tragiczny splot historii

PREZES ZPL  
PRZYPOMNIAŁ  
ZEBRANYM  
O OFIARACH 
TRAGICZNYCH  
WYDARZEŃ  
SPRZED 75 I 5 LAT
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UCZNIOWIE GIMNAZJUM „ŻEJMIANA” UWAŻNIE SŁUCHALI OPOWIADANIA PREZESA ZPL O ALEI PAMIĘCI NARODOWEJ

fot. Paweł Stefanowicz

UROCZYSTA CHWILA SKŁADANIA WIEŃCÓW

ZNICZ PRZY STELI UPAMIĘTNIAJĄCEJ OFIARY  
KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ ZAPALA KONSUL  
GENERALNY STANISŁAW CYGNAROWSKI
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„Syrokomlówka” walczy o akredytację
W poniedziałek, 13 kwietnia, społeczność Wileńskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli 
zorganizowała wiec przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Litwy, na którym żądano od ministra 
resortu, by złożył podpis pod rozporządzeniem o akredytowaniu programów kształcenia klas 
11-12 i w ten sposób otworzył drogę do powstania tzw. długiego gimnazjum. 

Zgodnie z założeniami refor-
my oświaty, do roku szkolnego 
2015-2016 na Litwie nie ma być 
szkół średnich. Placówki oferu-
jące wykształcenie na poziomie 
szkoły średniej mają zostać zre-
organizowane: po uzyskaniu 
akredytacji mogą uzyskać sta-
tus gimnazjum bądź zostać prze-
kształcone w szkoły podstawo-
we lub progimnazja.

Należy zaznaczyć, że do-
tychczas pomyślnie proces 
akredytacji na gimnazja prze-
szło wiele szkół polskich na 
Wileńszczyźnie. W rejonie so-
lecznickim status ten uzyskało  
5 placówek: w Solecznikach, Ja-

szunach, Ejszyszkach, Turgie-
lach, Butrymańcach. W  rejonie 
wileńskim – 9, m. in. w Rudo-
minie, Niemenczynie, Pogirach 
(polsko-litewskie), Kowalczu-
kach, Rukojniach, Mejszagole, 
Czarnym  Borze i in. W troc-
kim – miano gimnazjum uzyska-
ła Szkoła Średnia im. H. Sien-
kiewicza w Landwarowie.

W stolicy do grona istnieją-
cych od kilkunastu lat gimna-
zjów im. A. Mickiewicza oraz 
im. Jana Pawła II, dołączyło 
przed rokiem Gimnazjum im. 
J. I. Kraszewskiego, które zosta-
ło tzw. długim gimnazjum (po-
siadającym klasy przygotowaw-

cze, początkowe, podstawowe i 
średnie), jako szkoła na obrze-
żach miasta. O status  długiego 
gimnazjum ubiegają się również 
szkoły średnie: im. J. Lelewela, 
im. Sz. Konarskiego, w Lazdynai 
i Grzegorzewie oraz jedna z naj-
większych szkół średnich miasta 
– im. Wł. Syrokomli.

Wileńska Szkoła Średnia im. 
Wł. Syrokomli do statusu gim-
nazjum szykuje się od dwóch lat. 
By uzyskać akredytację na tzw. 
długie gimnazjum, szkoła po-
stanowiła realizować program 
nauczania i wychowania opar-
ty na wartościach chrześcijań-
skich.  Jeszcze w grudniu 2014 
r. założyciel szkoły – samorząd 
m. Wilna – skierował do MOiN 
wniosek o akredytację tej placów-
ki. Nowy status szkoły zakłada  
m. in. przekształcenie jej z pla-
cówki budżetowej w instytucję 

udział grupa uczniów klas 8. 
i 10. Gimnazjum „Żejmiana” 
w Podbrodziu wraz z wice-
dyrektor, historykiem Tere-
są Kuźmicką oraz polonistką 
Danutą Biesikirską. Młodzież 
z Podbrodzia, tak samo jak 
ich koledzy praktycznie ze 
wszystkich szkół polskich na 
Wileńszczyźnie, miała tego 
dnia „Lekcję Katyńską” (w ra-
mach programu edukacyjnego 
„Katyń – ocalić od zapomnie-
nia”). W Zułowie odwiedzi-
li oni Dąb Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zasadzony tu w  
1937 roku oraz zapoznali się 
z bohaterami i wydarzeniami 
upamiętnionymi na stelach 
w Alei Pamięci Narodowej, 
ustawili przy nich zapalone 
znicze.

Po uroczystym złożeniu 
wieńców przy stelach upamięt-
niających ofiary zbrodni katyń-
skiej i katastrofy smoleńskiej 
przez radcę-ministra Stanisła-
wa Cygnarowskiego, delegację 
ZPL na czele z prezesem Micha-
łem Mackiewiczem oraz przed-
stawicieli Gimnazjum „Żejmia-

ściach Wileńszczyzny. 13 kwiet-
nia, w Dniu Katyńskim, na placu 
przed Szkołą Średnią im. św. Jana 
Bosko w Jałówce w rejonie wileń-
skim, na kopcu z kamieni zosta-
ła umieszczona tablica upamięt-
niająca ofiary zbrodni katyńskiej 
oraz katastrofy smoleńskiej. Bę-
dzie ona przypominała młodym 
pokoleniom o tragicznych kar-
tach historii narodu, które mają 
służyć przestrogą przed zbrod-
niczymi zamiarami.

Janina Lisiewicz
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UCZNIOWIE NA WIECU BRONILI PRAWA SWOJEJ SZKOŁY  
DO STATUSU GIMNAZJUM

Katyń – Smoleńsk – tragiczny splot historii
na”, prezes ZPL przypomniał 
zebranym o ofiarach tragicz-
nych wydarzeń sprzed 75 i  
5 lat oraz opowiedział o idei 
odbudowy Zułowa, zaprasza-
jąc młodzież do odwiedza-
nia tego miejsca oraz brania 
udziału w jego porządkowa-
niu. Przybyłym członkom ZPL 
oraz młodzieży za pamięć o sy-
nach narodu polskiego dzięko-
wał konsul generalny Stanisław 
Cygnarowski. 

Młodzież oraz goście zosta-
li zaproszeni do wspólnego po-
lowego obiadu. Po uroczystości 

członkowie ZPL zabrali się do 
pierwszych w tym sezonie prac 
porządkowych w Zułowie.

* * *
W dniu 10 kwietnia –  

5. rocznicy katastrofy smoleńskiej 
– Jego Ekscelencja Ambasador RP 
w Republice Litewskiej Jarosław 
Czubiński zaprosił Rodaków do 
wzięcia udziału we Mszy św. w 
intencji ofiar zbrodni katyńskiej 
oraz katastrofy smoleńskiej do 
kościoła pw. św. Rafała Archanio-
ła w Wilnie. Mszę świętą wraz z 
proboszczem Mirosławem Gra-
bowskim koncelebrował tego 

dnia ksiądz profesor Stanisław 
Koczwara, który przemawiając 
do wiernych podkreślił, że ofia-
ry tych dwóch tragicznych wy-
darzeń łączy miłość do Ojczyzny. 
To właśnie w kościele pw. św. Ra-
fała Archanioła znajduje się tabli-
ca upamiętniająca ofiary zbrodni 
katyńskiej, również z Wileńsz-
czyzny. Została tu umieszczona 
przed siedmioma laty. 

Uroczystości, podczas któ-
rych oddawano hołd ofiarom tra-
gicznych wydarzeń  sprzed 75 
i 5 lat odbyły się w minionych 
dniach w różnych miejscowo-

PIERWSZE W ALEI 
ZNALAZŁY SIĘ  
DWA DĘBY:  
KU CZCI OFIAR 
ZBRODNI Z ROKU 1940 
ORAZ KATASTROFY 
SAMOLOTOWEJ Z 2010

fot. Jerzy Karpowicz

PODCZAS MSZY ŚW. W WILEŃSKIM KOŚCIELE PW. ŚW. RAFAŁA ARCHANIOŁA
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W LUTYM BR. 
OBCHODZONO 
W MACIERZY 40. 
ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA 
PIERWSZEGO W 
POLSCE UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU

użytku publicznego, o czym 
zdecydowała Rada stołeczna  
1 kwietnia br. 

Niestety, MOiN zwleka z 
wpisaniem Syrokomlówki do 
planu akredytacji na pierw-
sze półrocze. W związku z tym 
społeczność szkoły postanowi-

ła zorganizować wiec przed  re-
sortem oświaty. Jak napisano 
w oświadczeniu nawołującym 
do udziału w wiecu: „My, ro-
dzice uczniów Szkoły Średniej 
im. Wł. Syrokomli jesteśmy za-
niekopojeni sytuacją związaną 
z akredytacją naszej szkoły. Za-

równo samorząd m. Wilna, jak i 
dyrekcja szkoły, dokonała wszel-
kich formalności i placówka na-
sza odpowiada wszelkim wymo-
gom związanym z akredytacją 
(...) Jednak decyzji MOiN wciąż 
nie ma, co negatywnie wpływa 
na atmosferę w szkole i w jakimś 

stopniu utrudnia spokojny pro-
ces nauczania (...)”.

Ten niepokój podkreślony w 
oświadczeniu, m. in. spotęgo-
wany został wypowiedzią byłe-
go sławetnego ministra oświaty 
Gintarasa Steponavičiusa, który 
ostatnio rzekł, że szkoła ta bę-
dzie musiała zadowolić się sta-
tusem podstawówki. Dlaczego 
jedna z najstarszych, najliczniej-
szych i plasujących się w czołów-
ce szkół polskich ma  „zadowo-
lić się statusem podstawówki” 
liberał Steponavičius nie ra-
czył sprecyzować, ale skutecz-
nie zasiał niepokój, bowiem to 
właśnie liberałowie za kilka dni 
będą rządzili w stolicy.

W związku z tym, społecz-
ność szkoły postanowiła wy-
stosować odezwę do ministra 
oświaty Dainiusa Pavalkisa, któ-
rą postanowiono wręczyć pod-
czas wiecu przed MOiN.

Uczniowie, nauczyciele 
oraz rodzice (ogółem ponad  
200 osób) przybyli w ponie-
działkowe popołudnie przed 
gmach ministerstwa. Uzbroje-
ni w plakaty, które głosiły o de-
terminacji społeczności szkol-
nej: „Nikt nie zniszczy naszej 

średniej szkoły: ani sowieci, ani 
Steponavičius!”, „Czekamy na 
akredytację!” cierpliwie w stru-
gach deszczu udowodnić stara-
li się urzędnikom, dlaczego ich 
szkoła godna jest miana gim-
nazjum. Głos zabierali rodzi-
ce: panie Renata Kratkowska-
-Guszcza i Stasė Vilkevičienė 
mówiły o historii i tradycjach 
szkoły, ciągłości pokoleń, kiedy 
to do powstałej na początku lat  
50. i status szkoły średniej ma-
jącej od 1954 roku placówki  
kolejne roczniki absolwentów 
przyprowadzają swoje dzieci, 
wnuków i prawnuków. Pani Re-
nata też jest absolwentką szkoły, 
zaś mąż pani Vilkevičienė (jest 
ona Litwinką) oraz liczni przed-
stawiciele rodziny byli uczniami 
tej szkoły.

Mówcy przypomnieli, że to w 
„Syrokomlówce” został założo-
ny pierwszy na Wileńszczyźnie 
ludowy szkolny zespół „Wilen-
ka”, zbliżający się do chlubnej 
daty – jubileuszu 45-lecia. Jego 
członkowie mówili o więzach ja-
kie ich łączą – dzieci i młodzież 
od 6 do 30 lat – oraz artystycz-
nych sukcesach zespołu.

O tradycjach harcerskich 

Polski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Wilnie został za-

proszony na II Kongres UTW, 
który odbywał się w Warszawie. 
W skład naszej delegacji weszły 
dwie osoby: rektor Uniwersyte-
tu doc. dr Ryszard Kuźmo oraz 
niżej podpisana. Po przybyciu 
do Warszawy zostaliśmy za-
kwaterowani w Domu Pielgrzy-
ma „Amicus” na Żoliborzu. Po 
Mszy św. spotkaliśmy się z pa-
nią Andżeliką Walaszek-Po-
korą. Pod jej przewodnictwem 
udaliśmy się wraz z przedsta-
wicielami wszystkich UTW ze 
Wschodu: Litwy, Łotwy, Biało-
rusi, Ukrainy i Mołdowy do Te-
atru „Sabat”, gdzie mogliśmy 

obejrzeć spektakl „A to jest mi-
łość”. Teatr ten należy do Mał-
gorzaty Potockiej – legendarnej 
tancerki, choreografa i twórczy-
ni baletu. To jedyny taki teatr 
w Polsce – z olśniewającą rewią, 
wspaniałymi piosenkami i po-
pisami największych gwiazd 
współczesnych scen. Pani Mał-
gorzata Potocka razem ze śpie-
wakiem Iwo Orłowskim planu-
ją stworzyć na terenie Teatru 
„Sabat” (w Warszawie, przy ul. 
Foksal) wspólnie z UTW Szko-
ły Głównej Handlowej eksklu-
zywny Klub Seniorów – miejsce 
twórcze i przyjazne seniorom.

Po tak duchowo i twórczo 
spędzonej niedzieli, kolejnego 
dnia czekało na nas otwarcie 
II Kongresu UTW w Teatrze 
Wielkim w Warszawie. Wstęp-
ne przemówienie miała prezes 
Fundacji „Ogólnopolskie poro-
zumienie UTW” pani Katarzy-
na Lewkowicz. Podziękowała 
ona parze prezydenckiej za pa-
tronat nad Kongresem i wzię-
cie udziału w jego inauguracji. 
Zaznaczyła, że w Polsce działa 
obecnie 520 UTW, w których 
jest 150 tysięcy słuchaczy. Ten 
wskaźnik należy do najwięk-
szych w Europie.

Kolejnym mówcą na gre-
mium seniorów był Michał 
Szczerba – przewodniczący 
Sejmowej Komisji Polityki Se-

nioralnej. Pan Szczerba opo-
wiedział o ogromnej roli w 
działalności seniorów śp. pro-
fesor Haliny Szwarc. W lutym 
br. obchodzono w Macierzy 
40. rocznicę założenia pierw-
szego w Polsce Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Mnogość 
uniwersytetów oraz tak licz-
ne uczestnictwo w nich senio-
rów jest zasługą pani profesor 
– gerontologa i społeczniczki. 
Uchwałę w sprawie upamięt-
nienia pani profesor przyjął 
Sejm RP. Pierwszy UTW – na 
warszawskich Bielanach funk-
cjonuje do dziś i obecnie nosi 
imię założycielki. Uchwałą 
Rady Miasta Warszawa ron-
do na Żoliborzu  również nosi 
teraz imię profesor Haliny 
Szwarc. Zaś przyznana nagro-
da zostanie wręczona synowi 
pani profesor – Andrzejowi.

Pan Michał Szczerba oznaj-
mił, że obecnie powstaje Ogól-
nopolski Parlament Seniorów i 
zachęcił do współpracy wszyst-
kie UTW w kraju.

Inaugurując pracę II Kon-
gresu pani prezydentowa 
Anna Komorowska pozdro-
wiła wszystkich jego uczestni-
ków i życzyła owocnej pracy. 
Wysokie odznaczenia pań-
stwowe za całokształt pracy i 
zaangażowanie w działalność 
UTW w ciągu 40 lat wręczył 

seniorom prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. Złoty Krzyż Za-
sługi został przyznany sześciu 
osobom, wśród których znala-
zła się również Elżbieta Iwa-
nicka, która ukończyła 94 lata. 
Podczas krótkiego wystąpienia 
prezydent RP mówił o polityce 
demograficznej i aktywności 
międzypokoleniowej.

Następnie zostały wręczo-
ne dyplomy konkursu na ho-
norowe wyróżnienia „Wiel-
ka Osobowość Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku”. Otrzymu-
ją je wybitne osoby, które bez-
pośrednio nie są związane z 
działalnością uniwersytetów, 
jednak swoją pracą społeczną 
i zawodową wniosły szczegól-
ny i znaczący wkład w działa-
nia na  rzecz osób starszych, a 
szczególnie w rozwój UTW. Or-
ganizowania kolejnych edycji 
konkursu podjęła się Fundacja 
„Ogólnopolskie Porozumienie 
Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku” na czele z prezes Krystyną 
Lewkowicz. Dyplom „Osobo-
wość Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku” otrzymała prezydent 
miasta stołecznego Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz. Sa-
morząd od 2007 roku wspiera 
finansowo działalność UTW, 
działa też komisja dialogu spo-
łecznego, a stołeczny samorząd 

został uznany za przyjazny se-
niorom. Zabierając głos pani 
Hanna Gronkiewicz-Waltz po-
wiedziała, że jest przywiązana 
do polityki senioralnej, ponie-
waż jedna jej babcia przeżyła 
97, zaś druga – 93 lata. Doda-
ła, że: „Najważniejsze – to mą-
drość i doświadczenie życiowe 
przekazane następnym pokole-
niom”. W Warszawie obecnie 
działają 34 UTW.

Kolejne dyplomy zostały 
wręczone Mieczysławowi Au-
gustynowi – senatorowi RP, 
przewodniczącemu Senackiej 
Komisji Rodziny, Polityki Se-
nioralnej i Społecznej, profe-
sorowi Piotrowi Błędowskiemu 
ze Szkoły Głównej Handlowej, 
przewodniczącemu Towarzy-
stwa Gerontologicznego. Pan 
profesor jest nie tylko założy-
cielem UTW na SGH , ale też 

„Syrokomlówka” walczy o akredytację

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku
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MIEJMY NADZIEJĘ,  
ŻE UDA SIĘ SPOŁECZNOŚCI 
SZKOLNEJ I URZĘDNIKOM 
MINISTERIALNYM 
DOJŚĆ DO WSPÓLNEGO 
MIANOWNIKA

doradcą Senatu ds. UTW.
Seniorów witała oraz gra-

tulowała odznaczeń wicemar-
szałek Sejmu – pani Elżbieta 
Radziszewska.

Podczas obrad Kongresu 
oprócz już wymienionych osób 
głos zabierali i mówili o polity-
ce Państwa Polskiego wobec se-
niorów minister pracy i polity-
ki socjalnej, minister zdrowia, 
prezydent Płocka oraz profesor 
Bolesław Smoleński.

Dzień obrad uwieńczyło 
przyjęcie końcowych dekla-
racji i nakreślenie perspektyw 
rozwoju do 2020 roku.

W ramach programu roz-
rywkowego mieliśmy możność 
wysłuchać recitalu wspaniałej 
piosenkarki Ireny Santor.

Kolejnego dnia pobytu w 
Warszawie zostaliśmy zapro-
szeni do odwiedzenia Senatu. 
Zwiedziliśmy salę posiedzeń. 
Tu ujrzeliśmy replikę przed-
wojennego sztandaru prezy-
denta RP. Dowiedzieliśmy się 
też, że godło i laska marszał-
kowska zostały wykonane i 
podarowane Senatowi przez 
Cech Rzemiosł Artystycznych 
Warszawy z okazji 200. rocz-
nicy Konstytucji 3 Maja. Na 
drzewcu laski, które jest z ma-
honiu i ozdobione podłużnym 
żebrowaniem ze srebrzonych 
metalowych prętów są daty:  
3 V 1791 r. (Konstytucja  
3 Maja); 11 XI 1918 r. (odzy-
skanie niepodległości) oraz 4 
 VI 1989 r. (pierwsze wol-

ne wybory do Senatu). Laskę 
wieńczy korona piastowska 
Kazimierza Wielkiego ozdo-
biona 4 bursztynami.

Wzięliśmy również udział 
w posiedzeniu Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności  z Pola-
kami za Granicą oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i 
Społecznej. Posiedzenie otwo-
rzył senator Andrzej Person.

Od seniorów uczestniczyli 
przedstawiciele Polskich UTW 
zza wschodniej granicy: z Li-
twy (6 UTW), Łotwy, Białoru-
si, Ukrainy i Mołdowy.

Senator Mieczysław Augu-
styn mówił o znaczeniu Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku 
dla podtrzymania polskości i 
rozwoju osobistego Polaków 
za granicą.

Następnie wystąpiła pani 
Elżbieta Iwanicka, która mó-
wiła o współpracy z uniwersy-
tetami z Europy Wschodniej, 
które były założone jako filie 
UTW Warszawa-Mokotów, 
mówiła też o pomocy meryto-
rycznej i praktycznej tym uni-
wersytetom, o okazaniu im po-
mocy finansowej.

Kolejno głos zabiera-
li przedstawiciele UTW ze 
Lwowa, w którym uniwersy-
tet świętował niedawno swoje 
dwudziestolecie. Przemawiała 
jego kierownik doc. dr nauk 
med. Ewelina Hrycaj-Mala-
nicz. Współpracujemy z tym 
uniwersytetem, odwiedzamy 
się nawzajem. Współdziałamy 

również z Polskim UTW przy 
„Macierzy Szkolnej” w Grod-
nie, którym kieruje Barbara 
Fustoszenko.

Rektor PUTW w Wilnie 
doc. dr Ryszard Kuźmo mó-
wił o osiągnięciach PUTW w 
ciągu minionych 20 lat pra-
cy i o perspektywach dalsze-
go działania. M. in. doc. Ry-
szard Kuźmo był też obecny  
na I Kongresie, podczas któ-
rego jako jedyny reprezento-
wał Polaków z Litwy. Rektor 
przypomniał, że PUTW wy-
grał konkurs „Mnożenie przez 
dzielenie. Edukacja dla inte-
gracji”. Dzięki temu słuchacze 
PUTW mieli możliwość zwie-
dzić Danię i Szwecję. Zaś dzię-

ki wsparciu Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Wilnie 
mogliśmy zorganizować wy-
jazd autokarem większości 
naszych słuchaczy „Szlakiem 
Jagiellońskim”. Z propozycją 
zacieśniania współpracy zwró-
cił się do nas prezes-dyrektor 
UTW Warszawa-Mokotów 
prof. PAN dr hab. Zbigniew 
Romek, a senator RP Mieczy-
sław Gil, który się bardzo za-
ciekawił naszą wyprawą „Szla-
kiem Jagiellońskim”, również 
zaproponował ściślejszą współ-
pracę.

Na spotkaniu głos zabierał 
też Antoni Edward Jankowski 
– prezes PUTW w Soleczni-
kach. Delegacja z Solecznik: 

Antoni Jankowski i Alicja Gry-
gorowicz przybyła do Warsza-
wy razem z nami. Dobrą wia-
domością zarówno dla nich, 
jak i seniorów z Dyneburga 
(Łotwa) było to, że otrzyma-
ją dofinansowanie swej dzia-
łalności na bieżący rok przez 
MSZ RP.

Mieliśmy też możność wy-
słuchać wystąpienia dyrektor 
Polskiego Domu w Bielcach 
Eweliny Masarowej. Obecnie 
są prowadzone prace nad orga-
nizacją UTW w Bielcach, któ-
rego prezesem jest pani Irena 
Iwasyna.

Helena Paszuk
kronikarz PUTW

opowiadali członkowie żeńskiej 
19 Wileńskiej Drużyny Harce-
rek „Pasieka” im. Anny Dydyń-
skiej-Paszkowskiej oraz męskiej 
1 Wileńskiej Drużyny „Trop” 
im. Andrzeja Małkowskiego.

O możliwości realizacji 
swych aspiracji i zdolności w 
ojczystej szkole mówiła też 
uczennica klasy 10. Występu-
jący podkreślali, że właśnie tu, 
w wybranej przez siebie szkole 
chcą się uczyć od klas początko-
wych do matury.

Dziś Szkoła im. Wł. Syro-
komli kształci 866 uczniów w 37 
kompletach klasowych. Opieku-
je się nimi i uczy około stu pe-
dagogów. Szkołę tę w ciągu sze-
ściu dziesięcioleci opuściło 56 
promocji. Placówka ta może się 
szczycić tym, że studia wyższe 
wybiera zdecydowana większość 
absolwentów – w ostatnim roku 
stanowili oni 86 proc. i szkoła w 

rankingu placówek oświatowych 
republiki znalazła się w pięćdzie-
siątce najlepszych.

Historia tej szkoły ma zarów-
no chlubne jak i trudne karty: 
jako jedna z pierwszych w Wilnie 
ubiegała się o imię patrona, zaś 
w drugiej połowie lat 60. rodzi-
ce wraz z nauczycielami potra-
fili obronić prawo do istnienia 
polskiej szkoły w tej części mia-
sta i nawet dopiąć wybudowa-
nia nowego jej gmachu. Udało 
się im to osiągnąć w sowieckiej 
rzeczywistości. Czy w realiach 
demokratycznego państwa uda 
się  zachować od 61 lat dającą 
świadectwa maturalne polską 
placówkę na Śnipiszkach? Kie-
rując do ministra oświaty ode-
zwę żywią nadzieję, że rzetelna 
praca pedagogów, dążenia mło-
dzieży i nadzieje rodziców zosta-
ną uwzględnione w decyzji mi-
nisterstwa i nastąpi akredytacja 
gimnazjum im.Wł. Syrokomli.

W odezwie do szefa resor-
tu oświaty, odczytanej na wiecu 
przez przewodniczącego Rady 
Szkoły Wiktora Łowczyka, a 
podpisanej przez przewodniczą-
cą związków zawodowych na-
uczycieli Marię Rynkiewicz oraz 
prezeskę samorządu uczniow-
skiego Emilię Dzisiewicz mówi 
się, iż Wileńska Szkoła Średnia 
im. Wł. Syrokomli jest najwięk-

szą placówką polskiej mniejszo-
ści narodowej, która stosuje w 
swej pracy elementy wychowa-
nia w duchu katolickim, opie-
ra je na chrześcijańskich war-
tościach i tradycjach. Szkoła 
posiada  wieloletni dorobek, 
a wychowanie jest skierowane 
nie tylko na jakość nauczania, 
ale też na wszechstronny roz-
wój osobowości i wartości du-
chowych.

W odezwie podkreśla się, 
iż w tym roku szkolnym po-
biera tu naukę 866 uczniów. 
W drugiej grupie nauczania 
podstawowego jest 7 komple-
tów klasowych (średnio po 
26 uczniów), zaś na poziomie 
średniego nauczania – 5 kom-
pletów klasowych (średnio – 
27 uczniów). W roku szkol-
nym 2015- 2016 odpowiednio 
średnia liczba uczniów w tych 
kompletach ma stanowić 27 i  
29 osób. Zaznacza się również 
to, że szkoła odpowiada ogólnym 
kryteriom stosowanym wobec 
szkół prowadzących program 
ogólnego nauczania, które zo-
stały ustanowione dla szkół re-
alizujących formalne programy 
nauczania oraz zasadom two-
rzenia sieci tych szkół, zatwier-
dzonym na podstawie Uchwały  
nr 768 z dnia 29 czerwca 2011 
roku rządu RL, zawartym w 

punktach 23.5.3.4. i 25. Ak-
centuje się również to, że szko-
ła dwukrotnie uzyskała dodat-
nie oceny komisji samorządu m. 
Wilna, co do przygotowania do 
akredytacji i  Rada samorządu 
poparła dążenia szkoły do akre-
dytacji na gimnazjum.

W końcowych słowach ode-
zwy szkolna społeczność pro-
si szanownego ministra o nie-
zwłoczne podpisanie rozkazu 
o akredytacji. 

Po odczytaniu treści odezwy 
delegacja, składająca się z osób, 
których podpisy znalazły się pod 
nią, udała się do gmachu mini-
sterstwa. Czekając na jej powrót, 
chór „Wilenki” wykonał kil-
ka piosenek (w tym ludową li-
tewską) oraz został odśpiewany 
hymn „Syrokomlówki”.

W rozmowie z wiceminister 
Genoveitą Krasauskienė przed-
stawiciele szkolnej społeczności 
usłyszeli rozważania o tym, że 
instytucja użyteczności publicz-
nej o takiej orientacji wycho-
wawczej powinna się zatrosz-
czyć o dodatkowego udziałowca 
(obok samorządu). Wygląda na 
to, że resort odmiennie odczy-
tał decyzję (w odróżnieniu od 
społeczności szkolnej i Rady 
samorządu) o wyborze mode-
lu szkoły. Syrokomlówka nie 
ma być szkołą katolicką, tyl-

ko placówką, która będzie kie-
rowała się i akcentowała war-
tości chrześcijańskie. Właśnie 
taki model, w świetle uchwały 
rządowej, m. in. wydanej przez 
byłego ministra oświaty Stepo-
navičiusa, daje prawo do posia-
dania jednego udziałowca. Jak 
zaznaczyli członkowie delegacji, 
wyjaśnienie odmiennego trak-
towania zaistniałej sytuacji wy-
maga dodatkowych konsulta-
cji z prawnikami. Jak zapewnili 
urzędnicy resortu, po wyjaśnie-
niu niejasności, „Syrokomlów-
ka” ma szansę na akredytację 
jeszcze w maju. 

Miejmy nadzieję, że uda się 
społeczności szkolnej i urzęd-
nikom ministerialnym dojść do 
wspólnego mianownika. Chce 
się też wierzyć, że odmienne in-
terpretacje uchwały rządu wyni-
kają z biurokratycznych zawi-
łości, a nie ze złej woli, o czym 
gorąco zapewniali urzędnicy.

A tak na marginesie: chciało-
by się po raz kolejny zaapelować 
do kierowników polskich placó-
wek oświatowych, by od dekla-
rowania przeszli do rzeczywiste-
go współdziałania i realizowania 
korzystnych dla całej polskiej 
społeczności Wilna, a nie oso-
bistych ambicji, rozwiązań.

Janina Lisiewicz

fot. archiwum
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16 - 22 kwietnia 2015 r., nr 15 (1156) www.zpl.lt6

To w tym domku siostra Fau-
styna miała wizje w postaci roz-
mów z Panem Jezusem. To w 
Wilnie podczas objawień 13-14 
września 1935 roku Pan Jezus po-
dyktował dla niej słynną koronkę 
do Miłosierdzia Bożego, tłuma-
cząc jednocześnie sposób jej od-
mawiania. To właśnie w naszym 
mieście znana dziś na całym świe-
cie apostołka Miłosierdzia Bożego 
mogła wreszcie wykonać nakaz 
Pana Jezusa namalowania Jego 
wizerunku.

Stało się to możliwe dzięki 
zrozumieniu oraz pomocy spo-
wiednika i kierownika duchowe-
go sióstr, księdza profesora Mi-
chała Sopoćki. Duszpasterz ten 
znalazł też wykonawcę obrazu 
Chrystusa Miłosiernego. We-
dle wskazówek siostry Faustyny 
uczynił to w pierwszej połowie 
1934 roku wileński malarz Eu-
geniusz Kazimirowski.

Dzieje oryginału płótna z wi-
zerunkiem ubranego w białe sza-
ty Chrystusa, z których uchyle-
nia na piersiach wychodziły dwa 
wielkie promienie – jeden czer-
wony, a drugi blady, są niezwykłe. 
Chodzi o to, że władze kościelne 
z dużą dozą ostrożności odniosły 
się do widzeń siostry Faustyny, a 
co za tym idzie – do zatwierdzenia 
kultu Miłosierdzia Bożego. Tylko 
dzięki konsekwentnej postawie 
ks. Michała Sopoćki zawieszony 
pierwotnie przodem do ściany 
w jednym z korytarzy klasztoru 

Ku chwale Jezusa Miłosiernego

bernardynek obraz w roku 1935 
został publicznie wystawiony – 
początkowo w oknie krużganku 
Sanktuarium Matki Bożej Miło-
sierdzia, a potem kolejno w po-
bernardyńskim kościele św. Fran-
ciszka i św. Michała, gdzie przez 
wiele lat odbierał cześć wiernych.

Dalsze jego dzieje w wielu 
miejscach mają wręcz detekty-
wistyczny posmak. Gdy w roku 
1948 władze sowieckiej Litwy w 
ramach totalnej ateizacji zamknę-
ły wybudowaną swego czasu z 
fundacji Lwa Sapiehy świątynię, 
wycięte z ramy płótno potajem-
nie przeniesiono do mieszkania 
wilnianki Janiny Rodziewicz, 
która niebawem nie uniknęła  
NKWD-owskich wywózek. W 
roku 1956 po powrocie z so-
wieckiego łagru, a przed tzw. re-
patriacją do Polski przekazuje ona 
gruntownie odnowiony obraz do 
kościoła pw. Ducha Świętego.

Ponieważ nie doczekał się on 
tutaj należnej czci, wypatrzony 
przez Józefa Grasewicza – pro-
boszcza parafii w Nowej Rudzie 
nieopodal Grodna, znalazł się w 
tamtejszej świątyni. Gdy w latach 
70. ubiegłego stulecia takoż ko-
munistyczne władze białoruskie 
postanowiły przekształcić nowo-
rudzki kościół na magazyn, by nie 
wzbudzić ich podejrzenia zrobio-
no kopię, która pozostała w ko-
ściele w Nowej Rudzie, a orygi-
nał po kryjomu sprowadzono do 
Wilna. Decyzją ówczesnego ks. 

proboszcza kościoła pw. Ducha 
Świętego Aleksandra Kaszkiewi-
cza został on zawieszony na bocz-
nym filarze naprzeciw ambony. 
To właśnie przed nim podczas wi-
zyty na Litwie w dniu 5 września 
1993 roku modlił się papież Jan 
Paweł II – wielki orędownik kul-
tu Miłosierdzia Bożego. 

Omodlony przez liczne rzesze 
wiernych w świątyni, gdzie nabo-
żeństwa odprawiane są wyłącznie 
po polsku, oryginał obrazu „Jezu, 
ufam Tobie” pozostawał tu do  
28 września 2005 roku. Wtedy to 
bowiem litewska hierarchia ko-
ścielna w osobie kardynała Au-
drysa Juozasa Bačkisa podjęła 
decyzję o przeniesieniu go do są-
siadującego z kościołem Ducha 
Świętego kościółka pw. Trójcy 
Świętej, który w jej zamyśle miał 
stać się Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego. Na nic zdały się ostre 
protesty wiernych i społeczności 
polskiej. Malarskie dzieło Kazi-
mirowskiego zawłaszczono siłą 
(kolejny wątek detektywistycz-
ny!) i dziś (co prawda, już bez 
polskiego napisu) zdobi ołtarz 
główny domu Bożego pw. Trój-
cy Świętej. Natomiast w kościele 
pw. Ducha Świętego, w miejscu, 
gdzie wcześniej wisiał, umiesz-
czono jego kopię.

Nietrudno o wyliczenie, że 
rok ubiegły znaczył 80. rocz-
nicę namalowania, a bieżący – 
zbieżną z nią jubileuszową datę 
publicznego wystawienia obra-
zu „Jezu, ufam Tobie”. Który to 
obraz szczególnie po tym, gdy  
30 kwietnia 2000 roku siostra 
Faustyna została przez papieża 
Jana Pawła II wyniesiona na oł-
tarze, sprzyja lawinowemu sze-
rzeniu kultu Miłosierdzia Bożego.

By ów kult jeszcze bardziej 
spotęgować, pochodzący z Łodzi, 
a posługujący od pewnego czasu 
na Litwie ks. Mariusz Marszałek 
ze Zgromadzenia Braci Jezusa Mi-
łosiernego zdecydował nakręcić 
film dokumentalny, oddający hołd 

siostrze Faustynie, ks. Michałowi 
Sopoćce i Eugeniuszowi Kazimi-
rowskiemu oraz zgłębiający isto-
tę Miłosierdzia Bożego. Do reali-
zacji zamysłu ochoczo się włączyli 
Ingrida Laimutytė z Telewizji Li-
tewskiej, która wspólnie z ks. Ma-
riuszem Marszałkiem podjęła się 
napisania scenariusza, oraz reżyser 
całości – jej mąż Aleks Matwiejew. 
„Zielone światło” przed przedsię-
wzięciem zapalił sam metropolita 
wileński Gintaras Grušas, obejmu-
jąc nad nim patronat.

Zgodnie z koncepcją realiza-
torów, widzowi miały być przybli-
żone miejsca, związane z życio-
wym szlakiem siostry Faustyny, 
z tymi, kto sprawił, że jej budzą-
ce pierwotnie sporo kontrower-
sji widzenia zostały ucieleśnione. 
W tym celu twórcy odwiedzają 
kolejno wiele miejsc w Polsce 
(Głogowiec, Świnice Warckie, 
Myślibórz, Białystok, Kraków-Ła-
giewniki, Płock, Łódź, Warsza-

wa), wędrują z kamerą po Wilnie, 
przemiennie udzielając głosu sio-
strom zakonnym, duszpasterzom 
oraz osobom świeckim, zaświad-
czającym o doznanych łaskach 
za sprawą modlitwy o Miłosier-
dzie Boże. Wśród tych ostatnich 
znaleźli się m. in.: aktorka Da-
lia Michelevičiūtė, dziennikarz 
Rimas Šapauskas, aktorka i wo-
kalistka Agnieszka Greitner czy 
znany polski aktor Radosław 
Pazura, który właśnie przybył z 
Warszawy do Wilna, by na żywo 
zaświadczyć, jak to dzięki odma-
wianiu przez przyszłą żonę Do-
rotę koronki do Miłosierdzia Bo-
żego – mimo zupełnie czarnego 
scenariusza lekarzy – wyszedł ze 
zdrowotnych opresji po ciężkim 
wypadku drogowym.

11 kwietnia br., w wigilię tzw. 
Białej Niedzieli, czyli Święta Mi-
łosierdzia Bożego w sali stołecz-
nego Domu Kultury Polskiej na-
stąpiła prezentacja rzeczonego 
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INGRIDA LAIMUTYTĖ I ALEKS MATWEJEW

Wilno w sposób szczególny zrośnięte jest z 
Miłosierdziem Bożym. Tu bowiem w  
drewnianym domku na Antokolu w latach 
1929 i 1933-1936 wraz z innymi siostrami 
ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i 
ich wychowankami mieszkała Faustyna  
Kowalska – zakonnica, której Pan Jezus  
powierzył wielką misję: głoszenie  
skierowanego do całego świata Orędzia  
Miłosierdzia.
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filmu. Swą obecnością zaszczy-
cili ją m. in. twórcy – ks. Mariusz 
Marszałek, Ingrida Laimutytė i 
Aleks Matwiejew, biskup pomoc-
niczy diecezji wileńskiej Arūnas 
Poniškaitis, wspomniany aktor 
Radosław Pazura.

Pokaz filmowy „Ufam Tobie” 
poprzedził program słowno-mu-
zyczny. Przy akompaniamencie 
Wileńskiej Orkiestry Kameralnej 
pod przewodnictwem Konrada Le-
wickiego przybyłe z Polski solist-
ki: prof. Alicja Barbara Panek-Pięt-
kowska, prof. Urszula Jankowiak 
oraz Zuzanna Falkowska wyko-
nały m. in. arie z utworów Fran-
za Schuberta, Georga Friedricha 
Haendla, Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Ich występy przeplatały 
fragmenty słynnego „Dziennicz-
ka” siostry Faustyny Kowalskiej, 
odczytane przez artystkę sceny pol-
skiej Mirosławę Marcheluk i akto-
ra Polskiego Studia Teatralnego w 
Wilnie Witolda Rudziańca.

Jak zaznaczyli organizatorzy, 
pozyskany z ofiar za zaproszenia 
dochód (zbiórka datków przez 
harcerzy Wileńskiego Hufca Ma-
ryi im. Pani Ostrobramskiej była 
też prowadzona podczas trwania 
przedsięwzięcia) zostanie prze-
znaczony na pokrycie kosztów 
organizacyjnych koncertu, na 
pomoc wychowankom Domu 
Dziecka przy ul. Grybo w Wil-
nie oraz na produkcję tego filmu 
w formie DVD.

Reasumując: każdy, kto w so-
botnie popołudnie, w przededniu 
Święta Miłosierdzia Bożego pofa-
tygował się przybyć do stołeczne-
go Domu Kultury Polskiej, zyskał 
jakże nietuzinkową okazję, by na 
nowo odkryć ten wielki dar, ja-
kim zostaliśmy obdarzeni przez 
Opatrzność Bożą. Nieodłącznie ko-
jarzoną z wizerunkiem Jezusa Mi-
łosiernego, poczętego wedle wizji 
siostry Faustyny Kowalskiej pędz-
lem Eugeniusza Kazimirowskiego 
w naszym kochanym Wilnie.

Henryk Mażul

Alleluja, biją dzwony!

Kolejny weekend sportowych emocji

Święto pod taką nazwą od-
było się 6 kwietnia br. w osiedlu 
Szawle, w którym działa szawel-
skie koło Szyrwinckiego  Oddzia-
łu Rejonowego ZPL (starostwo 
Jawniuny). Powodów do święto-
wania było wiele:  Święto Zmar-
twychwstania Pańskiego,  wyświę-
cenie nowego ośrodka kultury, w 
którym rozlokuje się biblioteka i 
szawelska wspólnota wiejska.

Na święto przybyli: proboszcz 
parafii mejszagolskiej ks. dziekan 

Józef Aszkiełowicz, ksiądz Fran-
ciszek z Polski, posłanka na Sejm 
RL Rita Tamašunienė, dyrektor 
administracji rejonu szyrwinc-
kiego Elena Davidavičienė, jej za-
stępca Rasa Tamošiūnienė oraz 
mieszkańcy wsi Szawle, Jawniu-
ny, Ejciuny i in. Święto prowadzi-
ła Edyta Tamošiūnaitė.

Imprezę zainaugurował ksiądz 
dziekan J. Aszkiełowicz. Wygłosił 
on  krótką przemowę oraz odmówił  
modlitwę, po czym wyświęcił nowy 

budynek. Zwracając się do zebra-
nych, podkreślił,  że ten budynek 
powinien służyć wszystkim miesz-
kańcom pobliskich wsi i powinny tu 
panować zgoda, miłość i szacunek.

Zespół „Czerwone Maki” 
wykonał pieśń wielkanocną „Al-
leluja, biją dzwony”, zaś po wy-
stąpieniu gości, na scenie swój 
repertuar zaprezentował wokal-
ny zespół „Svaja” z Druż (rejon 
szyrwincki), z którym współpra-
cują  „Czerwone Maki”. Goście 

wykonali kilka współczesnych li-
tewskich piosenek. Nie mogło też 
zabraknąć miejscowego zespołu 
folklorystycznego „Wesołe Bab-
ki”,  wykonał on  kilka  polskich i 
litewskich piosenek z terenów Wi-
leńszczyzny. Jedna z nich zosta-
ła  zaśpiewana w dwóch językach. 
Świąteczny koncert uwieńczyła 
prezentacja „Czerwonych Ma-
ków”, panie przedstawiły widzom 
scenkę wielkonocną pt. „Chodze-
nie z Allelują”. Scenariusz, oparty 
na dawnych zwyczajach, ułożyła 
nasza miejscowa poetka Włady-
sława Orszewska-Kursevičienė. 

Na zakończenie były podzię-
kowania, kwiaty, upominki oraz 
tradycyjne „Sto lat”. Po koncercie 
odbyło się wspólne biesiadowa-
nie. Goście i gospodarze wspólnie 
bawili się do późnego wieczoru.

Mieszkańcy Szawel, Jawniun, 
Ejciun i innych okolicznych wsi 
serdecznie dziękują Jawniuńskie-
mu  Towarzystwu   Kultury Pol-
skiej, Szyrwinckiej Rejonowej Bi-
bliotece, Szawelskiej Wspólnocie  
Wiejskiej, sponsorom indywidu-
alnym za piękną imprezę i mówią: 
„Do nowych spotkań”.

 Stefania Tomaszun,
prezes Szyrwinckiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

Miniona sobota upłynęła 
pod znakiem koszykówki. 11 
kwietnia odbyły się kolejne roz-
grywki o Puchar ZPL-2015 w 
koszykówce. Jak świadczą wy-
niki kolejnych spotkań na par-
kiecie, drużyna z Kowalczuk 
dotychczas nie zaznała rado-
ści zwycięstwa w tym turnieju 
i nadal pozostaje na 6 miejscu: 
w ostatnim meczu chłopcy z Ko-
walczuk musieli uznać wyższość 
drużyny ze Skojdziszek, prze-
grywając wynikiem – 49:83. 

Kolejny mecz tego dnia był 
bardzo zacięty:  faworyci – dru-
żyna „Tores” – nie potrafili w 
pierwszej kwarcie nadać należy-
tego tempa grze. Jednak w dal-
szym ciągu walki na parkiecie 
koszykarze z „Toresu” potrafili 
się doskonale zegrać i zdobyli 
solidną przewagę na rywalami 
z zespołu „Speditors” – 65:45

Drużyna KSP nie pozosta-
wiła praktycznie żadnych szans 
dla drużyny z Turgiel, by jej za-
wodnicy mogli uniknąć porażki. 
No i wygrała z jakże imponują-
cym  rezultatem – 77:37.

Debiutanci naszego turnie-
ju, drużyna „Herbalife Ricard 
Rekst” nadal utrzymują się w 
gronie faworytów, bowiem gra 
tej ekipy charakteryzuje się sta-
bilnością. Więc i tym razem od-
nieśli zwycięstwo, pokonali dru-
żynę „Sokół” – 71:55.

Z kolei drużyna UWB osią-
gnęła słodkie zwycięstwo nad 
koszykarzami „Safari” (59:41), 
zatem studentom należą się za-
służone gratulacje. Tak samo 

jak drużynie „Irsana”, która nie 
miała trudności z pokonaniem 
koszykarzy z „Teen-Team”, wy-
grywając z jakże imponującym 
wynikiem – 98:50.

Miłą niespodziankę sprawi-
ła swym kibicom ekipa z Pod-
brodzia, która niczym huragan 
przeszła nad parkietem w spo-
tkaniu z drużyną „Uni-Team” z 
Nowej Wilejki, zdobywając bez-
apelacyjne zwycięstwo – 97:28. 
Pozostaje mieć nadzieję, że ko-
szykarze z Nowej Wilejki we-
zmą głęboko do serca tę poraż-
kę i już w nadchodzącą sobotę 
zmobilizują wszystkie siły do 
odniesienia zwycięstwa.

Niestety, drużyna z Solecz-
nik nie stawiła się na mecz, 
więc dostała  techniczny faul. 
Tak samo zresztą, jak i koszyka-
rze z Landwarowa, więc odpo-
wiednio zwycięstwa zostały za-

liczone dla zawodników z ekipy 
„Awiżenie AVZ” – 20:0 i  „Po-
lonusa” – 20:0.

Wyniki spotkań:
 „Kowalczuki” – „Skojdzisz-

ki” – 49:83;
„Tores” – „Speditors” – 

65:45;
KSP – „Turgiele” – 73:37;
„Sokół”  – „Herbalife Ricard 

Rekst” – 55:71;
 UwB – „Safari” – 59:41;
„Irsana” – „Teen-Team” – 

98:50;
„Soleczniki” – „Awiżenie 

AVZ” – techniczna przegrana 
– 0:20;

„Polonus” – „Landwarów” 
– techniczna przegrana – 20:0.

„Podbrodzie” – „Uni-Team” 
– 97:28.

Podajemy też wyniki kolej-
nych spotkań siatkarzy. W so-
botnim spotkaniu, 11 kwietnia, 

„Awiżenie” pokonały zawodni-
ków MJB – 3:0 (25:17, 25:23, 
25:15). Drużyna „Sztorm” ule-
gła siatkarzom „Eureki” – 1:3 
(13:25, 22:25, 25:22, 21:25).

 Zaś w niedzielę 12 kwietnia 
odbyły się dalsze mecze: 

„Victory” – GTK – 1:3 
(17:25, 19:25, 25:15, 21:25);

„Bujwidze” – „Huragan” – 3:2 
(25:17, 13:25, 21:25, 25:16, 15:6); 

„Huragan” – „Victory” – 3:0 
(25:16, 25:15, 25:17);

KS F-V – „United” – 2:3 (25:18, 
19:25, 25:20, 21:25, 16:18).

W pierwszym spotkaniu siat-
karze „Viktory” ulegli GTK – 1:3 
(17:25, 19:25, 25:15, 21:25). W 
tym roku drużyna „Victory” jesz-
cze się należycie nie wykazała, no 
i zwycięża silniejszy, w tym wy-
padku – drużyna GTK.

Centrum Sportowe ZPL

fot. archiwum

SCENKA Z PRZEDSTAWIENIA W WYKONANIU „CZERWONYCH MAKÓW”

fot. Paweł Stefanowicz

KOSZYKARZE WYKAZUJĄ SIĘ ZDECYDOWANĄ WOLĄ WALKI

REALIZATORZY FILMU – KS. MARIUSZ MARSZAŁEK,  
INGRIDA LAIMUTYTĖ I ALEKS MATWEJEW
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Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2015 r.”

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. Urodzin 
prezesowi koła ZPL Wileńskiej  Szkoły 
Średniej im. Wł. Syrokomli Wiktorowi 
ŁOWCZYKOWI wiązankę serdecznych ży-
czeń: zdrowia, realizacji planów i osiągnięcia 
stawianych celów, sukcesów w pracy pedagogicz-
nej i wychowawczej oraz szczęścia rodzinnego

składa Wileński Oddział Miejski Związku Polaków 
na Litwie 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70-lecia Janinie PYRAGIENĖ  najser-
deczniejsze życzenia: mocnego zdrowia, radości, pogodnych i słonecz-
nych chwil na każdy dzień oraz tego, by Matka Boża zawsze miała 
w swej opiece 

składa Wędziagolski Oddział ZPL

Z okazji Dnia Urodzin prezesowi Wędziagolskiego Oddziału Związku 
Polaków na Litwie Ryszardowi JANKOWSKIEMU serdeczne życzenia: 
krzepkiego zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszelkich marzeń oraz 
opieki Bożej na każdy dzień

składają członkowie Wędziagolskiego Oddziału ZPL
Z okazji Pięknych Jubileuszy słuchaczom 

Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Władysławowi ŻYBORTOWI, Irenie ŻE-
ŁUDZIEWICZ, Wojciechowi CZEPIELEW-
SKIEMU i Rufinie SUTIAGINEJ moc serdecz-
nych życzeń: trwałego zdrowia na długie lata, 
miłości i szczęścia wśród najbliższych, poczucia sa-
tysfakcji z własnych dokonań, niewyczerpanej energii w 
pracy społecznej oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

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

Szanowni Absolwenci XX promocji Szkoły Pedagogicznej w Nowej Wilej-
ce – lata nauki 1961-1965, wychowankowie pani Haliny Kulbickiej i pana 
Wacława Mozyry. Spotkanie z okazji 50-lecia ukończenia szkoły odbędzie 
się 24 maja br. o godz. 14.00 w kawiarni „Sigmutė” (Wilno, ul. Kalvarijų 
125). Prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 860440719; 2774402.


