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„Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę, to ubliża – ubliża mi 
jako człowiekowi z godnością nie niewolniczą!” – tak pisał w roku 1908 w jednym z listów Józef Klemens 
Piłsudski – przyszły Marszałek Polski. Człowiek, który Ojczyźnie – Polsce dał „granice, moc i szacunek”. 
Od  wczesnych lat młodzieńczych – jeszcze jako gimnazjalista wileński – miał swoją wizję losów Ojczyzny 
i swego udziału w jej stanowieniu. Wizję, która w dużej mierze zrodziła się dzięki Matce, która poprzez 
literaturę, dziejów dawnych gloryfikowanie przyczyniła się do tego, że syn wiedział, iż w odrodzeniu wolnej 
Ojczyzny i zaistnieniu jej na mapie świata jako niepodległego państwa, ma mieć swój udział. Droga do „wolnej 
i niepodległej”, godności Naczelnika Państwa miała swój początek w Zułowie, gdzie 5 grudnia 1867 roku 
przyszedł na świat.
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Człowiek  
z godnością  
nie niewolniczą

HARCERZE ODDAJĄ HOŁD MARSZAŁKOWI
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O
d dziesięciu lat, od-
kąd Związek Po-
laków na Litwie 
sprawuje opie-
kę nad miejscem 

urodzin Józefa Piłsudskiego w 
Zułowie i realizuje ideę prze-
kształcenia go w Rezerwat Pa-
mięci Narodowej – w ciągu ostat-
nich pięciu lat powstała tu Aleja 
Pamięci Narodowej, w której 
dwadzieścia stel i zasadzonych 
dębów są swoistym panteonem 
sławy i chwały ludzi i wydarzeń, 
które w naszej polskiej historii 
odegrały znaczącą rolę – za-
równo obchody znamiennych 
dat z życiorysu Marszałka, jak 
i wszystkich Polaków, odbywają 
się właśnie tu. By uczcić 80. rocz-
nicę śmierci twórcy Państwa Pol-
skiego, przybyło do Zułowa na 

zaproszenie Związku Polaków 
na Litwie około pół tysiąca osób.

W dniu 17 maja, oddając 
hołd pamięci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, którego 80. rocz-
nica śmierci była odznaczona 
na wileńskiej Rossie przy Gro-
bie Matki i Serca Syna 12 maja 
br., z inicjatywy Związku Pola-
ków na Litwie odbyła się Msza 
św. w kościele pw. św. Kazimierza 
w Powiewiórce oraz upamiętnie-
nie twórcy Państwa Polskiego w 
Zułowie.

Okres między dwoma da-
tami, kiedy w mroźny wieczór  
5 grudnia 1867 roku przyszedł 
na świat w dworku w Zułowie, 
a 12 maja 1935 roku – kiedy  w 
wieczornych godzinach odszedł 
z tego świata z obrazkiem Matki 
Bożej Ostrobramskiej w dłoniach 

i odbył ostatnią drogę na Wawel 
żegnany przez tłumy obywate-
li, biciem Dzwona Zygmunta i 
grzmotem 101 salw armatnich, 
Klemens Józef Piłsudski poświę-
cił Ojczyźnie – jej wyzwoleniu, 
obronie i rozkwitowi.

Jeszcze jako gimnazjalista 
wileński wyznawał: „(...) nie-
nawiść moja do carskich urzą-
dzeń, do ucisku moskiewskiego 
wzrastała z rokiem każdym. Bez-
silna wściekłość dusiła mię nie-
raz, a wstyd, że w niczem zaszko-
dzić wrogom nie mogę, że muszę 
znosić w milczeniu deptanie mej 
godności i słuchać kłamliwych i 
pogardliwych słów o Polsce, Po-
lakach i ich historii, palił mi po-
liczki. Uczucie przygnębienia, 
uczucie niewolnika, którego w 
każdej chwili, jak robaka zgnieść 

mogą, leżało mi na sercu kamie-
niem młyńskim”.

Już jako komendant legio-
nów stwierdzał: „Nie chciałem 
pozwolić, aby w czasie, gdy na 
żywym ciele naszej ojczyzny mia-
no wyrąbywać mieczami nowe 
granice państw i narodów, sa-
mych Polaków przy tym brako-
wało. Nie chciałem dopuścić, by 
na szalach, na które miecze rzu-
cono, zabrakło polskiej szabli”.

Wielki realista, a zarazem 
mąż stanu i wizjoner potrafił 
przewidzieć rozwój wydarzeń 
lat 1914-1918 i szanse dla Pol-
ski, rozdartej pomiędzy trzema 
mocarstwami, które rozpoczęły 
walkę ze sobą. Widział też póź-
niejsze ogromne zagrożenie dla 
Polski z możliwych sojuszy Nie-
miec i Rosji Radzieckiej. Uwa-
żał, że sytuacja Polski zdetermi-
nowana jest położeniem między 
Rosją a Niemcami: „Znajdujemy 
się od wieków między młotem a 
kowadłem. Raz kowadłem były 
Niemcy, a młotem Rosja, czasami 
Rosja była kowadłem, a Niemcy 
młotem. Ale Polska i tak zawsze 
będzie pomiędzy nimi”. 

W latach trzydziestych do-
skonale rozumiał zagrożenia, ja-
kie zbliżały się do Polski.  Zawie-
rając pakty o nieagresji w 1932 
roku z Rosją i 1934 z Niemca-
mi, miał nadzieję, że wzmocnią 
one pozycję Polski przynajmniej 
doraźnie i dadzą czas na wzmoc-
nienie państwa, które miało zale-
dwie niespełna 20-letni niepod-
legły życiorys. Był też autorem 
planu wojny prewencyjnej wobec 
Niemiec. Niestety, nie znalazła 
ta idea sojuszników na Zacho-

dzie. A kto wie, czy nie uratowa-
łaby świata od katastrofy II woj-
ny światowej lub przynajmniej 
nie zmniejszyła jej strasznych 
skutków.

Nie ulega wątpliwości, że 
Marszałek był pierwszym poli-
tykiem europejskim, który w peł-
ni dostrzegł niebezpieczeństwo 
wynikające z dojścia Hitlera do 
władzy. Nie miał też aluzji wo-
bec Stalina, mówił: „Kiedy widzę 
portret Stalina – widzę prawdzi-
wego bandytę”.

Niestety, nie dane mu było 
stać na czele państwa w chwili, 
gdy ci dwaj dyktatorzy postano-
wili podzielić jego Ojczyznę, o 
której wolność i niepodległość 
walczył. 

W dniu 17 maja, o godzinie 
12.00 w kościele pw. św. Kazi-
mierza w Powiewiórce, w któ-
rym 15 grudnia 1867 roku był 
ochrzczony Józef Piłsudski zo-
stała odprawiona Msza św. w 
80. rocznicę jego śmierci. Przy-
było na nią ponad pół tysiąca 
rodaków i mały kościółek led-
wie mógł wszystkich zmieścić. 
Mszę św. odprawił proboszcz 
wileńskiej parafii pw. św. Ra-
fała Archanioła ks. Mirosław 
Grabowski. Uświetnił ją udział 
harcerzy wraz z pocztem sztan-
darowym oraz śpiew chóru ze-
społu „Znad Mereczanki” z Ja-
szun.

Po modlitwie, autokary wraz 
z uczestnikami uroczystości od-
jechały do Zułowa. Tu, po od-
śpiewaniu „Roty”, w odświętnej 
scenerii odbyło się uroczyste zło-
żenie wieńców i zapalenie zni-
czy przy pomniku, ustawionym 
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SWOJE MISTRZOSTWO W TAŃCU DEMONSTRUJE „PERŁA”

GOŚCIE WRAZ Z PREZESEM ZPL MICHAŁEM MACKIEWICZEM WITALI RODAKÓW
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Człowiek z godnością nie niewolniczą
przez Związek Polaków na Li-
twie, ku upamiętnieniu Marszał-
ka, przy dębie zasadzonym przez 
legionistów ku czci Wodza przed 
II wojną światową.

Uczestników uroczystości 
witała orkiestra dęta z Powie-
wiórki pod kierunkiem Bronislo-
vasa Vilimasa. Wartę honorową 
przy kamieniu i dębie pełnili har-
cerze ze szczepu „Burza” z Ko-
walczuk i Szumska oraz drużyny 
„Białe Wilki” z Nowej Wilejki. 

Do Zułowa licznie przyby-
li członkowie kół Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL z No-
wej Wilejki, weteranów „Wi-
lii”, Młodzieży Patriotycznej 
oraz wielu innych wraz z pre-
zes Alicją Pietrowicz. Przyby-
li również związkowcy z Dru-
skienik, Niemenczyna, Jaszun,  
Święciańskiego Oddziału Rejo-
nowego – z Podbrodzia, Świę-
cian, Nowych Święcian, Magun 
na czele z wiceprezes Związku 
i prezes oddziału Ireną Bejnar, 
oraz innych miejscowości Wi-
leńszczyzny. Zawitali tu rów-
nież sportowcy – uczestnicy 
turniejów o puchary ZPL: za-
wodniczki z żeńskiej druży-
ny siatkarek „Burza”, męskiej 
„Eisas” oraz koła ZPL sportow-
ców z Mościszek – futbolistów.

Obecnością swą imprezę za-
szczycili posłowie na Sejm RL 
Zbigniew Jedziński oraz Józef 
Kwiatkowski – prezes „Macie-
rzy Szkolnej”, konsul generalny, 
kierownik wydziału konsularne-
go Ambasady RP w Wilnie Stani-
sław Cygnarowski, wicedyrektor 
administracji rejonu wileńskiego 
Albert Narwojsz, radni z ramie-
nia AWPL do samorządu rejonu 
święciańskiego.

Inaugurując uroczystość, ze 
sceny ustawionej na łące w za-
kolu rzeki Mery, zebranych ro-
daków witali prezes ZPL, poseł 
Michał Mackiewicz, konsul ge-
neralny Stanisław Cygnarowski, 
prezes zarządu Fundacji „Wol-

ność i Demokracja” Michał 
Dworczyk, reprezentujący przy-
byłych z Polski przedstawicieli 
gmin, burmistrz Ciechanowca 
Mirosław Reczko.

Zwracając się do obecnych 
prezes ZPL cieszył się z tak licz-
nej obecności rodaków oraz 
podkreślił wielką rolę Marszał-
ka, który urodził się właśnie tu, 
w Zułowie, w odzyskanie nie-
podległości przez Polskę i jej 
budowanie jako niepodległego 
państwa. Michał Dworczyk dzię-
kował rodakom nie tylko za gre-
mialne przybycie w tym dniu do 
Zułowa, ale za codzienny trud 
i zaangażowanie w podtrzyma-
nie polskości na Wileńszczyź-
nie. Przypomniał również sło-
wa Marszałka o Polsce i Kresach: 
“Polska jest podobna do obwa-
rzanka – w środku dziura, a to, 
co najlepsze, jest dookoła, czyli 
Kresy”.

O tym, że zorganizowana 
przez Związek Polaków na Li-
twie uroczystość, na którą tak 
licznie stawili się działacze i sze-
regowi członkowie organizacji, 
jest doskonałą okazją, by przypo-
mnieć tę wspaniałą postać, jaką 
był Józef Piłsudski.

O upamiętnieniu „autora 
polskiej wolności” w różnych 
zakątkach Polski oraz radości, 
że tu, na jego ojczystej ziemi o 
nim pamiętają rodacy, wraz z 
pozdrowieniami przekazał bur-
mistrz Ciechanowca Mirosław 
Reczko.

I chociaż przelotna wichura 
wraz z strugami deszczu nieco 
popsuła nastrój  uczestnikom 
uroczystości, to już wkrótce mo-
gli o tym niezbyt miłym wybry-
ku przyrody zapomnieć ogląda-
jąc wielce imponujący program 
przygotowany przez Polskie Stu-
dio Teatralne w Wilnie (kierow-

nik Lilia Kiejzik). Złożyły się nań 
zarówno piosenki legionowe z 
okresu walk o niepodległość, jak i 
pieśni patriotyczne współczesne 
oraz strofy wierszy. Soliści Mo-
nika Jodko, Jolanta Gryniewicz, 
Jarosław Królikowski, Czesław 
Sokołowski wraz z deklamato-
rami stworzyli  podniosły, wzru-
szający nastrój.

Barwnym, radosnym ak-
centem był na zułowskiej sce-
nie popis wspaniałego zespołu 
tańca ludowego „Perła” (kie-
rownik German Komarowski). 
Dzieci zaprezentowały kilka 
tańców, a ich artystyczność i 

stunku: kaszy i grochówki, którą 
gości częstowali harcerze z polo-
wej kuchni.

Kilkugodzinna impreza dała 
możność przybyłym odwiedzić 
Aleję Pamięci Narodowej, za-
poznać się z upamiętniony-
mi na stelach wydarzeniami i 
osobami, zrobić zdjęcia. Przy-
byli mogli oglądać zasadzone 
drzewka, krzewy, już kwitnące 
klomby i podziwiać piękne zu-
łowskie pejzaże, w tle których 
nie zabrakło tego dnia również 
latających bocianów. Ci, któ-
rzy w Zułowie mieli okazję być 
przed kilkoma czy kilkunasto-
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fot. Paweł Stefanowicz
fot. Paweł Stefanowicz

POLSKIE STUDIO TEATRALNE ZAPREZENTOWAŁO WZRUSZAJĄCY PROGRAM PATRIOTYCZNY

TAKIE SYMPATYCZNE I UTALENTOWANE GIMNAZJALISTKI Z PODBRODZIA

XXX

piękne stroje cieszyły oko wi-
dza. Ładnie się też spisali mło-
dociani artyści z Gimnazjum 
„Żejmiana” w Podbrodziu 
– jedynej placówki w rejonie 
święciańskim, gdzie nauczanie 
odbywa się w języku polskim. 
Warto odnotować, że wycho-
wanie patriotyczne i rozwi-
janie talentów artystycznych 
dzieci i młodzieży, których tu 
nie brak, jest cechą szczególną 
tej placówki. Oczywiście, nie 
powstaje na pustym miejscu 
– jest to wynik pracy twórczej 
miejscowych nauczycieli oraz 
dyrektor gimnazjum Katarzy-
ny Maciusowicz, która zawsze 
towarzyszy swoim uczniom.

Na majówce w Zułowie nie 
zabrakło też tradycyjnego poczę-

ma laty, byli jakże mile zasko-
czeni zmianami, jakie tu zaszły. 
Uporządkowany teren, o któ-
ry dba wraz z prezesem Micha-
łem Mackiewiczem społecznie 
tu pracująca młodzież zrzeszo-
na w poszczególnych kołach, 
członkowie kół oddziału świę-
ciańskiego, rodzi nadzieję, że 
z biegiem lat oraz przy pomo-
cy ludzi, dla których miejsce 
to będzie tak samo drogie, jak 
i dla dzisiejszych jego opieku-
nów, zostanie zrealizowana w 
pełni idea Związku Polaków na 
Litwie o powstaniu w Zułowie 
Rezerwatu Pamięci Narodowej, 
godnego naszych bohaterów i 
chlubnych kart historii.

Janina Lisiewicz
UCZESTNICY MAJÓWKI Z UWAGĄ OGLĄDALI POPISY ZESPOŁÓW
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WYSTARTOWALI  
PO RAZ PIĄTY
Zapoczątkowane przed pięciu 
laty z inicjatywy miłośników 
koszykówki i siatkówki oraz 
podtrzymane przez prezesa 
Związku Polaków na Litwie 
Michała Mackiewicza turnie-
je sportowe o Puchary ZPL w 
ciągu minionego okresu dały 
możność uczestniczenia w 
sportowych bataliach setkom 
miłośników tych dyscyplin z 
różnych rejonów Wileńszczy-
zny oraz Wilna.

Organizowane tego roku 
po raz piąty puchary zgro-
madziły 18 drużyn koszy-
karskich. Niewiele w tyle 
pozostała też siatkówka: w 
zawodach uczestniczyło 12 
ekip męskich i 3 żeńskie. Ma-
raton sportowych batalii roz-
począł się 14 marca i trwał do 
16 maja. Drużyny miały więc 
dość napięty harmonogram, 
ale to wcale nie wpłynęło na 
wolę walki i zwycięstwa.  

Tego roku zawody odby-
wały się w dwóch wileńskich 
gimnazjach: im. Jana Pawła 
II oraz im. J.I. Kraszewskie-
go (Nowa Wilejka). Ich dy-
rektorom należą się słowa 
podziękowania za przychyl-
ny stosunek do miłośników 
sportu.

KOSZYKÓWKA –  
JEDNAK BEZ NIESPO-
DZIANEK 
Z powodu dość sporej liczby 
drużyn koszykarskich i zróż-
nicowanego poziomu gry, or-
ganizatorzy zaproponowa-
li dwa stopnie rozgrywek: o 
Duży i Mały Puchary ZPL.

Sportowy maraton dobiegł końca
16 maja dobiegł końca sportowy maraton 
rozgrywek siatkarskich i koszykarskich 
o Puchary Związku Polaków na Litwie, 
organizowany po raz piąty przez Centrum 
Sportowe ZPL.

Do finałowych gier po-
myślnie dobrnęły drużyny: 
„Polonus” (Troki), „Podbro-
dzie”, KSP (Klub Studentów 
Polskich) oraz „Herbalife” 
(Wilno). O pierwsze miejsce 
walczyli ze sobą koszykarze z 
Podbrodzia – nowicjusz rozgry-
wek, który wykazał się nie tyl-
ko piękną grą, ale też prawdzi-
wie sportowym zachowaniem i 
kulturą i „Polonusa”. Mało bra-
kowało, a zawodnicy z Podbro-
dzia „sprzątnęliby” puchar fa-
worytom, którzy sięgnęli tego 
roku po raz trzeci po miano 
zwycięzcy turnieju, zawodni-
kom „Polonusa”. Jednak lide-
rzy potrafili się zmobilizować i 
po raz trzeci zdobyli pierwsze 
miejsce, pokonując rywali wy-
nikiem – 78:73.

Trójki najlepszych graczy: 
„Polonus”– Adas Praprovas – 
22 pkt, Arvydas Urbanowicz 
– 20 pkt oraz Ernest Racewicz 
– 13 pkt; „Podbrodzie” – Ed-
gar Turica – 16 pkt, Gedimi-
nas Beperszcz – 12 pkt oraz 
Waldemar Pozlewicz – 9 pkt.

O trzecie miejsce i „brąz” 
walczyły drużyny KSP oraz 
„Herbalife”. Koszykarze z 
KSP nie pozwolili zepchnąć 
się z niech nawet najniższe-
go stopnia podium i zaliczyli 
zwycięstwo – 90:83.

Nowość tegorocznych tur-
niejów – Mały Puchar – przy-
niósł zwycięstwo  zawodnikom 
ze Skojdziszek, którzy pokonali 
ekipę z Turgiel wynikiem – 62:43, 
której przypadło „srebro”. „Brąz” 
zdobyła drużyna „Teen-Team” 
(Nowa Wilejka), odnosząc zwy-
cięstwo nad miłośnikami koszy-
kówki z Landwarowa (95:84).

Zwycięzcy otrzymali me-
dale i puchary, które zostały 
wręczone w miniony piątek i 
sobotę. Koordynatorzy koszy-
kówki Ryszard Gierasim i Ma-
rek Pszczołowski mieli wiel-
ką przyjemność nagradzać tak 
liczny zastęp sportowców. 

SIATKARZE MAJĄ  
WIERNYCH FANÓW
Ciekawe, że chociaż koszy-
kówka cieszy się na Litwie 
powszechnym uznaniem, to 
zawody w siatkówce zbiera-
ły liczniejsze grono widzów, 
szczególnie finałowe spotka-
nia. 16 maja jako pierwsze na 
parkiet wyszły drużyny wi-
leńskie: „Sztorm” i „Eureka”. 
Ich trofeum miał być „Puchar 
pocieszenia”, czyli walczyli o  
V miejsce. Lepsi okazali się 

siatkarze „Eureki”, ale „Sztor-
mowi” – jako debiutującemu i 
zdobywcy 6 miejsca wśród 12 
drużyn, też należą się słowa 
pochwały.

W drugim spotkaniu przy 
siatce walczyli zawodnicy „Hura-
ganu” i drużyny „United” (obie 
z Wilna). „Huragan” nie dał się 
„uśmierzyć” i wygrał spotkanie 
– 3:0. „United”, chociaż nie zdo-
był miejsca na podium, to jednak 

może się cieszyć, że udało  utrzy-
mać się w „czwórce” najlepszych. 

Dość nerwowo rozpoczął 
się mecz pomiędzy zawod-
nikami z Bujwidz i drużyną  
wileńską „Eisas” (w ubiegłym 
roku zdobyła ona 3 miejsce). 
Sędziowie A. Atamonow oraz 
Z. Sienkiewicz nie mieli łatwo. 
Drużyny na zmianę próbowa-
ły przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją stronę. Jednak siat-

fot. Centrum
 Sportowe ZPL
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ZDOBYWCY TRZECIEGO MIEJSCA – KOSZYKARZE Z KSP
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DRAMATYCZNE CHWILE PRZY SIATCE

SZCZĘŚLIWI POSIADACZE „ZŁOTA” – DRUŻYNA „EISAS”
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W historycznym miejscu 
miasteczka Šilutė (Szyłokarcz-
ma) – rezydencji Hugo Szoja 
– w dniach 14-15 maja odby-
ła się międzynarodowa konfe-
rencja pt. „Więźniowie II woj-
ny światowej w nazistowskich 
i sowieckich obozach pracy w 
latach 1939-48”. Na forum zo-
stały przedstawione prace ba-
daczy i naukowców z Austrii, 
Czech, Danii, Wielkiej Bryta-
nii, Włoch, Łotwy, Polski, Li-
twy, Francji i Niemiec. Odbyła 
się również prezentacja książki 
litewskich historyków „Dom 
śmierci w Macikach. Więźnio-
wie II wojny światowej i obozy 
GUŁAGu w latach  1939-1955 
w okolicach Šilutė”. Znalazła 
się w niej archiwalna, histo-
ryczna i archeologiczna infor-
macja o tym, że w Macikach, 
w latach 1939-1955 istniały 
obozy nazistowskie i sowiec-
kie GUŁAGi. 

Mer rejonu szyluckiego Vy-
tautas Laurinaitis, witając zgro-
madzonych uczestników i go-
ści konferencji, przypomniał o 
jednym ze szczególnych miejsc 
w naszym kraju: „Macikai – to 
szczególne miejsce nie tylko w 
regionie Šilutė i Litwy, ale także 
w historii świata. Tutaj sowiec-
kie oraz nazistowskie zbrodnie 

Cienie wojny i terroru

dokonywane były za ścianami 
obozów i wspomnienia o nich są 
wciąż żywe, nie udało się ich ze-
trzeć z pamięci naszego narodu. 
W latach 1939-1955 byli tu wię-
zieni przez kolejnych okupan-
tów w obozie jenieckim i GUŁA-
Gu Polacy, Belgowie, Francuzi, 
Amerykanie, Brytyjczycy, Niem-
cy, Rosjanie, Litwini. Byli oni za-
równo świadkami jak i ofiara-
mi popełnionych w XX wieku 
zbrodni przez represyjne reżi-
my. Tortury, nieludzkie warun-
ki życia i przymusowej pracy 
były codziennością zarówno w 
sowieckich jak i nazistowskich 
więzieniach. Ich ofiary nie miały 
nie tylko warunków do godnego 
życia, ale też śmierci” – powie-
dział mer.

Dziękując historykom z Uni-
wersytetu w Kłajpedzie, uczest-
nikom projektu „Dom śmierci w 
latach 1939-1955”, przedstawi-
cielom domu opieki społecznej 
w Macikach oraz Szyluckiemu 
Oddziałowi Związku Polaków 
na Litwie mer wręczył dyplomy 
uznania za wieloletni wkład w 
pielęgnowanie cmentarza w Ma-
cikach oraz propagowanie infor-
macji o nim.

- Okolice Šilutė, obozy w 
Macikach – to tereny, na któ-
rych prowadzone badania udo-

kumentowały rozmiar zbrod-
ni i oblicza totalitaryzmów. 
W pamięci starych mieszkań-
ców osiedla do dziś przetrwa-
ły obrazy strasznych wydarzeń 
sprzed kilkudziesięciu lat – po-
wiedziała dyrektor Litewskiego 
Centrum Badania Zbrodni Lu-
dobójstwa i Rezystencji Teresė 
Birutė Burauskaitė. Dyrektor 
centrum, witając uczestników 
konferencji wyraziła nadzieję, 
że patrząc w przyszłość może-
my budować nowe życie tylko 
wtedy, gdy będziemy wiedzieli, 
że to, co się stało w przeszłości, 
już się nie powtórzy.

W ciągu dwóch dni trwania 
konferencji, obok prezentacji 
przedstawicieli świata nauki z 
wyżej wymienionych krajów, 
znalazł się również mój referat 
pt. „Pomnik ku czci Polaków po-
ległych w Macikach”.

Na zakończenie konferen-
cji przy cmentarzu w Macikach 
posadzono drzewko magnolii,  
dookoła którego  zostały usta-
wione  flagi tych państw, któ-
rych obywatele byli tu więzie-
ni. Tak uczczono ofiary II wojny 
światowej.

Alina Judžentienė,
prezes Szyluckiego 

Oddziału ZPL

karze z „Eisasu” złapali swój 
styl i już pewnie zdobywali 
punkt po punkcie, no i wy-
grali – 3:0. Ta wygrana dała 
im miano zwycięzcy i „złoto”. 
Bujwidzianie musieli zadowo-
lić się „srebrem”.  

DZIEWCZĘTA  
PRZY SIATCE
Tego roku po raz pierwszy od-
były się zawody siatkarskie o 
Puchar ZPL wśród dziewcząt. 
Szkoda, że zgłosiły się tylko 
trzy drużyny: „Burza” (Wil-
no), „Fortuna” (Soleczniki) 
i „Awiżenie” (oczywiście, z 
Awiżeń). 

W pierwszym spotka-
niu siatkarki z Awiżeń mu-
siały ulec „Burzy”. Na ich 

zwa „Fortuna” nie przyniosła 
jednak dziewczętom z Solecz-
nik fartu, musiały ulec „Bu-
rzy” – 3:0. Drużyna „Burza” 
została pierwszym zwycięzcą 
siatkarskich zawodów wśród 
dziewcząt.

Koordynatorzy siatkówki 
Zbigniew Sienkiewicz, Witalij 
Aleksiuk oraz Elwira Bogda-
nowicz życzą wszystkim spor-
towcom, by omijały ich kon-
tuzje, a cele i marzenia były 
osiągalne.

Jak powiedział prezes Cen-
trum Sportowego ZPL Wło-
dzimierz Sieniuć, koordyna-
torzy drużyn mają się spotkać 
w czerwcu, by omówić turnie-
je. Już dziś wiedzą, że sezon 
sportowy trzeba rozpoczynać 
wcześniej, by nie było tak na-
piętego rozkładu. Padła też 
propozycja, by zawody siat-
karskie odbywały się w po-
szczególnych miasteczkach 
(Bujwidzach, Awiżeniach, 
Mościszkach), gdzie zbiera-
łyby więcej widzów i były swo-
istym wydarzeniem dla tych 
miejscowości: popularyzowa-
ły zarówno sport jak i orga-
nizatora turniejów Związek 
Polaków na Litwie. Warto do-
dać, że drużyny sportowe two-

fot. archiwum

W TRAKCIE OBRAD

fot. archiwum

UCZESTNICY KONFERENCJI PRZY ZASADZONYM DRZEWKU

usprawiedliwienie można 
powiedzieć, że miały osła-
biony skład, ponieważ kole-
żanki były akurat na zawo-
dach w Łomży. Nie udało się 
też dziewczętom  spod Wil-
na wygrać u „Fortuny”, ule-
gły – 3:1. O „złoto” walczyć 
więc stanęły przy siatce dru-
żyny „Burza” i „Fortuna”. Gra 
była raczej wyrównana, bo za-
wodniczki się już znały. Na-

rzą koła ZPL, planowane jest 
też powstanie oddziału spor-
towców, który może zrzeszyć 
ponad pół tysiąca osób. Cie-
szy, że sport pod patronatem 
Związku Polaków na Litwie 
nabiera popularności i jedno-
czy coraz więcej miłośników 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego.

Centrum Sportowe ZPL

SZCZĘŚLIWI POSIADACZE „ZŁOTA” – DRUŻYNA „EISAS”

TURNIEJE SPORTOWE 
O PUCHARY ZPL 
DAŁY MOŻNOŚĆ 
UCZESTNICZENIA W 
SPORTOWYCH BATALIACH 
SETKOM MIŁOŚNIKÓW 
SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI
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W dniu 15 maja w Niemen-
czynie odbyła się konferencja spra-
wozdawczo-wyborcza Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału Związku 
Polaków na Litwie. Najliczniejszy 
oddział Związku reprezentowało 
150 delegatów z 55 kół.

Wileński Rejonowy Oddział 
ZPL należy do najliczniejszych – 
jednoczy 3150 osób w 55 kołach 
oraz ... najbogatszych. Imponu-
jące sumy na koncie oddziału to 
nie tylko składki członkowskie, ale 
też kwoty, na które składają się od-
pisy 2 proc. podatku. Pozwala to 
oddziałowi organizować imprezy, 
udzielać wsparcia finansowego in-
nym oddziałom i ich kołom, ze-
społom artystycznym, inwestować 
w przyszłościowe projekty.

Obrady konferencji poprzedzi-
ła Msza św. w miejscowym kościele 
pw. św. Michała Archanioła, któ-
rą odprawił ks. proboszcz Arūnas 
Kesilis. Modlono się w intencji 
członków ZPL, wszystkich roda-
ków oraz ludzi innych narodowo-
ści zamieszkałych w rejonie, a tak-
że za pomyślną realizację planów 
i osiąganie zamierzonych celów. 

Obrady w Wielofunkcyjnym 
Ośrodku Kultury poprzedziły 
popisy dwóch zespołów tanecz-
nych z Niemenczyna: „Jutrzenki” 
(kierownik Leonarda Klukowska) 
oraz „Perły” (kierownik German 
Komarowski). Dzieci i młodzież 
szkolna zaprezentowały wysoki 
poziom sztuki tańca i byli nagro-
dzeni głośnymi brawami.

Po przywitaniu zebranych 
przez prezesa oddziału Waldema-
ra Tomaszewskiego oraz wybraniu 
prezydium, komisji skrutacyjnej 
i mandatowej, ustaleniu regula-
minu i przedstawieniu prowadzą-
cych Elżbiety Sadajskiej i Roberta 
Komarowskiego wysłuchano jego 
referatu.

Ciesząc się z tego, że liczba 
członków w oddziale utrzymuje 

To, co jednoczy

się na stabilnym poziomie, pre-
zes odnotował, iż w ciągu kaden-
cji powstały trzy nowe koła, w tym 
dwa – młodzieżowe. I chociaż, jak 
zaznaczył, kierownictwo oddzia-
łu nie jest stronnikiem dzielenia 
kół np. według wieku, bo general-
nie należy dążyć do tego, by mło-
dym chciało się być ze starszymi i 
na odwrót, to poszukując najbar-
dziej optymalnych form działalno-
ści postanowiono je zarejestrować. 

Mówiąc o minionej kadencji, 
prezes odnotował, że odbyło się 
w tym okresie około 300 imprez. 
Były to bardziej kameralne spotka-
nia z różnych okazji w kołach, jak 
też obejmujące członków nie tylko 
oddziału rejonowego: obchody 70. 
rocznicy ostatniej bitwy żołnierzy 
AK pod Krawczunami w ramach 
wyzwolenia Wilna, tradycyjne zlo-
ty, przeprowadzone 34 spotkania, 
poświęcone uczczeniu 25-lecia po-
wstania ZPL w poszczególnych 
kołach, które zakończyły się cen-
tralnymi obchodami – wzięło w 
nich udział około 900 osób.

Wśród spraw, które ciągle są 
uznawane przez Związek za prio-
rytetowe znajduje się szkolnic-
two. Tego roku odbędzie się już 
20. konferencja rejonowa „Polskie 
dziecko – w polskiej szkole”. Za-
początkowana przed 20 laty miała 
na celu nie tylko monitorowanie 
stanu szkolnictwa w języku ojczy-
stym, ale też wypracowanie odpo-
wiedniego poglądu i stosowania 
środków służących temu, by na-
uczanie dzieci w ojczystym języku 
stało się rzeczą oczywistą. Dziś re-
jon wileński może się szczycić tym, 
iż pięcioro z sześciorga polskich 
dzieci pobiera naukę po polsku.

Prezes wymienił też aktualne 
zagrożenia, przeciwko którym 
mamy solidarnie występować. 
Trwająca wciąż reforma szkolnic-
twa, dobiegająca końca akredyta-
cja placówek oświatowych dziś w 

stanie zagrożenia stawia w rejonie 
trzy szkoły, zaś na Litwie – 10 pol-
skich placówek. To w ich obronie 
mamy solidarnie wystąpić na wie-
cu, który 1 czerwca organizuje fo-
rum rodziców.

Kolejnym wielkim wyzwa-
niem, jakie w swej działalności ma 
Związek, jest zwrot ziemi. Refor-
ma rolna, praktycznie zakończo-
na w innych regionach, na Wi-
leńszczyźnie, w Wilnie nadal nie 
została sfinalizowana. I znów, jak 
zaznaczył Waldemar Tomaszew-
ski, mówi się o tym, że ma być na 
rok wstrzymana z powodu  niepra-
widłowości w konkursie na mier-
niczych. Wygląda na to, że znów 
szuka się przyczyn, by nie zwracać 
ziemi jej prawowitym właścicie-
lom. Prezes zaznaczył, że będąc 
członkiem komisji, która ma przy-

gotować projekty uchwał mające-
go się odbyć 30 maja XIV Zjazdu 
ZPL, wraz z innymi jej członkami, 
zadba o to, by znalazły się w nich 
te nader aktualne dla społeczności 
polskiej zagadnienia. 

- Mówienie jednym głosem, so-
lidarność w zasadniczych dla nas 
sprawach –  jest i ma być naszą siłą 
- podkreślił prezes. 

Dobra kondycja finansowa 
oddziału  pozwala nie tylko za-
spokajać doraźne potrzeby jego 
działalności, ale też inwestować 
w przyszłościowe projekty. Wśród 
nich jest rozbudowa bazy rekre-
acyjnej nad jeziorem w Bielisz-
kach. Każde koło może korzystać 
z tego ośrodka dobrze urządzone-
go i wyposażonego.

Inwestycją na przyszłość oraz 
wsparciem sąsiadów stała się bu-

dowa Domu Polskiego w Nowych 
Święcianach. Przed 5 laty oddział 
nabył działkę za 100 tys. litów pod 
jego budowę. Pozwoliło to zwrócić 
się do Macierzy, konkretnie Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” 
o zainwestowanie w budowę DP 2 
mln złotych. Dom znajdujący się 
nieopodal malowniczej Żejmia-
ny ma służyć zarówno miejscem 
do rozwoju polskiej kultury, pra-
cy szkółki języka polskiego, jak i 
rekreacji, co pozwoli mu zarobić 
na swoje utrzymanie.

Kierownictwo oddziału wraz 
z samorządem podjęło decyzję o 
wykorzystaniu na potrzeby miej-
scowej ludności budynków, w 
których mieściły się dziś już nie-
czynne szkoły: w Małych Ligoj-
niach, Płocieniszkach, Tarakań-
cach, Orzełówce. W tej ostatniej 
ma powstać Muzeum Szkolnictwa 
Polskiego na Litwie.

Oddział opiekuje się rodaka-
mi, mieszkającymi z dala od więk-
szych skupisk Polaków: w Jewju, 
Ornianach, Elektrenach, Janisz-
kach.  Ze wsparcia oddziału re-
jonu wileńśkiego korzystają też 
członkowie ZPL w Kiejdanach, 
Wędziagole, Jeziorosach, Świę-
cianach, rodacy z Ignaliny, Kłaj-
pedy. Jest to bardzo zróżnicowana 
pomoc: dofinansowanie imprez, 
opłata transportu, załatwienie ko-
lonii,  organizowanie koncertów 
polskich zespołów.

Waldemar Tomaszewski 
wspomniał także o kontaktach z 
rodakami na Białorusi, zamiesz-
kującymi na terenach dawnej Wi-
leńszczyzny.

W referacie prezesa nie zabra-
kło też uwagi wobec młodzieży. 
Tak popularne dziś trendy promo-
wania młodych ludzi, w rejonie 
wileńskim, jak zaznaczył, są re-
alizowane konsekwentnie. Mło-
dym osobom poręcza się pełnienie 
odpowiedzialnych funkcji, są one 
mianowane na stanowiska. Decy-
duje o tym ich   zaangażowanie i 
zdolności.
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NA SALI OBRAD PODCZAS GŁOSOWANIA

PREZES WALDEMAR TOMASZEWSKI WRAZ Z WICEPREZESAMI ODDZIAŁU
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Waldemar Tomaszewski nie 

ominął również spraw ducho-
wych. Jak zaznaczył, nie może 
nie cieszyć to, że w polskich szko-
łach praktycznie sto procent 
dzieci uczęszcza na lekcje religii. 
Sprawom wiary, tradycji chrze-
ścijańskich udziela się w rejonie 
szczególną uwagę. Prezes zwró-
cił uwagę na potrzebę zaradzenia 
pladze pijaństwa. Powstawanie 
nowych miejsc pracy, uprawianie 
sportu, uczestnictwo w zespołach, 
kołach zainteresowań, zaangażo-
wanie w działalność społeczną – to 
są te dziedziny,  które mają pomóc 
ludziom znaleźć swoje miejsce w 
życiu i o to trzeba ciągle dbać.

Dziękując za owocną współ-
pracę dla Zarządu Głównego ZPL, 
osobiście prezesa Michała Mac-
kiewicza, Waldemar Tomaszew-
ski wyraził nadzieję, że będzie ona 
też nadal kontynuowana. Słowa 
wdzięczności kierował do radnych 
samorządu na czele z mer Marią 
Rekść, członków  Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie i przypomniał o 
wyborczym sukcesie, jaki udało się 
osiągnąć podczas ostatnich wybo-
rów samorządowych, kiedy w skali 
kraju uzyskano 8 proc., zaś w re-
jonie – ponad 60 proc. głosów, co 
świadczy o tym, że na AWPL gło-
sowali nie tylko mieszkańcy rejo-
nu – Polacy, ale też osoby innych 
narodowości, którzy darzą partię 
zaufaniem. Dziękował też człon-
kom oddziału za bezinteresowną 
pracę społeczną, jaką jest działal-
ność w ramach Związku Polaków 
na Litwie oraz dbanie o zachowa-
nie wiary, tradycji, języka – tego, co 
otrzymaliśmy w spadku od dziad-
ków i rodziców.

Po wysłuchaniu bardzo szcze-
gółowego sprawozdania komisji 
rewizyjnej (jej prezes Helena Zie-
niewicz dokładnie wyliczyła na co 
wydatkowano każdy lit), głos za-
bierali goście oraz delegaci.

W swym wystąpieniu prezes 
ZPL Michał Mackiewicz zazna-
czył, że mijająca kadencja nie 
należała do łatwych, ale miała 
też wielce znaczące wydarzenia: 
obchody 70. rocznicy operacji 
„Ostra Brama”, 25-lecia powsta-
nia Związku oraz uznania i wy-
różnienia jego działalności wśród 
organizacji zrzeszającyh rodaków 
mieszkających poza granicami 
Macierzy. Podkreślił, że może-
my się cieszyć, bowiem wzięliśmy 
swój los we własne ręce i udało się 
nam zachować tożsamość i język, 
w odróżnieniu od wielu Polaków 
rozsianych po świecie. Mówiąc o 
młodzieży, prezes ZPL odnoto-
wał, iż musimy pamiętać o tym, 
że w ciągu minionych 25 lat wy-
rosło nam nowe pokolenie. Wie-
rząc, że potrafiliśmy zaszczepić 
mu ważne dla nas wartości, mu-
simy być gotowi do tego, że to ono 
przejmie sztafetę. Ważne, byśmy  
rozumieli, że wszyscy Polacy – to 
jedna rodzina. Tak samo ważne 
jest ustalenie, co potrzebuje od-
nowy, a co ma pozostać niezmien-
nym, co mamy chronić przed za-
grożeniem. O tym sami musimy 
zadecydować.

O swojej pracy jako prezesa 
koła i działalności ZPL w Rukoj-
niach mówiła Bożena Stelmako-
wa. Była to jej pierwsza kadencji 
jako prezesa. Kołu nie brak ini-
cjatyw, więc sprostała zadaniu, 
kierując licznym – 200-osobo-
wym zespołem. Pomogła jej w 
tym współpraca z  każdym, kto 
był otwarty na wspólne inicjatywy.

Z kolei Augustyna Grejciun 
z koła w Podbrzeziu – kierownik 
popularnego zespołu -  mówiła o 
tym, że udało się jej zrealizować 
zarówno własne marzenie o twór-
czości, jak i skupić ludzi, dla któ-
rych jest to tak samo ważne. Cie-
szyła się z tego, że jej zespół ma 
wsparcie zarówno prezesa Henry-
ka Gierulskiego, władz rejonu oraz 
wielu życzliwych osób. Dzięki cze-
mu swoimi talentami mogą służyć 
popularyzacji rodzimej kultury.

Swoje wystąpienie mer rejonu, 
wiceprezes oddziału Maria Rekść 
rozpoczęła od słów naszego wiel-
kiego rodaka św. Jana Pawła II o 
tym, że każdy z nas ma swoje We-
sterplatte. Pani mer cieszyła się z 
osiągnięć całego rejonu i społecz-
ności polskiej: rozwoju i wyposaże-
nia, akredytacji na gimnazja szkół, 
budowy przedszkoli, powstawania 
wielofunkcyjnych ośrodków kul-
tury (Niemenczyn, Rudomino), 
świetlic, takich jak np. „Kropla 
nieba” w Rudominie, gdzie dzie-
ci znajdują dla siebie miejsce do 
bycia razem i twórczości. Mówiła 
też o pracy rady, której większość 
stanowią członkowie AWPL oraz 
Związku i mogą decydować o tym, 
jak ma wyglądać życie tu, na ich 
ziemi ojczystej.

Po złożeniu sprawozdania ko-
misji mandatowej i stwierdzeniu, że 
konferencja jest prawomocna, za-
twierdzono sprawozdanie prezesa 
oraz przewodniczącej komisji re-
wizyjnej. Kolejno przystąpiono do 
wyborów prezesa, wiceprezesów, 
zarządu oraz komisji rewizyjnej. 

Na stanowisko prezesa zosta-
ła zgłoszona kandydatura Walde-
mara Tomaszewskiego. Wszyscy 
delegaci jednogłośnie  poparli tę 
propozycję. Prezes z kolei zapew-
nił, że nadal będzie pracował nie 
żałując sił ani zdrowia, no i będzie 
wymagał rzetelnej pracy – zarów-
no od siebie jak i innych.

Na wiceprezesów oddziału zo-
stali wybrani: Maria Rekść, Albert 
Narwojsz, Edyta Klimaszewska, 
Renata Stelmakowa oraz Elżbie-
ta Sadajska. Wybrano też zarząd 
oraz 7-osobową komisję rewizyj-
ną, na której czele stanęła Helena 
Ziekiewicz. Do Rady ZPL wyde-
legowano prezesa oraz wicepreze-
sów. Zatwierdzono również dele-
gatów na XIV Zjazd ZPL.

Obrady konferencji kończy-
ły miłe akcenty – pozdrowienia 
dla jubilatów, wśród których była 
również sekretarz oddziału Anna 
Żaworonek, popisy „Jutrzenki” i 
„Perły” oraz podziękowania dla 
ich kierowników.

Odśpiewaniem „Roty” zakoń-
czono obrady.

Janina Lisiewicz

Konferencję zainaugurował 
prezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL Zdzisław Pale-
wicz, który w swoim wystąpieniu 
poruszył najważniejsze kwestie 
dotyczące spraw polskich zarów-
no w rejonie jak i na Litwie. Jed-
nym z motywów przewodnich 
wystąpienia było „odmłodzenie” 
oddziału poprzez pozyskiwanie 
nowych członków. Prezes zachę-
cał nie tylko do pracy z młodzie-
żą, ale też nawoływał młodych 
ludzi do zdefiniowania zakre-
su swoich potrzeb, by móc dzia-
łać wspólnie. Jako kolejne strefy 
działania, prezes wymienił krajo-
znawstwo lokalne oraz wycieczki 
krajoznawcze i edukacyjne, za-
chowanie dziedzictwa narodo-
wego oraz polskich śladów w re-
jonie solecznickim.

Bez wątpienia, jednym z 
priorytetowych kierunków dzia-
łalności członków Związku po-
zostaje oświata, która, mimo 
trudnej sytuacji, jest obiektem 
solidarnego działania i nie-
ustannych starań o zachowanie 
szkolnictwa w języku ojczystym 
– polskim.

Prezes podkreślił również 
to, że obok w zasadzie pozytyw-
nych wyników działalności so-
lecznickiego oddziału, jest jesz-
cze wiele do zrobienia.

Kolejno głos zabierali wi-
ceprezesi oddziału. Jako jeden 
z nich przedstawiłam obszary 
działalności i konkretne dział-
ki pracy wiceprezesów w ciągu 
ostatnich trzech  lat. W spra-
wozdaniu wymieniona została 
konferencja na temat polskiej 
mniejszości narodowej na Li-
twie; wyświęcenie tablicy pa-

Róbmy swoje

miątkowej, poświęconej Bole-
sławowi Kajetanowi Kołyszce 
z okazji 150-lecia Powstania 
Styczniowego; czynny udział 
w zbieraniu datków na budo-
wę pomnika śp. ks. prałata Józe-
fa Obrembskiego oraz wsparcie 
byłego dyrektora administracji 
rejonu Bolesława Daszkiewicza; 
obchody 25-lecia Solecznickie-
go Oddziału Rejonowego ZPL.

Grzegorz Jurgo mówił  o za-
łożonej stronie internetowej od-
działu oraz możliwościach i po-
trzebie jej rozwoju, jak również 
o konieczności aktywizacji pra-
cy kół, bowiem bez tego elemen-
tu składowego rozwój przestrze-
ni informacyjnej oddziału jest 
mało realny.

W ramach dyskusji nad kon-
dycją społeczności polskiej w re-
jonie solecznickim swoje uwagi i 
opinie wyrazili delegaci. Jadwiga 
Sinkiewicz, prezes Stowarzysze-
nia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” w 
rejonie solecznickim, podkre-
śliła wagę kultury polskiej oraz 
polszczyzny w wychowaniu 
młodzieży. Podkreśliła, że by-
cie nauczycielem, szczególnie 
polonistą, nie jest tylko zawo-
dem, lecz misją.

W kwestii działalności od-
działu wypowiedział się też 
rektor Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Solecznikach Anto-
ni Jankowski. Zaznaczył on, że 
zarówno kół może być więcej, 
jak i ich działalność może być 
bardziej aktywna. Poruszył też 
problem, który jest bolesny dla 
wszystkich emerytów – brak tro-
ski Państwa Litewskiego o oby-
wateli w starszym wieku.

Zgodnie z regulaminem 
konferencji zatwierdzono spra-
wozdanie komisji rewizyjnej, 
następnie zaś odbyły się wybo-
ry prezesa. Nie było tu niespo-
dzianek: prezesem – zgodnie z 
decyzją większości delegatów – 
został Zdzisław Palewicz. Na 
wniosek prezesa wybrano pię-
ciu zastępców. Do ich grona w 
nowej kadencji dołączyła Regina 
Sokołowicz, wieloletnia kierow-
niczka  „Solczan” i prezes koła 
ZPL zespołu.

Na konferencji sprawozdaw-
czo-wyborczej przyjęto również 
program działalności na kolejne 
lata wraz z określeniem priory-
tetowych sfer działalności oraz 
rezolucję, której celem jest za-
akcentowanie po raz kolejny 
nierozwiązanych problemów 
polskiej mniejszości na Litwie, 
jak również uwzględnienie no-
wych wyzwań, którym musimy 
sprostać.

Jakie będą kolejne lata dzia-
łalności oddziału? Czy w miarę 
pogłębiania się problemów bę-
dziemy w stanie im zaradzić, 
czy też ugniemy się pod cięża-
rem nowych restrykcji w dzie-
dzinie oświaty, pozbawionej 
logiki realnych wizji polityki 
regionalnej, nieprzychylnych 
Polakom w rejonie solecznic-
kim opinii w przestrzeni in-
formacyjnej? Na te pytania, 
widocznie, można dać tylko 
jedną odpowiedź: róbmy swo-
je. Członkowie naszego oddzia-
łu właśnie to  czynią.

Beata Pietkiewicz,
wiceprezes Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego ZPL

15 maja w Solecznikach odbyła się XIV konferencja  
sprawozdawczo-wyborcza Solecznickiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie. Zgodnie z regulaminem zostały  
zatwierdzone sprawozdania, odbyły się wybory prezesa i  
wiceprezesów oddziału, zatwierdzono program działalności na  
kolejne lata oraz przyjęto rezolucję.

fot. archiwum

O PRACY ODDZIAŁU MÓWI PREZES ZDZISŁAW PALEWICZ
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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.

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 
lipiec będzie trwała do 22 
czerwca. 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.”

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. 

Uprzejmie zapraszamy  
na Dni Kultury Polskiej na Żmudzi

6 czerwca – sobota
XIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w rejonie kiejdań-

skim i Kiejdanach
8.30 – 9.00 – występy orkiestr na placu przed kościołem w 

Datnowie (Dotnuva);
9.00 – 10.00 – Msza św. w datnowskim kościele pw. Zwiasto-

wania NMP;
10.30 – 11.00 – występy orkiestr dętych z mażoretkami przy 

Centrum Kultury w Akademii datnowskiej;
11.00 – 14.00 – koncert XIII Festynu Kultury Polskiej „Znad 

Issy” w Centrum Kultury w Akademii;
15.00 – 16.00 – występy orkiestr dętych z mażoretkami i kapel 

przed gmachem samorządu Kiejdan (Kėdainiai, Basanavičiaus 36);
16.00 – 16.30 – korowód przez starówkę Kiejdan na Stary Ry-

nek do Centrum Wielokulturowego;
16.30 – 17.00 – występy orkiestr dętych z mażoretkami przed 

Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym (Senoji rinka 12);
17.00 – 18.00 – otwarcie wystawy fotografii Zbigniewa Poli-

ta „Pejzaż Polski” (Instytut Polski w Wilnie); spotkanie literac-
kie i występy kapel w Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym;

19.00 – 22.00 – wieczór integracyjny w kiejdańskiej restau-
racji „Aušrūta” (Mickevičiaus 24);

7 czerwca – niedziela
II Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu (Panevėžys)
9.00 – 10.00 – Msza św. w Katedrze pw. Chrystusa Króla 

(Panevėžys, Katedros aikštė 8);
10.00 – 10.30 –  korowód od Katedry na Plac Wolności;
11.00 – 14.00 –  koncert II Festiwalu Kultury Polskiej na 

Placu Teatralnym (Laisvės aikštė 28, Panevėžys);

Uczestnicy:
młodzieżowa orkiestra dęta z mażoretkami (kapelmistrz – Adam 

Wolański, Wasilków), orkiestra dęta OSP z mażoretkami (kapel-
mistrz – Krzysztof Romaniuk, Hajnówka), młodzieżowa orkiestra 
dęta z mażoretkami (kapelmistrz – Krzysztof Witkowski, Czyżew), 
chór parafii św. Rodziny „Sancta Familia” (dyrygent – Andrzej Szy-
puła, prezes – Barbara Matwij, Rzeszów), zespół śpiewaczy „Raczko-
wiacy” (kier. Stanisław Marciniak, Raczki), ZPiT „Wisznia” (kier. 
Grzegorz Tomaszewski, Wiśniowa), zespół ludowy „Twierdzanie” 
(Magdalena Wiśniowska, Zbigniew Gierut, Frysztak), chór parafii 
pw. św. Trójcy „Kantata” (organista Andrzej Niewiarowski, Krzysz-
tof Pełszyk, Ciechanowiec), kapela „Trzcinicoki” (kier. Stanisław 
Marszałek, Trzcinica), „Laskowianki” (kier. Elżbieta Bagińska, 
Laskowiec Stary), kapela muzyki ludowej „Nu i raun!” (kier. Aria 
Bergmane-Sprudża, Łotwa), „Optymiści” (kier. Józefa Gulbicka, 
Niemenczyn), ZT „Ainiai” (kier. Regina Matulienė, Akademia), 
zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany), zespół „Kotwi-
ca” (kier. Marian Zienkiewicz, Kowno), ZT „Grandinėlė” (kier. 
Zita Rimkuvienė, Poniewież), ZT „Liepsna” i „Selevy” (kier. Re-
gina Liutkevičienė, Poniewież).

Wystawa fotografii Zbigniewa Polita „Pejzaż Polski”
Zbigniew Polit jest wynalazcą, nauczycielem i satyrykiem. 

Swoją przygodę z fotografią rozpoczął już w latach 70., inten-
sywnie zaś zajął się przed czterema laty. Interesuje się w szcze-
gólności fotografią pejzażu, ruin zamków i starych maszyn. 
Ostatnio również pasjonuje się tematyką akrobacji lotniczych.

Autor zauważa, że widzowie dzielą się na tych, którzy pa-
trząc na fotografię analizują jedynie jej aspekty techniczne, czyli 
dywagują nad użytym sprzętem, ostrością, balansem bieli, itp. 
oraz na tych, którzy przeżywają obraz i wczytują się w intencje 
i zamysł autora. Zbigniew Polit zalicza się do tej drugiej gru-
py. Uważa, że w twórczości amatorskiej, tej najprawdziwszej, 
bo wynikającej z wewnętrznej potrzeby, samo zajmowanie się 
twórczością artystyczną jest ważniejsze niż stworzone dzieło.

Inf. 8 687 76689
spklitwa@gmail.com

www.spklitwa.org

Oddział ZPL w Wisagini uprzejmie zaprasza do udziału 
w jubileuszowej XX majówce w Kukutanach, która odbędzie 
się 23 maja br. Poprzedzi ją Msza św. w kościele w Gajdach o 
godzinie 15.00, którą odprawi ks. Kazimierz Gwozdowicz. 
Następnie odbędzie się koncert zespołów z Wisagini i Tur-
mont oraz zabawa. 

Gospodarzami majówki w tym roku są Anna i Stani-
sław Szpakowscy.

Autokar z Wisagini odjeżdża w sobotę, 23 maja o godz. 
14.15 od hotelu „Aukštaitija”. Powrót do Wisagini wie-
czorem.

Bardziej szczegółowa informacja pod tel. 8-61065855, 
8-68793310.

Wisagiński Oddział Związku Polaków na Litwie


