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Tego roku tradycyjne majowe święta – Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi RP oraz  
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone były w Macierzy wraz z jubileuszem Stowarzyszenia „Wspólnota  
Polska”. Powołane do życia w 1990 roku z inicjatywy profesora, marszałka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego wraz z 
udziałem znanych osób z różnych dziedzin życia i działalności. To oni wyznaczyli Stowarzyszeniu cele, które w 
ciągu 25 lat nie tracą na aktualności. Zakładają one inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej 
współpracy Rodaków z Ojczyzną zarówno w dziedzinach oświaty, kultury, religii, jak też gospodarki i sportu; 
propagowanie i prowadzenie nauczania języka polskiego; upowszechnianie w środowiskach polskich wiedzy o 
kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach we wszystkich sferach życia kraju; pogłębianie w Polsce wiedzy 
o Rodakach poza jej granicami i działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego; pomoc w zapewnieniu 
opieki duszpasterskiej w języku polskim; wspieranie dążeń środowisk polskich do umacniania swojej pozycji 
społeczno-ekonomicznej w krajach zamieszkania; obronę praw polskiej mniejszości narodowej oraz działania 
na rzecz rozwoju regionalnego. Właśnie tym sprawom i inicjatywom służyło w ciągu ćwierćwiecza Stowarzyszenie.
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Święta majowe 
w Macierzy

WSPÓLNE ZDJĘCIE RODAKÓW PRZY GMACHU MSZ
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W ciągu dwóch dni – 29 i 
30 kwietnia – poprzedzających 
obchody majowych świąt –  w 
Polsce, na zaproszenie mini-
stra spraw zagranicznych RP 
Grzegorza Schetyny, gościła 
grupa 44 przedstawicieli naj-
większych organizacji repre-
zentujących Polonię i Polaków 
zamieszkałych poza granicami 
Macierzy, m. in. z takich kra-
jów jak: Argentyna, Australia, 
Brazylia, RPA, Francja, Wielka 
Brytania, USA, Kanada, Wło-
chy, Ukraina, Szwecja, Wę-
gry, Hiszpania, Niemcy, Nor-
wegia, Białoruś, Łotwa. Wśród 
ich przedstawicieli był prezes 
Rady Polonii Świata Jan Cy-
towski, przewodnicząca Euro-
pejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych Helena Miziniak.

Liczna delegacja przyby-
ła do Macierzy z Litwy. W jej 
składzie znaleźli się poseł do 
Parlamentu Europejskiego, 
przewodniczący Akcji Wybor-
czej Polaków na Litwie Walde-
mar Tomaszewski, prezes ZPL, 

Święta majowe w Macierzy

poseł na Sejm RL Michał Mac-
kiewicz, prezes Stowarzysze-
nia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna”, 
poseł Józef Kwiatkowski, po-
słanka, przewodnicząca frak-
cji AWPL w Sejmie RL Rita 
Tamašunienė.  

Wzięli oni udział w spo-
tkaniach z ministrem spraw 
zagranicznych Grzegorzem 
Schetyną, marszałkiem Sena-
tu Bogdanem Borusewiczem, 
przedstawicielami senackich 
Komisji ds. Emigracji i Łącz-
ności z Polakami za Granicą i 
Spraw Zagranicznych, podse-
kretarzem stanu w MSZ Kon-
radem Pawlikiem, dyrektorami 
departamentów resortu, a tak-
że dyrektorami departamen-
tów w Ministerstwach Eduka-
cji Narodowej, Szkolnictwa i 
Oświaty oraz Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, prze-
wodniczącym Episkopatu ds. 
Polonii, a także prezesami or-
ganizacji pozarządowych, m. 
in. Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, Fundacjami „Po-
moc Polakom na Wschodzie”, 
„Wolność i Demokracja” i in. 

Podczas osobnego spotka-
nia w MSZ z podsekretarzami 
stanu, wiceministrami Konra-
dem Pawlikiem i Henryką Mo-
ścicką-Dendys poświęconego 
sytuacji mniejszości polskiej 
na Litwie,  wyżej wymienie-
mi przedstawiciele delegacji 
oraz wiceprzewodniczący Sej-
mu RL, poseł Jarosław Narkie-
wicz, posłowie Wanda Kraw-
czonok i Leonard Talmont, 

merowie rejonów: wileńskie-
go Maria Rekść i solecznic-
kiego Zdzisław Palewicz oraz 
radny miasta Wilna z ramie-
nia AWPL Jarosław Kamiński 
mogli zaprezentować i omó-
wić poszczególne dziedziny ży-
cia i działalności polskiej spo-
łeczności na Litwie, w tym też 
sprawy oświaty, które stanowią 
priorytetową sferę działalności 
polskich organizacji i samorzą-
dów, a ostatnio budzą wielkie 
zaniepokojenie z powodu re-
alizowanej polityki w tej dzie-
dzinie przez władze Republiki 
Litewskiej.

Ministerstwo Spraw Za-
granicznych RP szczególną 
wagę przywiązuje do wspiera-
nia działań Polonii i Polaków 
mieszkających poza granicami 
RP. Od 2012 roku MSZ organi-
zuje doroczny konkurs na naj-
lepsze projekty polonijne. W 
ramach rozstrzygniętego kon-
kursu „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą w 2015 
r.” 144 projekty otrzymały do-
finansowanie na łączną kwotę 
31,7 mln złotych. Jednocze-
śnie 11 dwuletnich projektów 
konkursowych rozpoczętych w  
2014 r. i obejmujących wspar-
cie szkolnictwa, mediów i in-
frastruktury, m. in. na Ukra-
inie, Litwie, Białorusi czy 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
otrzymało dofinansowanie w 
wysokości 21,3 mln zł. Ponad-
to polskie placówki dyploma-
tyczno-konsularne rokrocznie 
wspierają projekty polonijne 
w kwocie ponad 20 mln zł. W 
2014 roku zrealizowały one 
2300 projektów. MSZ współ-
pracuje także z Telewizją Pol-
ską w zakresie tworzenia pro-
gramu w języku polskim dla 
odbiorców za granicą – TVP 
Polonia. MSZ uczestniczy tak-
że w przygotowaniu projektu 
Rządowego Programu Współ-
pracy z Polonią i Polakami za 
Granicą na lata 2015-2020. 

Oprócz programu kultural-
nego i uroczystego przyjęcia, 
Rodacy spoza Macierzy mie-
li możność odwiedzenia Gdy-
ni, gdzie gościli w mającym się 
niedługo otworzyć (15 maja) 
Muzeum Emigracji. 

W dniu 1 maja przedsta-
wiciele Polonii oraz Polaków 
mieszkających za granicą wzięli 
udział w uroczystych obchodach 
jubileuszu 25-lecia Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”. Za-
inaugurowane zostały uroczystą 
akademią oraz złożeniem kwia-
tów pod tablicami upamiętniają-
cymi dwóch poprzednich preze-
sów Stowarzyszenia: marszałka 
prof. Andrzeja Stelmachowskie-
go oraz marszałka Macieja Pła-
żyńskiego.

Goście uczestniczyli we 
Mszy świętej w intencji Polonii 
w Świątyni Bożej Opatrzności w 
Warszawie, której przewodniczył  
JE kard. Kazimierz Nycz. M. 
in. wśród koncelebrantów był 
też ks. Wojciech Górlicki, re-
prezentujący Wilno. Po Mszy 
św.  przedstawiciele Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”, 
Rady Polonii Świata i Euro-
pejskiej Unii, którzy byli ini-
cjatorami powstania właśnie 
tego obrazu i przekazania go w 
darze, wręczyli Jego Eminencji 
obraz świętego Jana Pawła II 
namalowany przez naszego wi-
leńskiego artystę malarza Ro-
berta Bluja. 

Reprezentanci Rodaków 
zamieszkałych poza granica-
mi Macierzy złożyli kwiaty 
na grobie Prezydenta RP na 
Uchodźstwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego, który zginął w ka-
tastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem oraz zwiedzili Centrum 
Opatrzności Bożej.

Podczas spotkania w Domu 
Polonii w Warszawie, prezydent 
Bronisław Komorowski wręczył 
odznaczenia państwowe oso-
bom zasłużonym w działalno-
ści na rzecz Polonii i Polaków 
za granicą. W Kancelarii Pre-
zydenta RP zostały wręczone 
też Flagi Polski przedstawicie-
lom Domów Polskich w świe-
cie. Wśród DP obdarowanych 
flagami o barwach narodowych 
były też, obok placówek we 
Lwowie, Barze, Petersburgu i 
in., Domy Polskie w Nowych 
Święcianach i Wilnie. 

Z okazji jubileuszu ćwierć-
wiecza działalności Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”, 
przy jego siedzibie w Warszawie 
odbył się koncert „Powrócisz 
tu”, podczas którego wystąpili 
popularni artyści. Wieczorem, 
2 maja, na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbył się koncert 
galowy z okazji wręczenie do-
rocznej nagrody TVP Polonia 
„Za zasługi dla Polski i Polaków 
poza granicami kraju”, którą 
przyznaje od 1995 roku, a jej 
symbolem jest statuetka przed-
stawiająca Fryderyka Chopina. 
Nagroda ta jest przyznawana 
wyjątkowym osobowościom ze 
świata nauki, kultury, polity-
ki oraz sportu, którzy poprzez 
swoje osiągnięcia promują po-
zytywny wizerunek Polaków 
w świecie. Możemy być dum-
ni, że wśród odznaczonych tą 
nagrodą osób w ubiegłym roku 
znalazł się prezes Związku Po-
laków na Litwie Michał Mac-
kiewicz. A w 2008 roku – prze-
wodniczący AWPL Waldemar 
Tomaszewski. Tego roku wśród 
laureatów znaleźli się m. in. 
Marta Markunina – dyrektor 

Szkoły Średniej nr 10 im. św. 
Marii Magdaleny we Lwowie, 
Frank Spula – prezes Kongresu 
Polonii Amerykańskiej, Krze-
simir Dębski – artysta muzyk, 
kompozytor, dyrygent, skrzy-
pek jazzowy i producent mu-
zyczny. 

Nagrody z okazji jubileuszu 
przyznało również Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”. 
Nagrodę specjalną w kate-
gorii „Media w służbie Polo-
nii” otrzymała TVP Polonia.  
Wśród laureatów w kategorii 
„Fundamenty polskości” zna-
lazło się Stowarzyszenie Na-
uczycieli Szkół Polskich na 
Litwie „Macierz Szkolna” – 
prezes Józef Kwiatkowski, a w 
kategorii „25 lat partnerstwa” 
– Związek Polaków na Litwie 
– prezes Michał Mackiewicz. 
Statuetki z orłem oraz dyplo-
my, na których jako motto wpi-
sano słowa św. Jana Pawła II 
wypowiedziane przez naszego 
Wielkiego Rodaka na Konfe-
rencji Kraj – Emigracja w 1990 
roku w Rzymie: „Mamy być 
dumni z tego, co mamy. Dla-
tego tak bardzo ważne jest, 
by czuć się Polakiem, mieć 
świadomość polskich korze-
ni, które sięgają tysiąca lat, a 
czerpią swą siłę z chrześcijań-
skiej wiary” zostały wręczone 
prezesom obydwu organizacji. 
Pracę Związku Polaków na Li-
twie wyróżniono „za wkład w 
zachowanie dziedzictwa na-
rodowego wśród Polonii i Po-
laków poza granicami kraju” 
oraz „za współpracę w budo-
waniu i umacnianiu kultury, 
języka i ducha polskiego wśród 
Polonii i Polaków poza grani-
cami  kraju”.  

Zarówno działalność ZPL, 
skierowaną na zachowanie 
dziedzictwa narodowego, jak 
i budowanie i umacnianie kul-
tury, języka i ducha polskiego, 
a także tradycji w ciągu ćwierć-
wiecza skutecznie wspierało – 
duchowo i materialnie – Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska”. 
Budowa polskiej szkoły w Wil-
nie w latach odrodzenia, któ-
rej nadano imię Jana Pawła II; 
renowacja placówek oświato-
wych na Wileńszczyźnie – w 
tym też szkoły podstawowej w 
Starych Trokach, noszącej imię 

MICHAŁ MACKIEWICZ I JÓZEF KWIATKOWSKI 
TUŻ PO OTRZYMANIU NAGRÓD

DO SUKCESÓW 
STOWARZYSZENIE MOŻE 
ZALICZYĆ BEZ WĄTPIENIA 
ZJEDNOCZENIE, 
POJEDNANIE I 
INTEGRACJĘ POLAKÓW

PREZYDENT BRONISŁAW 
KOMOROWSKI WRĘCZYŁ 
ODZNACZENIA 
PAŃSTWOWE OSOBOM 
ZASŁUŻONYM W 
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ 
POLONII I POLAKÓW ZA 
GRANICĄ
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Z okazji Święta Konstytucji 
3 Maja wraz z Jego Ekscelencją 
Ambasadorem Pełnomocnym i 
Nadzwyczajnym Rzeczypospo-
litej Polskiej w Republice Litew-
skiej Jarosławem Czubińskim i  
pracownikami polskiej placów-
ki dyplomatycznej,  członkowie 
polskich organizacji, zrzeszeń, 
zespołów twórczych, Związ-
ku Polaków na Litwie, AWPL, 
kombatanci, harcerze, młodzież 
szkolna, samorządowcy złoży-
li wieńce i kwiaty przy Mauzo-
leum Matki i Serca Syna, odda-
jąc hołd twórcom pierwszej w 
Europie Ustawy Zasadniczej.

Przemawiając do zebranych 
Jego Ekscelencja Jarosław Czu-
biński zaznaczył: „Zebrali-
śmy się dziś, żeby w obecności 
Wielkich Polaków spoczywają-
cych tu, w Wilnie, uczcić nie-
zwykle ważny i radosny dzień 
– święto uchwalenia w Polsce w  
1791 r. Konstytucji, pierwszej 
w nowożytnej Europie, a dru-
giej na świecie – po Konstytucji 
USA. Ten niezwykle postępowy 
i odważny jak na owe czasy akt 
wprowadził w naszym kraju za-
sady demokracji i równoupraw-
nienia wszystkich mieszkańców.

Fakt, że nasz kraj stał się 
dzięki temu liderem przemian 
społecznych i orędownikiem 
postępu na kontynencie euro-
pejskim do dzisiaj napawa nas, 
Polaków, wielką dumą i do dzi-

Konstytucja 3 Maja – wspólny 
dorobek i dziedzictwo

siaj staramy się przestrzegać jego 
ducha.

Ale dumę z tego powodu 
słusznie wraz z nami odczu-
wają także Litwini, bo przecież 
Konstytucja 3 Maja jest naszym 
wspólnym dorobkiem, wspól-
nym dziedzictwem, wspólnym 
wielkim sukcesem, ale i wspól-
nym wyzwaniem obu naszych 
państw! Tak to jest dzisiaj, ale 
tak samo myślano o tym nie-
gdyś. Adam Mickiewicz napi-
sał o tym w „Panu Tadeuszu”, 
wznosząc wszystkim znany 
okrzyk: „Wiwat Król kochany! 
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wi-
wat wszystkie Stany!”.

To nie jedyny owoc pracy na-
szych przodków, naszej wspól-
nej polsko-litewskiej historii. 
Takich wspólnych powodów 
do dumy mamy bardzo wiele! 
Trzeba pamiętać o wszystkich 
sukcesach, które odnieśliśmy w 
okresie wspólnej państwowości. 
Musimy też pamiętać o tym, że 
wiele mamy jeszcze do zrobie-
nia i nie ze wszystkich naszych 
dzieł możemy być dumni. Je-
stem przekonany, że każdy z nas 
jest w stanie wymienić ich wie-
le i dzięki temu lepiej możemy 
budować przyszłość rozumiejąc 
istotę tych problemów.

Oddając hołd naszym przod-
kom, twórcom naszej niepod-
ległości i ich najwyższemu po-
święceniu nie zapominajmy, 

że dzisiejszy dzień jest dla nas, 
Polaków, dniem przepełnionym 
radością i nadzieją – symbolem 
wielkiego zwycięstwa, na któ-
re pracowały pokolenia. Tu, w 
miejscu świętym dla każdego Po-
laka proszę o to, abyśmy ciesząc 
się pamiętali o tych, którym Pol-
ska tę swoją wolność zawdzię-
cza, o poległych i zmarłych w 
służbie Ojczyźnie i o ich rozrzu-
conych po całym świecie mogi-
łach”.

Okrzyki „Wiwat Konsty-
tucja! Niech się święci Trzeci 
Maja! Niech żyje wolna, niepod-

Święta majowe w Macierzy
pierwszego prezesa Stowarzy-
szenia – prof. Andrzeja Stelma-
chowskiego; budowa domów 
polskich – w Wilnie, a ostat-
nio w Nowych Święcianach, 
ich renowacja i remonty, m. in. 
w Druskienikach, Ejszyszkach, 
siedzib oddziałów ZPL na Li-
twie; wspieranie niedzielnych 
szkółek języka polskiego, festy-
nów kultury polskiej; wyposa-
żenie szkół i przedszkoli; or-
ganizowanie kolonii – tworzą 
trwały fundament działalności 
i trwania polskiej społeczności 
na Litwie.

Za tę wspólną pracę Zwią-
zek Polaków na Litwie, cała spo-
łeczność polska jest wdzięcz-
na Państwu Polskiemu oraz 
„Wspólnocie Polskiej”, za któ-
rej pośrednictwem Macierz nas 
wspiera w ciągu 25 lat. Przed-
stawiciele Polaków na Litwie 
obecni na jubileuszowych uro-
czystościach składali wyrazy 
wdzięczności oraz symbolicz-
ne upominki na ręce obecnego 
prezesa „Wspólnoty Polskiej” 
Longina Komołowskiego. 

Dziś Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska” współpracuje – od 
chwili powstania – z blisko 600 
organizacjami i stowarzysze-
niami, reprezentującymi Polo-
nię i Polaków z całego świata. 
Są wśród nich zarówno te, któ-
re mają historię znacznie dłuż-
szą niż „Wspólnota Polska”, jak 
Rada Polonii Świata, Kongres 
Polonii Amerykańskiej, Kongres 
Polonii Kanadyjskiej czy Zjedno-
czenie Polskie w Wielkiej Bry-
tanii, jak i te, które powstały po 
przemianach politycznych prze-
łomu lat 80. i 90. Wśród nich, 
jak podaje Stowarzyszenie, są 
organizacje reprezentujące cały 
kontynent – Europejska Unia 
Wspólnot Polonijnych oraz wie-
le organizacji powstałych po roz-
padzie ZSRR. Do nich należy też 
Związek Polaków na Litwie. 

Do sukcesów Stowarzysze-
nie może zaliczyć bez wątpie-
nia zjednoczenie, pojednanie 
i integrację Polaków, odbu-
dowanie poczucia wspólnoty 
wszystkich rodaków rozsia-
nych po świecie oraz realiza-
cję zakładanych celów.

Obchody majowych świąt w 
Macierzy w dniu 3 maja wień-
czyła uroczysta Msza św. za 
Ojczyznę w Archikatedrze św. 
Jana, uroczystości państwo-
we związane z 224. rocznicą 
Konstytucji 3 Maja na Placu 
Zamkowym w Warszawie oraz 
świąteczne przyjęcie ogrodach 
Pałacu Prezydenckiego, w któ-
rym wzięła też udział delegacja 
Polaków z Litwy.

Opracowała  
Janina Lisiewicz

legła i demokratyczna Polska!” 
poprzedziło wykonanie pieśni 
„Witaj, majowa jutrzenko”.

Ambasador dziękował przy-
byłym na obchody Rodakom, 
pozdrowił obecną na Rossie byłą 
ambasador RP na Litwie (w la-
tach 1996-2001) panią Eufe-
mię Teichmann oraz zaprosił 
do wzięcia udziału we Mszy 
św., która po kilkuletniej prze-
rwie znów była odprawiana w 
wileńskim kościele pw. Ducha 
Świętego. Mszę świętą w intencji 
Ojczyzny celebrował proboszcz 
parafii, ksiądz Tadeusz Jasiński.

Związek Polaków na Litwie
z okazji 80. rocznicy śmierci  

Marszałka Józefa Piłsudskiego 

uprzejmie zaprasza do uczestniczenia 17 maja br.  
we Mszy świętej,  

która zostanie odprawiona o godz. 12.00  
w kościele pw. św. Kazimierza w Powiewiórce –  

gdzie przyszły Marszałek Polski został ochrzczony.  
Po wspólnej modlitwie,  

o godz. 13.30,  
w Zułowie – miejscu urodzin Józefa Piłsudskiego –   

zostanie zaprezentowany program 

„Piłsudski pamięcią przyzywa”.
Chętnych wzięcia udziału w uroczystościach  

i pragnących skorzystać z transportu,  
prosimy do 15 maja br. o zarejestrowanie się  

w Biurze ZPL pod nr tel. 2331056  
w dniach pracy, w godz. 10.00-17.00.

Autokary odjadą od Domu Polskiego w Wilnie  
(ul. Nowogródzka 76) 17 maja o godz. 10.30. 

W Wilnie tradycyjnie już w dniu 3 maja na 
Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna 
poprzez złożenie wieńców oddano hołd 
twórcom Konstytucji 3 Maja oraz  
podkreślono wspólny dorobek i dziedzictwo, 
które łączą Polskę i Litwę.

fot. Paweł Stefanowicz

PODCZAS UROCZYSTOŚCI NA ROSSIE
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Początek maja obfituje w 
święta: Pracy, Polonii i Pola-
ków za Granicą,  Konstytucji  
3 Maja, Dzień Matki... Wła-
śnie dlatego postanowiliśmy 
wykorzystać pierwszy majowy  
weekend, by nie tylko mówić 
o sprawach Szyrwinckiego Od-
działu Rejonowego ZPL, ale i 
poświętować. Na wsi nie jest 
łatwo zebrać ludzi na imprezy, 
szczególnie w maju, bo rozpo-
czyna się okres prac na roli. 

Na konferencję sprawoz-
dawczo-wyborczą oddziału, 
która odbyła się 2 maja w Jaw-
niuńskiej Filii Szyrwinckie-
go Centrum Kultury przybyli 
przedstawiciele kół z Borskun 
na czele z prezesem Marianem 
Bujnickim, Jawniun – z nowo 
wybraną prezeską Janiną Wo-
łejszo, Szawel – Stanisławem Ja-
glińskim, Szyrwint – Teresą Ra-
dziun oraz Miedziuk – również 
niedawno wybraną prezeską Al-
bertą Ruskań.

Konferencję poprzedzi-
ło majowe nabożeństwo, które 
tradycyjnie odbywa się u nas w 
maju każdego dnia (tak jest we 
wszystkich kołach), po czym 
wszyscy udali się do sali na ob-
rady. Po przeprowadzeniu nie-
zbędnych formalności towa-
rzyszących takiemu gremium, 
referat, zawierający sprawoz-
danie z trzyletniej działalno-
ści oddziału oraz plan pracy na 
najbliższą przyszłość, wygłosi-
ła prezes oddziału Stefania To-
maszun.

Podczas konferencji została 
omówiona działalność członków 
ZPL w ciągu minionych trzech 
lat. Były też przedstawione cele 
i zadania na kolejną kadencję 
pracy Związku. Prezes oddzia-
łu kierowała słowa wdzięczno-
ści pod adresem prezesów kół, 

Utrwalanie pamięci i troska o młode pokolenie

dziękując Teresie Radziun, Sta-
nisławowi Jaglińskiemu, Walerii 
Tomaszun, Krystynie Miselienė 
i Marianowi Bujnickiemu za 
owocną współpracę.

Zabierając głos prezesi kół 
oraz członkowie oddziału, na-
woływali do tego, aby każde 
dziecko z polskiej rodziny po-
bierało naukę w języku ojczy-
stym, bo cóż może być piękniej-
szego niż ojczysta mowa polska, 
którą m. in. posługiwali się 
nasi wielcy Rodacy: papież Jan  
Paweł II, Adam Mickiewicz, 
Józef Piłsudski, Jan Matejko...  
Mówiono o tym, że trzeba za-
chować spuściznę, która często 
zanika wraz z odejściem senio-
rów. Niestety, młodzi ludzie, 
którzy ukończyli naukę w języ-
ku litewskim, już nie mówią po 
polsku. I często się zdarza, że 
dziadkowie nie mogą domówić 
się z wnukami.

Prezes oddziału cieszyła się z 
wielkiego zaangażowania w pra-
cy społeczno- kulturalnej człon-
ków zespołu „Czerwone Maki”. 
Zespół ten w ubiegłym roku ob-
chodził jubileusz 25-lecia. Wła-
śnie z tej okazji zespolacy wydali 
swoją pierwszą płytę, na której 
znalazły się pieśni patriotyczne, 
ludowe oraz autorstwa miejsco-
wych twórców. Dzięki ofiarnej 
pracy zespołu oraz pomocy całej 
polskiej społeczności, co  roku 
jest organizowany Festyn Kul-
tury Polskiej „Śpiewaj z nami”, 
który cieszy się ogromną popu-
larnością nie tylko wśród miej-
scowej ludności.

Organizowane są wyjazdy 
do miejsc drogich każdemu Po-
lakowi, ważnych w naszej hi-
storii: Zułowa, Ponar, na wi-
leńską Rossę. Tradycją się stały 
spotkania z rodakami z innych 
oddziałów ZPL: w Druskieni-

kach, Jeziorosach, Kłajpedzie i 
in. miastach i rejonach. Człon-
kowie Szyrwinckiego Oddziału 
ZPL stale uczestniczą w zlotach 
turystycznych organizowanych 
przez ZPL i AWPL. Cieszy to, 
że nasze zagrody turystyczne  
każdego roku zajmują pierwsze 
miejsca.

Rodacy z Ziemi Szyrwinc-
kiej są stałymi uczestnikami po-
chodów z okazji Dnia Polonii 
i Polaków za Granicą. Człon-
kowie kół opiekują się wiejski-
mi krzyżami, organizują tra-
dycyjne majowe nabożeństwa. 
Koło szyrwinckie opiekuje się 
grobami poległych żołnierzy z 
1920 roku. Z okazji świąt Kon-
stytucji 3 Maja, 11 listopada –  
Niepodległości Polski, człon-
kowie ZPL odwiedzają groby 
rodaków, by oddać cześć tym, 
kto zasłużył wdzięczność po-
tomnych. W dniu 1 listopada 
razem z przedstawicielami wy-
działu konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie składamy hołd po-
ległym: zapalamy znicze, skła-
damy wieńce. 

Nie sposób wymienić 
wszystkich imprez, które były 
zorganizowane w ciągu ostat-
nich trzech lat i służyły pozna-
waniu historii, pielęgnowaniu 
tradycji i polskości. Planujemy, 
że nadal będziemy kontynuowa-
li tę działalność.

W czerwcu br. organizuje-
my spotkanie Rodaków roz-
sianych po całym świecie pod 
hasłem „Byliśmy, jesteśmy, bę-
dziemy”, których przodkowie 
pochodzili ze wsi Gaj, Ulicze-
ły, Ejciuny i są pogrzebani na 
miejscowym cmentarzu we wsi 
Uliczeły w rejonie szyrwinc-
kim. Są to przedstawiciele ro-
dzin Orszewskich, Matulańców, 
Jankowskich, Drozdów, Jagliń-

skich, Olszewskich i Mingiele-
wiczów. Dlaczego podjęliśmy 
taką decyzję? Otóż dlatego, że 
dzisiaj już nie ma tych wsi: Gaj 
zniknął zupełnie; w Uliczełach 
pozostały dwa domy – jeden na-
leży do obcych ludzi, w drugim 
nikt nie mieszka, bo gospody-
ni, Władysława Orszewska, jest 
w podeszłym wieku i z powodu 
ciężkiej choroby mieszka u cór-
ki; Ejciuny zostały przyłączone 
do Szawel i w taki sposób utra-
ciły swoją nazwę.

Pozostał tylko stary cmen-
tarz, który stoi na straży prze-
szłości i polskości. Ogłoszenia 

o planowanym spotkaniu są pu-
blikowane w prasie polskiej. Za-
praszamy.

Po złożeniu sprawozdania i 
dyskusji, podczas wyborów pre-
zesa oddziału,   jednogłośnie 
głosowano na wieloletnią pre-
zes Stefanię Tomaszun, która 
będzie kierowała pracą oddzia-
łu w ciągu kolejnych trzech lat. 
Radę oddziału utworzą   preze-
si kół: Marian Bujnicki, Alberta 
Ruskań, Teresa Radziun, Stani-
sław Jagliński i Janina Wołejszo. 
Na członka Rady Związku Po-
laków na Litwie została wybra-
na  prezes Stefania Tomaszun.

Delegaci konferencji jedno-
głośnie poparli zgłoszoną pro-
pozycję, by obecny prezes ZPL  
Michał Mackiewicz został wy-
brany na to stanowisko na  na-
stępną kadencję.

Obrady konferencji wień-
czył koncert miejscowych ze-
społów artystycznych: „Czer-
wone Maki” i „Wesołe Babki” 
wraz z kapelą „Znad Musy”. 
Przy dźwiękach skocznej muzy-
ki, przy filiżance kawy, rodacy 
świetnie się bawili. Połączenie 
konferencji sprawozdawczo-wy-
borczej z obchodami majowych 
świąt było udane: omówiono 
pracę Szyrwinckiego Oddziału 
Rejonowego ZPL, wspominano 
początki powstania Związku, 
dyskutowano nad przyszłością, 
która będzie zależała od nas sa-
mych, od tego, jak będziemy dba-
li o naszą mowę, zachowanie tra-
dycji, a przede wszystkim o nasze 
dzieci, którym musimy zaszcze-
pić miłość do swoich korzeni.

Inf. wł.
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PREZES ODDZIAŁU WRAZ Z ZESPOŁEM „CZERWONE MAKI”
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Tradycyjnie, w przededniu 
majowych świąt, z inicjatywy 
prezesa Wędziagolskiego Od-
działu Związku Polaków na Li-
twie Ryszarda Jankowskiego, na 
grobach znanych rodaków zasa-
dziliśmy kwiaty...

W niedzielę, 3 maja, od 
wczesnego ranka do wędziagol-

Przedstawiciele dwóch spo-
łeczności polskich: kowień-
skiej i laudańskiej – tak sobie 
bliskich duchowo i dość odle-
głych od centrum polskiego ży-
cia na Litwie – Wilna, majowe 
święta, mające w polskim ka-
lendarzu szczególne znacze-
nie: Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą, Flagi RP oraz zna-
miennej – 224. rocznicy uchwa-
lenia pierwszej w Europie Kon-
stytucji 3 Maja spędzili razem. 
Uczczenie tych wydarzeń odby-
ło się w Kownie, w dniu 1 maja. 
Kowieńscy Polacy z niecierpli-
wością oczekiwali na przyby-
cie rodaków z Laudy, z Kiejdan.

Zarówno członkowie Ko-
wieńskiego Oddziału ZPL jak 
i Oddziału ZPL „Lauda” po-
stanowili z okazji świąt zapre-
zentować swój dorobek arty-
styczny – twórczość w języku 
ojczystym – pielęgnowanym 
i przekazywanym z pokole-

Święta z  
przyjaciółmi

nia na pokolenie w środowi-
skach, gdzie, poza domem, ko-
ściołem, wśród znajomych nie 
był używany. Nauczanie języ-
ka ojczystego też zawdzięcza-
my rodzinie, bo szkół, oprócz 
działających ostatnio sobot-
nio-niedzielnych, też nie mie-
liśmy.

Jednak chęć rozmawiania w 
języku ojczystym, pielęgnowa-
nia spuścizny kulturalnej, tra-
dycji swoich miast i regionów 
oraz szacunek do tego, co prze-
kazali nam w spadku dziadko-
wie i rodzice była tym moto-
rem, który dopingował nas do 
bycia razem. Dzięki współdzia-
łaniu w ramach Związku Pola-
ków na Litwie, zespołów arty-
stycznych łatwiej nam było i 
jest tę naszą polskość nie tyl-
ko zachować, ale też zapoznać 
z nią  współobywateli – Litwi-
nów. 

Podczas majowego spotka-

Hołd Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja

skiego kościoła pw. Świętej Trój-
cy przybywali miejscowi miesz-
kańcy oraz rodacy z Kowna, 
Janowa i sąsiednich okolic. Ze-
brani wspólnie z członkami pol-
skiego chóru kościelnego ponad 
pół godziny przed rozpoczęciem 
Mszy św. śpiewali po polsku pie-
śni ku czci Najświętszej Maryi 

pw. Świętej Trójcy, ksiądz i poeta 
Skaidrius Kandratavičius. Wie-
lu gości wzięło również udział 
w kolejnej  Mszy św. – o godz. 
10.00, która była odprawiana 
z okazji Dnia Matki. Niestety, 
matki większości z nich od daw-
na spoczywają na cmentarzach 
w wędziagolskiej parafii.

Panny. O godzinie dziewiątej 
rozpoczęła się uroczysta Msza 
św. w języku polskim ku czci 
Najświętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski oraz narodowego 
święta – Konstytucji 3 Maja.

Mszę św. celebrował i kaza-
nie do wiernych wygłosił pro-
boszcz wędziagolskiego kościoła 

Polska biblioteka w Wędzia-
gole, udekorowana flagami obu 
państw, w ciągu całej niedzieli 
– do późnego wieczora, witała 
gości. Nie tylko zaproszonych, 
ale też przypadkowych prze-
jezdnych, którzy przejeżdżając 
obok zainteresowali się miejsco-
wym ośrodkiem polskości i za-
witali do biblioteki. Przybyłych 
gospodarze częstowali lampką 
wina, wznosząc toast za Kon-
stytucję 3 Maja, za pomyślność 
Litwy i Polski w Europie. Zarów-
no gospodarze jak i goście byli w 
doskonałym nastroju, dzięko-
wali prezesowi Wędziagolskie-
go Oddziału ZPL Ryszardowi 
Jankowskiemu za jego działal-
ność, organizowanie świąt, któ-
re sławią Wędziagołę nie tylko 
na Litwie, w Polsce, ale też w Eu-
ropie. Dziękowano mu również 
za uporządkowanie terenu wo-
kół przydrożnego krzyża, który 
się znajduje w pobliżu polskiej 
biblioteki i jego odnowienie. 
Krzyż ten obecnie upiększa cen-
tralną ulicę miasteczka, a figura 
Jezusa Chrystusa Ukrzyżowane-
go błogosławi wszystkich ludzi.

Leonia Piotrowska

DZIĘKOWANO MU RÓWNIEŻ 
ZA UPORZĄDKOWANIE 
TERENU WOKÓŁ 
PRZYDROŻNEGO KRZYŻA

nia kiejdańska „Issa” (jedy-
ny polski zespół działający na 
Laudzie, którym kieruje Wale-
ria Wansewicz) śpiewała pie-
śni regionalne z Laudy, okolic 
Datnowa, Łabunowa... Z kolei 
kowieńska „Kotwica” zapre-
zentowała wiązankę  pieśni pa-

triotycznych, które ma w swym 
repertuarze. Świąteczny kon-
cert zainaugurowaliśmy „Ma-
zurkiem 3 Maja”, zaś wieńczyła 
je wspólnie wykonana „Rota”. 

Ciąg dalszy naszego spotka-
nia miał miejsce przy herbatce. 
Rozmowy, wspomnienia, snucie 

planów, którym też towarzyszy-
ło wspólne śpiewanie znanych 
piosenek na długo pozostaną w 
naszych sercach i pamięci. 

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

fo
t. 

ar
ch

iw
um

RODACY PRZY POLSKIEJ BIBLIOTECE W WĘDZIAGOLE

fot. archiwum

WSPÓLNE ŚPIEWANIE W SIEDZIBIE KOWIEŃSKIEGO ODDZIAŁU ZPL
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WYNIKI EGZAMINÓW, 
SKŁADANYCH  
PODCZAS  
PODSTAWOWEJ SESJI 
EGZAMINACYJNEJ,  
BĘDĄ OGŁOSZONE  
DO 10 LIPCA

Jak wynika z danych staty-
stycznych, średnio każdy abi-
turient złoży po 3,42 egzami-
na. Przypomnieć należy, że do 
otrzymania świadectwa dojrza-
łości wystarczy złożyć dwa eg-
zaminy: z języka litewskiego 
(szkolny bądź państwowy) oraz 
innego przedmiotu do wybo-
ru. Maksymalnie można skła-
dać sześć egzaminów. Ucznio-
wie szkół z polskim językiem 
nauczania, na mocy decyzji 
szkolnych Rad, składają matu-
rę z ojczystego języka. Egzamin 
odbędzie się 28 maja. Jak do-
tychczas Ministerstwo Oświa-
ty i Nauki nie zgadza się na 
wprowadzenie obowiązkowe-
go egzaminu z języka polskiego 
i uwzględniania jego wyników 
przy obliczaniu punktów pod-
czas rekrutacji na studia.

Sesję egzaminacyjną tego 
roku rozpoczyna egzamin z 
języka francuskiego, który na 
całej Litwie będą składały za-
ledwie 54 osoby. Podstawowa 
sesja egzaminacyjna potrwa 
do 17 czerwca – ostatni, wła-
śnie tego dnia będzie egzamin 
z technologii informacyjnych i 
przystąpi do niego 9317 mło-
dych ludzi.

Egzamin z języka litew-
skiego – ujednolicony i jedy-
ny obowiązkowy dla wszyst-
kich maturzystów odbędzie 
się 1 czerwca. Jako państwo-
wy będzie go składało 21095 
maturzystów i jest to o jeden 
procent mniej niż w roku ubie-
głym.

Przypomnieć należy, że po 
raz trzeci ujednolicony egza-
min będą składali maturzyści 
szkół nielitewskich. Warto też 
podkreślić, że został on wpro-
wadzony wbrew protestom 
społeczności polskiej, zebra-
nym 60 tys. podpisów, pro-

Matura wystartowała

testującym przeciwko ujed-
nolicaniu go od 2013 roku, 
kiedy różnica godzin wykła-
dania przedmiotu w szko-
łach litewskich i mniejszości 
narodowych wynosiła ponad  
800 godzin lekcyjnych.

Decydenci nie wzięli pod 
uwagę ani argumentów, ani 
akcji protestu: wieców, pikiet, 
nawet strajku. Nie przyniosły 
też pożądanego skutku  nego-
cjacje prowadzone przez Mi-
nisterstwo Oświaty i Nauki 
z przedstawicielami społecz-
ności polskiej na Litwie przy 
udziale odpowiedzialnych re-
prezentantów z Polski. Nie od-
niosły też skutku uargumento-
wane, poparte faktami protesty 
lituanistów pracujących m. in. 
w szkołach z polskim językiem 
wykładowym, które udowad-
niały, że przy braku właściwej 
metodyki, programów, pod-
ręczników i odpowiedniego 
okresu przejściowego taki eg-
zamin stawia uczniów polskich 
szkół w gorszej pozycji starto-
wej w porównaniu z uczniami 
szkół litewskich.

Nie rozwiązują, jak wy-
kazała praktyka dwóch lat, 
przyczyn jawnej dyskrymina-
cji, ulgowe oceny – ich kryte-
ria tylko w minimalnym stop-
niu dają możność wyrównania 
szans na maturze. Jak wykaza-
ła praktyka, system ten całko-
wicie zawodzi przy ocenianiu 
prac, które ubiegają się o naj-
wyższą punktację – w grani-
cach 85-100 punktów. O ile w 
niższych przedziałach różnica 
pomiędzy ocenami prac matu-
rzystów z polskich i litewskich 
szkół różni się od półtora do 
niespełna trzech procent, to 
wśród najlepszych – jest kil-
kakrotnie niższa.

Kwestię tę m. in. poruszano 
na odbytej w Sejmie RL przed 
kilkunastoma dniami konfe-
rencji na temat „Ujednolicony 
egzamin z języka litewskiego 
– wyzwanie i skutki dla abi-
turienta, nauczyciela, szko-
ły”. Niestety, ani zabierający 
głos decydenci od programów 
nauczania, czy też ocen i for-
mowania treści egzaminów, 
ani osobiście minister oświa-
ty nie poczuwają się do winy 
za taki stan rzeczy. Przyznać 

jedynie należy, że owszem, na 
ministrze zrobiły wrażenie 
wyniki oceny prac pretendu-
jących do najwyższych punk-
tów. Obiecał nawet tą sprawą 
się zająć. Ale, jak wykazał dal-
szy bieg wydarzeń, to „zajęto” 
się ministrem i poszedł do dy-
misji. Została zdymisjonowa-
na  również obecna na konfe-
rencji wiceminister Genoveita 
Krasauskienė, która była bez-
pośrednio odpowiedzialna za 
sprawy szkolnictwa na pozio-
mie szkoły średniej.

Czy i kto zajmie się kwe-
stią ujednoliconego egzaminu 
i dyskryminacyjnej jego roli 
wobec maturzystów polskich 
szkół, dziś jest nader niejasne. 
Z powodu politycznych decy-
zji i rozgrywek znów ucierpią 
uczniowie, o których losie – 
dostaniu się na nieodpłatne 
kierunki studiów – decyduje 
w dużym stopniu ocena z ję-
zyka litewskiego.

Tu warto podkreślić, iż tego 
roku, by startować na nieodpłat-
ne studia na uniwersytetach, ko-
nieczne jest złożenie nie tylko 
egzaminu z języka litewskiego 
jako państwowego, ale też ob-
cego na poziomie B1. Właśnie 
dlatego język angielski bije re-
kordy popularności – będzie go 
składało 23 maja 21892 matu-
rzystów, co jest aż o 12,4 proc. 
więcej niż w roku ubiegłym.

Matematykę wybrało tego 
roku na maturze 15290, a hi-
storię 13006 abiturientów. Po-
pularność tych przedmiotów 
odpowiednio spadła o 1,9 proc. 
i 4,7 proc.

Jak podaje Narodowe Cen-
trum Egzaminacyjne, już trze-
ci rok z rzędu więcej młodych 
ludzi wybiera egzaminy pań-
stwowe z geografii (6178) oraz 
biologii (8953). Popularność 
tego ostatniego z pewnością jest 
związana z dużym wzrostem 
zainteresowania studiami me-
dycznymi i biotechnicznymi.

Egzaminy z chemii, fizyki 
oraz informacyjnych technolo-
gii będzie składała mniej więcej 
taka sama liczba maturzystów, 
jak i w roku ubiegłym – oscylu-
je ona w granicach trzech tysię-
cy (odpowiednio: 3131, 3293 
oraz 2874) i odbędą się one 
w dniach 12, 15 i 17 czerwca.

Wyniki egzaminów, skła-
danych podczas podstawowej 
sesji egzaminacyjnej, jak za-
pewnia kierownik NCE Saulė 
Vingelienė,  będą ogłoszone do 
10 lipca. Oceniać wiedzę ma-
turzystów będzie ponad tysiąc 
sprawdzających. Zaskarżyć 
wyniki można w ciągu trzech 
dni od ogłoszenia rezultatów.

Powtórna sesja egzamina-
cyjna, do której mogą przy-
stąpić ci, którzy z poważnych 
przyczyn nie mogli wziąć 

udziału w podstawowej oraz 
osoby, które nie złożyły pań-
stwowego egzaminu z języka 
litewskiego (będą mogły zda-
wać na poziomie szkolnym) 
będzie trwała od 22 czerwca 
do 7 lipca. 

Narodowe Centrum Egza-
minacyjne informuje, że za-
szły pewne zmiany w ocenia-
niu prac egzaminacyjnych. Na 
egzaminie z języka litewskie-
go uściślono zasady oceny tre-
ści i formalnej struktury pracy 
pisemnej. Zwraca się uwa-
gę na to, by pisząc rozpraw-
kę czy tekst literacki, ucznio-
wie opierali się na jednym z 

Koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna ma za-
szczyt zaprosić Państwa na spotkanie z mecenasem To-
maszem Snarskim z Gdańska – prawnikiem, wykładowcą 
i poetą o wileńskich korzeniach. 

Nasz gość opowie o prawach człowieka, prawach 
mniejszości narodowych oraz istocie i celach istnienia 
praw w ogóle.

Tomasz Snarski jest autorem petycji, rozpatrywanej 
przez Parlament Europejski, dotyczącej praw mniejszo-
ści narodowych na Litwie, których litewscy politycy nie 
chcą uznawać. O tym, że nie jest to zarzut bezpodstawny, 
najlepiej świadczy fakt, iż Parlament Europejski zajmuje 
się petycją od trzech lat, co jest bardzo rzadką sytuacją.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Szczególnie 
zapraszamy zaś maturzystów wybierających się na studia 
prawnicze lub polityczne, ale także tych uczniów, którzy 
jeszcze nie wiedzą, jakie studia wybrać!

Miejsce: Oddział miejski ZPL w Wilnie, ul. Zawalna/
Pylimo 45/2 (przy „jajku”)

Czas: 30 maja, godzina 15.30

Tego roku do matury na Litwie przystąpi 
37279 maturzystów. Jest to o ponad tysiąc 
mniej niż w roku ubiegłym, kiedy egzaminy 
dojrzałości składało 38562 młodych ludzi. 
Wśród ubiegających się o świadectwo  
dojrzałości będzie 720 przedstawicieli  
starszych roczników i liczba ta jest większa 
od średniej ostatnich lat. W polskich  
szkołach maturę będzie składało  
938 abiturientów.

trzech wskazanych przy tema-
cie utworów danego autora. Po 
to, by praca została oceniona, 
należy nazwać autora, utwór 
i opierać się na jego materiale 
(treści, bohaterach, walorach 
artystycznych i in.). 

Udokładniono też ilość za-
dań i możliwych do uzyskania 
punktów z matematyki oraz 
ustalono, że zmniejszona zo-
stanie ilość zadań z odpowie-
dziami do wyboru.

Matura jest startem w doro-
słe życie i jeżeli nawet nie od-
grywa podstawowej roli w osią-
gnięciu sukcesu życiowego, to 
z pewnością jest jednym z bar-
dzo ważnych jego elementów. 
Więc życzyć wypada maturzy-
stom jak najlepszych wyników.

Janina Lisiewicz
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Ten rok jest dla Polskiego Stu-
dia Teatralnego w Wilnie jubile-
uszowy – mija 55 lat odkąd mi-
łośnicy słowa polskiego i teatru 
postanowili utworzyć zespół, któ-
ry przez wiele lat był skrótowo 
nazywany „u medyków” z racji 
na to, że miał swoją siedzibę w in-
stytucji należącej do Ministerstwa 
Zdrowia.

Mijały lata – zmieniali się lu-
dzie i czasy. Na szczęście zespoło-
wi udało się obronną ręką wyjść 
z okresu transformacji ustrojo-
wych, chociaż nieprawdą by było 
twierdzenie, że swoje miejsce na 
artystycznym wileńskim gruncie 
i obecną pozycję, jaką tu zajmuje, 
Studio zdobyło bez wysiłku. Ob-
serwując dzieje zespołu, można 
pokusić się o stwierdzenie, że swój 
sukces Studio zawdzięcza deter-
minacji i pracowitości swego kie-
rownika – Lilii Kiejzik – oraz za-
angażowaniu i talentom zarówno 
starszej jak i najmłodszej generacji 
aktorów. Właśnie to zaowocowało 
wystawieniem szeregu ambitnych 
sztuk zarówno dla dorosłych jak i 
dla dzieci, o których kierownik za-
wsze pamięta. Pamięta i, rzec moż-
na, rozpieszcza swego widza, bo-
wiem potrafi w sezonie dać nawet 
kilka premier i skutecznie konty-
nuować tradycję organizowania 
teatralnych festiwali.

Studio na warsztacie ma wie-
le wartościowych sztuk, wśród 
których znaczące miejsce zajmu-
je twórczość Sławomira Mrożka. 
Ale nie tylko utwory tego auto-
ra, jak np. „Emigranci” czy „Pie-
szo” przynoszą sukces zespołowi. 
Kolejne premiery „Lalki, moje ci-
che siostry”, „Zapiski oficera Ar-
mii Czerwonej”, piękne i mądre 
spektakle dla dzieci „Król Maciuś 
Pierwszy”, „Powtórka z Czerwo-

Próba kabaretu – wielce udana

nego Kapturka”, „Przygody Ko-
ziołka Matołka” przyniosły ze-
społowi uznanie widza zarówno 
na Litwie jak i w Polsce, gdzie ze-
spół z powodzeniem występuje. 

Jednak Studio nie chce spo-
czywać na laurach (zasłużo-
nych!), tylko szuka nowych dróg 
do serca widza. Kolejną z nich sta-
ła się premiera „Próba kabaretu. 
Raz jeszcze Osiecka”. Z góry za-
znaczmy – wielce udana. Z za-
mysłem wystawienia tego rodza-
ju widowiska reżyser Lilia Kiejzik 
nosiła się od dawna. Nie dawał jej 
„spokoju” sprezentowany przez 
senator Barbarę Borys-Damięc-
ką opasły tom zawierający fakty 
z życiorysu Agnieszki Osieckiej – 
pierwszej damy tekstów piosenek.

Kolejnym krokiem ku realizacji 
widowiska, było głębsze poznanie 
twórczości poetki, która obok do-
skonale znanych tekstów przebo-
jów wylansowanych przez praw-
dziwe gwiazdy polskiej estrady, 
słynęła z jakże trafnie uchwyconej 
w monologach prawdzie życia, jego 
kobiecej, choć nie tylko, strony.

Za pierwszą „przymiarkę” do 
wystawienia kabaretu tak napraw-
dę można uznać zrealizowanie „Po-
wtórki z Czerwonego Kapturka”. 
W przedstawieniu tym nie brak 
muzyki, piosenek, tańców i scenek 
kabaretowych. Był to też swoisty 
sprawdzian sił aktorskich i znale-
zienie odpowiedzi na pytanie, czy 
stać zespół na takie wyzwanie. Bo 
kabaret jest wyzwaniem i to niema-
łym. Wymaga od aktorów szczegól-
nych predyspozycji, nie wystarczy 
niech nawet bardzo dobra umiejęt-
ność śpiewania czy tańczenia. Do 
prawdziwego kabaretu potrzebny 
jest odpowiedni styl gry, zachowa-
nia na scenie.

Reżyser zaryzykowała, kie-

dy uświadomiła sobie, że obecny 
skład aktorski Studia ma szansę na 
sukces. Tak konstruowała scena-
riusz, by obok przebojów znalazły 
się mniej znane, ale o niebanalnej 
treści piosenki, które wraz z mono-
logami dawałyby pełny wizerunek 
tego, jaki stosunek miała poetka do 
życia, relacji męsko-damskich, sie-
bie samej i tej  kobiety, którą życie 
zmusza do odgrywania jakże róż-
nych ról. W efekcie znalazły się 
w widowisku liryczne utwory: 
„Od nocy do nocy”, „Uciekaj sko-
ro świt”, „Nie spoczniemy” jak i 
„Damą być”, „Siedzieliśmy na da-
chu”, skecze, wiersze oraz tekst 
opowiadający o życiu poetki. 

W „Próbie kabaretu. Raz 
jeszcze Osiecka” doskonale obok 
„starszej generacji”, śpiewającego 

Czesława Sokołowskiego i debiu-
tanta w tej roli – Grzegorza  Jako-
wicza, spisała się młodzież: Jolanta 
Gryniewicz, Monika Jodko, Sabi-
na Lachowicz oraz Marzena Rim-
sza, która dała się poznać jako wy-
trawna „kabareciarka”, której nie 
przeszkadzało to, że nie jest na sce-
nie piękną i elegancką, ale taką, jak 
samo życie: różną, brzydką też. Na 
dodatek zdołała pogodzić próby z 
szykowaniem się do matury (jest 
maturzystką Gimnazjum im. Jana 
Pawła II).

Słowa uznania należą się też 
Łukaszowi Kamińskiemu, który 
zadebiutował jako narrator i „tan-
cerz” oraz Krzysztofowi Stankie-
wiczowi (skrzypce), Darkowi 
Drawnelowi (grał na saksofonie i 
tańczył) i Tomkowi Grablewskie-
mu (perkusja), którzy fajnie się spi-
sali również jako „krasnoludki”. 
Tej orkiestrze, w której również   
popisał się grą na gitarze Czesław 
Sokołowski, fachowo pomogli Ro-

2 maja, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą, Polskie Studio Teatralne 
w Wilnie zaprosiło widzów na kolejną premierę „Próba kabaretu. 
Raz jeszcze Osiecka”, która się odbyła w Domu Polskim w Wilnie.

muald Piotrowski i Gerard Łatkow-
ski z Kapeli Wileńskiej.       

Nad oprawą muzyczną całości 
widowiska czuwała i akompanio-
wała na fortepianie śpiewającym 
Alicja Tryk, choreografię opraco-
wała Beata Bużyńska, a o sceno-
grafię zadbał Edward Kiejzik. Nad 
światłami panowali Ryszard Rot-
kiewicz i Artur Armacki. Wszyscy 
oni na czele z reżyser Lilią Kiejzik 
zadbali o to, by „Próba kabaretu” 
wypadła „kabaretowo”. 

Widzów cieszyła zawodowo 
zaprezentowana twórczość uta-
lentowanej i ponadczasowo aktu-
alnej poetki, możliwość powtórki 
ulubionych przebojów, które po-
zwolili sobie nucić wraz z aktora-
mi. I trzeba przyznać, rozpierała 
duma, że nas, wilnian – to znaczy 
aktorów Polskiego Studia Teatral-
nego – stać na polski kabaret. Jego 
zrealizowanie i odpowiedni od-
biór. I to jest najlepsza odpowiedź 
tym, którzy nas ciągle posądzają o 
prorosyjskie sentymenty, a w rze-
czy samej palcem nie kiwnęli, by 
promować polską kulturę. 

Polskie Studio Teatralne jest 
wdzięczne wydziałowi konsular-
nemu Ambasady RP w Wilnie za 
wsparcie realizacji tego projektu i 
osobiście konsulowi generalnemu 
Stanisławowi Cygnarowskiemu 
za życzliwą obecność. 

Kierownik PST obiecuje, że 
we wrześniu będziemy mogli 
oglądać jeszcze raz „Próbę kaba-
retu. Raz jeszcze Osiecka” w Wil-
nie. A w maju zespół wystąpi w 
Zułowie, Solecznikach oraz Bia-
łymstoku, a na początku czerwca 
– w Łodzi. Czekają go też  dość 
pracowite wakacje, bo ma mieć 
warsztaty i szykować się do fina-
łu jubileuszowego sezonu, któ-
rego końcówkę uświetni festiwal 
i – niewykluczone – kolejna pre-
miera... Powodzenia!

Janina Lisiewicz
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BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Ga-
zety” informuje, że wszy-
scy członkowie Związku 
Polaków na Litwie oso-
biście, a także koła i od-
działy Związku mogą 
nieodpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać po-
zdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia 
członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedyko-
wać inne urzędy, organi-
zacje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy na 
adres e-mailowy: nasza-
gazeta@zpl.lt  lub faks 
233 10 56.

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. 

UWAGA! 
PRENUMERATA

Pragniemy zawiado-
mić naszych Czytelników 
i Sympatyków, że możecie 
Państwo zaprenumerować 
„Naszą Gazetę” w każ-
dym urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy na 
2015 rok. Prenumerata na 
czerwiec będzie trwała do 
22 maja. Chcemy zazna-
czyć, że nadal gazeta bę-
dzie bezpłatna, zaś koszta 
miesięcznej prenumeraty 
1,33 EUR obejmują opła-
tę pobieraną przez pocztę 
za dostarczanie gazety dla 
prenumeratorów. Indeks 
wydania: 0130. Liczymy 
na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – ty-
godnik Związku Polaków 
na Litwie – mieć w swoich 
domach. 

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.”

Z okazji Pięknego Jubileuszu 85-lecia Panu 
Janowi WEŻUKOWSKIEMU najserdeczniej-
sze życzenia: krzepkiego zdrowia na dal-
sze lata, pogody ducha, wielu łask Bożych 
oraz stu lat

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji pięknego Jubileuszu Urodzin 
Krystynie RUCZYŃSKIEJ wiązankę ser-
decznych życzeń: zdrowia, pogody ducha, 
szczęścia osobistego oraz spełnienia marzeń 

składają koledzy z „Magazynu Wileńskie-
go” i „Naszej Gazety”

Z okazji Pięknego Jubileuszu Szanownej 
Pani Weronice GRICKIEWICZ życzymy tego, 
co chciałby mieć każdy, tego, czego każdy 
by Pani zazdrościł i tego, czego najwięcej 
Pani pragnie oraz tego, czego nie wiemy, że 
pragniemy. Wszelkich łask Bożych.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL oraz przy-
jaciółki

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

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

Ireny Szemis
składają słuchacze i koło ZPL                               

Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie

Zgodnie z zapowiedzią podajemy listę osób, które 
wsparły akcję „Zułów – miejscem pamięci narodowe”:

•	 Spółka rolnicza „Baliuliai” – 1 000 €

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


