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Związek Polaków na Litwie – organizacja społeczna skupiająca Polaków mieszkających na Litwie przed rokiem 
wstąpiła w kolejne ćwierćwiecze swej działalności. Obchodząc jubileusz organizacji przypominaliśmy o tym, 
że Związek został uprawomocniony na 1 Założycielskim Zjeździe 15 maja 1989 roku, kiedy jego delegaci 
podjęli decyzję o przekształceniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie w ZPL. Wtedy 
też  wyartykułowano pięć prawd miejscowych Polaków, którym Związek w ciągu minionych lat starał się być 
wierny. Pomimo upływu lat i zmieniających się realiów oraz dorastania kolejnych pokoleń w wolnym kraju, 
zadania i, niestety, problemy pozostają w większości te same: zachowanie tradycyjnego modelu oświaty, 
pielęgnowanie języka ojczystego, tradycji, kultury, zwrot zagrabionej ziemi. Z goryczą musimy stwierdzić, 
że władze  Litwy – niezależnie od politycznych opcji – nie ułatwiają nam, autochtonicznej mniejszości, 
trwania przy naszych wartościach. Słowo „walka” nadal jest obecne w naszym słownictwie, kiedy mówimy 
o szkolnictwie, pisowni nazwisk i miejscowości, zwrocie ziemi... Zjawiają się również nowe wyzwania, które 
w większości dotyczą młodzieży. Coraz częściej powstaje pytanie: co i jak należy czynić, by młode pokolenie 
Polaków, które urodziło się i wchodzi w okres samodzielnego życia w niepodległej Litwie, chciało mieć na 
swoich sztandarach wypisane hasła, które przed ćwierćwieczem pozwoliły nam skupić w szeregach Związku 
całe rzesze rodaków od Kłajpedy po Jeziorosy.

14.  Zjazd ZPL –  
stare problemy  
i nowe wyzwania 
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14.  Zjazd ZPL – stare problemy i nowe wyzwania 

W ubiegłą sobotę, 30 maja, odbył się 
kolejny, 14. Zjazd Związku Polaków na 
Litwie. Obradował w Domu Polskim w 
Wilnie, dokąd z całej Litwy przybyło około 
400  delegatów z 222 kół reprezentujących 
największą organizację społeczną na Litwie.

Uczestników zjazdu pełnymi 
wdzięku i młodzieńczego zapa-
łu tańcami spotykał zespół „Sto 
uśmiechów”. Delegatów i go-
ści, wśród których był poseł na 
Sejm RP, przewodniczący grupy 
parlamentarnej ds. współpracy z 
Litwą Tadeusz Aziewicz, konsul 
generalny, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Stanisław Cygnarowski, 
prezes Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” Longin Komołow-
ski oraz członek Zarządu Marek 
Różycki, prezydent Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych He-
lena Miziniak, posłowie na Sejm 
RL, radni, kierownicy polskich 
organizacji na Litwie przywitał 
prezes Związku Polaków na Li-
twie, poseł Michał Mackiewicz.

Hymn Republiki Litewskiej 
oraz odśpiewana przez obec-
nych na sali „Rota” – hymn 
ZPL – zainaugurowały obrady 
14. Zjazdu. 

Po wybraniu prezydium 
zjazdu, do którego weszli Edy-
ta Klimaszewska, Walery Jagliń-
ski oraz Grzegorz Jurgo, komi-
sji roboczych: skrutacyjnej (Jan 
Witowicz, Marian Kuzborski, 
Wacław Gulbinowicz, Elżbie-

ta Sadajska, Edward Barszczyń-
ski, Tadeusz Aszkielaniec, Re-
nata Mackiewicz), mandatowej 
(Teresa Sołowjowa, Aleksander 
Sudujko), redakcyjnej (Edward 
Trusewicz, Bożena Stelmakowa, 
Edward Mackiewicz) oraz se-
kretariatu (Teresa Romanow-
ska, Walentyna Mażul, Janina 
Lisiewicz), których skład został 
zatwierdzony przez aklamację, 
uzgodniono porządek dzienny 
oraz regulamin obrad. 

Referat sprawozdawczy za 
okres minionej kadencji wy-
głosił prezes ZPL Michał Mac-
kiewicz. W obszernym, szcze-
gółowym sprawozdaniu z 
działalności Związku, prezes 
odniósł się do podstawowych 
zagadnień składających się na 
pracę organizacji. Dokonał 
przeglądu w aspekcie historycz-
nym oraz przeanalizował naj-
ważniejsze dziedziny: szkolnic-
two, ochrona zabytków,   troska 
o zachowanie tradycji, rozwój 
języka ojczystego i jego pielę-
gnowanie, przeprowadzanie 
związkowych imprez. Omówił 
pracę poszczególnych oddzia-
łów i kół, zagadnienia i proble-
my, które w ciągu minionego 

okresu były dla Związku prio-
rytetowe. M.in. do takich zali-
czana jest opieka nad Zułowem, 
uporządkowanie cmentarza le-
gionistów w Duksztach Starych 
w rejonie ignalińskim, powsta-
nie i rozwój Centrum Sporto-
wego ZPL, wspieranie inicjatyw 
związanych z promocją języka 
polskiego, działalność zespołów 
artystycznych.

Michał Mackiewicz po-
dziękował prezeskom oddzia-
łów, które w kolejnej kadencji 
już nie będą pełniły tych funk-
cji: Druskienickiego – Helenie 
Ališkevičienė, Kłajpedzkiego – 
Irenie Songin, Jezioroskiego – 
Weronice Bogdanowicz za wie-
loletnią pracę; opowiedział o  
współpracy zarówno z polskimi 
organizacjami na Litwie, Akcją 
Wyborczą Polaków na Litwie, 
jak też najwyższymi władzami 
Rzeczypospolitej Polskiej, Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicz-
nych RP, organizacjami mają-
cymi w swej pieczy współpracę 
z rodakami poza granicami kra-
ju, Ambasadą Rzeczypospolitej 
Polskiej w Wilnie, dziękując za 
wsparcie i opiekę. (Referat w 
całości zamieścimy w kolejnym 
numerze NG). 

Delegaci wysłuchali też 
sprawozdania komisji rewizyj-
nej, które przedstawił jej prezes 
Waldemar Rybak. Jak wynika-
ło z ustaleń komisji, wszystkie 
środki są wydatkowane zgodnie 
z przeznaczeniem i odpowied-
nio udokumentowane.

Po sprawozdaniach nastał 
czas na wystąpienia gości. Za-
bierając głos poseł na Sejm RP 
Tadeusz Aziewicz powiedział, 
że miło mu jest przekazać po-
zdrowienia od całego Sejmu i 
osobiście marszałka Radosła-
wa Sikorskiego. Podkreślił, że 
w Polsce docenia się działalność 
ZPL. Poseł zaznaczył, że Polska 
chce i będzie wspierała miejsco-
wych Polaków. Z kolei ubolewał, 
że postulaty zawarte w Trakta-
cie Polsko-Litewskim, pod któ-
rym Litwa złożyła swój podpis,  
nie są realizowane, co powodu-
je, że bardzo trudno jest rozwi-
jać stosunki bilateralne. Przypo-
mniał też o tym, że od kilku lat 
nie spotyka się na wspólne obra-
dy Zgromadzenie Parlamentar-
ne Polski i Litwy, bowiem brak 
jest konkretnych działań w wy-
konaniu podjętych zobowiązań. 
Poseł odnotował też ważną rolę 
pracy samorządów i szkolnictwa 
w języku polskim dla ugrunto-
wania pozycji społeczności pol-
skiej na Litwie. Wyraził rów-
nież nadzieję, że spotkanie, w 
jakim brał udział przebywając w 
ostatnich dniach maja na Litwie, 
przyczyni się zarówno do popra-
wy relacji na linii Polska –Litwa, 
jak i władze Litwy – mniejszość 
polska.

Witając delegatów zjazdu i 
życząc im pomyślnych obrad, 
a Związkowi owocnej działal-
ności na następne lata, konsul 
generalny Stanisław Cygna-
rowski przeczytał list skierowa-

ny do uczestników 14. Zjazdu 
ZPL Jego Ekscelencji Ambasa-
dora Rzeczypospolitej Polskiej w 
Republice Litewskiej, w którym  
m. in. znalazły się słowa o tym, 
że: „(…) Zjazd naczelnej or-
ganizacji Polaków zamiesz-
kujących na Litwie to ważny 
moment w życiu całej społecz-
ności polskiej, zarówno na Li-
twie, jak i jej sympatyków w Pol-
sce i innych krajach. Związek, 
który przed rokiem obchodził 
ćwierćwiecze, może być dum-
ny z historii swej działalności 
w trudnych czasach – a niemal 
przez cały czas były one trudne, 
z osiągnięć swych członków, z 
miejsca jakie zajmuje w struk-
turach państwa i społeczeństwie 
Republiki Litewskiej. (…) Od 
aktywności tysięcy jego człon-
ków w znacznym stopniu zależy 
też dziś obraz społeczności pol-
skiej na Litwie, zarówno wśród 
litewskich współobywateli, jak i 
w oczach międzynarodowej opi-
nii publicznej. (…) Zapewniam 
Państwa, że cała społeczność 
polska na Litwie, może, tak jak 
dotychczas, liczyć na wszech-
stronną pomoc ze strony Polski. 
Jest to nasz konstytucyjny i mo-
ralny obowiązek, dziedzictwo, 
którym obdarzyły nas pokolenia 
przodków, ale także określona 
w przepisach prawa międzyna-
rodowego możliwość, z której 
na co dzień korzystamy. (…)”.

W swym wystąpieniu pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” Longin Komołowski 
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14.  Zjazd ZPL – stare problemy i nowe wyzwania 
zaznaczył: „Podróżując i spoty-
kając się z Polakami i Polonią 
na świecie podaję przykład dzia-
łalności ZPL jako wzór dobre-
go działania, który służy Wam 
i Polsce”. Zaznaczył, że waż-
ne jest przenikanie się starego 
i młodego pokolenia, co ma ra-
cję bytu w Związku. Tak samo 
jak ważna jest jedność i solidar-
ność Polaków, współpraca ZPL 
i AWPL. Odniósł się także do  
kultywowania folkloru, który 
czasami jest w Polsce lekceważo-
ny, ale w świecie jest tym czyn-
nikiem wokół którego gromadzą 
się Polacy. Longin Komołowski 
zaznaczył też, że trwanie Pola-
ków poza granicami Macierzy 
przy religii, kulturze, polskości 
nie jest skierowane przeciwko 
komuś. Kończąc swe wystąpie-
nie dziękował związkowcom za 
ich styl działania i osiągnięcia 
i zapewnił, że rodacy w Polsce 
są dumni z Polaków na Litwie.

Wystąpienie pani Heleny 
Miziniak – prezydenta Euro-
pejskiej Unii Wspólnot Polonij-
nych, jak zawsze, kiedy odwie-
dza swe rodzinne miasto, było 
połączone ze wzruszeniem, bo-
wiem, jak zaznaczyła, nie jest 
ważne, gdzie człowiek miesz-
ka (pani Helena od 55 lat jest 
w Londynie), lecz gdzie zosta-
ło jego serce. Ciesząc się z na-
szego stosunku do polskości, 
prezes ubolewała, że dla roda-
ków w Wielkiej Brytanii Polska 
przestaje być wartością. Cieszyła 
się widząc wypełnioną salę DP i 
podkreśliła, że w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie mieszka milion Po-
laków, podobne kwora zbierają 
kilkadziesiąt osób. Gratulowa-
ła nam jedności, tego, że dzięki 
Związkowi AWPL ma wsparcie i 
zaplecze. Pani Miziniak mówiła 
również o Unii Wspólnot Polo-
nijnych, która łączy 36 organi-
zacji z 29 krajów, której formułę 
udało się wypracować przed 23 
laty, by połączyć rodaków.

Prezydent opowiedziała o 
wspieraniu przez Unię naszych 
postulatów w dziedzinie respek-
towania praw mniejszości i wy-
stosowaniu listu do Brukseli w 
obronie przestrzegania ich na 
Litwie. Z otrzymanej odpowie-
dzi wynika, że to pismo zosta-
ło skierowane do specjalnej ko-
misji.

Pani Helena Miziniak prze-
czytała też list prezesa Rady Po-
lonii Świata Jana Cytowskiego 
skierowany do prezesa ZPL z 
okazji obrad 14. Zjazdu. Dzię-
kując za działalność na rzecz 
Polaków na Litwie i życząc 
owocnych obrad prezes RPS od-
notował: „ Związek Polaków na 
Litwie jest ważnym ogniwem w 
naszej światowej Rodzinie Po-
lonii i Polaków z Zagranicy. Łą-
czy nas troska o zachowanie 

naszej tożsamości narodowej, 
o kraj naszego pochodzenia, o 
jego właściwe miejsce i wizeru-
nek wśród narodów świata. Rola 
ZPL w tych działaniach zasłu-
guje na szacunek i uznanie. W 
tych wysiłkach możecie Państwo 
liczyć na pomoc i solidarność 
Rady Polonii Świata, organiza-
cji łączącej wszystkich Polaków 
rozsianych po świecie”. 

Listy, skierowane do zjaz-
du, od Marszałka Sejmu RP, z 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, Fundacji „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” oraz mera 
Wilna przeczytał sekretarz ZPL 
Edward Trusewicz.

W liście do prezesa ZPL Mi-
chała Mackiewicza Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej Radosław Sikorski, dzię-
kując za zaproszenie na zjazd  
m. in. napisał: „(...) Korzystając 
z okazji chciałbym za pośrednic-
twem Pana Prezesa przekazać 
życzenia wszystkim przedsta-
wicielom Związku, Polakom za-
mieszkałym na Litwie, uczestni-
kom spotkania, aby planowana 
sesja była czasem konstruktyw-
nej i owocnej wymiany myśli, 
a w konsekwencji skutkowała 
efektywnymi rezultatami, które 
znajdą przełożenie na poprawę 
sytuacji mniejszości polskiej za-
mieszkałej na Litwie”.

W liście z Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, sekretarz sta-
nu Marcin Kierwiński dzięku-
jąc za zaproszenie pani premier 
Ewy Kopacz na 14. Zjazd ZPL 
odnotował: „(...) Zapewniam 
Państwa, że polski rząd wspiera 
i będzie nadal wspierał dążenia 
Polaków na Litwie do swobod-
nej realizacji praw mniejszości 
narodowych zagwarantowanych 
zapisami Polsko-Litewskiego 
Traktatu podpisanego w Wilnie 
w dniu 26 kwietnia 1994 r. oraz 
innymi dokumentami OBWE i 
Rady Europy. Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej stale przypomi-
na rządowi Republiki Litewskiej 
o konieczności pełnego respek-
towania praw mniejszości pol-
skiej na Litwie”.

Dziękując za zaproszenie na 
zjazd, Ambasador Tytularny, 
prezes Zarządu Fundacji  „Po-
moc Polakom na Wschodzie” 
Janusz Skolimowski w swym li-
ście napisał: „(...) Działalność 
ZPL od początku istnienia kon-
centruje się na podtrzymaniu, 
pielęgnowaniu i ochronie toż-
samości narodowej i rozwoju 
kultury polskiej. Na szczegól-
ne uznanie zasługują starania 
Związku o zachowanie szkol-
nictwa ojczystego, a także dzia-
łania służące nauczaniu i pro-
mocji języka polskiego. Szkoły 
niedzielne ZPL pełnią istotną 
rolę w systemie kształcenia pol-
skich dzieci i młodzieży na Li-

twie. Jestem przekonany, że te-
goroczny Zjazd będzie kolejną 
okazją do szerokiej debaty na 
temat oświaty polskiej, a tym sa-
mym stanie się impulsem do dal-
szych działań na rzecz zachowa-
nia i nauczania języka polskiego 
oraz budowania więzi z Krajem. 
W sferze kultywowania polskich 
tradycji i rozwoju kultury god-
na podziwu jest różnorodność 
form działalności ZPL. (...) 
Wielki szacunek budzi też tro-
ska o miejsca pamięci narodowej 
i obiekty dziedzictwa kulturo-
wego, a szczególnie zachowa-
nie pamięci o Marszałku Józefie 
Piłsudskim i miejscu Jego uro-
dzenia. Nie sposób przecenić 
też organizowanych cyklicznie 
rozgrywek sportowych o Pucha-
ry ZPL. (...) Szczególnie cieszy 
rozwój struktur ZPL, jak rów-
nież fakt, że aktywność Związ-
ku jest dostrzegana i doceniana 
nie tylko w Ojczyźnie, ale tak-
że we wszystkich krajach świata 
przez inne organizacje polskie i 
polonijne. (...) Z szeregów ZPL 
wyszli pełniący wysokie funk-
cje działacze samorządowi oraz 
obecni posłowie AWPL do Sej-
mu Republiki Litewskiej. Boga-
ty dorobek Związku Polaków na 
Litwie zasługuje na najwyższy 
szacunek i uznanie”.

Zwracając się do delegatów 
i gości zjazdu mer Wilna Re-
migijus Šimašius w swym liście 
deklarował: „(...) Wierzę w to, 
że wysoka kultura, którą repre-
zentują wileńscy Polacy, szcze-
ra dyskusja i chęć polepszenia 
jakości życia w naszym mieście, 
tak, aby było ono jeszcze bar-
dziej dogodne do życia a zara-
zem bezpieczne, pozwoli nam 
na zjednoczenie się wokół tego 
celu. Dlatego też zapraszam 
Związek Polaków na Litwie do 
współpracy, do realizacji wspól-
nych projektów po to, aby w na-
szym mieście żyło się lepiej”. 

W dyskusji delegatów zjaz-
du jako pierwszy głos zabrał 

europoseł, prezes Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału ZPL 
Waldemar Tomaszewski. Po-
informował, że oddział rejo-
nu wileńskiego liczy dziś 3150 
członków w 55 kołach i co roku 
organizuje około 200 central-
nych imprez, a ponadto odby-
wają się one też w każdym kole. 
Odnotował również patronat 
oddziału nad kołami i oddzia-
łami znajdującymi się w znacz-
nej odległości od większych sku-
pisk rodaków, planach dalszej 
pracy: np. powstania muzeum 
szkolnictwa polskiego na Wi-
leńszczyźnie, jakie ma być za-
łożone w Orzełówce.

Mówiąc o wielkim znaczeniu 
wiary w naszym życiu, działa-
niu z imieniem Boga, Waldemar 
Tomaszewski odnotował osią-
gnięcia oraz nawiązał do potrze-
by ścisłej współpracy Polaków 
nie tylko na Litwie i w Macie-
rzy, ale też w świecie. Dziękując 
za wsparcie rodakom z Wielkiej 
Brytanii, prosił o jego kontynu-
owanie, nagłaśnianie naszych 
problemów w świecie i struk-
turach europejskich. Europo-
seł nawoływał do tego, byśmy 
się nie samobiczowali z powodu 
trudności jakie napotykamy na 
drodze realizacji naszych zało-
żeń, bowiem chodzi tu nie o na-
szą niemoc, ale skoordynowane 
i realizowane przez dziesiątki lat 
działania władz Litwy, skierowa-
ne na przytłumienie naszej dzia-
łalności, rozbijanie jedności, an-
gażując do tego rodaków, którzy 
są zawczasu szykowani do takiej 
roboty. Prezes AWPL podkre-
ślił, że obecnie jesteśmy kryty-
kowani za to, że pragniemy jed-
noczyć mniejszości narodowe 
przez osoby, którym przed laty 
tego nie udało się uczynić. Mu-
simy, jak zaznaczył, mieć wię-
cej optymizmu, bo mamy szansę 
na sukces łącząc młodość z do-
świadczeniem, bowiem  mamy w 
swych szeregach sporo młodych 
ludzi, których nam zazdroszczą 

litewskie partie i ruchy.    
Po ogłoszeniu komunika-

tu komisji mandatowej o tym, 
że po sprawdzeniu  rejestracji, 
stwierdzono, iż na zjazd przyby-
ło 368 z 431 wybranych i zjazd 
jest prawomocny, kontynuowa-
no dyskusje.

O pracy i sukcesach, jakie 
udało się osiągnąć sprawując 
władzę w rejonie przez AWPL i 
działalność związkową, mówiła 
wiceprzewodnicząca Wileńskie-
go Rejonowego  Oddziału ZPL, 
mer rejonu wileńskiego Maria 
Rekść. Troska o ludzi: budowa-
nie i remont szkół, przedszko-
li, szpitali, ośrodków kultury, 
owocuje poparciem mieszkań-
ców dla miejscowej władzy. 

Zabierając głos na forum 
zjazdu, prezes koła „Sami swoi” 
Ninel Mongin poruszyła dwa te-
maty: troskę o zabytki kultury, 
zaznaczając, że prywatne oso-
by nawet bardzo zaangażowane, 
niestety, niewiele mogą poradzić 
w takich sprawach, jak np. rato-
wanie kaplicy książąt Ogińskich 
na cmentarzu przy kościele pw. 
śś. Piotra i Pawła, co szczegól-
ne jest smutne w jubileuszowym 
roku urodzin wielkiego kompo-
zytora i działacza kultury, jakim 
był M. K. Ogiński. Pani Mon-
gin zwróciła uwagę wilnian na 
to, że pomnik zasłużonego dla 
Wilna działacza Józefa Mon-
twiłła, znajdujący się przy ulicy 
Trockiej i teren wokół niego są 
w godnym pożałowania stanie. 
Drugi temat, jaki poruszyła – to 

fot. Paweł Stefanowicz

PODCZAS GŁOSOWANIA

SPOŁECZNOŚĆ 
POLSKA NA LITWIE, 
MOŻE, 
TAK JAK DOTYCHCZAS, 
LICZYĆ NA 
WSZECHSTRONNĄ POMOC 
ZE STRONY POLSKI
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REZOLUCJE
Wilno, 30 maja 2015 r.

Delegaci na 14. Zjazd Związku Polaków na Litwie 
uznają, iż na przeciągu dwudziestu pięciu lat niepodległej 
państwowości Republiki Litewskiej sytuacja społeczno-
ści polskiej nie uległa polepszeniu, wręcz odwrotnie. Nie 
chodzi tylko o antypolskie nastroje w mediach czy wypo-
wiedziach czołowych polityków, ale również o legislacyjne 
ograniczenia praw mniejszości narodowych. 

Najliczniejsza autochtoniczna polska mniejszość na-
rodowa w naszym kraju wciąż oczekuje na rozstrzygnięcie 
piętrzących się od lat problemów.

W ZAKRESIE OŚWIATY POLSKIEJ NA LITWIE
Ustawa o oświacie, która działała do 17 marca  

2011 r., gwarantowała uczniom szkół polskich na Litwie 
prawo do pobierania nauki w języku ojczystym na poziomie 
uzyskania wykształcenia średniego. Mimo wielokrotnych 
protestów i wbrew woli 60 tys. obywateli, którzy złożyli 
swoje podpisy pod odpowiednią petycją, ustawa ta zosta-
ła znowelizowana. Co było skutkiem ograniczenia prawa 
mniejszości narodowych w dziedzinie szkolnictwa w ję-
zyku ojczystym. 

Oprócz spraw wciąż nierozstrzyganych (np., od lat nie-
drukowane podręczniki w języku ojczystym, zmniejszenie 
finansowania „koszyczka ucznia” dla szkół mniejszości na-
rodowych) bolesnym ciosem było ujednolicenie egzaminu 
z języka litewskiego bez realnego etapu przejściowego. Ta 
dyskryminacyjna poprawka została przyjęta nie zważając 
na fakt, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych 
mieli o 800 godzin z języka litewskiego mniej niż ich ró-
wieśnicy z litewskich szkół. Co, niestety, skutkowało zna-
czącym pogorszeniem się wyników uczniów polskich szkół 

na egzaminie dojrzałości z języka litewskiego.
1 września 2009 r. „koszyczek ucznia” dla szkół mniej-

szości narodowych został zmniejszony o 6 proc. Po ujed-
noliceniu egzaminu z jęz. litewskiego w 2011 r. 5 proc. 
zostały „przywrócone”: na naukę wyłącznie języka litew-
skiego, nie zaś na cały program nauczania.

Z powodu notorycznego ograniczania praw mniejszo-
ści narodowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat zamknięto 
bądź zdegradowano kilkadziesiąt polskich szkół.

W ramach tzw. reorganizacji szkół obecnie zagrożonych 
jest kilkanaście polskich placówek oświatowych, które pro-
wadzą kształcenie od klas I do XII (Szkoła Średnia im. Wła-
dysława Syrokomli w Wilnie, Szkoła Średnia im. Szymona 
Konarskiego w Wilnie, Szkoła Średnia im. Joachima Lelewe-
la w Wilnie, Szkoła Średnia w Leszczyniakach (Lazdynai) 
w Wilnie, Szkoła Średnia w Połukniu w rejonie trockim, 
Szkoła Średnia im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach 
w rejonie solecznickim, Szkoła Średnia im. Elizy Orzeszko-
wej w Białej Wace w rejonie solecznickim, Szkoła Średnia w 
Zujunach w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. św. Jana 
Bosko w Jałówce w rejonie wileńskim, Szkoła Średnia im. 
św. Kazimierza w Miednikach w rejonie wileńskim, Szkoła 
Średnia w Ciechanowiszkach w rejonie wileńskim, Szkoła 
Średnia w Sużanach w rejonie wileńskim).

Samorządy rejonów wileńskiego, solecznickiego i troc-
kiego są zmuszane do zamknięcia klas XI i XII w szkołach 
w Ciechanowiszkach, Sużanach, Białej Wace, Dziewie-
niszkach i Połukniu.

W rejonie trockim w Połukniu litewska szkoła, w której 
naukę pobiera 141 uczniów, otrzymała zezwolenie na po-
zostawienie klas XII, zaś szkoła polska w tej miejscowości, 
licząca 89 uczniów – nie. Jeżeli nie zostanie ona akredyto-
wana, to jest zagrożona zupełną likwidacją.

Warto zwrócić uwagę na to, jak litewskie szkoły są 
traktowane w Polsce: w sejneńskim zespole szkół od I do 
XII klasy z litewskim językiem nauczania kształci się 67 
uczniów. Na Litwie szkoły polskie, w których naukę pobie-
ra o wiele większa liczba uczniów, są zagrożone likwidacją.

W rejonie wileńskim wciąż nie otrzymują akredy-
tacji Szkoła Średnia im. św. Jana Bosko w Jałówce (258 
uczniów) oraz Szkoła Średnia w Zujunach (118 uczniów).

Kuriozalna sytuacja ma miejsce w stolicy. W Wilnie 
zwleka się z akredytacją wielkich polskich szkół, co wpro-
wadza duże zaniepokojenie i przeszkadza normalnemu 
procesowi nauczania. Rodzice i uczniowie są oburzeni z 
powodu zaistniałej sytuacji. Niedawno odbyła się pikieta 
wspólnoty Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli w Wilnie 
przed litewskim resortem oświaty z żądaniem przyśpiesze-
nia akredytacji ich placówki, liczącej 869 uczniów.

Zagrożona degradacją jest też Szkoła Średnia im. J. Lele-
wela – słynna „piątka na Antokolu”, którą ukończyło wielu 
znanych wilnian (m.in. noblista Czesław Miłosz). W pla-
cówce tej obecnie uczy się 462 uczniów, dlatego zwlekanie 
z jej akredytacją jest całkowicie nieuzasadnione, podobnie 
jak w przypadku Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego (403 
uczniów) i Szkoły Średniej w Lazdynai (597 uczniów).

Wspólnoty polskich placówek oświatowych są zdespe-
rowane, bo nie tylko nie ma ulg dla szkół mniejszości na-
rodowych, ale również pogwałcane jest prawo litewskie i 
stwarzane są sztuczne przeszkody dla akredytacji, podając 
nieprawne argumenty – np., w przypadku Szkoły Średniej 
im. Wł. Syrokomli w Wilnie resort oświaty żąda drugiego 
udziałowca, chociaż prawo wcale tego nie wymaga.

Polacy na Litwie odbierają to, jako polityczną zagrywkę 
i akt złej woli wobec polskiej mniejszości oraz ew. wyraz 
dyskryminacji w dziedzinie oświaty.

możliwość wpisu narodowości w 
dowodach osobistych obywate-
li Litwy.   

O roli młodzieży w przejmo-
waniu sztafety pielęgnowania 
tradycji, pamięci historycznej, 
kontynuowania działalności 
związkowej, mówił wiceprezes 
Wileńskiego Rejonowego Od-
działu ZPL Albert Narwojsz. 
Przypomniał także zebranym 
o planowanym proteście prze-
ciwko dyskryminowaniu szkół 
polskich organizowanym przez 
Forum Rodziców Szkół Polskich 
na Litwie i komitety strajkowe, 
przy rządzie republiki w dniu  
1 czerwca.

Wiele słów krytyki pod ad-
resem zarówno Związku, jak i 
decydentów oraz organizacji z 
Macierzy co do braku zdecy-
dowanych, wręcz radykalnych 
działań w obronie interesów 
polskiej mniejszości na Litwie, 
zabrzmiało w wystąpieniu Sta-
nisława Pieszki. Wyraził on żal, 
że opieka nad Zułowem – miej-
scem urodzin Marszałka Polski 
spoczywa jedynie na barkach or-
ganizacji społecznej – ZPL, bez 
istotnego udziału Państwa Pol-
skiego. Pan Stanisław Pieszko 
miał też żal do rodaków o brak 
zrozumienia dla inicjatyw i opi-
nii, które pragnął nagłośnić. 

O pracy Święciańskiego Od-
działu Rejonowego ZPL mówiła 
jego prezes Irena Bejnar. Dbanie 
o spuściznę historyczną, miej-
sca pamięci narodowej, wycho-
wywanie młodego pokolenia w 
duchu miłości do kultury ojczy-
stej i języka – to część spraw, ja-
kie ma w swej pieczy oddział, 
liczący około 400 osób skupio-
nych w 12 kołach działających 
w miasteczkach i osiedlach rejo-

nu święciańskiego. W swym wy-
stąpieniu pani Bejnar poruszyła 
kwestię udziału członków od-
działu w pracach porządkowych 
w Zułowie oraz sprawy związa-
ne z uruchomieniem Domu Pol-
skiego w Nowych Święcianach.

O pracy swoich kół mówiły z 
trybuny zjazdu Bożena Stelma-
kowa z Rukojń oraz Augustyna 
Grejciun z Podbrzezia. Dzięko-
wał za wsparcie inicjatywy po-
wstania Centrum Sportowego 
ZPL, organizowanych od pięciu 
lat zawodów o Puchary Związ-
ku i życzliwą opiekę Michałowi 
Mackiewiczowi oraz pracowni-
kom biura ZPL nad zrzeszający-
mi około pół tysiąca osób koła-
mi sportowców, prezes Centrum 
i wiceprezes Związku Włodzi-
mierz Sieniuć. 

Zabierając głos na zjeździe, 
prodziekan Wydziału Ekono-
miczno-Informatycznego Filii 
Uniwersyteu w Białymstoku w 
Wilnie prof. Jarosław Wołko-
nowski przedstawił zebranym 
perspektywy rozwoju uczelni, 
opowiedział o uzyskanej akredy-
tacji na Litwie oraz dziękował za 
wsparcie w kwestii budowy sie-
dziby Filii, którego to problemu 
nie da się rozwiązać bez udziału 
władz Rzeczypospolitej Polskiej. 
Posiadanie siedziby zadecyduje 
o tym, czy uczelnia będzie mo-
gła się rozwijać i być pewna, że 
kolejną akredytację przejdzie 
równie pomyślnie.

O udzielenie odpowiedzi 
na pytania o tym, jak powinna 
wyglądać działalność Związku 
i innych struktur zrzeszających 
rodaków, by życie społeczności 
polskiej na Litwie było zgodne z 
jej oczekiwaniami i standardami 
jakie gwarantuje mniejszościom 

współczesna Europa, z trybuny 
zjazdu pokusił się prezes Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, zaznaczając, 
że mamy na swym koncie zarów-
no sukcesy, jak i listę krzywd i 
problemów. Pan Palewicz uwa-
ża, że należy czynić wszystko 
możliwe, by proporcje pomię-
dzy sukcesami i problemami 
się skracały. Receptą na sukces 
ma być nie biadolenie i narze-
kanie, ale praca. Róbmy swoje 
– to co dla nas jest najważniej-
sze i uzbrojmy się w cierpliwość 
i determinację. Jest nadzieja, że 
uda się nam uczulić rządy za-
równo Litwy jak i Polski na to, 
że sprawy mniejszości polskiej 
na Litwie i litewskiej w Polsce, 
należą do ich gestii, a nie jedynie 
samych mniejszości. Porównu-
jąc nasze życie do statku, prezes 
podkreślił, że nie możemy być 
odpowiedzialni za stan morza i 
fal, ale nasze zadanie polega na 
tym, by statek nie zatonął. 

O pracy Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL i jego zma-
ganiach z akredytacją na gim-
nazja polskich szkół średnich 
w rejonie i problemach z tym 
związanych oraz koalicyjnych 
dylematach mówił jego prezes, 
wicemarszałek Sejmu RL Jaro-
sław Narkiewicz. 

Przedstawiając pracę Wi-
leńskiego Miejskiego Oddziału 
ZPL, który liczy ponad półto-
ra tysiąca członków, jego prezes 
Alicja Pietrowicz zaproponowa-
ła kandydaturę Michała Mac-
kiewicza na prezesa Związku 
na kolejną kadencję, przedsta-
wiając, zgodnie z założeniami 
Statutu ZPL, spisy osób, które 
popierają tę propozycję. 

Za udzieleniem absoluto-
rium dla Rady ZPL oraz ko-
misji rewizyjnej głosowało 317 
delegatów. 316 uprawnionych 
do głosowania osób głosowało 
również za nowelizacją Statutu 
w kwestii opłat składek człon-
kowskich. 

Na stanowisko prezesa ZPL 
wysunięta została jedna kandy-
datura – dotychczasowego pre-
zesa Michała Mackiewicza, któ-
ry tę funkcję sprawuje od 2002 
roku. Podczas głosowania kan-
dydaturę Michała Mackiewicza 
poparło 306 delegatów, 8 osób 
wstrzymało się od głosu i 1 oso-
ba głosowała przeciwko. Preze-
sem ZPL na kolejną kadencję 
został Michał Mackiewicz.

Została wybrana 30-osobo-
wa Rada ZPL – za jej nowym 
składem głosowało 313 delega-
tów, jedna osoba wstrzymała się 
od głosu i jedna była przeciwko. 

Z siedmiu kandydatów zo-
stała wyłoniona 5-osobowa ko-
misja rewizyjna. W jej składzie 
znaleźli się: Waldemar Rybak, 
Jasia Mackiewicz, Wiesław Ła-
pin, Krystyna Gierasimowicz 
oraz Tadeusz Aszkielaniec. Wy-
brano też komisję statutową w 
składzie: Czesław Olszewski, 
Edward Charyton, Renata Cy-
tacka, Józef Rybak i Daniel Li-
minowicz. 

Delegaci zjazdu głosowali za 
priorytetami działalności ZPL 
na kadencję 2015-2018 i jedno-
głośnie opowiedzieli się za przy-
jęciem rezolucji 14. Zjazdu ZPL. 

Odśpiewaniem „Roty” ko-
lejny, 14. Zjazd Związku Pola-
ków na Litwie zakończył swoje 
obrady.

Janina Lisiewicz

Rada  
Związku Polaków 

na Litwie

Michał Mackiewicz
Franciszka Abramowicz
Irena Bejnar
Zygfryd Binkiewicz
Wiktoria Dailydienė
Irena Duchowska
Ryszard Gierasim 
Ryszard Jankowski
Anna Jesvilienė
Grzegorz Jurgo 
Edyta Klimaszewska
Mirosław Marszewski
Jarosław Narkiewicz
Albert Narwojsz
Zdzisław Palewicz
Alicja Pietrowicz
Maria Rekść 
Elżbieta Sadajska
Włodzimierz Sieniuć
Teresa Sołowjowa
Paweł Stefanowicz
Bożena Stelmakowa
Janina Stupienko
Aleksander Sudujko
Liulita Sulcienė  
Edyta Tamošiūnaitė
Leonard Talmont
Waldemar Tomaszewski
Edward Trusewicz
Krystyna Zimińska
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Wymuszenie na uczniach szkół mniejszości narodo-

wych opanowania różnic programowych z języka litewskie-
go za okres ośmiu lat szkoły podstawowej w ciągu dwóch 
lat jest dyskryminacją ludzi młodych. Takie wymagania 
zmuszają uczniów klas maturalnych poświęcać gros uwagi 
w klasach XI-XII na opanowanie języka litewskiego, ogra-
niczając czas na uczenie się innych przedmiotów.

Taki stan rzeczy doprowadził do tego, że dają się za-
uważyć tendencje spadu poziomu znajomości i używania 
języka ojczystego w szkołach polskich na Litwie. To rzu-
tuje na stopień znajomości języka polskiego i ogranicza 
jego używanie nawet w placówkach, gdzie powinien on 
być dominującym – w szkołach z polskim językiem na-
uczania na Litwie.

Związek Polaków na Litwie pragnie zwrócić uwagę 
zarówno nauczycieli, jak i rodziców na to, że obok ko-
nieczności doskonałej znajomości języka państwowego, 
uczniowie szkół polskich powinni znać też w dostatecz-
nym stopniu język ojczysty. 

Optymizmem napawa fakt, że władze Rzeczypospoli-
tej Polskiej wspierają aspiracje Polaków na Litwie w kwestii 
doskonalenia oświaty w języku polskim.

Niestety, reforma administracyjna, która zlikwidowała 
takie struktury jak powiat, nie przekonała władz Republi-
ki Litewskiej do tego, by zaniechały praktyk realizowania 
dwóch standardów szkolnictwa na Wileńszczyźnie. Wraz 
z likwidacją powiatów szkoły z państwowym językiem na-
uczania, które dotychczas im podlegały, nie zostały prze-
kazane do gestii samorządów, tylko – litewskiego Minister-
stwa Oświaty i Nauki. Można to ocenić jako kolejny krok 
izolowania samorządów od decydowania o sprawach szkół, 
w których mają się kształcić dzieci należące do mniejszo-
ści narodowych. Taka sytuacja istnieje jedynie w rejonach 
wileńskim i solecznickim. Nie da się jej pogodzić nie tyl-
ko z zasadami demokracji, ale też z respektowaną w Unii 
Europejskiej samorządnością. 

Zadaniem ZPL nadal pozostaje to, by polskie dziec-
ko na Wileńszczyźnie kształciło się w języku ojczystym i 
było wychowywane w kręgu rodzimej kultury i tradycji.

W powyższym dążeniu jest ujęte pragnienie zachowa-
nia tożsamości i zapewnienia zrównoważonego i demo-
kratycznego stosunku wobec mniejszości narodowych, 
co odzwierciedlone jest w szeroko pojętych standardach 
europejskich, oraz formowanie myśli społecznej, iż mniej-
szości mogą w pełni korzystać z przysługujących im praw.

 Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku, któ-
ra rozpoczęła swą działalność przed ośmiu laty z inicjaty-
wy popieranej przez Związek Polaków na Litwie, kształci 
obecnie ponad pół tysiąca studentów na dwóch kierun-
kach: ekonomii (w tym uzyskanie stopnia magistra) i in-
formatyki. Dała ona możność maturzystom szkół z polskim 
językiem nauczania podjęcia studiów w języku ojczystym. 

Zjazd ZPL przyjmuje do wiadomości, że Wileńska Filia 
Uniwersytetu w Białymstoku otrzymała pozytywną akre-
dytację instytucjonalną z udziałem zagranicznych eksper-
tów. Tym niemniej dla dalszego funkcjonowania i rozwoju 
tej uczelni – w myśl stwierdzenia ekspertów zagranicznych 
– niezbędna jest współczesna siedziba, zaś obecnie wynaj-
mowana infrastruktura osiągnęła stan krytyczny.

14. Zjazd popiera starania Wileńskiej Filii Uniwer-
sytetu w Białymstoku mające na celu zbudowanie nowej 
współczesnej siedziby na potrzeby tej uczelni, gdyż to in-
westycja nie w mury, a przede wszystkim w podniesienie 
poziomu wykształcenia społeczności polskiej na Litwie.

W ZAKRESIE PUBLICZNEGO UŻYWANIA  
JĘZYKA MNIEJSZOŚCI

Z przykrością należy odnotować, iż litewskie władze 
sukcesywnie dążą do wyeliminowania języka polskiego, 
jako języka mniejszości narodowej, z życia publicznego. 

W ciągu ostatnich lat urzędnicy polskiego pochodze-
nia na Wileńszczyźnie – kierownicy administracji samo-
rządowych – byli karani za to, że mieszkańcy na prywat-
nych domach umieszczali tablice z polskimi nazwami ulic.

Litewska Ustawa o języku państwowym jest prefero-
wana w spornych kwestiach używania języka mniejszości 
narodowych.

W listopadzie 2014 r. parlament w pierwszym czytaniu 
opowiedział się za nową konstytucyjną Ustawą o języku 
państwowym. Jeśli zostanie ona przyjęta w obecnej wersji, 
język polski będzie zepchnięty na margines życia publicz-
nego. Przedstawiciele mniejszości narodowych będą mogli 
zadowolić się jedynie „propagowaniem języka ojczystego”.

Sejm Republiki Litewskiej w marcu 2000 r. ratyfikował 
Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych. 
Jest ona, zgodnie z Konstytucją Republiki Litewskiej (art. 
138, ust. 3), częścią litewskiego prawa. Ustawa o umowach 
międzynarodowych w art. 11 stanowi, iż założenia prawa 
międzynarodowego należy stosować w prawie krajowym. 
Rzeczona ustawa zakłada również konieczność dostoso-
wania wewnętrznego prawa do zobowiązań międzynaro-
dowych. Założenia Konwencji ramowej o ochronie mniej-
szości narodowych powinny więc być wcielone w życie 
(np., w zakresie używania języka mniejszości w życiu pu-
blicznym). Należy ubolewać, że Republika Litewska nie 
wywiązuje się w pełni z zobowiązań, które podjęła przed 
wspólnotą międzynarodową w zakresie (respektowania) 
praw mniejszości narodowych.

Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej przygoto-
wało projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, któ-
ry m.in. wcielałby założenia wspomnianej Konwencji. 
Proces legislacyjny tej ustawy oficjalnie został wszczęty w 
październiku 2013 r. Jednakże obecny rząd, mimo obli-
gującego zapisu w swoim programie, dotychczas zwleka z 
przyjęciem projektu Ustawy o mniejszościach narodowych 
i przedłożeniem go pod obrady Sejmu. Z kolei obecnie w 
parlamencie omawiany projekt Ustawy o mniejszościach 
narodowych można uznać za dokument, skierowany na 
asymilację mniejszości narodowych.

Republika Litewska, niestety, nie ratyfikowała Europej-
skiej karty języków mniejszościowych lub regionalnych. 
Nawet jej nie asygnowała, podczas gdy uczyniło to 25 kra-
jów Rady Europy. Fakt ten m.in. świadczy o realnej sytu-
acji traktowania mniejszości narodowych w naszym kraju.

W ZAKRESIE REPRYWATYZACJI ZIEMI  
NA WILEŃSZCZYŹNIE

Od początku reformy rolnej (notabene: trwającej od 
ćwierćwiecza) każdy litewski rząd zmieniał termin jej za-
kończenia, każdego razu go odraczając.

Reforma ta, niestety, była skazana na porażkę. Baza 
ustawodawcza (prawo) była nagminnie zmieniana. Skut-
kowało to niejednokrotnym jej stopowaniem, stąd na-
gminne zwlekanie w kwestii zwrotu ziemi prawowitym 
właścicielom.

O ile reforma rolna w naszym kraju została zapocząt-
kowana w roku 1991, to na Wileńszczyźnie – de facto – 
w 1994 r. Można odnotować, że podwileńscy urzędnicy, 
którzy wcielali tę reformę, kierowali się (wówczas jeszcze 
zakulisową, lecz dziś powszechnie znaną) zasadą: ignoro-
wać dokumenty, świadczące o posiadaniu prawa własno-
ści na ziemię, wystawione przez archiwa Rzeczpospolitej 
Polskiej i Republiki Białoruś.

W 1997 r. został wszczęty – ewenementu w cywilizo-
wanym świecie nie znający – proces „przenosin nierucho-
mości”. Litewscy konserwatyści po wygranych (w roku 
1996) wyborach parlamentarnych „uprawomocnili” – 
zdaniem delegatów na 14. Zjazd ZPL – totalną niespra-
wiedliwość: prawowici właściciele polskiego pochodzenia 
zostali pozbawieni naturalnego pierwszeństwa odziedzi-
czenia (działki) ziemi, i ustawieni w tę samą kolejkę z et-
nicznymi Litwinami, którzy stali się spadkobiercami ziemi 
w regionie podstołecznym na skutek uprawomocnionego 
procesu „przenosin nieruchomości”.

„Przenosiny” ziemi doprowadziły do ewidentnych 
zmian narodowościowych w większości gmin rejonu wi-
leńskiego, co jest sprzeczne z założeniami art. 15 Traktatu 
pomiędzy Republika Litewską a Rzeczypospolitą Polską 
o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

Ponadto na Wileńszczyźnie znaczna liczba osób, któ-
rym przysługuje prawowity zwrot przez Sowietów znacjo-
nalizowanej nieruchomości, spotkała się z kolejną (sztucz-
ną) przeszkodą: połacie ziemi podlegającej zwrotowi 
zostały przez litewskie władze uznane „za niezwracalne” 
i mające służyć „na rzecz użytku publicznego”. Oczywiście, 
sprawiedliwym byłoby, ażeby państwo litewskie – kierując 
się powszechnie znanymi zasadami równości, sprawiedli-
wości i dobrych obyczajów – zechciałoby zwrócić ziemię 
jej prawowitym właścicielom, i uniknąć trefnej zasady 
„powtórnej nacjonalizacji”, której źródło leży u Sowietów.

Niezwykle niepokojąca sytuacja pozostaje w Wilnie. 
Tu prawo własności na znacjonalizowaną ziemię uzyska-
ło 47,49 proc. właścicieli. Podczas gdy w skali krajowej 
wskaźnik ten stanowi 83,62 proc.

Jeszcze bardziej wadliwy proces zwrotu ziemi obnaża 
fakt z rejonu wileńskiego: w I kwartale 2015 roku Narodo-

wa Służba Rolna przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki 
Litewskiej podjęła 233 uchwały dot. restytucji w rejonie wi-
leńskim (w innych rejonach – 2867). Paradoksalnie, ale 
działania powyższego podmiotu mijają się z programem 
rządu 2012-2016, w którym m.in. przewidziano, że zwrot 
ziemi w miejscowościach wiejskich powinien dobiec końca 
w III kwartale 2015 r. W takim tempie, niestety, reformy 
nie da się zakończyć w roku 2016.

Proces zwrotu ziemi im bardziej zwlekany, tam bardziej 
kosztowny. Od początku reformy rolnej już kosztował po-
datników ponad 2 mld Lt (580 mln €).

Niepokojący jest fakt potencjalnej i rzekomej korupcji 
urzędników. Ich zachowanie się mija z elementarną ety-
ką i ew. prawem.

Desperacja ludzi i ich nagminne spotykanie się z utrud-
nieniami w kwestii restytucji, niestety, prowadzi do ele-
mentarnego rozczarowania i – wskutek tego – podważania 
funkcjonowania instytucji, urzędów i subiektów admini-
stracji publicznej.

W ZAKRESIE PISOWNI IMION I NAZWISK  
POLAKÓW W DOKUMENTACH TOŻSAMOŚCI

Przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie wie-
lokrotnie publicznie deklarowali potrzebę, by obywatele 
Litwy polskiej narodowości swe imiona i nazwiska mogli 
pisać w oficjalnych dokumentach w oryginale, czyli zgod-
nie z pisownią języka polskiego z odpowiednimi znakami 
diakrytycznymi.

Przykładem do takich aspiracji może służyć system pol-
ski: tamtejsi Litwini używają oficjalnej pisowni swych imion 
i nazwisk w polskich dokumentach tożsamości zgodnie z 
litewską diakrytyką.

Mimo wielokrotnych deklaracji i przygotowywanych 
projektów ustawowych oraz przychylnych wypowiedzi 
nie tylko litewskich intelektualistów, ale też byłych prze-
wodniczących Państwowej Komisji Języka Litewskiego, nie 
rozstrzygnięto sprawy zapisu polskich imion i nazwisk w 
oficjalnych dokumentach obywateli Republiki Litewskiej.

Premier Algirdas Butkevičius ostatnio publicznie de-
klarował, że Ustawa o pisowni imion i nazwisk w doku-
mentach tożsamości zostanie przyjęta w maju br.

Niestety, niepokojem napawa fakt, że może dojść do 
przyjęcia regulacji prawnej bez zezwolenia na używanie 
polskich znaków diakrytycznych, co też będzie dalszym 
wypaczeniem polskich nazwisk.

 
W ZAKRESIE PRAW WYBORCZYCH POLSKIEJ 

MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NA LITWIE
W pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych 

w niepodległej Litwie na jesieni 1992 r. próg wyborczy 
nie obowiązywał organizacji mniejszości narodowych. W 
1996 r. wprowadzono również dla nich 5 proc. Udział 
wyborców narodowości polskiej próbuje się ograniczyć 
poprzez nowe ustalanie granic okręgów wyborczych. Po-
dział na obwody (okręgi) wyborcze jest często tenden-
cyjny i niekorzystny dla polskiej społeczności na Litwie. 
Rejony wileński (70 tys. wyborców) i solecznicki (30 tys. 
wyborców) zostały podzielone na 5 części, z których 3 
zostały dołączone do sąsiednich rejonów, zamieszkałych 
w większości przez ludność litewską. W wyniku takiego 
podziału, tylko w jednym okręgu wileńsko-solecznickim 
Polacy stanowią zdecydowaną większość. Główna Komi-
sja Wyborcza podjęła decyzję o dołączeniu do okręgu wi-
leńsko-trockiego niektórych dzielnic Wilna, np. Solenik. 
To jeszcze bardziej zmienia proporcje narodowościowe 
na niekorzyść rdzennej ludności polskiej.

REZOLUCJA
O STRATEGICZNYM PARTNERSTWIE Z AKCJĄ 

WYBORCZĄ POLAKÓW NA LITWIE

 Akcja Wyborcza Polaków na Litwie działalność 
swą prowadzi według programu niemal w całości zbliżone-
go z programem ZPL. Przedstawiciele AWPL w samorzą-
dach i parlamencie litewskim, posiadający mandat wybor-
ców Wilna i Wileńszczyzny, realizują nawzajem zbieżne 
programy.

Nawiązując do uchwał poprzednich zjazdów ZPL, po-
nownie udzielamy poparcia programowym działaniom 
organizacji politycznej AWPL, określamy ją jako strate-
gicznego partnera Związku oraz deklarujemy wzajemną 
wszechstronną współpracę.



4 - 10 czerwca 2015 r., nr 22 (1163) www.zpl.lt6

Symbolicznie, że to wła-
śnie 1 czerwca, w Międzyna-
rodowym Dniu Ochrony Praw 
Dziecka same dzieci, ich rodzice 
i nauczyciele wyszli na wiec, by 
stanąć w obronie swoich praw 
do nauki w szkołach z ojczystym 
językiem nauczania, których 
sieć tradycyjnie ukształtowała 
się w Wilnie oraz okolicznych 
rejonach; obronie statusu tych 
placówek, które np. w Wilnie 
pozwalają dzieciom należącym 
do mniejszości narodowych po-
bierać naukę od klasy pierwszej 
do matury w poszczególnych 
dzielnicach, zaś w rejonach – w 
osiedlach, w promieniu których 
mieszkają.

Uczestnicy wiecu protesto-
wali również przeciwko dys-
kryminującemu uczniów szkół 
mniejszości narodowych ujed-
noliconemu egzaminowi z ję-
zyka litewskiego, który właśnie 
tego dnia odbywał się na Li-
twie. A politycy, nawet ci z naj-
wyższej półki – w osobie pani 
prezydent i wysocy urzędnicy 
– dyrektor centrum egzamina-
cyjnego,  zapewniali bezwstyd-
nie z ekranów telewizorów, że 
800 godzin różnicy w liczbie go-
dzin nauczania tego przedmio-
tu można nadrobić wiedząc o 
tym zawczasu,  wystarczy tylko 
pracować. Twierdząc cynicznie, 
że obowiązujące ulgi w ocenie 
prac – możliwość popełnienia 
większej liczby błędów (obowią-
zująca do roku 2019) i trafiają-
ce się (kilkakrotnie rzadziej niż 
przed sławetną reformą) wyso-
kie oceny na egzaminie świad-

W obronie szkół, w obronie dzieci

W poniedziałek, 1 czerwca, odbył się w Wilnie, na placu Kudirki przed siedzibą rządu wiec, 
którego uczestnicy domagali się akredytacji szkół mniejszości narodowych zgodnie z ich 
wyrażoną wolą. Przy gmachu rządu zebrało się około dwa tysiące osób: uczniów, rodziców, 
pedagogów, działaczy społecznych i polityków.

czą o tym, że uczniowie szkół 
mniejszości narodowych mogą  
podołać ujednoliconemu egza-
minowi.

Owszem, mogą, tylko jakim 
kosztem. Powstaje jednak pyta-
nie: dlaczego w kraju zwanym 
demokratycznym, należącym 
do Unii Europejskiej, która w 
swoich założeniach i dokumen-
tach zwraca szczególną uwagę 
na równe prawa i przestrzeganie 
praw mniejszości narodowych 
(nauczona smutnym doświad-
czeniem historycznym), mło-
dzież szkolna akurat należąca 
do mniejszości musi być podda-
wana kilkakrotnie większemu 
wysiłkowi w przygotowaniu do 
obowiązującego egzaminu niż 
ich rówieśnicy ze szkół „więk-
szości”?

Niestety, na te pytania po-
litycy i urzędnicy mają jedynie 
demagogiczne odpowiedzi o 
obowiązujących wszystkich jed-
nakowych zasadach. Zapomina-
ją cynicznie o tym, że po to, by 
sprostać tym zasadom, potrzeb-
ny jest jak minimum jednakowy 
start. A ten dalece odbiega od 
równości: oprócz już wymienio-
nych kilkuset godzin, brak jest 
odpowiednich metodyk naucza-
nia, podręczników, praktyki... 
Dopiero powstają. Nie ma też 
nadal ciągłości, bo ujednolica-
nie nauczania języka litewskiego 
rozpoczęto od głowy – matury, 
stopniowo obniżając do szko-
ły podstawowej i początkowej.

Organizatorzy wiecu – 
przedstawiciele Forum Rodzi-
ców Szkół Polskich na Litwie,  

komitetów strajkowych oraz 
uczestnicy w swych wystąpie-
niach oraz petycji przekazanej 
do rządu na ręce wicekancle-
rza Rimantasa Vaitkusa (m. in. 
byłego wiceministra oświaty i 
nauki z ramienia socjaldemo-
kratów) po raz kolejny żądali 
(przypomnijmy, że przeciwko 
założeniom Ustawy o oświacie 
z marca 2011 roku zostało ze-
branych 60 tysięcy podpisów 
rodziców i opiekunów, odbył 
się  wielotysięczny przemarsz 
i wiec, strajki w szkołach), by 
polskie, a także rosyjskie i in-
nej narodowości dziecko i mło-
dy człowiek na Litwie mogli po-
bierać naukę na jednakowych 

zasadach i tak jak ich rówieśni-
cy ze szkół z państwowym ję-
zykiem nauczania nie musieli 
koczować ze szkoły do szkoły 
z różnych dzielnic miasta, tyl-
ko mogli kontynuować naukę 
w posiadających wieloletnie 
chlubne tradycje placówkach 
oświatowych, których remont, 
wyposażenie zawdzięczają jak-
że często Państwu Polskiemu, 
rodzicom, którzy – warto o tym 
pamiętać urzędnikom – płacą 
podatki, pracują dla tego kraju, 
a ich przodkowie – autochto-
niczni mieszkańcy – od wieków 
przyczyniali się do rozwoju tego 
kraju, jego odbudowy po wojnie.

Reforma zakłada, że do  

1 września 2015 roku na Litwie 
nie ma być szkół średnich. Szko-
ły początkowe, progimnazja lub 
szkoły podstawowe oraz gimna-
zja – to ma być struktura prowa-
dząca do matury. Powstaje jed-
nak pytanie, dlaczego istniejące 
szkoły trzeba na gwałt dzielić 
i rozdzierać o ile spełniają wy-
mogi, odpowiadają kryteriom 
stawianym gimnazjom. Czy tyl-
ko dlatego, że mają powstać od-
dzielne jednostki. Jeżeli wierzyć 
urzędnikom, że szkoły mniej-
szości są nazbyt mało obciążo-
ne (jednak np. szkoły polskie w 
Wilnie nie odczuwają zbyt du-
żych luksusów lokalowych), to 
tym bardziej można na ich ba-
zie, pod jednym dachem, kształ-
tować tzw. długie gimnazja, któ-
re mają racje bytu na obrzeżach 
miasta, w odległych dzielnicach 
czy osiedlach.

Wydaje się, że jest tu wyraź-
ny brak chęci wyjścia naprze-
ciw potrzebom mniejszości, 
czy wręcz dokuczyć, by poka-
zać rodzicom, że oddając dzieci 
do szkół nie z państwowym ję-
zykiem nauczania będą mogli 
ciągle się spodziewać przykrych 
niespodzianek.

Argument o tym, że litewskie 
szkoły też podlegają identycznej 
reorganizacji nie przekonuje. Bo 
np. w dzielnicy Żyrmuny mamy 
kilka szkół litewskich począt-
kowych, podstawowych i gim-
nazjów. Zaś dzieci polskie z tak 
rozległego terenu jak dzielnica 
Żyrmuny, ul. Kalwaryjska, Śni-
piszki, Werki, Wyszary,  Szesz-
kinia, Fabianiszki, mają jedy-
nie „Syrokomlówkę”. Dodając 
okolicy Wołokumpi, Antokola, 
Holenderni, Batorowego Trak-
tu, Zarzecza do ich dyspozycji 
dochodzi szkoła „Lelewela” i 
jej filia „Wiwulskiego” (m. in. 
warto pamiętać, że „Lelewela” 
przed paroma laty część swych 
budynków oddała do dyspozy-
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SPOŁECZNOŚĆ POLSKA LICZNIE STAWIŁA SIĘ NA WIEC

UCZESTNICY WIECU MIELI HASŁA W RÓŻNYCH JĘZYKACH
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cji sąsiedniej litewskiej szkoły).
Takie dzielnice jak Poszy-

łajcie, Justyniszki, Zameczek, 
Wirszuliszki, Karolinki, Laz-
dynai mają szkołę początkową 
(połączoną z przedszkolem) 
„Wilia”, progimnazjum i gim-
nazjum im. Jana Pawła II oraz 
pion w szkole w Lazdynai. Czy 
to są zbyt wielkie luksusy? Dla 
pozostałych dzielnic: Starów-
ki, Centrum, Nowego Miasta, 
okolic Porubanku, dworca ko-
lejowego, dzielnicy Subocz  jest 
szkoła podstawowa na Lipów-
ce i średnia im. Sz. Konarskie-
go oraz Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza. Wydaje się, że każdy 
uczciwy polityk i urzędnik pa-
trząc na tę „geografię” musiał-
by przyznać, że istniejące szko-
ły o obecnym statusie mają rację 
bytu, o ile, oczywiście, sprosta-
ją jedynemu kryterium – jako-
ści nauczania na odpowiednim 
poziomie.

A to, że pod jednym dachem 
będzie się mieściło, dajmy na to, 
progimnazjum i gimazjum, o ile 
długie gimnazjum nijak urzęda-
som nie pasuje, to jest sprawa do 
załatwienia. I nie muszą tu szko-
ły litewskie czuć się pokrzyw-
dzone, bowiem mają całkiem 
inną siatkę. Ale dziś jest tak, że 
ci sami urzędnicy co odmawiają 
akredytacji polskim placówkom 
na tzw. długie gimnazja, przy-
zwolenie na takowe wydają li-
tewskim. Czy to nie paradoks, 
a raczej wyraźna dyskryminacja.

Jak mówili organizatorzy 
wiecu, w Wilnie zagrożone po-
zostają takie szkoły średnie z 
polskim językiem nauczania (o 
rosyjskich tu nie będę mówiła, 
chociaż ich przedstawiciele też 
brali udział w wiecu, pomimo 
zapewnienia niektórych rosyj-
skich polityków, że nie podzie-
lają idei organizatorów wiecu) 
jak: im. Wł. Syrokomli, im. Le-
lewela, im. Sz. Konarskiego, w 
Lazdynai. W rejonie wileńskim 
są to szkoły średnie w Egliszkach 
im. św. Jana Bosko (doskonale 
wyremontowana i wyposażona, 
z od lat pielęgnowanymi warto-
ściami i tradycjami), w Mied-
nikach – św. Kazimierza oraz w 
Zujunach. W solecznickim – im. 
A. Mickiewicza w Dziewienisz-
kach i im. E. Orzeszkowej w Bia-
łej Wace oraz w rejonie trockim 
– szkoła średnia w Połukniu.

Zabierający głos uczniowie 
starszych klas, rodzice, dziadko-
wie, radni stołecznego samorzą-
du, przedstawiciele społeczności 

Maraton polskości w Kownie
Miniony maj obfitował w Kownie w polskie imprezy. Jak się 
okazało, powiedzenie, że nie znamy najbliższych sąsiadów, w 
pełni się sprawdza. Nawiązując osobiste kontakty, uczestnicząc we 
wspólnych projektach i imprezach, mogliśmy my, Polacy złączeni 
w Kowieńskim Oddziale Związku Polaków na Litwie, lepiej poznać  
mieszkańców dzielnicy Pietraszuny.

Znaczącym ogniwem łączą-
cym okazał się Białostocki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, któ-
rego członkowie wraz z panią 
prezes Krystyną Szner przybyli 
do Kowna w ramach kontynu-
owania współpracy, która zosta-
ła zapoczątkowana podczas re-
alizacji projektu „BASE”. Brali 
w nim m. in. udział seniorzy z 
UTW w Białymstoku, ich part-
nerzy z Turcji, Hiszpanii oraz 
Kowna – Centrum Wspólnoty 
w Pietraszunach. 

Bardzo nas zainteresowała 
ta forma współpracy i chętnie 
na nią przystaliśmy, bowiem 
nie jest tajemnicą, że często my, 
przedstawiciele mniejszości na-
rodowych jesteśmy traktowani 
przez władze naszego rodzin-
nego miasta po macoszemu: np. 
od  kilku już lat nie są zaprasza-
ni przedstawiciele mniejszości 
narodowych – jako zorganizo-
wane wspólnoty bądź zespoły 
– na Dni Kowna. A brak takich 
kontaktów rodzi niewiedzę, a w 
efekcie – tworzą się różne fobie 
i powielają stereotypy.

13 maja br. odbyło się pierw-
sze spotkanie członków Biało-
stockiego UTW, wspólnoty 

Pietraszun i Kowieńskiego Od-
działu ZPL. Był  koncert przy-
gotowany wspólnymi siłami i 
serdeczne biesiadowanie, pod-
czas którego mogliśmy się bli-
żej poznać. 

A już następnego tygodnia 
zaprosiliśmy partnerów do od-
wiedzenia siedziby Kowień-
skiego Oddziału ZPL przy alei 
Laisvės. Koledzy bardzo pozy-
tywnie ocenili naszą działalność 
skierowaną na pielęgnowanie 
polskich tradycji poza grani-
cami Macierzy. Zostaliśmy też 
zaproszeni na koncert galowy 
uczestników projektu, który 
miał miejsce w ośrodku koncer-
towym „Girstutis”. Tu, podczas 
imprezy, królowały cztery języ-
ki, przeplatały się cztery kultu-
ry: polska, hiszpańska, turecka i 
litewska. Panował wspaniały na-
strój i bardzo serdeczna atmos-
fera. Wszyscy zostaliśmy wzbo-
gaceni o nowe przyjaźnie, nowe 
wrażenia...

Kolejnym polskim majowym 
akcentem w Kownie była wizy-
ta seniorów z UTW w Sokółce 
na czele z prezes Eliwetą San-
kowską. Było to pokłosie naszej 
współpracy z Oddziałem Związ-

ku Polaków na Litwie „Lauda”, 
któremu przewodzi prezes Ire-
na Duchowska. Rodacy z Su-
wałk, zwiedzając znane m. in. z 
Sienkiewiczowskiego „Potopu” 
miejsca oraz historyczne miej-
scowości mające powiązanie z 
przodkami Marszałka Polski Jó-
zefa Piłsudskiego, postanowili 
też zawitać do Kowna. W dniu 
Zielonych Świątek modliliśmy 
się razem na Mszy św. odpra-
wianej w języku polskim w ko-
wieńskim kościele pokarmeli-
tańskim. Na rodakach wielkie 
wrażenie wywarły nasze majowe 
tradycyjne modlitwy. 

Potem była wycieczka po 
Kownie i miłe spotkanie w sie-
dzibie naszego oddziału, któ-
remu towarzyszył minikon-
cert. Cieszymy się, że mieliśmy 
taki prawdziwie polski maj w 
tymczasowej stolicy i jesteśmy 
wdzięczni rodakom, którzy 
„myślą sercem” i nie zapomi-
nają o nas, mieszkających na Li-
twie Polakach.

Franciszka Abramowicz, 
prezes Kowieńskiego  

Oddziału ZPL

z rejonów, politycy z ramienia 
AWPL podkreślali, że czują się 
dyskryminowani i nie pozwolą 
krzywdzić dzieci. Na 3 czerw-
ca ogłosili strajk ostrzegawczy 
– dzieci mają nie iść do szkół. 
Uczestnicy zaznaczyli, że akcje 
protestacyjne będą kontynu-
owane. W petycji, którą przed-
stawiciele uczestników wiecu 
skierowali na ręce wicekancle-
rza rządu Rimantasa Vaitkusa 
(który notabene nazwał wiec 
politykowaniem i zaznaczył, że 
to samorządy mogą decydować 
o akredytacji lub nie im podle-
głych szkół, bo finansowanie 
szkół nie uległo zmniejszeniu) 
mówi się o tym, by decydenci 
do spraw oświaty (na różnych 
szczeblach: samorządowym, 
ministerialnym, sejmowym) 
zezwolili na akredytowanie 
we wszystkich wspomnianych 
szkołach programów kształce-
nia średniego i zachowania w 
tych placówkach pobierania na-
uki od klasy 1 do 12; opracowa-
ły takie kryteria tworzenia sieci 
szkół prowadzących formalne 
kształcenie, które zapewnią za-
chowanie wszystkich szkół śred-
nich mniejszości narodowych; 
uchylenie podczas bieżącej wio-
sennej sesji Sejmu RL zapisów 
o oświacie dotyczących kształ-
cenia mniejszości narodowych; 
zrezygnowania z ujednolicone-
go egzaminu maturalnego z ję-
zyka litewskiego jako ojczystego 
i języka litewskiego jako pań-
stwowego; włączenie egzaminu 
z języka ojczystego (polskiego, 
rosyjskiego, białoruskiego) na li-
stę obowiązkowych egzaminów 
maturalnych; zrezygnowania z 
dyskryminującej zasady utrzy-
mywania litewskich szkół kosz-
tem polskich i rosyjskich; zwięk-
szenia do 50 proc. koszyczka 
ucznia w szkołach mniejszości 
narodowych na organizowanie 
procesu nauczania.

Czy deklarowana jedność 
mniejszości polskiej i rosyj-
skiej tak trudno budowana, 
a tak usilnie niszczona przez 
decydentów, stanowcza wola i 
determinacja pozwolą poczy-
nić chociaż minimalny krok do 
przodu w sprawie zachowania 
tradycyjnego pod względem 
formy i treści szkolnictwa w ję-
zyku mniejszości narodowych, 
a dyskryminujące ustalenia co 
do ujednoliconego egzaminu 
zostaną zlikwidowane trud-
no dziś sądzić. Z wypowiedzi 
i reakcji polityków i urzędni-
ków wygląda na to, że nie bar-
dzo się przejmują protestami. 
Jednak wierząc w to, że kropla 
drąży kamień bądźmy dobrej 
myśli i po prostu konsekwent-
nie dbajmy o swoje, stanowczo i 
twardo wyłuszczając swoje racje 
i żądając nie deklaratywnych, 
lecz rzeczywistych,  demokra-
tycznych i zgodnych z zasada-
mi wspólnoty, do której należy-
my, rozwiązań.

Janina Lisiewicz

WIERZĄC W TO, 
ŻE KROPLA DRĄŻY KAMIEŃ 
BĄDŹMY DOBREJ 
MYŚLI I PO PROSTU 
KONSEKWENTNIE 
DBAJMY 
O SWOJE
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na 
Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety 
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy 
wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, or-
ganizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt  lub faks 233 10 56.

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 Jubileuszowych Urodzin Walen-
tynie NASTAJUTĖ wiązankę serdecznych 
życzeń: zdrowia, pogodnych i jasnych dni 
wypełnionych miłością i życzliwością oraz 
spełnienia marzeń i osiągnięcia stawianych 
celów

składają członkowie koła ZPL w Czepukiszkach 
oraz Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
z  powodu śmierci 

Zbigniewa Okulicza
składa Druskienicki Oddział ZPL

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 Dat-

nowie (Dotnuva);
9.00 – 10.00 – Msza św. w datnowskim kościele pw. Zwiastowa-

nia NMP;
10.30 – 11.00 – występy orkiestr dętych z mażoretkami przy Cen-

trum 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 Rynek 

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 Polita 

„Pejzaż Polski” (Instytut Polski w Wilnie); spotkanie literackie i 
występy kapel w Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym;

19.00 – 22.00 – wieczór integracyjny w kiejdańskiej restaura-
cji „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 Pla-

cu Teatralnym (Laisvės aikštė 28, Panevėžys);

Uczestnicy:
młodzieżowa orkiestra dęta z mażoretkami (kapelmistrz – Adam Wolański, 

Wasilków), orkiestra dęta OSP z mażoretkami (kapelmistrz – Krzysztof Romaniuk, 
Hajnówka), młodzieżowa orkiestra dęta z mażoretkami (kapelmistrz – Krzysztof 
Witkowski, Czyżew), chór parafii św. Rodziny „Sancta Familia” (dyrygent – Andrzej 
Szypuła, prezes – Barbara Matwij, Rzeszów), zespół śpiewaczy „Raczkowiacy” (kier. 
Stanisław Marciniak, Raczki), ZPiT „Wisznia” (kier. Grzegorz Tomaszewski, Wi-
śniowa), zespół ludowy „Twierdzanie” (Magdalena Wiśniowska, Zbigniew Gierut, 
Frysztak), chór parafii pw. św. Trójcy „Kantata” (organista Andrzej Niewiarowski, 
Krzysztof Pełszyk, Ciechanowiec), kapela „Trzcinicoki” (kier. Stanisław Marszałek, 
Trzcinica), „Laskowianki” (kier. Elżbieta Bagińska, Laskowiec Stary), kapela muzy-
ki 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 „Kotwica” (kier. Marian 
Zienkiewicz, Kowno), ZT „Grandinėlė” (kier. Zita Rimkuvienė, Poniewież), ZT 
„Liepsna” i „Selevy” (kier. Regina Liutkevičienė, Poniewież).

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

z fotografią rozpoczął już w latach 70., intensywnie zaś zajął się przed cztere-
ma laty. Interesuje się w szczególności fotografią pejzażu, ruin zamków i sta-
rych maszyn. Ostatnio również pasjonuje się tematyką akrobacji lotniczych.

Autor zauważa, że widzowie dzielą się na tych, którzy patrząc na fotografię 
analizują jedynie jej aspekty techniczne, czyli dywagują nad użytym sprzętem, 
ostrością, balansem bieli, itp. oraz na tych, którzy przeżywają obraz i wczytu-
ją 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


