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6 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Żmudzi, w Akademii i Kiejdanach odbył się XIII Festyn Kultury 
Polskiej „Znad Issy”. Festyn zainaugurowały popisy orkiestr dętych z mażoretkami na placu przed kościołem 
pw. Zwiastowania NMP w Datnowie. Mszę św. w datnowskim kościele odprawił ks. Ireneusz Szulc MSF z  
parafii Świętej Rodziny i Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Rzeszowie.
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SŁODKA ZEMSTA 
W miniony wtorek Sejm RL nie za-
twierdził kandydatury Nerijusa Meilu-
tisa na stanowisko prokuratora gene-
ralnego Litwy. Kandydatura obecnego 
przewodniczącego sądu, wyraźnie 
preferowana przez Urząd Prezyden-
ta i zgodnie z Konstytucją zatwierdza-
na przez Sejm na propozycję głowy 
państwa, doczekała się poparcia 46 
członków Sejmu. Przeciwko głosowa-
ło 50, zaś wstrzymało się od głosu 19 
parlamentarzystów. Komentatorzy nie 

omieszkali nazwać tego głosowania 
policzkiem wymierzonym pani pre-
zydent. Mnożono też teorie, dlaczego 
czterdziestoletni sędzia nie zdołał zdo-
być zaufania członków Sejmu.  Wielu 
widzi w tym nauczkę, jaką parlamenta-
rzyści zechcieli dać Dalii Grybauskaitė 
za stosowany przez nią styl podczas 
zatwierdzania ministrów. We frakcjach 
podobno mówiono, dlaczego został 
przedstawiony tylko jeden kandydat, 
a nie, dajmy na to, trzej. Przed decy-
dującym głosowaniem w przestrze-

ni publicznej zjawiła się również in-
formacja o tym, jakoby pan Meilutis 
korzysta z poparcia byłych kolegów 
z ławy studenckiej, insynuowano, że 
jego decyzje jako sędziego niekiedy 
budziły wątpliwości. Czemu trudno 
się dziwić, bo sędzia nie może być 
dla wszystkich dobry. Trzeba jednak 
przyznać, że również sam kandy-
dat wykazał się wyjątkową arogan-
cją podczas zabierania głosu m. in. 
w telewizji publicznej. Wypowiadając 
się o prokuraturze i pracujących tam 

ludziach, butnie oznajmiał, że będzie 
wprowadzał „porządek”. Takie wypo-
wiedzi z pewnością nie przysporzyły 
mu sympatii wśród prokuratorów. Jak 
i to, że próbowano nagłośnić, jako-
by związek zawodowy prokuratorów 
popiera kandydaturę pana Meilutisa, 
co nie odpowiadało rzeczywistości. 
Więc może dobrze się stało, że Sejm 
odrzucił jego kandydaturę, bowiem 
w takim klimacie, to nawet taki urząd 
jak Prokuratura Generalna, wątpliwie, 
czy mógłby efektywnie pracować. Ta 

decyzja ponadto ma uzmysłowić pani 
prezydent, że dotychczasowa prakty-
ka, kiedy w końcówce kończącej się 
kadencji odpowiedzialnych funkcjona-
riuszy podaje nową kandydaturę we-
dług swego widzimisię i ma pewność, 
że zostanie ona zatwierdzona, nie bę-
dzie skuteczna w nieskończoność. 
Pani prezydent ma poszukać innego 
kandydata. Nie zamierza, jak oznaj-
miła, z tym się śpieszyć. Cóż, mamy 
wakacje. Widocznie prokurator gene-
ralny na ten okres nie jest konieczny.   
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Po tym, kiedy zdetermino-
wana sytuacją z akredytacją 
dziesięciu szkół z polskim ję-
zykiem nauczania, której brak 
zakłada ich degradację do po-
ziomu szkół podstawowych 
(przypomnijmy, że do września 
2015 roku na Litwie nie ma być 
szkół średnich, proces naucza-
nia ma przebiegać w szkołach 
początkowych, podstawowych 
lub progimnazjach oraz gim-
nazjach. Wyjątkowo tzw. dłu-
gie gimnazja mają rację bytu na 
określonych terenach, m. in. 
obrzeżach miast lub w oddalo-
nych dzielnicach) społeczność 
polska zorganizowała pikietę 
przy rządzie z żądaniem przy-
śpieszenia  akredytacji placó-
wek oświatowych mniejszości 
narodowych, a 3 czerwca odbył 
się również strajk ostrzegawczy 
– uczniowie nie byli obecni na 
lekcjach – sprawa, związana z 
sytuacją w polskich szkołach 

Kolejne uniki władz

średnich, doczekała się szcze-
gólnego zainteresowania.

M. in. w Brukseli podczas 
szczytu UE oraz Wspólno-
ty Państw Ameryki Łacińskiej i 
Karaibów rozmawiając o wspól-
nych polsko-litewskich projek-
tach energetycznych z premie-
rem Algirdasem Butkevičiusem, 
poruszyła ją szefowa rządu Rze-
czypospolitej Polskiej Ewa Ko-
pacz. Premier Litwy zapewnił 
ją, że rząd i Sejm Litwy podejmą 
należyte działania, skierowane 
na rozwiązanie tych problemów. 
Sprawy polskiego szkolnictwa na 
Litwie zostały poruszone też na 
forum Parlamentu Europejskiego. 
60 europosłów z 13 krajów Unii 
Europejskiej, którzy reprezentują 
wszystkie frakcje polityczne Par-
lamentu Europejskiego złożyło 
swe podpisy pod stanowczym 
protestem, co do traktowania wy-
żej wymienionych szkół, skiero-
wanym do premiera rządu RL. 

W wyniku aktywnej postawy 
społeczności polskiej i popar-
cia zarówno ze strony władz RP 
jak i społeczności międzynaro-
dowej, rzeczywiście rząd posta-
nowił podjąć pewne kroki. Jak 
poinformował zastępca kanc-
lerza rządu Rimantas Vaitkus, 
Ministerstwo Oświaty i Nauki 
Litwy przygotowuje poprawki 
do Ustawy o oświacie,  na mocy 
których szkoły, które do 1 wrze-
śnia 2015 r. nie zdążą przejść 
procesu akredytacji, będą mogły 
ubiegać się o licencję na prowa-
dzenie kształcenia na poziomie 
szkoły średniej. Na okres trzech 
lat otrzymać mają status tym-
czasowego gimnazjum. Ma to 
rozstrzygnąć problem zarówno 
szkół litewskich, jak i mniejszo-
ści narodowych, które w okre-
sie rozpoczętych wakacji wciąż 
nie wiedzą, czy będą miały kla-
sy 11 i 12. 

Jak zaznaczył wicekanclerz 

rządu, chodzi tu o opracowa-
nie zasad dla wszystkich szkół, 
gdyż władze chcą „spojrzeć na 
problem szerzej – chodzi o to, 
że na obecnym etapie akredyta-
cja obejmuje wyłącznie segment 
szkolnictwa średniego”. Ponad-
to obecnie ustawowo przewi-
dziane są wyjątki, kiedy szkoły 
spełniające określone wymogi 
mogą uzyskać status specjalny, 
czyli tzw. długiego gimnazjum 
z klasami od 1 do 12. Jak pod-
kreślił, „nieraz prowadzi to do 
wypaczeń i dlatego trzeba wpro-
wadzić bardziej przejrzysty sys-
tem”. Co przeszkadzało wpro-
wadzać „przejrzysty system” w 
ciągu minionych lat pozostanie 
tajemnicą resortu.

Jak to zostanie zrobione 
obecnie również nie jest całko-
wicie jasne. O ile odpowiednie 
poprawki mają być wniesione 
do Ustawy o oświacie, to ma to 
zrobić Sejm RL. Wiadomo, że 

Właśnie tak nazywany jest 
14 czerwca na Litwie w pamięć 
o tym, że 14 czerwca 1941 roku 
nowa władza – sprawowana na 
Litwie od roku – władza ludu – 
przedstawicieli tegoż pakowała 
do bydlęcych wagonów i skazy-
wała na wieloletnią poniewier-
kę, katorżniczą pracę, nieludzkie 
warunki, często śmierć. Jak poda-
je sucha statystyka, od 14 do 18 
czerwca 1941 r. zesłano z Litwy 
18 tysięcy osób: wśród których 
było 12 tys. Litwinów, 2 tys. Ży-
dów, 1,6 tys. Polaków... Tu, nie 
dla podkreślenia wyjątkowości, 
tylko prawdy historycznej, przy-
pomnieć należy, że nasi rodacy już 

Dzień Żałoby i Nadziei
przed rokiem byli poddani aresz-
towaniom (dotyczyły one kilku-
dziesięciu tysięcy) i jako jedni z 
pierwszych doświadczyli na sobie 
terroru nowej władzy.

Ta nowa władza przyszła na 
Litwę przed 70 laty. Na mocy 
ultimatum z 14 czerwca 1940 
roku ZSRR zażądał utworzenia 
nowego rządu, wprowadzenie 
dodatkowych wojsk, osądzenia 
wysokich urzędników. Litwa ul-
timatum przyjęła, jednak pomi-
mo to już 15 czerwca wkroczyło 
na jej teren 150 tysięcy żołnierzy 
Armii Czerwonej. Prezydent An-
tanas Smetona opuścił kraj i już 
17 czerwca władzę przejął komu-

wiosenna sesja jego kończy się 
30 czerwca. Musiałby to więc 
robić w dość szybkim tempie. 
Miejmy nadzieję, że tak właśnie 
będzie. Jak i na to, że na chyb-
cika sklecone poprawki będą 
jednak odpowiadały interesom 
szkół, które trwają w zawiesze-
niu. Czy jednak tymczasowe, 
trzyletnie, pozwolenie na pro-
wadzenie nauczania na pozio-
mie szkoły średniej jest dobrym 
rozwiązaniem? Może takim 
być, jeżeli po raz kolejny władze 
oraz zainteresowane placów-
ki nie potraktują tego okresu 
jako odwleczenie rozwiązania 
problemu. Nie zapominajmy, 
że w końcu następnego roku 
mamy wybory do Sejmu. Nikt 
nie może zagwarantować, że za-
równo koalicja rządząca, a co 
za tym idzie – polityka oświa-
towa – pozostanie bez zmian. 
Podkreślając w swym oświad-
czeniu to, że zmiana zasad gry 
ma dotyczyć zarówno szkół li-
tewskich jak i mniejszości na-
rodowych, władze uparcie nie 
chcą widzieć i rozpatrywać sy-
tuacji tych ostatnich w innym 
kluczu. A przecież doskona-
le wiadomo, że sieci szkół z li-
tewskim i polskim językiem 
nauczania np. w stolicy nie da 
się porównać, więc siłą rzeczy 
wymaga też ona innego podej-
ścia. Wygląda na to, że o nasze 
szkoły, wypracowanie takiego 
ich modelu i lokalizacji, który 
najlepiej by odpowiadał intere-
som naszych dzieci, wypadnie 
stoczyć niejedną batalię. Cóż, 
jesteśmy zahartowani, nikt ni-
czego nam nie ofiarował za dar-
mo. Musimy jednak wykazać się 
solidarnością, nie ograniczając 
myślenia o polskim szkolnic-
twie wyłącznie do progu swej 
placówki. Z wydarzeń ostat-
nich miesięcy w sprawie akre-
dytacji, między innymi, takich 
szkół wileńskich jak im. Wł. Sy-
rokomli czy im. J. Lelewela wy-
raźnie widać, że decydenci wy-
próbowują naszą wytrzymałość.

Janina Lisiewicz

fot. wikipedia
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PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI  
ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE

NA KADENCJĘ 2015-2018

Wilno, 30 maja 2015 r.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie za priorytet 
działalności ZPL na najbliższą kadencję uznaje szkolnic-
two i edukację dzieci i młodzieży w ojczystym – polskim 
– języku w szkołach ogólnokształcących oraz inne formy 
inicjatyw społecznych, upowszechniające język ojczysty.

Za zadanie wielkiej wagi 14. Zjazd ZPL uznaje pie-
lęgnowanie i wspieranie kultury polskiej oraz orga-
nizowanie imprez kulturalnych, konferencji nauko-
wych oraz wspieranie środowisk ludzi młodych i ich 
inicjatyw, które są zbieżne ze statutową działalnością 
Związku.

Za wyzwanie 14. Zjazd ZPL uważa dokumentowa-
nie polskich śladów na Litwie, otoczenie należytą opieką 
miejsc pamięci narodowej, żołnierskich grobów i cmen-
tarzy, wyjątkową uwagę poświęcając miejscu urodzin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie.

Związek będzie dążył do poszerzenia geografii swojej 
działalności o kolejne rejony i wspierał wszelkie inicja-
tywy w kierunku powołania nowych struktur na tere-
nach zwarcie zamieszkałych przez ludność polską oraz 
podejmie kroki, celem zakładania domów polskich oraz 
świetlic na kresach Wileńszczyzny.

ZPL apeluje do duchowieństwa na Litwie o sprawo-
wanie mszy św. i nabożeństw po polsku wszędzie tam, 
gdzie jest tego potrzeba oraz stworzenie możliwości na-
uki religii w języku ojczystym dla chętnych tego Pola-
ków uczęszczających do szkół z litewskim i rosyjskim 
językiem nauczania.

Związek Polaków na Litwie – za pośrednictwem swo-
ich członków i przedstawicieli w świecie polityki – nadal 
będzie podejmować starania w kierunku nowelizacji li-
tewskiej Ustawy o oświacie, by jej założenia nie godziły 
w szkolnictwo mniejszości narodowych.

Związek Polaków na Litwie będzie zabiegał o wywią-
zanie się naszego kraju z zobowiązań międzynarodo-
wych, ujętych w dokumentach bilateralnych i między-
narodowych, w tym – Konwencji ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych. I uważa, że przyjęcie Ustawy 
o mniejszościach narodowych, która przewidywałaby 
m.in. regulację używania języka mniejszości narodowej 
w życiu publicznym oraz detalizowałaby inne założenia 
Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych 
w litewskim prawie, byłoby gestem wykazującym dobrą 
wolę wobec mniejszości narodowych, w tym – społecz-
ności polskiej na Litwie.

ZPL nie ustanie w działaniach skierowanych na upra-
womocnienie pisowni imion i nazwisk w oryginale w li-
tewskich dokumentach tożsamości, i będzie zabiegał o 
ratyfikację przez państwo litewskie Europejskiej karty 
języków regionalnych lub mniejszościowych. 

ZPL będzie popierał procesy integracyjne mniejszo-

ści narodowych, ale wyraźnie przeciwstawi się wszelkim 
próbom asymilacji Polaków na Wileńszczyźnie.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie apeluje do 
innych instytucji i organizacji, których cele są zbieżne 
z założeniami statutowymi ZPL, o ścisłą współpracę ze 
Związkiem na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny – Repu-
bliki Litewskiej, której obywatelami jesteśmy.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie – do władz 
Republiki Litewskiej:

W ZAKRESIE OŚWIATY POLSKIEJ NA LITWIE
1. Zaniechać praktyk likwidacji szkół mniejszości 

narodowych, stwarzając przy tym przychylne warunki 
dla ich akredytacji i funkcjonowania.

2. Znowelizować Ustawę o oświacie przyjętą przez 
litewski parlament 17 marca 2011 roku (Sejm Repu-
bliki Litewskiej).

3. Przywrócić egzamin z języka polskiego (ojczy-
stego) na maturze (dużej i małej) na listę egzaminów 
obowiązkowych (Ministerstwo Oświaty i Nauki Repu-
bliki Litewskiej).

4. Zaopatrzyć polskie placówki oświatowe w pod-
ręczniki w języku polskim (Ministerstwo Oświaty i Na-
uki Republiki Litewskiej).

5. Zwiększyć współczynnik „koszyczka ucznia” do 
30 proc. szkołom miejskim, do 50 proc. – szkołom wiej-
skim (rząd Republiki Litewskiej).

6. Ustalić, że klasy I-X w szkołach z polskim języ-
kiem nauczania są formowane przy minimalnej liczbie 
5 uczniów, klasy XI-XII – przy minimalnej liczbie 10 
uczniów (rząd Republiki Litewskiej).

7. Objąć nauczycieli, przygotowywanych do pracy w 
szkołach z polskim językiem nauczania, kształceniem 
w języku polskim.

W ZAKRESIE PUBLICZNEGO UŻYWANIA 
JĘZYKA MNIEJSZOŚCI

Znowelizować Ustawę o języku państwowym, wzbo-
gacając ją artykułem o następującej treści: „Napisy pu-
bliczne na terytorium Republiki Litewskiej są pisane 
w języku państwowym. W miejscowościach zwarcie 
zamieszkałych przez mniejszość narodową, napisy pu-
bliczne – obok języka państwowego – są pisane w języ-
ku mniejszości narodowej” (Sejm Republiki Litewskiej, 
rząd Republiki Litewskiej).

Ratyfikować Europejską kartę języków regionalnych 
lub mniejszościowych (Sejm Republiki Litewskiej).

W ZAKRESIE REPRYWATYZACJI ZIEMI NA 
WILEŃSZCZYŹNIE

Wykazanie woli politycznej w tym temacie przez 
władze Litwy. Wyzbycie się błędnego interpretowania 
interesu państwa litewskiego, wyrażającego się brakiem 
woli zwrócenia znacjonalizowanych gruntów obywa-
telom Litwy narodowości polskiej. Należy zobowiązać 
służby odpowiedzialne za wcielenie w życie reformy rol-

nej do wykonywania swoich bezpośrednich obowiązków, 
uzależniając ich finansowanie od wyników.

W ZAKRESIE PISOWNI IMION I NAZWISK 
POLAKÓW W DOKUMENTACH TOŻSAMOŚCI

Przyjęcie ustawy, która zezwalałaby na pisownię 
imion i nazwisk obywateli Republiki Litewskiej m.in. 
narodowości polskiej w dokumentach tożsamości ze 
znakami diakrytycznymi.

W ZAKRESIE PRAW WYBORCZYCH POL-
SKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ NA LITWIE

Znowelizowanie ordynacji wyborczej do Sejmu RL, 
na mocy której zostałby zniesiony obowiązujący 5-pro-
centowy próg wyborczy dla partii mniejszości naro-
dowych na wzór np. Polski, czy Rumunii. Dokonanie 
zmian w ustaleniach granic okręgów wyborczych, by 
mniejszość polska nie była rozpraszana.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie – do władz 
Rzeczypospolitej Polskiej:

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie kieruje wyra-
zy wdzięczności do najwyższych władz Rzeczypospoli-
tej Polskiej za moralne wsparcie rodaków – rdzennych 
mieszkańców Republiki Litewskiej.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie uprzejmie 
prosi władze Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie 
pilnych kroków celem rozstrzygnięcia problemu lo-
kalowego Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białym-
stoku, co jest koniecznością dla kolejnej akredytacji 
tej uczelni i otworzy możliwość uruchomienia no-
wych kierunków.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie uprzejmie pro-
si władze Rzeczypospolitej Polskiej o nieustanne skła-
nianie partnerów litewskich do respektowania przyję-
tych zobowiązań międzynarodowych w zakresie praw 
mniejszości narodowych.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie stwierdza, 
iż podejmowane przez ZPL kroki w ostatnich latach w 
celu naprawienia sytuacji Polaków na Litwie i zabez-
pieczenia im równych praw, nie odnoszą w zasadzie 
oczekiwanego skutku. Problemy najliczniejszej na Li-
twie mniejszości narodowej nie znajdują zrozumienia 
u władz naszego kraju.

14. Zjazd Związku Polaków na Litwie deklaruje, iż 
ZPL nadal będzie domagał się przestrzegania praw oby-
watelskich Polaków na Litwie zgodnie z normami euro-
pejskimi i wyraża gotowość do współpracy z instytucjami 
władz państwowych wszystkich szczebli w poszukiwa-
niu optymalnych wariantów rozstrzygnięcia przez lata 
nawarstwionych problemów.

ZPL zgodnie ze swymi celami będzie też katego-
rycznie i wyraźnie sprzeciwiał się wszelkim decyzjom 
władz, które będą skierowane na uszczuplanie stanu 
posiadania polskiej mniejszości narodowej i pogarsza-
nie istniejącej sytuacji.

nistyczny rząd Justasa Paleckisa, 
który 27 rozwiązał litewski Sejm. 
Potem były „demokratyczne” wy-
bory i „przywiezione z Moskwy 
słońce” – Litwa wstąpiła w skład 
ZSRR.

Obchody 70. rocznicy oku-
pacji (chociaż dziwnie brzmi w 
tym kontekście słowo „obcho-
dy”) włączyły posiedzenie Sejmu, 
podczas którego przypomniano 
losy tych, których nowa władza 
uważała za swoich wrogów i w 
latach 1941 oraz 1944-1952 ze-
słała na Syberię, do Kazachsta-
nu, za Ural i in., według udoku-
mentowanych danych ponad 138 
tysięcy. Według Centrum Bada-
nia Genocydu i Rezystencji, ofia-
rą agresji padł co trzeci mieszka-
niec Litwy. Najwięcej, bo prawie 

60 proc. zesłańców kierowano do 
Kraju Ałtajskiego. Inne adresy to: 
Komi ASRR, Tomsk, Nowosy-
birsk, stepy Kazachstanu, Kraj 
Krasnojarski, północ Jakucji, sła-
wetne Morze Łaptiewych... Okru-
cieństwo polegało na tym, że po-
nad 40 proc. zesłańców stanowiły 
dzieci w wieku do lat 16. A straty 
ludzkie szacowano na 28 tysięcy 
– praktycznie każdy piąty zesła-
niec znalazł tam śmierć. W dniu 
15 czerwca br. ich pamięć uczczo-
no podczas koncertu w kościele 
akademickim śś. Janów premie-
rowym wykonaniem „Requiem 
dla obrońców wolności” autor-
stwa Jarosława Ciechanowicza 
i Dalii Teišerskytė. Tradycyjnie 
oddano im hołd również na stacji 
kolejowej w Nowej Wilejce, skąd 

zestawy z zesłańcami wyruszały 
na Wschód.

Podczas obchodów tych tra-
gicznych rocznic dyskutowano 
również o tym, czy po upływie 
70 lat zarówno na kartach histo-
rii jak i w świadomości obywate-
li dziś niepodległej Litwy zostały 
należycie ocenione tamte wyda-
rzenia. Czy potomkowie zdają so-
bie sprawę, czym dla Litwy – jej 
historii, rozwoju ekonomicznego, 
moralnej kondycji narodu były 
wydarzenia sprzed 70 lat. Litwi-
ni ciągle stoją przed dylematem: 
jak należy ocenić brak zbrojnego 
oporu wobec okupanta. Chyba 
warto zadawać sobie te pytania. 
Bo chociaż biegu historii nie da 
się zmienić, jednak wnioski wy-
ciągać należy.

14. ZJAZD ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE

15 czerwca br. o godz. 16.00 w Muzeum Adama Mickiewicza 
przy Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego nastąpiło przekaza-
nie kopii obrazu pędzla Walentego Wańkowicza „Portret Ada-
ma Mickiewicza na Judahu skale” przez przedstawicieli Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, prezesa Janusza Skolimowskie-
go i wiceprezes Ewę Ziółkowską. W odpowiedzi na prośbę kierow-
nika Muzeum Rimantasa Šalny Fundacja sfinansowała replikę 
obrazu. Wykonano ją na podstawie oryginału udostępnionego 
przez Muzeum Narodowe w Warszawie, które posiada trzy wer-
sje obrazu. Autor, malarz Walenty Wańkowicz (1799-1842) od  
1818 r. kształcił się na Wydziale Literatury i Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Wileńskiego, pod kierunkiem Jana Rustema i Jana 
Damela. Studia artystyczne kontynuował w Cesarskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu, gdzie w 1828 r. w jego pracow-
ni powstał ten słynny portret poety, z którym malarza łączyła 
przyjaźń jeszcze z czasów wileńskich.

Obraz w darze
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6 czerwca, w ramach Dni 
Kultury Polskiej na Żmudzi, w 
Akademii i Kiejdanach odbył 
się XIII Festyn Kultury Polskiej 
„Znad Issy”. Festyn zainaugu-
rowały popisy orkiestr dętych 
z mażoretkami na placu przed 
kościołem pw. Zwiastowania 
NMP w Datnowie. Mszę św. w 
datnowskim kościele odprawił 
ks. Ireneusz Szulc MSF z para-
fii Świętej Rodziny i Domu Za-
konnego Misjonarzy Świętej 
Rodziny w Rzeszowie. Wspól-
ną modlitwę swym śpiewem 
uświetniły chóry „Sancta Fa-
milia” z Rzeszowa i „Kantata” 
z Ciechanowca, a na organach 
grał dyrygent chóru Andrzej 
Szypuła z Rzeszowa. Ponadto 
wystąpiły orkiestry dęte z Wa-
silkowa, Hajnówki i Czyżewa. 

Po Mszy św. korowód au-
tokarów wyruszył w kierunku 
Akademii datnowskiej. Przy 
Centrum Kultury w Akademii 
odbyły się występy orkiestr dę-
tych z mażoretkami. Koncert ga-
lowy XIII Festynu Kultury Pol-
skiej „Znad Issy” miał miejsce w 
Centrum Kultury, gdzie przyby-
łych uczestników i gości witali 
Irena i Kazimierz Duchowscy. 
Na imprezę przybyli: Saulius 
Grinkevičius – mer samorzą-
du rejonu kiejdańskiego, Miro-
sław Reczko – burmistrz Ciecha-
nowca, Marcin Kut – wójt gminy 
Wiśniowa z małżonką, Edytą 
Kuraś - Kut, Jan Ziarnik – wójt 
gminy Frysztak z małżonką, 
ksiądz Ireneusz Szulc z Rzeszo-
wa, Wanda Gąsior – przewodni-
cząca Rady Gminy Wiśniowa, 
Tomasz Garncarski – sekretarz 
gminy Frysztak z małżonką, 
Katarzyna Kostro – dyrektor 
DK w Czyżewie, Silvinija Ona 

Parada polskiej kultury

Žemaitienė – dyrektor Domu 
Kultury w Akademii, Magda-
lena Stefanik – prezes Stowa-
rzyszenia Promocji i Rozwoju 
„Ziemia Frysztacka”, Janusz 
Zarszyński – dyrektor Zespołu 
Szkół w Stępinie (gmina Frysz-
tak), Jolanta Zarszyńska – kie-
rownik Biblioteki Publicznej we 
Frysztaku, prezes Kowieńskiego 
Oddziału ZPL Franciszka Abra-
mowicz, poetki ze Strzyżowa: 
Czesława Szlachta - Pytko oraz 
Urszula Rędziniak.

Uczestnikami XIII Festynu 
były: młodzieżowe orkiestry 
dęte z mażoretkami z Wasilko-
wa (kapelmistrz – Adam Wolań-
ski) i Czyżewa (kapelmistrz – 
Krzysztof Witkowski), orkiestra 
dęta OSP z Hajnówki (kapel-
mistrz – Krzysztof Romaniuk), 
chór parafii św. Rodziny „Sanc-
ta Familia” z Rzeszowa (dyry-
gent – Andrzej Szypuła, prezes 
– Barbara Matwij), zespół śpie-
waczy „Raczkowiacy” z Raczko-
wa (kier. Stanisław Marciniak), 
ZPiT „Wisznia” z Wiśniowej 
(kier.  Grzegorz Tomaszewski), 
zespół ludowy „Twierdzanie” 
z Frysztaka (Magdalena Wi-
śniowska, Zbigniew Gierut), 
chór parafii św. Trójcy „Kanta-
ta” z Ciechanowca (organista 
Andrzej Niewiarowski, Krzysz-
tof Pełszyk), kapela „Trzcinico-
ki” z Trzcinicy (kier. Stanisław 
Marszałek), „Laskowianki” z 
Zambrowa i Laskowca Starego 
(kier. Elżbieta Bagińska), kape-
la muzyki ludowej „Nu i raun!” 
z Łotwy (kier. Aria Bergmane-
-Sprudża), „Kotwica” z Kow-
na (kier. Marian Zienkiewicz), 
miejscowy zespół ZT „Ainiai” 
(kier. Regina Matulienė), ze-
spół „Issa” z Kiejdan (kier. Wa-

leria Wansewicz). Koncert pro-
wadzili ulubieńcy publiczności: 
Wincuk z Wilna – Dominik Ku-
ziniewicz z córką Barbarą.

Po obiedzie Festyn prze-
niósł się do Kiejdan. Tu, na pla-
cu przed gmachem samorządu 
miasta, wystąpiły orkiestry dęte 
z mażoretkami. Po występach 
barwny korowód uczestników 
święta ruszył przez kiejdańską 
starówkę na Stary Rynek pod 
Centrum Wielokulturowe, 
gdzie odbyła się parada i popi-
sy orkiestr.

 W Centrum Wielokulturo-
wym została otwarta wystawa 
fotografii Zbigniewa Polita „Pej-
zaż Polski”, przygotowana przez 
Instytut Polski w Wilnie. Wy-
stawę zaprezentowała dyrektor 
Instytutu dr Małgorzata Kasner.

Zbigniew Polit jest wynalaz-
cą, nauczycielem i satyrykiem. 
Swoją przygodę z fotografią 
rozpoczął już w latach 70. In-
tensywnie zajął się fotografią 
przed czterema laty. Interesu-
je się w szczególności fotogra-
fią pejzażu, ruin zamków i sta-
rych maszyn. Ostatnio również 
pasjonuje się tematyką akroba-
cji lotniczych. Autor zauwa-
ża, że widzowie dzielą się na 
tych, którzy patrząc na fotogra-
fię analizują jedynie jej aspek-
ty techniczne, czyli dywagują 
nad użytym sprzętem, ostro-
ścią, balansem bieli, itp. oraz na 
tych, którzy przeżywają obraz i 
wczytują się w intencje i zamysł 
autora. Artysta siebie zalicza 
do tej drugiej grupy. Uważa, że 
w twórczości amatorskiej, tej 

najprawdziwszej, bo wynika-
jącej z wewnętrznej potrzeby, 
samo zajmowanie się twórczo-
ścią artystyczną jest ważniejsze 
niż stworzone dzieło.

Po otwarciu wystawy odby-
ło się spotkanie literackie, w 
którym udział wzięli: poetki ze 
Strzyżowa Czesława Szlachta - 
Pytko i Urszula Rędziniak, An-
drzej Szypuła z Rzeszowa oraz 
Irena Duchowska – prezes Od-
działu ZPL „Lauda”, organiza-
tor Festynu. Wystąpiły również 
kapele z Polski i Łotwy. Andrzej 
Szypuła zaprezentował swój 
świeżo wydany tomik wierszy 
„Białe tulipany”.

 Wieczór integracyjny z wy-
stępami orkiestr dętych z Wasil-
kowa i Hajnówki i wesołą zabawą 
pod przygrywki kapeli „Trzcini-
coki” miał miejsce w kiejdańskiej 
restauracji „Aušrūta”. Pogoda 
sprzyjała uczestnikom Festynu. 
Podczas wieczorku integracyjne-
go nawiązało się wiele nowych 
przyjaźni, dzięki niezmordowa-
nym muzykantom, tańczono i 
bawiono się do północy. 

7 czerwca zespoły – w ra-
mach Festiwalu Kultury Pol-
skiej – wystąpiły  w Poniewieżu

O reklamę imprezy zadbały 
zarówno prasa ukazująca się w 
języku polskim na Litwie i ra-
dio, jak i media litewskojęzycz-
ne: „Kėdainių garsas”, „Rinkos 
aikštė”, „Mugė”, Kėdainių kra-
što televizija, TV „Rygveda” i 
in. Partnerami zaś były:  Insty-
tut Polski w Wilnie, kiejdań-
skie Centrum Wielokulturowe,  
Centrum Kultury w Akademii, 
parafia datnowska. Organizato-
rzy i uczestnicy dziękują wszyst-
kim sponsorom, instytucjom, 
firmom i osobom prywatnym 
za umożliwienie przyjazdu ze-
społów na Laudę i Żmudź. Za 
wsparcie imprezy podzięko-
wania należą się wielu uczest-
nikom, Zarządowi Głównemu 
ZPL, Wileńskiego Rejonowemu 
Oddziałowi ZPL oraz rodzinie 
Vilkelisów z Kiejdan.
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TAK PIĘKNIE SIĘ PREZENTOWAŁY MAŻORETKI
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Prymas Tysiąclecia, kardy-
nał Stefan Wyszyński kiedyś po-
wiedział: „Gdy gaśnie ludzka 
pamięć, dalej mówią kamienie”. 
Właśnie po to, by nie kamienie 
jedynie były niemymi świad-
kami minionych historii i lo-
sów ludzkich, postanowili się 
skrzyknąć ci, którzy w swoich 
umysłach i sercach zachowa-
li pamięć o wydarzeniach i lu-
dziach z okolic takich wsi jak 
Uliczeły, Ejciuny, Gaj w rejonie 
szyrwinckim.

„Uliczeły – to wieś, której 
praktycznie już nie ma: prze-
stała istnieć kiedy to za cza-
sów radzieckich najpierw kolek-
tywizacja, a potem melioracja 
zniszczyły nie tylko zabudowa-
nia i nie do poznania zmieniły 
krajobraz, ale także starały się 
zniszczyć ludzką pamięć. Z 15 
domostw, które były jeszcze w 
1960 r., zostały tylko cztery, ale 
tylko w jednym z nich mieszka 
samotna staruszka, w dwóch 
mieszkają przybysze z innych 
miejscowości, a w czwartym 
domu nowy gospodarz urzą-
dził lokal  dla myśliwych. (...)

We wsi pozostał czynny do 
dzisiaj wiejski cmentarz –  je-
dyne miejsce spotkań byłych są-
siadów. Jednak z każdym ro-
kiem pozostaje ich coraz mniej”. 
(Władysława Orszewska-
Kursevičienė „Byliśmy, jeste-
śmy, będziemy”)

Jako prezes Szyrwinckiego 
Oddziału Rejonowego ZPL i 
Jawniuńskiego Towarzystwa 
Kultury Polskiej postanowi-
łam dopiąć tego, by uwiecz-
nić pamięć wsi, które przesta-
ły istnieć w drugiej połowie 
XX wieku. W tym celu został 
napisany projekt, na podsta-
wie którego dałoby się to za-
mierzenie zrealizować. Ini-
cjatorzy odtworzenia historii 

Siła ludzkiej pamięci

postanowili zorganizować 
spotkanie byłych mieszkań-
ców wsi Gaj, Ejciuny i Ulicze-
ły. Wspomniane wsie łączy 
dziś jedno – wspólny cmen-
tarz, na którym spoczywają 
byli mieszkańcy tych wsi. 

Pięknym dopełnieniem 
tej inicjatywy stała się na-
pisana przez Władysławę 
Kursevičienė (z domu – Or-
szewska), urodzoną w Ulicze-
łach, książka wspomnień o tej 
wsi i jej mieszkańcach, którzy 
tu niegdyś żyli, a dziś spoczy-
wają na miejscowym cmenta-
rzu. 

„Kiedy byłam jeszcze mała 
i cała nasza rodzina żyła pod 
jednym dachem, rodzice i bab-
cia często opowiadali o swoim 
życiu: o dzieciństwie, latach 
chłopięcych i młodości. Szko-
da, że tych rodzicielskich wspo-
mnień nie zapisywaliśmy. Byli-
śmy jeszcze nazbyt mali i mało 
obchodziło nas to, jak kiedyś 
żyli ludzie. Teraz, kiedy wszyst-
ko staram się opisać, czasami 
brakuje mi tych rodzinnych opo-
wieści. Jednak, coś niecoś jesz-
cze pamiętam, niektóre fakty, 
choć może niedokładne, zosta-
ły w pamięci sióstr i dalszych 
krewnych i sąsiadów” – pisze 
Władysława.  

Wiedzeni chęcią upamięt-
nienia historii, jej miłośnicy 
postanowili też przy cmentar-
nej bramie miejsca pochówku 
w Uliczełach, umieścić tablicę 
pamiątkową, na której są wy-
mienione wspomniane wsie.

13 czerwca br. od połu-
dnia na cmentarzu w Ulicze-
łach zaczęli zbierać się ludzie, 
których przodkowie są tutaj 
pochowani. Już zawczasu upo-
rządkowano groby rodzinne, 
niektórzy nawet ustawili nowe 
pomniki na grobach bliskich. 

Wśród osób, przybyłych na 
to swoiste spotkanie poko-
leń, była posłanka na Sejm 
RL z ramienia AWPL Rita 
Tamašunienė (spoczywają tu 
przodkowie jej męża). Przy-
jechał również  ksiądz Fran-
ciszek z Polski, który pomaga 
mejszagolskiemu proboszczo-
wi w pełnieniu posługi ka-
płańskiej.

Spotkanie zagaiła i ser-
decznie witała zebranych Edy-
ta Tamošiūnaitė. Następnie 
ksiądz Franciszek modlił się 
za spoczywających tu byłych 
parafian i poświęcił tablicę pa-
miątkową. Poetka Władysła-
wa Kursevičienė przeczytała 
parę własnych wierszy, któ-
rych treść nawiązywała do 
tych miejsc, ludzi i zdarzeń. 
A zespół ludowy „Czerwone 
Maki”, działający pod opieką 
Szyrwinckiego Oddziału Re-
jonowego ZPL i pielęgnujący 
polskie tradycje i kulturę na 
tych terenach, zaśpiewał pieśń 
„Serdeczna Matko”.

Po wzruszającej uroczysto-
ści na cmentarzu w Uliczełach, 
wszyscy jej uczestnicy uda-
li się do Szawelskiego Domu 
Wspólnoty Lokalnej, gdzie 
odbyła się prezentacja książ-
ki Władysławy Kursevičienė 
pt. „Byliśmy, jesteśmy, będzie-
my”. Autorka wspomnień po-
krótce opowiedziała, jak zbie-
rała materiał o Uliczełach i jej 
mieszkańcach, dlaczego książ-
ka jest taka, a nie inna. Także 
przeczytała kilka wierszy wła-
snych o rodzinnej  miejscowo-
ści i  jej mieszkańcach.

Spotkaniu towarzyszyły 
popisy miejscowego zespołu 
starszych pań „Wesołe Bab-
ki”, „Czerwonych Maków” 
oraz doskonale znanej i lubia-
nej wykonawczyni romansów 

– Luby Nazarenko. Po koncer-
cie ustawiła się niemała kolej-
ka chętnych do otrzymania z 
rąk autorki książki, w której 
ludzie szukali chociażby naj-
mniejszej wzmianki o swoich 
bliskich.

Impreza miała swój dalszy 
ciąg przy biesiadnym stole: lu-
dzie rozmawiali, wspominali 
minione czasy, niektórzy spo-
tkali tu swoich dalszych krew-
nych, inni –  szukali śladów, 
które pomogłyby im odnaleźć 
swoje korzenie...

Projekt, dzięki któremu 
mogła się odbyć ta impreza, 
prowadząca w głąb naszej, tak 
zdawałoby się, niedawnej hi-
storii został wsparty przez Od-
dział Mniejszości Narodowych 
przy Ministerstwie Kultury 
Republiki Litewskiej oraz spół-
ki „Mylida” i „Baltoji savingė”.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy swą pracą lub finanso-
wym wsparciem przyczynili 
się do zrealizowania pomysłu 
kolejnego upamiętnienia śla-
dów naszego istnienia w na-
szej małej ojczyźnie.

  „Zamykam oczy i znów wi-
dzę wszystkie chaty, ludzi, któ-
rych dawno nie ma, wspominam 
te ścieżki (a po uliczełsku stec-
ki), po których latem zawsze 
chodziło się boso. Nawet pamię-
tam, u kogo jakie drzewa rosły 
na podwórku i jak wyglądała 
każda zagroda”. (Władysława 
Orszewska-Kursevičienė „By-
liśmy, jesteśmy, będziemy”)

Stefania Tomaszun,  
prezes Szyrwinckiego  

Oddziału Rejonowego ZPL 

Na cmentarzu

Wchodzę na cmentarz, 
odwiedzam groby

I moja dusza z rozpaczy łka:
Stoją kamienie czarne i szare, 
O pogrzebanych tu pamięć trwa.

Przechodzę cicho między 
krzyżami –

Tu leży przeszłość, miniony świat, 
Tu spoczywają moi przodkowi, 
Tu leży ojciec, tu leży brat.

Tu leżą babcia i moja matka, 
Które uczyły pacierza nas.
Tutaj płakałam nad ich grobami, 
Lecz każdą łezkę osuszył czas.

Tutaj sąsiedzi, tu przyjaciele, 
Z którymi razem bawiłam się.
Po nich zostały tylko wspomnienia
I nad grobami pomników cień. 

Wszystko doczesne, wszystko 
przemija, 

Młodość i miłość, utraty ból...
Zostaną tylko żywe wspomnienia
I zapach kwiatów z rodzinnych 

pól. 

Władysława Orszewska- 
Kursevičienė
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fot.Stanisław Jagliński

MIEJSCE SPOTKANIA PRZY STARYM CMENTARZU
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Rodacy, pielgrzymi z Kowna, 
Janowa, Kiejdan od wczesne-
go ranka gromadzili się w wę-
dziagolskim kościele pw. Świę-

Odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Wędziagole

W tych czasach, kiedy do-
tacje na wspieranie kultury są 
więcej niż skromne, cieszymy 
się z każdej możliwości bycia 
tam, gdzie promowana jest oj-
czysta kultura, gdzie brzmi 
polska pieśń. Ostatnio mie-
liśmy taką wspaniałą okazję 
do kolejnej randki z polską 
kulturą dzięki przyjaciołom 

Kowieńska „Kotwica” na datnowskiej scenie
z Kiejdan. Zostaliśmy przez 
nich zaproszeni na XII Festyn 
Kultury Polskiej „Znad Issy”, 
który miał miejsce 6 czerwca 
w starej, zabytkowej Akademii 
Rolniczej, która liczy ponad 
100 lat. Ten wyjazd dał nam 
możność bliżej się zapoznać 
z okolicami Datnowa, wspa-
niałą przyrodą tego zakątka. 

Oczywiście, wzięliśmy również 
udział w Festynie, prezentując 
uczestnikom i widzom swój, 
kowieński repertuar. Program  
imprezy zrobił na nas wraże-
nie, szczególnie imponujący 
pochód zespołów ulicami Kiej-
dan. Biało-czerwone sztanda-
ry, barwne ludowe stroje, gra 
orkiestr – tworzyły szczegól-

„Miły Jezu, Odkupicielu ludz-
kości, popatrz na nas, pokor-
nie klękających przed Twoim 
ołtarzem (obrazem). Jesteśmy 
Twoi i chcemy Twymi być. By-
śmy jeszcze mocniej mogli złą-
czyć się z Tobą, dziś wszyscy ra-
zem i każdy z osobna ofiarujemy 
siebie Twemu Najświętszemu 
Sercu”.

Na krótko powróćmy do 
przeszłości i przypomnijmy 
minione lata, kiedy w wędzia-
golskim kościele pw. Świę-
tej Trójcy uroczystości odpu-
stowe Najświętszego Serca 
Pana Jezusa były obchodzone 
w ciągu trzech dni: od piątku 
do niedzieli. Wszyscy zebra-
ni na odpust nie mogli się na-
wet zmieścić w kościele. Wielu 
gromadziło się na kościelnym 
dziedzińcu, część na klęczkach 
obchodziła kościół, ponieważ 
obejść znajdujący się w środku 
wielki ołtarz, w którym znaj-
duje się słynąca z łask i cudów 
figura Jezusa Ukrzyżowanego, 

nie było sprawą łatwą. Szeregi 
wiernych ustawiały się w kolej-
ce przez cały kościół. I to niko-
go nie dziwiło.

W 1796 roku w Wędziagole 
zostało założone Bractwo Ser-
ca Jezusa, które otrzymało  in-
dult papieża Piusa VI, na mocy 
którego jego członkowie uzyski-
wali zupełny odpust. Do Brac-
twa należało ponad dwa tysią-
ce członków nie tylko z okolic 
Wędziagoły, ale też z Kowna, 
Janowa, Kiejdan. Dlatego od-
pust Najświętszego Serca Jezu-
sa był odwiedzany bardzo licz-
nie. Kościół pw. Świętej Trójcy 
był centrum, które przyciągało 
wiernych.

Niestety, obecnie nie może-
my się tym pochwalić… Ale nie 
tracimy nadziei i modlimy się do 
Najświętszego Serca Jezusa, pro-
sząc o nawrócenie ludzi.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

tej Trójcy na obchody odpustu 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Uroczystą Mszę św. w języ-
ku polskim i litewskim odprawił 

proboszcz parafii, ksiądz i poeta, 
Skaidrius Kandratavičius. Ze-
brani wierni i pielgrzymi modli-
li się wymawiając te oto słowa: 

ną atmosferę. Byliśmy jedną 
wielką rodziną rodaków, rodzi-
ną, która dodaje sił i wiary, że 
dzięki pielęgnowaniu kultury 
i tradycji, pierwiastek polski 
zawsze będzie obecny na Lau-
dzie, Kowieńszczyźnie... Nie-
co zmęczeni, ale pełni wrażeń 
i wzbogaceni o jakże piękną 
i wzruszającą dawkę polsko-

ści wracaliśmy do rodzinnego 
miasta. Jesteśmy wdzięczni or-
ganizatorom, prezes Oddziału 
ZPL „Lauda” Irenie Duchow-
skiej za zaproszenie i trud, jaki 
wkłada w ich organizowanie.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Dom Polski zaprosił roda-
ków na kolejne spotkanie z po-
ezją. Prawda, już nie w formie 
„Salonu Poezji” na wzór kra-
kowskiego, który tradycyjnie 
odbywać się miał w niedziel-
ne południe, tylko na piątko-
wy wieczór pod hasłem „Dwie 
Ojczyzny”. Temat Ojczyzny, jak 
i rozdarcia pomiędzy miejscem 
urodzenia a krajem, w którego 
kulturalnej orbicie wyrastamy 
i kształtujemy, jest dla nas, Po-
laków, dość charakterystyczny 
ze względu na naszą historię, 
jej burzliwe dzieje i wpływy 
kultury polskiej na ludzi i kra-
je ościenne oraz całkiem odle-
głe. Tym razem temat dwóch 
ojczyzn poprzez deklamację, 
śpiew i muzykę przybliżyli wil-
nianom aktor Rafał Supiński 
(recytacja i śpiew) oraz Maks 
Fedorow (fortepian). Oboje 
twórcy zawodowo są związani 

Poeci o Ojczyźnie
z Operą i Filharmonią Podlaską 
w Białymstoku.

Zebrani w restauracji „Pan 
Tadeusz” mogli wysłuchać „In-
wokacji” oraz fragmentu „Epi-
logu” z „Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza, pięknych strof 
Kamila Cypriana Norwida w 
„Języku Ojczystym” i „Godzi-
nie myśli” Juliusza Słowackie-
go. W połączeniu z jakże trafnie 
dobranymi „odgłosami” wsłu-
chiwać się w „Zimę miejską” i 
„Hej, radością oczy błysną” A. 
Mickiewicza i delektować się 
„Rzadko na moich wargach” 
Jana Kasprowicza. Porównać 
temat Ojczyzny z wiersza Je-
rzego Lieberta i Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego o ta-
kimż tytule oraz wielką siłę mi-
łości do jedynego, najdroższego 
skrawka ziemi w „Gawędzie o 
miłości do ziemi ojczystej” Wi-
sławy Szymborskiej. Pieśni Sta-

nisława Moniuszki, udanie do-
brane utwory muzyczne oraz 
tło dźwiękowe, nadały szcze-
gólnego brzmienia artystycz-
nej deklamacji i spotęgowały 
wrażenie pięknych poetyckich 
strof.

Jak zaznaczył Rafał Supiń-
ski, temat „dwóch Ojczyzn” był 
i nadal jest dla Polaków aktual-
ny: poprzez Adama Mickiewi-
cza i innych romantyków, któ-
rzy nauczyli Ojczyznę słowem 
kochać – pięknym słowem po-
etyckim w języku, w którym się 
myśli, w którym się kocha – ję-
zyku ojczystym.

Niespełna godzina z pięk-
nem: poezją i muzyką pozosta-
wiła obecnych z pewnym nie-
dosytem – wprowadzeni w miłą 
atmosferę chcieliby jeszcze prze-
dłużyć tę sympatyczną randkę... 
Cóż, będziemy musieli zaczekać 
na kolejne spotkanie, już chyba 
po wakacjach.

Janina Lisiewicz

Wystawa fotografii „Meksyk”

21 czerwca w Kowieńskim Centrum Wielokulturowym 
przy ul. św. Gertrudy 58 zostanie otwarta wystawa foto-
grarfii autorstwa Aliny Duchowskiej. Urodzona w 1979 
roku w Kiejdanach, obecnie  mieszka w Wilnie. Mgr in-
żynerii finansowej, studia ukończyła na Wileńskim Uni-
wersytecie Technicznym im. Giedymina. Obecnie pracuje 
jako starszy specjalista w dziale kontroli osób  prawnych 
Państwowej Inspekcji Podatkowej.

Studiując m. in.  pracowała jako korespondent-tłumacz 
działu ekonomiczno-handlowego Ambasady RP w Wil-
nie, starszy specjalista Departamentu Kontroli Narodowej 
Agencji Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa RL, kie-
rownik sprzedaży w korporacji finansowej FNG.

Jej pasją są podróże, które przybliżają świat i pozwa-
lają na dokumentowanie odwiedzanych miejsc z pomocą 
aparatu fotograficznego. Cierpliwie czeka na odpowied-
nie światło, szuka miejsca, z którego najlepiej widać to, 
co chce utrwalić. Dostrzega też wspaniałości, które na co 
dzień omijamy. Fortograficzna twórczość Aliny Duchow-
skiej, niosąca imponujące obrazy – to prace urocze, pełne 
tajemnicy Natury. 
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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 Pięknych Jubileuszy słuchaczkom 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: 
Kazimirze RADKIEWICZ, Henryce BOG-
DANOWICZ, Wandzie WOJTUKOWICZ 
i Józefie KIRIŁOWEJ moc serdecznych ży-
czeń: trwałego zdrowia na długie lata, miłości 
i szczęścia wśród najbliższych, pogody ducha i po-
czucia satysfakcji z własnych dokonań, niewyczer-
panej energii w pracy społecznej oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin 
Janinie ŠIKŠNIENĖ z Kiejdan, wiązankę 
najserdeczniejszych życzeń 

składają rodacy z Laudy

Wyrazy głębokiego współczucia i otuchy 

Katarzynie Buniewicz 
z powodu śmierci 

męża
składają członkowie koła ZPL w Nowych Święcianach

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. 

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 

Katarzynie Buniewicz 
z powodu śmierci 

Męża 

składa Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Serdecznie współczujemy 

Bronisławie i Rościsławowi  
Kozłowskim 

w smutnej chwili odejścia do wieczności ukochanej 

Córki 

oraz podzielamy żal i ból 

Katarzyny i Macieja 
z powodu utraty 

Mamy
Wileński Oddział Miejski ZPL


