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Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony przed 63 laty – w 1952 roku.   
Jego cel – ochrona praw dziecka, zapewnienie mu bezpiecznego i szczęśliwego 
dzieciństwa. Niestety, w wielu zakątkach ziemskiego globu, na którym żyje prawie 
dwa i pół miliarda małych obywateli, to bezpieczne dzieciństwo oznacza elementarne 
prawo do życia, zaspokojenia głodu i ochrony od chorób, które szczególnie bezlitośnie 
dziesiątkują najmłodszych. Na Litwie mamy ponad pół miliona obywateli w wieku do lat 
18. I chociaż mieszkamy praktycznie w samym centrum Europy, to dzieciństwo każdego 
z nich nie jest znów tak bezpieczne i szczęśliwe, bowiem dorośli nie zawsze stają na 
wysokości zadania, by sprostać tym wyzwaniom. Jednak w Dniu Dziecka zarówno 
rodzice, jak i poszczególne organizacje bardzo się starają, by świat – przynajmniej 
w tym dniu – był barwny i wesoły. Właśnie taki dziecięcy, bajkowy świat ufundował 
dzieciom Dom Polski w Wilnie: w dniu 5 czerwca zaprosił je na spektakl muzyczny 
Opery i Filharmonii Podlaskiej pt. „Adonis ma gościa”. Ta sztuka uczy dzieci bardzo 
ważnej rzeczy – tolerancji, szacunku do inności każdej istoty. Po przedstawieniu zaś na 
przybyłych młodocianych obywateli czekał wspaniały plac zabaw z mnóstwem atrakcji, 
kolorowa kreda i bańki mydlane. Były też bardziej „poważne” rozrywki:  
zgaduj-zgadula na temat, między innymi, praw człowieka i narodowej symboliki. Za 
tak miłe i atrakcyjne święto należą się słowa podzięki organizatorom, którzy, trzeba 
przyznać, pamiętają o dzieciach nie tylko w tym dniu.

Dom Polski  
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SCENA ZE SPEKTAKLU

SPIESZĄ Z „POMOCĄ” 
Jakie znaki na niebie i ziemi wskazują, 
że zbliżamy się do kolejnych wyborów? 
Na Wileńszczyźnie już tradycyjnie jest to 
okazywanie troski o miejscowych miesz-
kańców – Polaków. Prawda, myliłby się 
ten, kto po tym stwierdzeniu uzna, że 
władzom republiki nagle otwierają się 
oczy na istniejące i nierozwiązywane od 
zarania litewskiej niepodległości proble-
my autochtonicznej mniejszości (akurat 
tu, w rejonach solecznickim i wileńskim 
będącej większością, co dla wielu spę-
dza sen z powiek) i zakasawszy przy-
słowiowe rękawy biorą się do roboty, by 
ziemię zwrócić bądź uczciwie skompen-
sować; nazwiska napisać tak, by krewny 
zza miedzy – bez trudu mógł je odczy-
tać.  Umieścić tabliczki z nazwami ulic 
i miejscowości, które by świadczyły, że 
kraj ten od wieków był wielokulturowy, 
a pierwiastek polski – obecny od setek 
lat, był istotną częścią składową kultury 
tej ziemi. Cóż, o takich cudach to nawet 
przed sejmowymi wyborami możemy 
sobie jedynie pomarzyć. Więc jak ma 
nas władza ratować? Ano, swoiście. 
Rząd stworzył kolejny program ds. Li-
twy Południowo-Wschodniej, którego 
założenia i wydzielane fundusze mogą 
być uznane raczej za kroplę w morzu 
potrzeb a nie rozpęd do tygrysiego sko-
ku regionu. O powstaniu funduszu tejże 
Wileńszczyzny mówiła też pani prezy-
dent. Czemu ma służyć? Z pewnością 
integracji, która w litewskim wydaniu ja-
koś zawsze wychodzi na asymilację. 
Zaś autentyczne starania miejscowych 
władz o zachowanie wielokulturowości 
uparcie jest nazywane dominacją i mo-
nopolem „polskiej władzy”. Właśnie naj-
bardziej o tę „polską władzę”, która od 
dwóch dziesięcioleci wygrywa tu wybory 
– więc najwidoczniej  posiada zaufanie 
miejscowych mieszkańców – mają pre-
tensje ci, co pałają wielką chęcią „porzą-
dzenia” w podstołecznym i solecznickim 
rejonach. Z pomocą im tym razem przy-
chodzi Ruch Liberałów (przed laty byli 
też inni), który ogłosił o założeniu ko-
lejnego dziwoląga: komitetu wspólnot 
mniejszości  narodowych. Ma on rato-
wać miejscowych mieszkańców przed 
dyktaturą jednej partii (czyli AWPL). Tyl-
ko czy ta kolejna grupa nieudaczników 
spytała autochtonów, czy chcą być ra-
towani? Ostatnie wybory samorządowe 
i uzupełniające do Sejmu RL wskazują 
raczej na to, że nie czują żadnego za-
grożenia akurat z tej strony. Kolejna pró-
ba uszczęśliwiania na siłę, podjęta tym 
razem na półtora roku przed wyborami 
sejmowymi. Trochę to jednak za krótki 
termin, by wykazać się prawdziwą tro-
ską i robotą. Ale „ratownikom” wyraźnie 
nie o to  chodzi. Ważne jest pokazać, że 
są niezadowoleni, np. ci, co chcą mówić 
po „tutejszemu”. Ale to już było. Czyżby 
nie stać na nowe pomysły?  
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Szanowni Państwo, dostojni 
goście, delegaci Zjazdu.

Powszechnie wiadomo, że 
nie da się ani zatrzymać, ani 
odwołać, ani nawet zahamować 
prawa przemijania. Wszystko 
ma początek i wszystko kiedyś 
się kończy. Ale to prawo – wy-
daje się – nie działa w stosunku 
do ZPL. Związek powołany do 
życia z pierwszym powiewem 
odrodzenia naszej  tożsamości 
narodowej na początku lat dzie-
więćdziesiątych, żyje i rozwija 
się już ponad 25 lat nabierając 
wciąż nowych  barw. Właśnie 
wtedy uświadomiliśmy sobie, 
że nadszedł czas podźwignąć 
się z kolan i podnieść głowę, by 
przemówić pełnią głosu: jeste-
śmy Polakami... Te nasze pięć 
prawd niektórym spędzają sen 
z powiek już od ćwierćwiecza, a 
nas łączyły i wciąż łączą w zwar-
tych szeregach, byśmy jako Po-
lacy potrafili zadbać o swoje in-
teresy i prawa, budować swoje 
życie.

Na początku mogło się wy-
dawać, że tym zadaniom, jakie 
sobie wytyczyliśmy,  zdołamy 
podołać i to w krótkim czasie. 
Mówiliśmy wówczas przede 
wszystkim o odkłamywaniu i 
pielęgnowaniu pamięci histo-
rycznej, popieraniu polskoję-
zycznego szkolnictwa, krze-
wieniu twórczości literackiej i 
działalności edytorskiej, roz-
wijaniu twórczości artystycz-
nej itd. 

Jesteśmy i będziemy Polakami

Ale, niestety, tendencje od-
rodzeniowe i narodowościowy 
zryw na Litwie okazały się dla 
nas wielce nieprzychylne. Szyb-
ko zrozumieliśmy, że czeka nas 
ciernista droga.  Obok podsta-
wowych spraw, musiało wkrót-
ce, z przyczyn obiektywnych, 
pierwsze miejsce zająć zadanie 
przeciwstawienia się animo-
zjom narodowościowym i po-
czynaniom nacjonalistycznym, 
nie tylko ze strony poszczegól-
nych grup społeczeństwa litew-
skiego, ale też przedstawicieli i 
całych instytucji państwowych. 
Stąd się zrodziło daleko posu-
nięte upolitycznienie Związku. 
Uświadomiliśmy sobie, że pod-
stawowe znaczenie dla obrony 
mniejszości narodowych mają 
nie tylko i nie tyle manifesto-
wanie swej tożsamości poprzez 
festiwale folklorystyczne i stro-
je ludowe, ale przede wszystkim 
poprzez wpływ na struktury rzą-
dzące w  państwie na wszystkich 
szczeblach.

Zwrotnym wydarzeniem 
było wyłonienie z szeregów 
Związku Polaków na Litwie 
nowej organizacji politycznej 
– Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie, która wzięła na siebie te 
obowiązki. Było to posunięcie 
poniekąd wymuszone. Zmienio-
no bowiem  ustawodawstwo, w 
wyniku czego odebrano orga-
nizacjom społecznym prawo do 
pełnienia (jednocześnie) funk-
cji organizacji politycznych. W 

tej sytuacji Związek Polaków ob-
rał formułę organizacji społecz-
nej.Wspólnie z AWPL, ogólnie 
rzecz biorąc, robimy wszystko, 
aby Polacy na Litwie mogli czuć 
się jak równi wśród równych, 
mogli być współgospodarzami 
na swej ziemi, mieli możliwość 
sami maksymalnie zadbać o pol-
skie sprawy według swoich po-
trzeb. Niestety, ale stało się tak, 
że czas panowania jednego star-
szego brata odszedł do historii, 
ale drugi, który przyszedł mu 
na zmianę, okazał się niewiele 
lepszym, a w niektórych spra-
wach również nie mniej prze-
wrotnym. 

Mimo działalności partii i 
samorządów na Wileńszczyź-
nie, w których pracują nasi ro-
dacy, którzy w znacznym stop-
niu wspomagają pracę społeczną 
prowadzoną przez ZPL, znacz-
na część obowiązków spo-
łecznych stale spoczywa na 
barkach ZPL, jako czołowej 
polskiej organizacji swym za-
sięgiem obejmującej cały kraj. 
Jest to ochrona zabytków i do-
kumentowanie polskich śladów 
na Litwie; ugruntowanie pamię-
ci narodowej; rozwijanie kultu-
ry w szerokim tego słowa zna-
czeniu, poprzez organizowanie 
np. festynów kultury polskiej w 
wielu miejscowościach Litwy; 
oświata polska nie tylko na Wi-
leńszczyźnie, ale i na Litwie et-
nicznej, poprzez prowadzenie 
szkółek sobotnich; służenie ro-

dakom informacją; integracja 
społeczeństwa poprzez różno-
rodne imprezy, w tym też spor-
towe: organizowanie turniejów 
w poszczególnych dyscyplinach 
i Igrzysk Sportowych Polaków 
na Litwie. Właśnie na tych kie-
runkach działalności skupiała 
się uwaga związkowców podczas 
ubiegłej kadencji. W mojej oce-
nie była to kadencja wyróżnia-
jąca się rodzeniem się  nowych 
idei, propozycji i poczynań. 
Przede wszystkim w środowi-
skach młodzieżowych i w nowo 
powstałych kołach. Wiele spraw 
zrealizowano, wiele jest w toku 
albo czeka na realizację już w 
nowej, rozpoczynającej się dziś 
kadencji. 

Szanowni Państwo!
Powracając do nurtujących 

wszystkich zagadnień, do poli-
tyki, niestety, trzeba  przyznać, 
że lista spraw do załatwienia, na 
które czeka społeczeństwo pol-
skie od lat, wcale się nie skraca. 
Co więcej, nie ustają próby, te 
nasze – już posiadane – prawa, 
jako mniejszości narodowej nie 
tylko nie rozszerzyć, ale uszczu-
plić. Stale więc musimy z czymś 
walczyć, coś udowadniać, ko-
goś do czegoś przekonywać. To 
nadal odciąga nas od budującej 
działalności. Dziś, kolejny raz, 
na Zjeździe trzeba przyznać, iż 
na przeciągu dwudziestu pięciu 
lat niepodległej państwowości 
Republiki Litewskiej sytuacja 
społeczności polskiej nie uległa 

polepszeniu, wręcz odwrotnie. 
Nie chodzi tylko o antypolskie 
nastroje w mediach czy wypo-
wiedziach czołowych polityków, 
ale również o legislacyjne ogra-
niczenia praw mniejszości naro-
dowych. Więc kolejny raz  mu-
simy powiedzieć: najliczniejsza, 
autochtoniczna polska mniej-
szość narodowa w naszym kraju 
wciąż oczekuje na rozstrzygnię-
cie piętrzących się od lat pro-
blemów. 

Przyjrzyjmy się oświacie w 
języku polskim na Litwie.

Ustawa o oświacie, która 
działała do 17 marca 2011 r., 
gwarantowała uczniom szkół 
polskich na Litwie prawo do 
pobierania nauki w języku oj-
czystym na poziomie uzyska-
nia wykształcenia średniego. 
Mimo wielokrotnych protestów 
i wbrew woli 60 tys. obywateli, 
którzy złożyli swoje podpisy pod 
odpowiednią petycją, ustawa ta 
została znowelizowana. Jest to 
dobitnym przykładem pomniej-
szania prawa mniejszości naro-
dowych w dziedzinie szkolnic-
twa w języku ojczystym.

Oprócz spraw wciąż nieroz-
strzyganych (np., od lat niedru-
kowane podręczniki w języku 
ojczystym, zmniejszenie „ko-
szyczka ucznia” dla szkół mniej-
szości narodowych), bolesnym 
ciosem było ujednolicenie egza-
minu 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  języka litewskie-
go mniej niż ich rówieśnicy z li-
tewskich szkół.

1 września 2009 roku „ko-
szyczek ucznia” dla szkół 
mniejszości narodowych został 
zmniejszony o 6 proc. Po ujed-
noliceniu egzaminu z języka li-
tewskiego, w 2011 roku 5 proc. 
„przywrócono”: wyłącznie na 
naukę języka litewskiego, nie 
zaś na realizowanie całego pro-
gramu nauczania.

Z powodu notorycznego 
ograniczania praw mniejszości 
narodowych, w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat zamknięto, bądź 
zdegradowano, kilkadziesiąt 
polskich szkół.

W ramach tzw. reorganiza-
cji szkół obecnie zagrożonych 
jest kilkanaście polskich placó-
wek oświatowych, które prowa-
dzą kształcenie od klasy I do XII 
(Szkoła Średnia im. Władysła-
wa Syrokomli w Wilnie, Szko-
ła Średnia im. Szymona Konar-
skiego w Wilnie, Szkoła Średnia 
im. Joachima Lelewela w Wil-
nie, Szkoła Średnia w Leszczy-
niakach (Lazdynai) w Wilnie, 
Szkoła Średnia w Połukniu w 
rejonie trockim, Szkoła Średnia 
im. Adama Mickiewicza w Dzie-
wieniszkach w rejonie solecznic-

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

Referat prezesa Michała Mackiewicza na  
14. Zjeździe Związku Polaków na Litwie
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kim, Szkoła Średnia im. Elizy 
Orzeszkowej w Białej Wace w re-
jonie solecznickim, Szkoła Śred-
nia w Zujunach w rejonie wi-
leńskim, Szkoła Średnia im. św. 
Jana Bosko w Jałówce w rejonie 
wileńskim, Szkoła Średnia im. 
św. Kazimierza w Miednikach w 
rejonie wileńskim, Szkoła Śred-
nia w Ciechanowiszkach w rejo-
nie wileńskim, Szkoła Średnia w 
Sużanach w rejonie wileńskim).

Samorządy rejonów wileń-
skiego, solecznickiego i trockie-
go są zmuszane do zamknięcia 
klas XI i XII w szkołach w Cie-
chanowiszkach, Sużanach, Bia-
łej Wace, Dziewieniszkach i Po-
łukniu.

W rejonie trockim w Po-
łukniu litewska szkoła, w któ-
rej naukę pobiera 141 uczniów, 
otrzymała zezwolenie na po-
zostawienie klas XII, zaś szko-
ła polska w tej miejscowości, li-
cząca 89 uczniów – nie. Jeżeli 
nie zostanie ona akredytowa-
na, to jest zagrożona całkowitą 
likwidacją.

Warto zwrócić uwagę na to, 
jak litewskie szkoły są traktowa-
ne w Polsce: w sejneńskim ze-
spole szkół, w klasach od I do 
XII z litewskim językiem na-
uczania kształci się 67 uczniów. 
Na Litwie zaś polskie szkoły, w 
których naukę pobiera o wiele 
większa liczba uczniów, są za-
grożone likwidacją.

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

Kuriozalna sytuacja ma miej-
sce w stolicy. W Wilnie zwle-
ka się z akredytacją wielkich 
polskich szkół, co wprowadza 
duże zaniepokojenie i przeszka-
dza normalnemu procesowi na-
uczania. Rodzice i uczniowie są 
oburzeni z powodu zaistniałej 
sytuacji. Niedawno odbyła się 
pikieta wspólnoty Szkoły Śred-
niej im. Wł. Syrokomli w Wil-
nie przed litewskim resortem 
oświaty z żądaniem przyśpie-

szenia akredytacji ich placówki 
liczącej 869 uczniów.

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

Wspólnoty polskich placó-
wek oświatowych są zdespero-
wane: nie tylko nie ma ulg dla 
szkół mniejszości narodowych, 
ale również gwałcone jest pra-
wo litewskie i stwarzane sztucz-
ne przeszkody dla akredytacji, 
powołując się czasami na nie-
prawne argumenty. Polacy na Li-
twie odbierają to jako polityczną 
zagrywkę i akt złej woli wobec 
polskiej mniejszości oraz ewen-
tualny wyraz dyskryminacji w 
dziedzinie oświaty.

Wymuszenie na uczniach 
szkół mniejszości narodowych 
opanowania różnic programo-
wych z języka litewskiego za 
okres ośmiu lat szkoły podsta-
wowej w ciągu dwóch lat jest 
otwartą dyskryminacją ludzi 
młodych. Takie wymagania 
zmuszają uczniów klas matu-
ralnych poświęcać gros uwagi w 
klasach XI-XII na opanowanie 
języka litewskiego, ogranicza-
jąc czas na uczenie się innych 
przedmiotów.

Taki stan rzeczy doprowa-
dził do tego, że dają się zauwa-
żyć tendencje spadu poziomu 
znajomości i używania języka 
ojczystego w szkołach polskich 
na Litwie.

Zwróćmy uwagę zarówno 
nauczycieli, jak też rodziców 
na to, że obok konieczności 
doskonałej znajomości języka 
państwowego, uczniowie szkół 
polskich powinni znać też w do-
statecznym stopniu język ojczy-
sty.

Należałoby zwrócić tak-
że uwagę władz Republiki Li-
tewskiej, że czas już zaniechać 
praktyk realizowania dwóch 
standardów szkolnictwa na 
Wileńszczyźnie. Wraz z likwi-
dacją powiatów, szkoły z pań-
stwowym językiem nauczania, 
które dotychczas im podlegały, 
nie zostały przekazane do gestii 
samorządów, tylko – litewskiego 
Ministerstwa Oświaty i Nauki. 
Taka sytuacja istnieje jedynie w 
rejonach wileńskim i solecznic-
kim. Nie da się jej pogodzić nie 
tylko z zasadami demokracji, ale 
też z respektowaną w Unii Euro-
pejskiej samorządnością.

ZPL nadal  stawia sobie za 
zadanie, by polskie dziecko na 
Wileńszczyźnie kształciło się w 
języku ojczystym i było wycho-
wywane w kręgu rodzimej kul-
tury i tradycji.

Optymizmem napawa fakt, 
że władze Rzeczypospolitej 
Polskiej wspierają aspiracje Po-
laków na Litwie w kwestii do-
skonalenia oświaty w języku 
polskim. Składamy im wielkie 
dzięki za wydatną pomoc oka-
zywaną naszym szkołom.

Kilka słów o Wileńskiej Filii 
Uniwersytetu w Białymstoku, 
która rozpoczęła swą działal-
ność przed ośmiu laty z inicja-
tywy popieranej przez Związek 
Polaków na Litwie. Filia kształci 
obecnie ponad pół tysiąca stu-
dentów na dwóch kierunkach: 
ekonomii (również na drugim 
poziomie studiów, dającym pra-
wo do uzyskania stopnia magi-
stra) i informatyki. Filia daje  
możność maturzystom szkół 
z polskim językiem nauczania 
podjęcia studiów w języku ojczy-
stym. Uczelnia jednak również 
ma  trudności.

Chociaż filia otrzymała 
ostatnio pozytywną akredyta-
cję instytucjonalną z udziałem 
zagranicznych ekspertów, tym 
niemniej dla dalszego jej funk-
cjonowania i rozwoju – w myśl 
stwierdzenia zagranicznych eks-
pertów – niezbędna jest współ-
czesna siedziba. Obecnie wy-

najmowana infrastruktura 
osiągnęła stan krytyczny.

Są podejmowane przez Wi-
leńską Filię Uniwersytetu w Bia-
łymstoku starania, mające na 
celu zbudowanie nowoczesnej 
siedziby na potrzeby tej uczel-
ni. Polakom na Litwie bardzo by 
zależało na tym, gdyż byłaby to 
inwestycja nie jedynie w mury, 
a przede wszystkim, w podnie-
sienie poziomu wykształcenia 
społeczności polskiej w naszym 
kraju.

Nie możemy pominąć na 
Zjeździe spraw związanych z 
publicznym używaniem języka 
ojczystego.

Podczas ubiegłej kadencji 
mieliśmy kilka głośnych spraw, 
kiedy kierownicy administracji 
samorządowych byli karani za 
to, że mieszkańcy na prywat-
nych domach umieszczali ta-
blice z polskimi nazwami ulic.

W listopadzie 2014 r. Sejm 
RL w pierwszym czytaniu opo-
wiedział się za nową konstytu-
cyjną Ustawą o języku państwo-
wym. Jeśli zostanie ona przyjęta 
w obecnej wersji, język polski 
będzie jeszcze dalej zepchnię-
ty na margines życia publiczne-
go. Sejm Republiki Litewskiej 
w marcu 2000 r. ratyfikował 
Konwencję ramową o ochronie 
mniejszości narodowych. Jest 
ona, zgodnie z Konstytucją Re-
publiki Litewskiej (art. 138, ust. 
3), częścią litewskiego prawa. 
Założenia Konwencji ramowej 
o ochronie mniejszości narodo-
wych powinny więc być wcielo-
ne w życie.

Ministerstwo Kultury Litwy 
przygotowało projekt Ustawy 
o mniejszościach narodowych, 
który, m.in., wcielałby założenia 
wspomnianej Konwencji. Proces 
legislacyjny tej ustawy oficjal-
nie został wszczęty w paździer-
niku 2013 r. Jednakże obecny 
rząd, mimo obligującego zapisu 
w swoim programie, dotychczas 
z tym zwleka. Z kolei omawia-
ny obecnie w Sejmie RL projekt 
Ustawy o mniejszościach naro-
dowych można uznać za doku-
ment, skierowany na asymilację 
mniejszości narodowych.

Republika Litewska, nieste-
ty, nie ratyfikowała Europejskiej 
karty języków mniejszościo-
wych lub regionalnych. Nawet 
jej nie asygnowała, podczas gdy 
uczyniło to 25 krajów Rady Eu-
ropy. Fakt ten m.in. świadczy o 
realnym traktowaniu mniejszo-
ści narodowych w naszym kraju.

Temat reprywatyzacji ziemi 
na Wileńszczyźnie od ćwierć-
wiecza jest poruszany praktycz-
nie na wszystkich naszych zjaz-
dach. Reforma rolna, niestety, 
od początku była skazana na 
porażkę. Baza ustawodawcza 
(prawo) była ciągle zmieniana. 
Skutkowało to niejednokrot-
nym  stopowaniem reformy. W 
1997 r. został wszczęty – ewene-
mentu w cywilizowanym świecie 
nie znający – proces „przenosze-
nia nieruchomości”.

„Przenosiny” ziemi dopro-
wadziły do ewidentnych zmian 
narodowościowych w większo-
ści gmin rejonu wileńskiego, 
co jest sprzeczne z założenia-
mi art. 15 Traktatu pomiędzy 
Republiką Litewską a Rzeczy-
pospolitą Polską o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej 
współpracy.

Niezwykle niepokojąca sy-
tuacja pozostaje w Wilnie. Tu 
prawo własności do znacjona-
lizowanej ziemi uzyskało oko-
ło 47 proc. właścicieli. Podczas 
gdy w skali kraju wskaźnik ten 
stanowi ponad 83 proc.

W projekcie rezolucji, którą 
Państwo macie, ujęliśmy ten te-
mat bardziej szczegółowo. Nie 
będę więc się powtarzał. Powiem 
tylko, że desperacja ludzi i  na-
gminne spotykanie się z utrud-
nieniami w kwestii restytucji, 
niestety, prowadzi do elemen-
tarnego rozczarowania i – w 
wyniku – podważania zaufania 
do funkcjonowania instytucji, 
urzędów i subiektów admini-
stracji publicznej.

Pisownia imion i nazwisk Po-
laków na Litwie w dokumentach 
tożsamości, to też temat z dłu-
gą i już siwą brodą. Wielokrot-
nie deklarowaliśmy potrzebę 
zachowania swych nazwisk i 
imion, żądaliśmy, by w oficjal-
nych dokumentach były pisane 
one w oryginale, czyli zgodnie 
z pisownią języka polskiego i z 
odpowiednimi znakami diakry-
tycznymi.

Przykładem do takich aspi-
racji może służyć system polski: 
tamtejsi Litwini używają oficjal-
nej pisowni swych imion i na-
zwisk w polskich dokumentach 
tożsamości zgodnie z litewską 
diakrytyką.

Mimo wielokrotnych de-
klaracji i przygotowywanych 
projektów ustaw, mimo prac 
różnych poważnych międzyna-
rodowych delegacji i konferen-
cji, w tym temacie nadal jest głu-
cho. Chociaż ostatnio premier 
Litwy publicznie zadeklarował, 
że Ustawa o pisowni imion i na-
zwisk w dokumentach tożsamo-
ści zostanie przyjęta w maju br. 
Dziś mamy już koniec maja.

Niestety, to, co zostało przy-
gotowane w tej materii, napa-
wa niepokojem. Może dojść do 
przyjęcia regulacji prawnej bez 
zezwolenia na używanie pol-
skich znaków diakrytycznych, 
co też będzie dalszym wypacze-
niem polskich nazwisk.

Pozwoliłem sobie, może nie-
co więcej niż zwykle w referacie 
sprawozdawczym, zatrzymać się 
na panoramie sytuacji i nieroz-
wiązywanych od lat problemów 
Polaków na Litwie, chcąc wyko-
rzystać trybunę Zjazdu, by raz 
jeszcze przypomnieć, że spo-
łeczność polska cierpliwie ocze-
kuje na ich rozwiązanie i nigdy 
z nich nie zrezygnuje. Powtórz-
my jeszcze raz: chodzi nam o za-
gwarantowanie raz na zawsze 
istnienia i rozwoju polskiego 
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szkolnictwa; o publiczne uży-
wanie języka ojczystego (obok 
państwowego) wszędzie tam, 
gdzie jest tego potrzeba; o uczci-
wą reprywatyzację zagrabionej 
ziemi na Wileńszczyźnie; o za-
niechanie praktyk zniekształ-
cania naszych nazwisk i imion; 
o sprawiedliwe, demokratycz-
ne wybory do władz wszyst-
kich szczebli, o proporcjonal-
ne wspieranie rozwoju kultury 
polskiej w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Czyżby to były pro-
blemy nie do rozwiązania? A ta-
kie to wydawałoby się proste!

Szanowni Państwo!
Artykułując problemy, któ-

re nas nurtują od lat, wcale nie 
pomniejszamy spraw, które cie-
szą, bo jako organizacja społecz-
na naprawdę mamy z czego być 
zadowoleni i dumni. Koła, od-
działy, zarządy, wiele ludzi pra-
cuje w Związku społecznie, z 
zaangażowaniem. Zawdzięcza-
jąc temu, Związek Polaków na 
Litwie jako całość, skutecznie 
działa na rzecz rodaków na te-
renie całego kraju, rozwija się, 
będąc największą organizacją 
społeczną na Litwie. Nasi lide-
rzy, prezesi kół i oddziałów, to w 
większości ludzie bogaci ducho-
wo, pełni inicjatyw, pomysłów, z 
oddaniem i poświęceniem dzia-
łający na rzecz polskości. Nasze 
bogactwo, nasza siła właśnie w 
tych ludziach, zapaleńcach,  ma-
jących poczucie odpowiedzial-
ności i misji. Oczywiście, mówię 
o tej większości, która prowadzi 
Związek na wszystkich szcze-
blach. Dziś nawet  nie będę się 
porywał na przeanalizowanie 
kilkuset imprez, czy chociażby 
próbował wymienić te, które 
zostały zrealizowane przez po-
nad 220 kół ZPL podczas ubie-
głej kadencji. O tym mówiono 
na zebraniach i konferencjach 
w kołach i oddziałach w czasie 
kampanii sprawozdawczo-wy-
borczej. Myślę, że delegaci ze-
chcą zabrać głos, by podzielić 
się doświadczeniem. Chciałbym 
zatrzymać się jedynie na niektó-
rych kierunkach i podejmowa-
nych inicjatywach, na których 
koncentrowała się uwaga na 
szczeblu centralnym – Rady i 
Zarządu Związku w okresie mi-
nionych trzech lat.

Wybrana na 13. Zjeździe 
30-osobowa Rada ze swoich 
szeregów wyłoniła 5-osobowy 
Zarząd, w skład którego weszli: 
Alicja Pietrowicz, Zdzisław Pa-
lewicz, Jarosław Narkiewicz, 
Maria Rekść oraz prezes. W pra-
cach Zarządu stale brali udział 
dwaj wiceprezesi oraz sekretarz. 
Były opracowane metody i stra-

tegia działalności. Praktycznie 
kontynuowaliśmy działalność 
poprzedniej kadencji, twórczo ją 
rozwijając i udokładniając. Sta-
raliśmy się wyzbywać formal-
ności, skostniałych struktur, 
bo nic tak nie potrafi sparali-
żować rozwoju myśli społecz-
nej, jak formalność i biurokra-
cja. Ostatnio wielu ludzi zgłasza 
chęć przystąpienia do Związku, 
założenia nowych kół. To cie-
szy. Uważam, że inicjatywy te 
powinny być zauważone i po-
parte przez związkowców legi-
tymujących się pokaźnym sta-
żem działalności w organizacji. 
Tylko wówczas Związek pozo-
stanie zawsze młody i zdolny do 
sprostania stojącym przed nim 
zadaniom, przeciwstawi się pra-
wu przemijania, o którym mó-
wiłem na początku. Wszędzie 
tam, gdzie w minionej kadencji 
powstały nowe koła, praca spo-
łeczna nabierała nowego tem-
pa. Przykładem może służyć 
chociażby Centrum Sportowe 
ZPL czy oddział w Wędziago-
le. Myślę, że zadanie pewnego 
odnowienia i zwiększenia sze-
regów ZPL, powinno być jed-
nym z priorytetów działalności 
Związku w nowej kadencji.

W minionej kadencji przy te-
renowych oddziałach ZPL, tam, 
gdzie nie ma polskich szkół, tra-
dycyjnie działały szkółki sobot-
nio-niedzielne języka i kultury 
polskiej. Pracującym tam na-
uczycielom, gorącym patrio-
tom polskiego słowa, w miarę 
swoich możliwości, staraliśmy 
się nieść pomoc. Chociaż nie za-
wsze nam się to udawało. Nowe 
kierownictwo Związku będzie 
musiało zaktywizować tę pracę, 
bo, niestety, w niektórych miej-
scowościach ostatnio przestały 
te szkółki istnieć. Brakuje na-
uczycieli, wsparcia finansowego, 
słowem, trudności się piętrzą. 
Ostatnio, praktycznie niemożli-
wie jest uzyskać miejsce na kolo-
niach dla tych dzieci, czy, przy-
najmniej, na krótki wyjazd do 
Polski. Właśnie na tym im naj-
bardziej zależy, bo potrzebują 
mieć styczność z żywym języ-
kiem polskim, którego w swo-
ich miejscowościach nie mają. 
Uważam, że działalność ta po-
winna być kontynuowana, by 
ogniska języka i kultury polskiej 
na Litwie etnicznej nie tylko nie 
zagasły, ale nabierały nowych 
blasków.

W miarę swoich możliwości 
usiłowaliśmy wspierać wszelkie 
imprezy w polskich szkołach, 
być wszędzie tam, gdzie potrze-
bowano naszej pomocy. Prefero-
waliśmy imprezy związane z na-
uczaniem języka polskiego. Na 

przykład, „Polskie dyktando”, 
Olimpiada Języka Polskiego, mi-
niolimpiady, imprezy językowe 
i poetyckie w kołach ZPL, „Pol-
skie dyktando dla dorosłych”. 
Imprezy te nabierają większe-
go rozmachu i znaczenia, gdy 
się udaje pozyskać sponsorów 
fundujących nagrody. A z tym 
jest coraz trudniej. Jednak po-
winniśmy nadawać większe zna-
czenie nauczaniu języka ojczy-
stego, dbać o jego rangę i prestiż.

W polu naszego zaintere-
sowania stale znajdowała się 
również kultura polska na Li-
twie. (...) Pięknie, że dorobi-
liśmy się dziesiątków polskich 
zespołów artystycznych. Są to 
środowiska najczęściej dosko-
nale zorganizowane, skupiają-
ce wielkich entuzjastów, którzy 
cały swój wolny czas poświęca-
ją sprawie krzewienia kultury 
polskiej. Ale w celu doskonale-
nia swego kunsztu artystyczne-
go, podnoszenia poziomu, ci lu-
dzie też potrzebują stałej uwagi, 
pomocy i wsparcia. Cieszymy 
się, że wiele zespołów założy-
ło swoje koła ZPL. Więc pro-
blemy tych zespołów po części 
stały się też problemami ZPL. 
Mieliśmy skatalogowane najpil-
niejsze potrzeby zespołów. Suk-
cesywnie, w miarę naszych sił, 
pomagaliśmy je zaspokoić, zdo-
bywać dofinansowanie na wo-
jaże koncertowe i występy ar-
tystyczne, odnawianie i zakup 
nowych strojów. W przyszłości 
należałoby też odrodzić prowa-
dzone wcześniej szkolenia arty-
styczne na miejscu, w Wilnie. I 
jeszcze jedno. Już o tym wielo-
krotnie mówiłem i jeszcze raz 
powtórzę. Często się słyszy takie 
teorie, że dość już mamy kultu-
ry ludowej, folkloru, dość tych 
oberków i cepelii, że młodzież 
tego nie lubi i nie uczestniczy w 
takich imprezach. Nic bardziej 
mylnego. Przykład Wileńszczy-
zny i całej Litwy mówi o czymś 
wręcz  odwrotnym. Studenci, 
uczniowie szkół, ludzie młodzi 
nie tylko masowo uczęszczają do 
tych zespołów, ale też zbierają 
pieniądze na wyjazdy koncerto-
we.  Więc kto tu czego nie lubi i 
skąd się biorą takie twierdzenia,  
pozostaje tylko zgadywać. Wła-
śnie strój polski wyróżnia nas w 
środowisku wielokulturowym. 
Chcemy być z niego dumni, jak i 
z tego, że urodziliśmy się i chce-
my pozostać Polakami.

W Wilnie wiele organizacji i 
instytucji prowadzi działalność 
skierowaną na krzewienie pol-
skiej kultury. Imprez mamy na-
prawdę sporo, czasem, niestety, 
sale świecą pustką. Oznacza to, 
że organizatorzy nie trafiają w 

gusta odbiorców, więc nadszedł 
czas, by zwrócić większą uwa-
gę na poziom i jakość organizo-
wanych imprez. Nie wystarczy 
już samo to, by impreza odbywa-
ła się po polsku i przez to ścią-
gała tłumy. Konkurencję mamy 
ogromną,  szczególnie w stolicy, 
więc polskie imprezy powinny, 
że tak powiem, być konkuren-
cyjne, szczególnie w stosunku 
do imprez  rosyjskojęzycznych...

W swoim czasie, w związku 
z budową w Wilnie Domu Kul-
tury Polskiej, zaniechaliśmy do-
magania się zwrotu budynków 
o przeznaczeniu kulturalnym, 
zbudowanych ze składek pol-
skiej społeczności. Jednak mając 
na względzie sprawiedliwość hi-
storyczną, dziejową oraz przez 
wzgląd na to, że jest to polska 
własność społeczna, należy do 
tego tematu jednak powracać. 
Jeden Dom Kultury wybudowa-
ny przez Macierz, jak już widać, 
nie jest w stanie sprostać potrze-
bom naszej społeczności. Cho-
dzi przede wszystkim o Teatr na 
Pohulance i gmach Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. (...) 

Ogromnym wyzwaniem dla 
ZPL w ubiegłej kadencji był też 
temat, który określaliśmy jako 
ochrona zabytków i dokumen-
towanie polskich śladów na Li-
twie. Dla ZPL jest to zadanie i 
wyzwanie ogromnej wagi. Pod-
czas ubiegłej kadencji udało się 
posunąć do przodu sprawę upo-
rządkowania cmentarza wojsko-
wego żołnierzy polskich z 1920 
roku w Duksztach Starych. 
Ustawionych tam zostało kolej-
nych 24 pomników nagrobnych 
z pełnymi nazwiskami, stopnia-
mi wojskowymi i datą śmierci. 
Odbyła się wielka uroczystość i 
spotkanie integracyjne z okazji 
Dnia Wojska Polskiego przed-
stawicieli ZPL z oddziałów: Je-
zioroskiego, Wisagińskiego, 
Święciańskiego oraz Wilna.

W okresie sprawozdaw-
czym priorytetem dla Zarządu w 
omawianym temacie była spra-
wa dalszego zagospodarowania 
Zułowa – miejsca urodzin Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. O 11 
stel i dębów powiększyła się Ale-
ja Pamięci Narodowej. Obecnie 
rośnie tam już 20 dębów, każdy 
z nich posadzony został w świą-
tecznej, wzniosłej, patriotycznej 
atmosferze ku pamięci znaczą-
cych wydarzeń w historii Rze-
czypospolitej i jej bohaterów. 
Uważamy, że jest sprawą na-
szego honoru, by projekt opra-
cowany w 30. latach ubiegłego 
stulecia autorstwa Gutta, został 
zrealizowany przez spadkobier-
ców tej ziemi, a Zułów stał się 
miejscem pamięci narodowej z 

prawdziwego zdarzenia. W Zu-
łowie, podczas ubiegłej kadencji, 
odbywały się  co najmniej trzy 
imprezy w ciągu roku: 12 maja, 
15 sierpnia i 5 grudnia, na które 
ludzie chętnie przyjeżdżali za-
równo z Wilna, jak też innych 
miejscowości.

Szanowni Państwo, chociaż 
działalności ZPL w kierunku 
współpracy międzynarodowej, 
polonijnej nie zaliczaliśmy do 
najważniejszych, jednak stara-
liśmy się podtrzymywać ścisłe 
kontakty z Polonią i Rodaka-
mi za granicą, przede wszyst-
kim  z Europejską Unią Wspól-
not Polonijnych i Radą Polonii 
Świata, których członkami jeste-
śmy. Staraliśmy się być obecni 
na konferencjach, zebraniach, 
zlotach – wszędzie tam, gdzie 
nas zapraszano. Reagować w 
obronie dobrego imienia Pol-
ski i Polaków. Spotykaliśmy się 
z przyjeżdżającymi na Litwę ko-
misarzami, przedstawicielami 
Unii Europejskiej, OBWE. Pod-
czas tych spotkań również były 
nagłaśniane nasze problemy.

Szanowni Państwo! Jako Po-
lacy na Litwie, lojalni obywatele 
swego kraju, dbający o jego do-
bro i pracujący dla niego, jeste-
śmy jednak duchowo i uczucio-
wo związani z Krajem. Tę więź 
duchową zawsze odczuwaliśmy 
i odczuwamy. Polska jako pań-
stwo, poprzez placówki dyplo-
matyczne, poprzez takie or-
ganizacje jak Stowarzyszenie  
„Wspólnota  Polska”, Funda-
cja „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”, organizacje kresowe, po-
przez wsparcie i dotacje, zawsze 
była i pozostaje z nami, niosąc 
wydatną pomoc. Dziękujemy. 
Panie ambasadorze, Jarosławie 
Czubiński, panie konsulu Stani-
sławie Cygnarowski, panie pre-
zesie Longinie Komołowski, pa-
nie pośle Tadeuszu Aziewiczu, 
pani prezydent Heleno Mizi-
niak, że dziś też jesteście z nami. 
Naprawdę mamy w naszych ser-
cach głęboką wdzięczność.

Mówimy dziś o ZPL, czoło-
wej organizacji Polaków na Li-
twie, która podsumowuje swoją 
kolejną trzyletnią kadencję. W 
naszej ocenie był to okres trud-
ny, ale nie najgorszy. Do ZPL w 
tym okresie wstąpiło wiele osób, 
w tym wiele młodzieży, powsta-
wały nowe koła, których mamy 
obecnie 220.

Dziś do organizacji należy 
wiele tysięcy społecznie aktyw-
nych osób, Związek posiada 
swoje struktury w całym kraju. 
(...) Ale mamy jeszcze ogrom-
ne  rezerwy rozwoju. Do zor-
ganizowanej działalności nale-
ży włączyć także nowe tereny, 
gdzie również mieszkają Polacy, 
ale dotychczas są poza Związ-
kiem. Należy podjąć też szereg 
kroków mających na celu ściślej-
szą integrację struktur Związ-

Jesteśmy i będziemy Polakami
Referat prezesa Michała Mackiewicza na  
14. Zjeździe Związku Polaków na Litwie
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kowych. W minionej kaden-
cji próbowaliśmy organizować 
spotkania prezesów kół, myślę, 
że pracę tę należałoby konty-
nuować. Służyłoby to wymianie 
doświadczeń, wzajemnemu po-
znaniu się, integracji. Należało-
by też wznowić zapoczątkowane 
w poprzedniej kadencji spotka-
nia młodzieży związkowej na 
wspólnych imprezach.

Wszystkie oddziały i koła z 
własnej woli nieodpłatnie pro-
wadzą – w większym lub mniej-
szym zakresie – społeczną kul-
turowo-oświatową działalność. 
Nie chciałbym dzisiaj szczegól-
nie kogoś wyróżniać, bo wszyscy 
ludzie z oddaniem udzielający się 
sprawom społecznym zasługują 
na najwyższe uznanie i szacunek. 

Dziękuję więc wszystkim serdecz-
nie. Ale obecna kampania spra-
wozdawczo-wyborcza w Związku 
przyniosła wiele zmian nie tylko 
na poziomie kół, lecz i oddziałów. 
Odchodzi od kierowania Jezio-
roskim Oddziałem Rejonowym 
pani Weronika Bogdanowicz. Po-
trafiła tam wiele dokonać. Prak-
tycznie na pustym miejscu. Teraz 
jest tam uporządkowana siedzi-
ba, działa szkółka sobotnia, ze-
spół „Srebrne pasemko”, odby-
wają się doroczne festyny kultury 
polskiej. Wypada więc podzięko-
wać i życzyć pani Weronice, by i 
nadal zdrowie pozwoliło udzie-
lać się wspólnej spawie, by nie za-
przepaścić tych dokonań.

Podobnie jest w Kłajpedzie. 
Pani Irena Songin też zakłada-

ła oddział od zera. Dzisiaj są 
stworzone warunki dla działal-
ności rodaków w tym mieście. 
W Druskienikach  prezes He-
lena Ališkevičienė przejęła Od-
dział przed dwoma kadencjami 
od jego założycielki – pani Pau-
liny Lipowicz. Wiele zrobiła, by 
wyremontować, uporządkować 
odzyskany Dom Polski. Chce się 
wierzyć, że młodzi ludzie, któ-
rzy obejmują kierownictwo tymi 
oddziałami sprostają zadaniu, a 
doświadczeni seniorzy będą słu-
żyć im radą i pomocą.

 Wierzę, że i nadal ZPL bę-
dzie kontynuować swą działal-
ność, jednocząc polską społecz-
ność naszego kraju. (...) Inaczej, 
pod lansowanym, pięknym ha-
słem „integracja”, po prostu się 

zasymilujemy, stając się ludźmi 
bez narodowości, bez swej histo-
rii, kultury i języka, ludźmi bez 
korzeni i pamięci narodowej. 
Zadaniem więc naszym jest jed-
noczenie rodaków, pielęgnowa-
nie naszych wartości, wzajemny 
szacunek. Dzisiaj ZPL jest naj-
większą organizacją społeczną 
na Litwie. I bodajże jedyną, któ-
ra przetrwała od pierwszych dni 
odrodzenia narodowego w 1989 
roku. Ceńmy to i nie dajmy się 
ani rozbić, ani zniszczyć. Bo z do-
świadczenia doskonale wiemy, że 
tylko w jedności jest nasza siła. 
A z trudnościami, jak wskazuje 
praktyka i miniony czas, potrafi-
my się uporać, potrafimy z każ-
dej opresji wyjść jeszcze bardziej 
wzmocnieni. Jesteśmy otwarci na 

wszelką budującą współpracę –  
w imię lepszej i bardziej sprawie-
dliwej przyszłości, dobra swego 
kraju. W imię tego pozostajemy 
zawsze otwarci na współpracę, 
jako partnerzy, jako równopraw-
ni obywatele naszego państwa. 
Do tego dążymy, takimi też zosta-
niemy. Jesteśmy świadomi, zdaje-
my sobie sprawę, że nasze działa-
nia nie wszystkim się podobają. 
Ktoś, możliwie, chciałby stawiać 
nam inne cele. Ale to nie dla nas. 
Przecież niczego nadzwyczajnego 
nie żądamy. Mówiłem wiele razy i 
jeszcze raz powtórzę: z woli Boga 
urodziliśmy się Polakami i chce-
my tę wolę uszanować. 

Tak nam dopomóż Bóg!

(Referat podajemy ze skrótami)

6 czerwca, w sobotę, w Mu-
zeum Ziemi Kiejdańskiej, w 
sali krzyży V. Svirskisa odbyła 
się prezentacja książki Andrzeja 
Franaszka „Miłosz. Biografia”. 
W Polsce książka ta już docze-
kała się uznania, została wyróż-
niona prestiżowymi nagrodami.  
Ukazała się ona w 2011 roku, 
podczas obchodów setnej rocz-
nicy urodzin poety.

W prezentacji litewskiego 
wydania wziął udział Krzysztof 
Czyżewski z Ośrodka „Pograni-
cze Sztuk, Kultur, Narodów” w 
Krasnogrudzie (Polska), który 
jest nam doskonale znany, bo-
wiem nieraz bywał w Wędziago-
le, a tego dnia uczestniczyliśmy 
razem w prezentacji.

Krzysztof Czyżewski intere-
sująco opowiedział zebranym o 
osobowości poety. Dr Małgorza-
ta Kasner – dyrektor Instytutu 
Polskiego w Wilnie – bardzo się 
cieszyła, że została przetłuma-
czona i wydana w języku litew-
skim biografia polskiego poety 
Czesława Miłosza. Publicysta 
Pranas Morkus i tłumacz książki 
Vytautas Dekšnys opowiedzieli 
o szczegółach związanych z tłu-
maczeniem, niespodziankach, 
z jakimi się spotkali w trakcie 
pracy twórczej. Z kolei wydawca 

Prezentacja książki o Czesławie Miłoszu

książki Giedrė Kadžiulytė (wy-
dawnictwo „Apostrofa”) mó-
wiła o technicznej stronie wy-
dania i dziękowała Instytutowi 
Polskiemu w Wilnie za wsparcie 
finansowe, bez którego wydanie 
tej książki byłoby niemożliwe.

Przyjaciel poety, założyciel 
funduszu ojczyzny Czesława 
Miłosza, profesor Algirdas An-
tanas Avižienis cieszył się, że 
biografia poety już została prze-
tłumaczona i wydana w języku 
litewskim, dziękował za pracę 
całej twórczej ekipie. Miło jest 
nam przypomnieć, że wędzia-
golan od wielu lat łączą z pro-
fesorem piękne, ciepłe stosunki.

Moderatorem prezentacji 
książki był dyrektor Muzeum 
Ziemi Kiejdańskiej Rimantas Žir-
gulis, który przypomniał o wie-
lonarodowościowej, wielokul-
turowej historycznej przeszłości 
Ziemi Kiejdańskiej, mieszkają-
cych i tworzących tu ludziach. 
W nostalgiczny nastrój wprowa-
dził obecnych pokazany w koń-
cówce święta dokumentalny film 
Juozasa Javaitisa, który został  na-
kręcony w 1993 roku i opowiada 
o wizycie po 52 latach nieobec-
ności na Litwie laureata Nagrody 
Nobla, słynnego polskiego poety 
XX wieku Czesława Miłosza. My, 

wędziagolanie, byliśmy świadka-
mi i uczestnikami wydarzeń po-
kazanych w filmie. Szykowaliśmy 
się do spotkania i witaliśmy po-
etę w Wędziagole. Razem z jego 
bratem Andrzejem Miłoszem to-
warzyszyliśmy mu w podróży do 
rodzinnych miejsc. Miło było to 
wszystko przypomnieć. Cieszymy 
się, że w polskiej bibliotece w Wę-
dziagole mamy polskie wydanie 
książki „Miłosz. Biografia”, która 
ukazała się w 2011 roku w Kra-

kowie w wydawnictwie „Znak”, z 
autografem autora Andrzeja Fra-
naszka.

Rozmawiając z dyrektorem 
muzeum przez otwarte okno 
słyszeliśmy donoszące się z ulicy 
Wielkiej ludzkie głosy, dźwięki 
marszów, granych przez orkie-
stry dęte. Były to odgłosy roz-
poczynającego się XIII Festynu 
Kultury Polskiej „Znad Issy”. 
Więc pożegnaliśmy się z gospo-
darzami i udaliśmy się na święto. 

***

Tego roku gościliśmy na XIII 
Festynie Kultury Polskiej „Znad 
Issy” w Kiejdanach. Zaś w latach 
2010-2011 Festiwal odbywał się 
również w Wędziagole. Szcze-
gólnie duże święto mieliśmy w 
roku 2011, kiedy obchodziliśmy 
setną rocznicę urodzin laureata 
Nagrody Nobla, poety Czesława 
Miłosza.

Tego roku popisy uczestni-
ków Festynu cieszyły mieszkań-
ców Akademii i Datnowa w re-
jonie kiejdańskim. Następnie 
uczestnicy święta przenieśli się 
do Kiejdan, do centrum mia-
sta. Przy samorządzie wystąpi-
ły młodzieżowe orkiestry dęte. 

Uwagę przechodniów przy-
ciągała nie tylko raźna muzy-
ka, ale też mażoretki. Ludzie w 
starszym wieku nie mogli się po-
wstrzymać, by nie zatańczyć w 
takt muzyki.

Po godzinnym koncercie 
zespoły z Polski, Łotwy i Litwy 
udały się ulicami Wielką i Starą 
do Centrum Wielokulturowego 
na Starym Rynku, by tam kon-
tynuować święto. 

W Centrum odbyło się 
otwarcie wystawy fotografii 
Zbigniewa Polity „Pejzaż pol-
ski” (Instytut Polski w Wilnie) 
oraz spotkanie literackie.

Pod wieczór wszyscy uczestni-
cy święta i goście zebrali się w ka-
wiarni „Aušrūta”, gdzie również 
dźwięczała muzyka i piosenki.

Wielu wykonawców, muzy-
ka, tańce, piosenki, poezja czy-
nią ten Festyn  interesującym i 
niepowtarzalnym. Wędziagola-
nie serdecznie dziękują prezeso-
wi Oddziału ZPL „Lauda” Irenie 
Duchowskiej za wielką i wyma-
gającą tak wiele serca pracę, jaką 
jest przygotowanie Festynu.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 
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PODCZAS PREZENTACJI KSIĄŻKI

fot. Ryszard Jankowski

MIŁE SPOTKANIA RODAKÓW
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Nasza grupa w składzie: 
rektor Ryszard  Kuźmo, czło-
nek zarządu Wanda Mazolew-
ska, kronikarz Helena Paszuk 
oraz Beata Naniewicz – po-
mocnik europosła Waldema-
ra Tomaszewskiego udała się 
do Bydgoszczy przez Warsza-
wę. Po drodze podziwialiśmy 
nie tylko piękne krajobrazy, ale 
też starannie uprawiane pola, 
które w porównaniu z litew-
skimi widokami napawały nas 
dumą za Polaków i, niestety, 
wstydem  z powodu zaniedbań 
na Litwie.

W Bydgoszczy spotkała 
nas pani Elżbieta Rudzińska 
– sekretarz wydziału tech-
nologiczno-przyrodniczego i 
asystent rektora Uniwersyte-
tu Technologiczno-Przyrodni-
czego im. Jana i Jędrzeja Śnia-
deckich. Po rozlokowaniu w 
hotelu i obiedzie, przy kawie 
odbyło się spotkanie z zarzą-
dem  Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Zaprezentowaliśmy 
nasze kroniki, których kilka 
tomów zabraliśmy z Wilna. 
Bardzo zaciekawiły one człon-
ków zarządu. Po tym spotka-
niu rektor Ryszard Kuźmo 
miał odczyt. Duża sala było 
wypełniona po brzegi przez 
słuchaczy UTW. Odczyt oka-
zał się być interesujący, aktual-
ny. Obecni zadawali mnóstwo 
pytań związanych z sytuacją 
Polaków na Litwie, bardzo się 
interesowali oświatą polską, 

Z wizytą w Bydgoszczy

Słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PUTW) 
w Wilnie na czele z rektorem zostali zaproszeni do UTW przy 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy w ramach podpisanej umowy o 
współpracy. Rektor PUTW dr Ryszard Kuźmo wygłosił tam odczyt 
na temat „Osiągnięcia Polaków Litwy”.

osiągnięciami w dziedzinie 
działalności społecznej,  pro-
blemami, z którymi się bory-
kają Polacy na Litwie. Roda-
cy podziwiali naszą społeczną 
i polityczną aktywność. Od-
czyt rektora widownia okla-
skiwała na stojąco, a po pod-
pisy w indeksach ustawiła się 
długa kolejka. Członkowie na-
szej delegacji zostali obdaro-
wani prezentami i pięknymi 
albumami o Bydgoszczy. Ten 
treściwy dzień został uwień-
czony uroczystą kolacją przy 
świecach, podczas której mie-
liśmy możność obcować z kie-
rownictwem i wykładowcami 
z bydgoskiego uniwersytetu. 
W kolacji m. in. wzięli udział: 
doc. dr Franciszek Bromberek, 
kierownik wydziału wzornic-
twa technicznego i ludowego, 
Elżbieta Rudzińska, asystent 
rektora uniwersytetu, Mate-
usz Pietrzak – prodziekan wy-
działu informatyki, Zenobia 
Frelichowska – prezes UTW 
przy  Uniwersytecie Techno-
logiczno-Przyrodniczym im. J. 
i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Następnego dnia w towa-
rzystwie Mateusza Pietrza-
ka i Zenobii Frelichowskiej 
zwiedzaliśmy i podziwialiśmy 
Galerię Pomorską, zaś rektor 
Ryszard Kuźmo spotkał się z 
rektorem Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w 
Bydgoszczy, profesorem Woj-
ciechem Kapelańskim.

W drugiej połowie dnia 
wybraliśmy się do Nakły nad 
Notecią. Miasto to leży nie-
opodal  Bydgoszczy. Witał tu 
nas Michał Dubkowski, kie-
rownik Domu Kultury i zespo-
łów UTW w Nakle.  W Nakle 
rektor PUTW Ryszard Kuźmo 
również wygłosił referat na te-
mat „Osiągnięcia Polaków Li-
twy”, w którym była mowa o 
społecznych organizacjach, 
stowarzyszeniach, klubach, te-

atrach i zespołach działających 
na Litwie oraz inicjatywach, 
np. takich jak wybory „Pola-
ka Roku”, którym w 2015 r. 
została przełożona Hospicjum 
im. bł. Michała Sopoćki siostra 
Michaela Rak. Rektor podkre-
ślił nasze sukcesy polityczne, 
do których bez wątpienia moż-
na zaliczyć posiadanie 8 po-
słów w Sejmie Litwy z ramie-
nia Akcji Wyborczej Polaków 
na Litwie.

Tu również wystąpienie 
dr. Ryszarda Kuźmy cieszy-
ło się dużym zaciekawieniem, 
słuchacze chcieli mieć pod-
pisy rektora w swoich indek-
sach i zadawali mnóstwo py-
tań. Obecni interesowali się 
sprawami Polaków na Litwie: 
oświatą, życiem kulturalnym. 
Słuchacze UTW w Nakle z za-
ciekawieniem oglądali i czyta-
li nasze kroniki, a ja, jako kro-
nikarz komentowałam zdjęcia 
z imprez, wycieczek, świąt. 
Szczególnie duże zaintereso-
wanie wzbudził zrealizowany 
przez nas projekt „Mnożenie 
przez dzielenie. Edukacja dla 
integracji”, finansowany ze 
środków unijnych.

Wracając z Nakły zatrzyma-
liśmy się przy dębie szypułko-
wym, który nosi imię profesora 
Szafera, znanego botanika pol-
skiego o światowej sławie. Pro-
fesor Władysław Szafer zbadał 
dąb, ustalił jego wiek. Dąb liczy 
około 900 lat i jest drugim – po 
dębie „Bartku” – najstarszym 
drzewem w Polsce.  Dąb wyglą-
da wspaniale, rośnie przy dro-
dze w Potulicach, w powiecie 
nakielskim, województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Jego wy-
sokość wynosi 35 m, rozpiętość 
korony – 25 m, obwód w pier-
śnicy –  736 cm.

Trzeciego dnia pobytu mie-
liśmy wycieczkę po bydgoskiej 
starówce.

Bydgoszcz (łac. Bydgostia, 
niem. Bromberg) – miasto po-

łożone na Kujawach, nad rze-
ką Brdą i Kanałem Bydgoskim, 
siedziba wojewody kujawsko-
-pomorskiego, liczy 358 tys. 
mieszkańców. Miasto posiada 
międzynarodowy port lotniczy 
i port rzeczny. Węzeł wodny o 
długości ponad 100 km spina 
dwie międzynarodowe śródlą-
dowe drogi morskie, łączące 
dorzecza Europy Zachodniej 
i Wschodniej. Bydgoski wę-
zeł wodny to Kanał Bydgoski, 
Brda i Wisła.

W Bydgoszczy znajduje się 
ponad 30 parków. Jest tu naj-
większy park miejski w Polsce 
„Myślęcinek” o powierzchni 
830 ha oraz wspaniała Wyspa 
Młyńska.

Podczas wycieczki zwiedzi-
liśmy Stare Miasto, leżące w 
zakolu Brdy, z zachowanym 
średniowiecznym rozplanowa-
niem. Tu są zabytki architek-
tury sprzed 1800 r.: gotyckie 
świątynie –  katedra św. Mar-
cina i Mikołaja (1466 r.), ko-
ściół Bernardyński (1557 r.), 
kościół Klarysek (1645 r.); 
gmach byłego kolegium jezuic-
kiego z XVII w. (obecny ratusz 
miasta), zabytkowe średnio-
wieczne  kamienice i spichle-
rze z XVIII w. Biały Spichlerz 
– obecne muzeum Archeologii, 
Czerwony Spichlerz – Galeria 
Sztuki Nowoczesnej oraz Sta-
ra Karczma Młyńska.

Podziwialiśmy budynki 
Akademii Muzycznej im. F. 
Nowowiejskiego, Teatru Pol-
skiego i Opery Nova. Byliśmy 
przy pomniku pomordowanym 
Polakom, których faszyści roz-
strzelali w piątym dniu trwania  
II wojny światowej.

Po tak wspaniałej wycieczce 
wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną do Wilna.

Helena Paszuk,
kronikarz Polskiego 

Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wilnie
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KOLEJKA PO PODPISY W INDEKSACH...
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Z pewnością wielu z nas – 
absolwentów XX promocji Wi-
leńskiej Szkoły Pedagogicznej – 
tak myślało, kiedy uświadomiło 
sobie, że to już 50 lat minęło 
od ukończenia przez nas pla-
cówki kształcącej pedagogów, 
która znajdowała się w Nowej 
Wilejce. 24 maja, w Wilnie, w 
kawiarni „Sigmutė” postano-
wiliśmy się spotkać – ci, co stu-
diowali w tej szkole w latach 
1961-1965 i przed pół wiekiem 
otrzymali dyplomy. Na spotka-
nie przyszli też nasi nauczy-
ciele: państwo Irena i Wacław 
Mozyrowie oraz pani Apolonia 
Skakowska.

Na jubileuszowe spotkanie 
stawiły się 24 osoby. Z  kursu 
„A” przybyło dziewięć osób: 
Regina Wysocka, Teresa Il-
giewicz, Anna Komar, Helena 
Jurgielewicz, Maria Markow-
ska, Stanisława Wilkicka, Cze-
sława Raczewska, Walentyna 
Burokas, Janina Wiszniewska. 
Liczniejsza grupa – piętnaście 
osób – stawiła się na spotkanie 
z kursu „B”: Janina Poźniak, 
Kazimiera Malinowska, Irena 
Pawiłowska, Monika Chmie-
lewska, Wanda Piotrowska, 
Władysława Staszewska, Lon-
gina Dawidowicz, Alfreda Juch-
niewicz, Ala Rakowska, Janina 
Sienkiewicz, Halina Pawlukie-
wicz, Piotr Pietkiewicz, Józef 
Tomaszewicz, Zbigniew Bal-
cewicz...(Nazwiska koleżanek 
podaję takie, jakie miały w roku 
ukończenia nauki).

Czas jest nieubłagalny i, 
niestety, wielu kolegów ode-
szło od nas na zawsze. Minutą 
ciszy uczciliśmy pamięć Wła-
dysława Jezierskiego, Czesława 
Chmielewskiego, Eugeniusza 
Waluczki, Stanisa Borkowskie-
go, Ignacego Kieżuna z kursu 
„B” oraz Haliny Łabul, Haliny 
Łoszakiewicz, Krystyny Muczy-
niówny, Danuty Gulbinowicz  z 
kursu „A”. 

Lecą lata jak szalone…

Mile wspominaliśmy lata 
nauki i swoich nauczycieli. Wy-
chowawcą kursu „A” był pan 
Wacław Mozyro, zaś kursu „B” 
– nieżyjąca już pani Halina Kul-
bicka – nauczycielka języka nie-
mieckiego. Chemii uczyła nas 
pani Irena Mozyro, matematy-
ki – Henryk Moroz (niestety, 
też nie żyje), języka polskiego 
– Apolonia Skakowska. Wśród 
nauczycieli były też panie Ma-
ria  Piotrowicz, B. Margules, F. 
Bernsztejn (niestety, czas zatarł 
w pamięci imiona). 

Dużo uwagi w szkole pe-
dagogicznej udzielano śpiewu 
(nauczyciel Wiktor Turow-
ski), muzyce – mogliśmy grać 
na mandolinie, akordeonie, 
pianinie. Chłopcy grali też w 
orkiestrze dętej (kierował nią 
pan Juozas Eimanavičius).

Dyrektorem ówczesnej 
szkoły był pan B. Karbowski. 
Lekcje wychowania fizyczne-
go prowadził pan R. Petrokas. 
Lubiliśmy swoją nauczyciel-
kę języka litewskiego panią R. 
Čičirkienė, która, niestety, też 
już nie żyje. Możemy się szczy-
cić tym, że tańca uczyła nas śp. 
pani Zofia Gulewicz…

W 1965 roku opuściliśmy 
Wileńską Szkołę Pedagogiczną 
mając w ręku dyplomy nauczy-
cieli klas początkowych z pol-
skim językiem nauczania. Skie-
rowania do pracy otrzymaliśmy 
do różnych szkół Wileńszczy-
zny. Od tego czasu minęło pół 
wieku. Z niektórymi kolega-
mi nie widzieliśmy się od dnia 
otrzymania dyplomów.

Dlaczego ta szkoła jest dla 
nas taka ważna, taka wyjątko-
wa? Chyba dlatego, że obok 
przedmiotów uczyła nas rów-
nież życia. Tu otrzymaliśmy 
podstawy do dalszych studiów, 
pracy w zawodzie. Myślimy, że 
nie splamiliśmy imienia szko-
ły, z której przed 50 laty wy-
startowaliśmy w samodzielne, 

dorosłe życie.
Obchody 50-lecia były nie-

zwykle uroczyste i radosne. 
Było wiele wspomnień, prze-
mówień. Nasz kolega Piotr 
Pietkiewicz – inicjator spo-
tkania, aktywista – przywitał 
wszystkich, szczególnie ser-
decznie – nauczycieli. Podzię-
kował im za trud włożony w 
naszą edukację, za cierpliwość 
i wsparcie w trudnych nieraz 
chwilach.

Głos zabierały też panie Ire-
na Mozyro i Apolonia Skakow-
ska. Cieszyły się ze spotkania, 
wspominały lata pracy w szkole 
pedagogicznej. Wśród przema-
wiających była też „siłaczka” z 
Ławaryszek – Walentyna Buro-
kas, która dotychczas pracuje w 
szkole jako starszy nauczyciel 
języka rosyjskiego. W tej samej 
szkole pracuje jako nauczyciel-
ka-metodyk klas początkowych 
Halina Pawlukiewicz. W samo-
rządzie rejonu wileńskiego jako 
starszy specjalista dotychczas 
pracuje Longina Dawidowicz. 

Nasza koleżanka Janina 
Poźniak mieszka w Polsce. Na 
spotkanie przyjechała z Giżyc-
ka. Wychowała troje dzieci. Ma 
też w swoim życiorysie 12 lat 
pracy w Stanach, w Chicago.

Kazimiera Malinowska była 
kierowniczką Nowodworskiej 
Szkoły w rejonie solecznickiem, 
lecz po wyjściu za mąż w szkole 
już nie pracowała. Szczyci się 
tym, że jej syn Artur jest akto-
rem w Rosyjskim Teatrze Dra-
matycznym Litwy.

Ala Rakowska pracowała w 
szkolnictwie zaledwie pięć lat. 
Po skończeniu ekonomiki wy-
konywała już inną pracę. Jest 
dumna ze swoich dwóch sy-
nów: jeden jest doktorem nauk 
fizycznych, drugi zaś inżynie-
rem-elektronikiem.

Kilku naszych kolegów zo-
stało prawnikami, m. in. Józef 
Tomaszewicz był sędzią w Są-

dzie Najwyższym Litwy. 
Niżej podpisana – Monika 

Chmielewska – ukończyła polo-
nistykę w Wileńskim Instytucie 
Pedagogicznym (dziś Uniwer-
sytet Edukologiczny), praco-
wała w różnych szkołach Wi-
leńszczyzny, zaś córka Renata 
podjęła studia na germanistyce 
w Polsce, na Uniwersytecie Mi-
kołaja Kopernika. Niestety, na 
Litwę nie wróciła, od 2001 roku 
pracuje w znanej na świecie fir-
mie Thyssen-Krupp Energostal 
w Toruniu.

Wychowanka szkoły pe-
dagogicznej Alfreda Juchnie-
wicz studiowała pedagogikę i 
psychologię w Szawelskim In-
stytucie Pedagogicznym (dziś 
uniwersytet). W ciągu 43 lat 
pracowała w Grzegorzewie, 
brała czynny udział w organi-
zowaniu kolonii dla dzieci w 
Polsce. Należy do zarządu miej-
scowego koła ZPL i jest członki-
nią zespołu „Grzegorzanie”. Za 
krzewienie polskości na Litwie 
została wyróżniona honorowy-
mi odznaczeniami.

Irena Pawiłowska(po mężu 
Bejnar) ukończyła biologię w 
Wileńskim Instytucie Pedago-
gicznym. Przez wiele lat pra-
cowała w Szkole-Internacie w 
Podbrodziu. Oświacie oddała 
47 lat. Obecnie jest prezesem 
Święciańskiego Oddziału Re-
jonowego ZPL.

Kolega Piotr Pietkiewicz po 
odbyciu służby wojskowej na 
Białorusi, pracował przez rok 
jako nauczyciel w Mejszagole, 
po czym pożegnał się z peda-
gogiką. Był przewodniczącym 
ówczesnej rady apilinkowej w 
Magunach. Właśnie w tej miej-
scowości przyczynił się do po-
wstania pierwszego polskiego 
zespołu ludowego „Magunian-
ka”. Był też inicjatorem utwo-
rzenia miejscowego muzeum 
etnograficznego oraz pomagał 
w zakładaniu Muzeum Etno-

graficznego Wileńszczyzny w 
Niemenczynie. Przyczynił się 
również do wyremontowania i 
otwarcia kościoła w Karkożysz-
kach. Piotr Pietkiewicz przez 
wiele lat zajmował stanowi-
sko zastępcy przewodniczące-
go kołchozu w Prenach, zaś po 
jego likwidacji prowadził wła-
sne 50-hektarowe gospodar-
stwo rolne, był radnym. Obec-
nie jest prezesem koła Związku 
Polaków w Prenach. Jego hob-
by – to polowanie, może się 
poszczycić wieloma trofeami, 
które upiększają jego myśliw-
ski domek.

Z kolei Maria Markowska 
pracowała 44 lata w szkole w 
Puciniszkach, której była kie-
rowniczką w ciągu piętnastu 
lat. Ma za sobą studia w Sza-
welskim Instytucie Pedagogicz-
nym. Została odznaczona dy-
plomem uznania za wieloletnią 
pracę pedagogiczną, wierność 
polskiej mowie i tradycjom. 
Karierę zawodową Władysła-
wa Staszewska  i Czesława Ra-
czewska rozpoczęły od pracy 
w przedszkolu. Władysława w 
roli wychowawczyni pracowała 
15 lat, zaś Czesława zamieniła 
przedszkole na bibliotekę i od 
20 lat pracuje w Niemenczynie.

Pokaźnym, bo aż 45-letnim 
stażem pracy w szkole w Płocie-
niszkach legitymuje się Regina 
Wysocka. Ma dwie córki, z któ-
rych jedna jest pielęgniarką w 
wileńskiej przychodni, zaś dru-
ga zdobyła tytuł doktora i jest 
wykładowczynią na krakow-
skiej uczelni. 

Teresa Ilgiewicz całe życie 
pracowała w szkole średniej w 
Niemieżu (dziś gimnazjum). 
W ciągu 17 lat pełniła obowiąz-
ki wicedyrektora. Ma troje dzie-
ci: dwóch synów i córkę, którzy 
zajmują odpowiedzialne stano-
wiska: Diana jest dyrektorem 
sklepu „Nike”, Aleksander – 
przedstawicielem włoskiej fir-
my „Candy” w republikach 
nadbałtyckich, zaś Władysław 
pracuje w Ministerstwie Komu-
nikacji.

W obecnym Gimnazjum im. 
K. Parczewskiego w Niemen-
czynie pracowała w ciągu 35 lat 
Stanisława Wilkicka. Jest bar-
dzo zadowolona, że mogła się 
poświęcić pracy pedagogicznej.

Tak w wielkim skrócie wy-
glądają życiorysy niektórych 
naszych kolegów – absolwen-
tów Wileńskiej Szkoły Peda-
gogicznej z roku 1965. Gdyby 
opisać los każdego, z pewnością 
powstałaby pokaźnych rozmia-
rów, ciekawa książka. To opo-
wiadanie o naszym spotkaniu 
po 50 latach chciałabym zakoń-
czyć słowami  piosenki Ryszar-
da Rynkowskiego: „Pół wieku, 
człowieku, to dużo i mało, coś 
jeszcze na pewno nam chyba zo-
stało”. Wierzę, że mamy przed 
sobą piękną jesień życia…

Monika  
Chmielewska-Pażusińska
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Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2015 r.”

Z okazji Dnia Urodzin kierowniczki ze-
społów „Marzenie” i „Magunianka” Jele-
ny GRYNCEWICZ kierujemy najserdecz-
niejsze życzenia: 

W dniu Twego urodzenia
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
Sto lat życia, moc radości.
Zdrowie wiecznie niech Ci służy,
Uśmiech stale miej na twarzy,
Niech się spełni, o czym marzysz!
Niech Ci towarzyszy zgoda,
Wieczna, tak jak Twa uroda.
Dni w radości niech Ci płyną.

Zespół „Marzenie” oraz koło ZPL w Nowych Święcia-
nach

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i 

Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować 
„Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na 
terenie całej Litwy na 2015 rok. Prenumerata na 
lipiec będzie trwała do 22 czerwca. Chcemy zazna-
czyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta 
miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt (1,33 EUR) obej-
mują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie 
gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. 
Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gaze-
tę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w 
swoich domach. 

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

Wiktora Surwiły

rodzinie i bliskim 

składają członkowie koła ZPL w Czepukiszkach  
oraz Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL


