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MINIMUM ZA ODWAGĘ
Na Litwie od 1 lipca ma wzrosnąć 
minimalne miesięczne wynagrodze-
nie. Wyniesie ono 325 euro. Wzro-
sną też emerytury: bazowa z tytułu 
państwowego ubezpieczenia spo-
łecznego – o 3 euro, zaś średnia 
dla posiadających niezbędny staż 
– o 5 euro. Podwyżka zawsze po-
winna cieszyć, jednak trudno wy-
krzesać większą radość widząc ta-
kie kwoty i uświadamiając sobie, 
że napawająca dumą koalicję rzą-
dzącą już trzecia z kolei podwyż-
ka sławetnego minimum „aż” o 25 

euro, stanowi praktycznie trzecią 
część minimalnego zarobku w kra-
jach, do których w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat obywatele Litwy ma-
sowo emigrują.  Gorzej, że minimal-
ne wynagrodzenie – zakłada się, 
iż ma je otrzymywać pracownik o 
najniższych kwalifikacjach – jest u 
nas udziałem młodych specjalistów, 
w tym też urzędników statutowych: 
policjantów, strażaków, pogranicz-
ników. Z obliczeń resortu wynika, że 
na godziwe podwyżki dla tej kate-
gorii pracowników potrzeba 30 mln 
euro, których rząd nijak nie może 

wykroić z budżetu. Po proteście 
urzędników statutowych premier 
oznajmił, że nie pozwoli się szan-
tażować. Innego zdania jest mini-
ster spraw wewnętrznych Saulius 
Skvernelis, który twierdzi, że nie 
potrafi bez zażenowania patrzeć w 
oczy strażaka, który ryzykuje życiem 
podczas gaszenia pożaru i po iście 
piekielnej dobie dyżuru, zamiast od-
poczywać, udaje się do innej pra-
cy, by z połączonych dwóch mini-
malnych gaż mógł w miarę godnie 
żyć. Zauważmy, mówimy o przed-
stawicielu zawodu, który na Litwie 

cieszy się największym zaufaniem 
wśród mieszkańców. Czy podobnie 
„hojnie” opłacany młody policjant 
służby patrolowej będzie się narażał 
broniąc nas przed niebezpiecznym, 
uzbrojonym przestępcą, a pogra-
nicznik uganiał się za szmuglującym 
papierosy i benzynę? Niestety, jak 
wykazuje praktyka,  sami urzędnicy 
statutowi są zmuszeni do odwiedza-
nia sąsiedniej Białorusi, by zatan-
kować samochód i zabezpieczyć 
się w papierosy, na jakie ich stać. 
Spojrzeć takiemu funkcjonariuszo-
wi w oczy ma być wstyd nie tylko 

szefowi resortu, ale wszystkim de-
cydentom, którzy odwlekają decyzję 
o  uporządkowaniu wynagrodzeń tej 
kategorii osób. Owszem, można się 
zgodzić z tym, że potrzeb w kraju 
mamy bardzo wiele. Ale też zgodzić 
się wypada, iż odpowiedzialne wy-
datkowanie budżetowych pieniędzy 
pozwoliłoby wiele przysłowiowych 
dziur załatać. Pierwszy z brzegu 
przykład: na zagraniczne delega-
cje ministerstwa i ich „satelity” wy-
dały w ubiegłym roku ponad 11 mln 
euro! Czy dały efekt zwrotny? Ra-
czej można zwątpić. 
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Glinciszki – rocznica tragedii

Przy szosie prowadzącej z Pod-
brzezia do Glinciszek, na niedu-
żym wzniesieniu znajduje się sze-
reg krzyży i centralny krzyż wraz 
z tablicą, na której są wypisane 
nazwiska ofiar popełnionej nie-
opodal tego miejsca 20 czerwca 
1944 roku zbrodni. Jest to zbio-
rowa mogiła. Ofiary mordu, jak 
świadczą napisy, są w wieku od 
3 do ponad 70 lat, powtarzające 
się nazwiska mówią też o tym, że 
zabijano członków rodzin. Napis 
głosi, iż spoczywają tu Polacy. O 
tym, kto był sprawcą zbrodni nie 

ma ani słowa. Za Sowietów tabli-
ca obwieszczała, że spoczywają 
tu „żertwy faszizma”.  Uporząd-
kowania miejsca spoczynku ofiar 
dokonano przed kilkunastu laty z 
inicjatywy koła ZPL w Podbrzeziu.

Nad ranem 20 czerwca 1944 
roku patrol 5 Brygady Wileńskiej 
AK urządził zasadzkę w okolicy 
majątku państwa Jeleńskich w 
Glinciszkach, który podlegał ad-
ministracji niemieckiej, a jego dy-
rektorem był Władysław Komar, 
który współpracował z AK. Trafił 
do niej litewski patrol policyjny. W 

wyniku potyczki zostało zabitych 
4 litewskich policjantów. Po kilku 
godzinach z Podbrzezia do Glinci-
szek przybył oddział policjantów, 
który zarządził, że w odwecie za 
każdego zabitego litewskiego po-
licjanta ma być rozstrzelanych 10 
Polaków. 

Ofiary oprawcy znaleźli w 
dworskich czworakach, gdzie 
mieszkały rodziny pracujących w 
gospodarstwie. Wśród ofiar było 
dziewięcioro dzieci do lat 14, ko-
biety i mężczyźni w bardzo mło-
dym, jak też sędziwym wieku. 

Wśród zakładników znalazła się 
rodzina nauczycieli państwa Lud-
miły i Józefa Koniecznych wraz z 
synem Jarosławem. Drugi ich syn – 
14-letni Henryk zdołał ukryć się i 
był świadkiem zbrodni – mordu 38 
osób. Policjanci zastrzelili też Wła-
dysława Komara, który chciał do-
trzeć do majątku. Po trzech dniach 
Niemcy kazali litewskim policjan-
tom dokonać ekshumacji zwłok 
zakopanych w dołach i pochować 
ofiary w specjalnych skrzyniach. 
Protokół ekshumacji prowadzi-
ła Irena Sławińska, absolwentka 
USB, która w czasie wojny praco-
wała w majątku. To dzięki jej świa-
dectwu zostały ujawnione nazwi-
ska pomordowanych. Niektóre 
rodziny same chowały swoich 
bliskich, zaś rodzinie Władysła-
wa Komara pozwolono pochować 
go na wileńskiej Rossie. 

23 czerwca, w dniu grzebania 
ofiar w Glinciszkach, oddział majo-
ra Szendzielarza „Łupaszki” doko-
nał akcji odwetowej w Dubinkach, 
skąd pochodzili policjanci litewscy. 
W jej wyniku zabito 27 osób, w tym 
kobiety i dzieci. Wśród osób naro-
dowości litewskiej była też Polka, 
pani Górska z synem Witoldem. 
Akcja ta była naruszeniem rozka-
zu Komendy Okręgu AK, który za-
braniał stosowania represji wobec 
ludności cywilnej.

Czerwcowe tragiczne wyda-
rzenia w Glinciszkach i Dubin-

kach są jedną z najczarniejszych 
kart stosunków polsko-litewskich 
na tych terenach z okresu wojny. 
Litewscy historycy i politycy ak-
cję „Łupaszki” wymieniają jako 
przykład terroru stosowanego 
przez AK wobec ludności litew-
skiej, zapominając najczęściej do-
dać, że policja litewska, która była 
na usługach okupantów niemiec-
kich, nagminnie dopuszczała się 
represji wobec ludności polskiej 
i dokonała mordu 38 Polaków w 
Glinciszkach.

Trudno i nie należy licytować, 
czyja ofiara jest bardziej bolesna. 
Dla zbrodni nie ma usprawie-
dliwienia. Jednak trudno się po-
godzić z tym, kiedy prawda jest 
połowiczna. Na tablicy upamięt-
niającej ofiary w Glinciszkach nie 
są nazwani sprawcy mordu, w 
odróżnieniu od Dubinek, gdzie 
wskazano, że zabójstwa 27 osób 
dokonali żołnierze AK.  

W dniu kolejnej rocznicy tra-
gedii modlitwą uczczono pamięć 
ofiar. Odbył się apel, podczas któ-
rego recytowano wiersze i śpiewa-
no pieśni patriotyczne. W dwor-
ku państwa Jeleńskich urządzona 
została wystawa zdjęć obrazująca 
tragiczne wydarzenia oraz wyświe-
tlono film „Bez przeszłości nie ma 
przyszłości” autorstwa Augustyny 
Grejciun, członkini koła ZPL w 
Podbrzeziu. W uroczystości wzię-
ła udział starosta sejmowej frakcji 
AWPL Rita Tamašunienė, człon-
kowie kół ZPL oraz miejscowi 
mieszkańcy.

Posiedzenie Rady  
Związku Polaków na Litwie

W miniony piątek, 19 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie 
Rady Związku Polaków na Litwie nowej kadencji. Licząca 30 człon-
ków Rada wybrana na 14. Zjeździe ZPL na swym pierwszym posie-
dzeniu miała wybrać wiceprezesów Związku, członków Zarządu 
Głównego oraz sekretarza ZPL, powołać redaktora tygodnika „Na-
sza Gazeta” oraz skarbnika organizacji.

Inaugurując posiedzenie, prezes Związku Polaków na Litwie 
Michał Mackiewicz złożył gratulacje członkom Rady z okazji roz-
poczęcia nowej kadencji oraz przedstawił zebranym nowych człon-
ków. Należy odnotować, że skład Rady został odnowiony na ok. 30 
proc., wśród nowych jej członków znaleźli się też młodzi ludzie re-
prezentujący środowiska młodzieżowe. 

Na prośbę prezesa rozszerzony został korpus jego zastępców. Na 
stanowiska wiceprezesów jednogłośnie wybrano Irenę Bejnar, Włodzi-
mierza Sieniucia (pełnili te funkcje też w ubiegłej kadencji) oraz Edwar-
da Trusewicza (od kilku kadencji pełnił obowiązki sekretarza ZPL).

Kierując się odpowiednimi artykułami Kodeksu Cywilnego RL, 
Ustawy o asocjacjach oraz Statutu ZPL wybrano pięcioosobowy 
Zarząd Główny. W jego skład weszli: Michał Mackiewicz (prezes 
ZPL), Alicja Pietrowicz (prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego 
ZPL), Maria Rekść (wiceprezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału 
ZPL), Jarosław Narkiewicz (prezes Trockiego Oddziału Rejonowe-
go ZPL) oraz Zdzisław Palewicz (prezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL).

Na stanowisko sekretarza Związku Polaków na Litwie jednogło-
śnie wybrano Pawła Stefanowicza. 

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli decyzję o powołaniu na 
redaktora tygodnika ZPL „Nasza Gazeta” Janiny Lisiewicz oraz na 
stanowisko skarbnika – Teresy Romanowskiej.

Podczas posiedzenia uzgodniono też jakie dziedziny działalności 
organizacji będą kurowali poszczególni członkowie Rady.

Omówiono również inne wniesione kwestie.
Posiedzenia Rady, zgodnie ze Statutem ZPL, mają się odbywać 

nie rzadziej niż raz na pół roku.

Już trudno nawet poli-
czyć ile razy w ciągu minione-
go ćwierćwiecza poddawaliśmy 
się emocjom w sprawie uprawo-
mocnienia pisowni nazwisk w 
oryginalnej wersji. Jako pierw-
szy tuż, tuż miał tę kwestię roz-
wiązać śp. premier i prezydent 
Algirdas Brazauskas, który tłu-
maczył, iż problem polega na… 
braku odpowiednich czcionek.

Potem były obiecanki składa-
ne przez pana prezydenta Valdasa 
Adamkusa. O krok, jak wynikało 
ze składanych deklaracji, był od 
rozwiązania tego problemu pre-
mier Kubilius. Pragnął on doko-
nać tego aktu w obecności śp. pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
ale większość sejmowych kolegów 
okazała się „niedojrzała”… 

Obecna pani prezydent uwa-
ża, że problem z pisownią na-
zwisk obywateli Litwy nie ist-
nieje… Jednak zgodny z głową 
państwa w bardzo wielu kwe-
stiach premier, ostatnio zmienił 
zdanie i przy pomocy swoich ko-
legów partyjnych (przygotowa-
li projekt ustawy) chce wreszcie 
mieć ten problem z głowy.

Na radzie politycznej koalicji 
rządzącej, jak wynika z komen-
tarzy jej liderów, też praktycz-
nie jest jednomyślność. Stron-
nicy projektu Ustawy o pisowni 

nielitewskich nazwisk autorstwa 
Kirkilas-Šiaulienė tak się rozzu-
chwalili, że podczas jego rozpa-
trywania w Komitecie Prawa i 
Praworządności „oleli” opinię 
Państwowej Komisji Języka Li-
tewskiego, która na powtórne za-
pytanie o zdanie w sprawie ory-
ginalnej pisowni nielitewskich 
nazwisk, powtórzyła swą opinię 
wydaną jeszcze we wrześniu ub. 
roku. Głosi ona, że prawo do za-
pisu nazwiska z zastosowaniem 
liter alfabetu łacińskiego – w, x, 
q – przysługuje obcokrajowcom, 
którzy otrzymali litewskie oby-
watelstwo oraz dla obywateli, 
którzy przybrali nazwisko swo-
ich zagranicznych małżonków 
oraz ich dzieciom, opierając się 
na odpowiedni dokument źró-
dłowy. Wszyscy inni obywatele 
mają mieć nazwiska zapisane w 
litewskiej wersji. 

Komitet Prawa i Prawo-
rządności wypowiedział się, iż 
dopuszcza użycie trzech wyżej 
wymienionych liter również w 
przypadku zapisywania nieli-
tewskich nazwisk obywateli Li-
twy, o ile przedstawią dokument 
źródłowy.

Dziś w Sejmie ma się odbyć 
głosowanie nad tym projektem. 
Ostatnie dni obfitowały w ostre 
komentarze zarówno stronni-

ków, jak i przeciwników propo-
nowanej przez socjaldemokra-
tów wersji Ustawy o pisowni 
nielitewskich nazwisk.

M. in. publicysta Rimvydas 
Valatka, minister Linas Linkevi-
čius stanowczo wypowiedzieli się 
za oryginalną pisownią nielitew-
skich nazwisk obywateli Litwy. 
Nie zabrakło też wielce „patrio-
tycznych” nawoływań do „obro-
ny języka litewskiego” ze strony 
doskonale znanych nam panów 
Stundysa i Songaily, do których 
dołączył właściciel ziemski z re-
jonu wileńskiego, radny Ginta-
ras Karosas. 

Jaka będzie decyzja posłów, 
o ile głosowanie się odbędzie, 
dowiemy się niebawem. Cho-
ciaż, trzeba przyznać, że gdy 
nawet projekt socjaldemo-
kratów zostanie przyjęty, nie 
oznacza to wcale, że każdy z 
nas, Polaków-obywateli Litwy 
będzie miał prawo do wpisania 
do dowodu tożsamości nieznie-
kształconego nazwiska. Bo nie 
wiadomo co będzie ze znaka-
mi diakrytycznymi, no i czeka 
nas maraton poszukiwania do-
kumentów źródłowych… Więc 
nabierzmy się cierpliwości na 
kolejne lata…  

Janina Lisiewicz

Pisownia nazwisk znów budzi emocje
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BYŁA TO JEDNA 
Z TRAGICZNYCH 
KART POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO

19 czerwca ambasador RP w 
Republice Litewskiej Jarosław 
Czubiński uczcił pamięć po-
wstańców listopadowych, skła-
dając kwiaty pod pomnikiem, 
który upamiętnia bitwę pod Po-
narami. Tego roku mija 184. 
rocznica tego wydarzenia.

Pod Wilnem, w okolicach Po-
nar, w trakcie działań powstań-
czych, została stoczona bitwa, 
w której oddziały powstańcze, 
składające się z żołnierzy naro-
dowości polskiej i litewskiej pod 
dowództwem generała Antonie-
go Giełguda stoczyły bitwę z woj-
skiem carskiej Rosji. Zginęły w 
niej ponad dwa tysiące powstań-
ców. Była to jedna z tragicznych 
kart Powstania Listopadowe-
go. Działania jego objęły tereny 
Królestwa Polskiego, Litwy oraz 
częściowo Ukrainy i Białorusi. 
Wyjawiło ono bohaterskich do-
wódców oraz zapisało się w hi-

Hołd powstańcom storii sławnymi czynami męstwa 
i determinacji powstańców. Ten 
zryw patriotyczny przyciągnął 
również patriotów z zaboru 
pruskiego i austro-węgierskie-
go. Chociaż powstanie trwało 
praktycznie rok (od listopada 
1830 do października 1831) i 
poniosło klęskę, jednak stało się 
ważnym etapem na drodze do 
wyzwolenia z mroku zaborów, 
dając przykład tego, że patrio-
tycznie nastawiony naród może 
sprzeciwić się brutalnej sile mo-
carstw-zaborców.

Każde spotkanie z rodakami 
z Macierzy sprawia nam wielką 
przyjemność. Cieszymy się z wciąż 
rozszerzających się możliwości 
kontaktów, które tego roku do-

Wakacyjne spotkanie w Kownie

datkowo ofiaruje nam działalność 
w ramach Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, którego filia powstała 
w naszym mieście zawdzięczając 
współpracy z UTW w Kiejdanach.

21 czerwca mieliśmy w ra-
mach współpracy międzyuni-
wersyteckiej wizytę członków 
UTW z Józefowa spod Warsza-
wy na czele z panią Anną Gro-

szek. Jak i przystoi gorliwym 
studentom – naszych gości cie-
kawiło dosłownie wszystko. 
Podczas spotkania w siedzibie 
Kowieńskiego Oddziału ZPL za-
dawali mnóstwo pytań dotyczą-
cych losów, życia i działalności 
mieszkających tu Polaków.

Po treściwej rozmowie i mi-
łym obcowaniu przy herbatce 
udaliśmy się do Kowieńskie-
go Centrum Wielokulturo-
wego, które mieści się przy ul. 
św. Gertrudy. Tam czekało nas 
otwarcie wystawy fotograficz-
nej autorstwa Aliny Duchow-
skiej pt. „Meksyk”. Piękne zdję-
cia, przedstawiające wspaniałą 
przyrodę, zapierające dech kra-
jobrazy były doskonałą lek-
cją geografii dla członków obu 
UTW. Wrażeń dopełnił występ 
kowieńskiego zespołu folklory-
stycznego „Kotwica” (kierow-
nik Marian Zienkiewicz). Wy-
konane utwory – pochodzące z 
Kowieńszczyzny i najbardziej tu 

popularne – nikogo nie pozosta-
wiły obojętnym.

Kolejnym etapem nasze-
go spotkania była wycieczka 
po starym mieście „polskim 
szlakiem”. Szliśmy uliczkami, 
którymi kiedyś podążał młody 
Adam Mickiewicz... Kolegów z 
Józefowa to skojarzenie zdopin-
gowało do podjęcia decyzji, by 
zrobić  sobie powtórkę z twór-
czości Wielkiego Adama. Stojąc 
na brzegu Niemna, po stronie 
niegdyś carskiej Rosji, z trudem 
mogliśmy sobie wyobrazić, że 
jedynie nurt rzeki dzielił nas od 
Korony. Cóż, historia płata róż-
ne figle...

Kowieńskie spotkanie wzbo-
gaciło zarówno nas – gospoda-
rzy, jak i, mamy nadzieję, na-
szych gości o wiele wrażeń i 
miłych chwil.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego  

Oddziału ZPL

Tego roku Wilno miało swoją 
„Noc kultury” po raz dziewiąty. 
Jak podkreślali organizatorzy, w 
nocy z 19 na 20 czerwca odbyło się 
ponad 200 imprez, których orga-
nizatorami i uczestnikami – obok 
twórców z Litwy – byli goście z  
10 krajów.

Tłumy wilnian i gości stoli-
cy wypełniły ulice. Szacuje się, że 
w nocne miasto wyruszyło gru-
bo ponad sto tysięcy miłośników 
kultury i wesołej zabawy. Wielką 
atrakcją dla tych, którzy nie chcieli 
zmrużyć oka były otwarte tej nocy 
muzea, które nie tylko udostęp-

„Noc kultury”
niły dla zwiedzających stałe eks-
pozycje, ale też miały dodatkowe 
oferty. Warto wymienić Muzeum 
Sztuki Użytkowej – urządzono tu 
zaimprowizowaną pracownię re-
stauratorską: każdy przybyły mógł 
przyglądać się pracy mistrzów, któ-
rzy przedłużają i wręcz ratują życie 
dziełom sztuki.

Drugi rok z rzędu do Festiwa-
lu Kultury i Sztuki „Noc kultury” 
włącza się Dom Polski w Wilnie. 
Na ustawionej przy DP scenie za-
prezentowało się kilka zespołów, 
m. in. „Will‘n‘Ska”, „Kite Art” 
oraz Kapela Wileńska. 
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AMBASADOR JAROSŁAW CZUBIŃSKI PRZY POMNIKU W PONARACH
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fot. Paweł Stefanowicz

„KOTWICA” UŚWIETNIŁA SWYM WYSTĘPEM OTWARCIE WYSTAWY
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Festiwal zainaugurowa-
ny został Mszą św. w katedrze 
pw. Chrystusa Króla, którą od-
prawili emerytowany biskup 
Poniewieża Jonas Kauneckas 
(wygłosił on piękne, budują-
ce kazanie), ks. Ireneusz Szulc 
MSF z parafii Świętej Rodziny i 
Domu Zakonnego Misjonarzy 
Świętej Rodziny w Rzeszowie 
oraz miejscowi księża. Tego dnia 
obchodzono uroczystość Bożego 
Ciała oraz Dzień Ojca. Wspólną 
modlitwę uświetniły śpiewem 
chóry „Kantata” z Ciechanow-
ca  i „Sancta Familia” z Rzeszo-
wa oraz orkiestra dęta z Wasil-
kowa. Po Mszy św. wielobarwny 
korowód zespołów ruszył w kie-
runku Placu Wolności.

Festiwal w Poniewieżu w du-
żej mierze mógł się odbyć dzię-
ki przyjaźni i ścisłej współpra-
cy, która łączy Stowarzyszenie 
Polaków Kiejdan i Oddział ZPL 
„Lauda” z Danutė Kriščiūnienė 
– dyrektor szkoły dla niesłyszą-
cych i słabo słyszących w Ponie-
wieżu. Jest ona najaktywniej-
szym członkiem koła ZPL w 
Poniewieżu. O dostojne przyję-
cie zespołów zadbali Kazimierz 

Polski festyn w Poniewieżu

Duchowski oraz Giedrius Ma-
karevičius. 

Otwierając festiwal prezes 
Oddziału ZPL „Lauda” Ire-
na Duchowska oraz Danutė 
Kriščiūnienė życzyły wszyst-
kim jego uczestnikom miłych 
wrażeń i pięknych duchowych 
przeżyć. Szczególnie ciepło i ser-
decznie przemawiał do zebra-
nych emerytowany biskup Po-
niewieża Jonas Kauneckas. Nie 
zabrakło też życzliwych słów w 
powitaniu Gemy Jurgelevičienė 
– pomocnik posła na Sejm RL 
Povilasa Urbšysa, burmistrza 
Ciechanowca Mirosława Recz-

ko, starszego specjalisty Depar-
tamentu Oświaty Poniewieża 
Aušry Gabrėnienė, przewod-
niczącego oddziału Federacji 
Pokoju na Litwie Raimondasa 
Urbonasa i innych honorowych 
gości.

Na święto polskiej kultury 
do Poniewieża przybyli: Mar-
cin Kut – wójt gminy Wiśniowa 
z małżonką, Jan Ziarnik – wójt 
gminy Frysztak z małżonką, 
ks. Ireneusz Szulc z Rzeszowa, 
Wanda Gąsior – przewodnicząca 
Rady gminy Wiśniowa, Tomasz 
Garncarski – sekretarz gminy 
Frysztak z małżonką, Katarzyna 
Kostro – dyrektor DK w Czyże-
wie, Magdalena Stefanik – pre-
zes Stowarzyszenia  Promocji i 
Rozwoju Ziemi Frysztackiej, Ja-
nusz Zarszyński – dyrektor Ze-

społu Szkół w Stępinie (gmina 
Frysztak), Jolanta Zarszyńska – 
kierownik Biblioteki Publicznej 
we Frysztaku, poetki ze Strzyżo-
wa: Czesława Szlachta -Pytko 
oraz Urszula Rędziniak.

W maratonie popisów zespo-
łów artystycznych udział wzięły: 
orkiestry dęte z mażoretkami z 
Wasilkowa (kapelmistrz Adam 
Wolański), Hajnówki (kapel-
mistrz  Krzysztof Romaniuk), 
Czyżewa (kapelmistrz Cezary 
Witkowski), chóry parafialne 
św. Rodziny „Sancta Familia” 
z Rzeszowa (dyrygent Andrzej 
Szypuła, prezes   Barbara Ma-
twij) oraz św. Trójcy „Kanta-
ta” z Ciechanowca (organista 
Andrzej Niewiarowski), ze-
spół śpiewaczy „Raczkowia-
cy” z Raczek (kier. Stanisław 

Marciniak), ZPiT „Wisznia” 
z Wiśniowa (kier. Grzegorz 
Tomaszewski), zespół ludo-
wy „Twierdzanie” z Frysztaku 
(Magdalena Wiśniowska, Zbi-
gniew Gierut), kapela „Trzci-
nicoki” (kier. Stanisław Mar-
szałek), „Laskowianki” (kier. 
Elżbieta Bagińska), kapela 
muzyki ludowej „Nu i raun!” 
z Łotwy (kier. Aria Bergmane-
-Sprudża). Wystąpili też gospo-
darze: grupa Centrum Rehabi-
litacji Głuchych oraz uczniów 
szkoły niesłyszących i słabo 
słyszących (kier. Genovaitė 
Sipavičienė), zespoły tanecz-
ne „Liepsna” i „Selevy” (kier. 
Regina Liutkevičienė). War-
to odnotować, że impreza była 
tłumaczona i na litewski język 
migowy.

Organizatorzy festiwalu są 
wdzięczni sponsorom: SA „Li-
nas Agro” (Jorinta Zolubaitė), 
ZSA „Kalnapilis” – grupie 
„Tauro”, posłowi na Sejm RL 
P. Urbšysowi, salonowi „Pas 
Mariją”, dziennikowi ponie-
wieskiemu „Sekundė”, wy-
daniu „Akiratis”, przedsię-
biorstwom indywidualnym 
„Šasi”, „Sąvaržėlė”, „Kau-
kas”,  towarzystwu „Veiklios 
moterys” (wiceprezydent Valė 
Bilienė), spółkom „Officeday” 
i „Linkuvos mėsa”,  Poniewie-
skiemu Centrum Informacji 
Turystycznej, samorządowi 
Poniewieża, właścicielce „Jur-
gitos gėlių krautuvė/dirbtuvė” 
oraz dziękują właścicielce ka-
wiarni „Savas kampas” z Kiej-
dan Audronė Aleknienė za 
smaczne cepeliny.

Dzięki życzliwości i twórczej 
współpracy jakże wielu osób za-
równo z Polski, jak i Litwy pol-
ska kultura jest obecna na ziemi 
litewskiej.

W ramach Dni Kultury Polskiej na Żmudzi, 
7 czerwca odbył się II Festiwal Kultury 
Polskiej w Poniewieżu.

SZCZEGÓLNIE CIEPŁO 
I SERDECZNIE 
PRZEMAWIAŁ 
DO ZEBRANYCH 
EMERYTOWANY BISKUP 
PONIEWIEŻA JONAS 
KAUNECKAS
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POLSKI FESTYN ZGROMADZIŁ LICZNE RZESZE WIDZÓW
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Członkowie Kłajpedzkiego 
Oddziału Związku Polaków na 
Litwie wykorzystują każdą moż-
liwość, by uczestniczyć w impre-
zach i spotkaniach z rodakami z 
Macierzy, którzy przybywają do 
portowego miasta oraz starają 
się zademonstrować swą obec-
ność w mieście, gdzie mniejszo-
ści narodowe stanowią znaczny 
odsetek mieszkańców.

Prezes Oddziału Liulita 
Sulcienė, która od maja pełni 
te obowiązki (zastąpiła na tym 
stanowisku wieloletnią prezes 
Irenę Songin) doskonale rozu-
mie, że każdy kontakt z mową 
polską, kulturą, tradycjami jest 
bardzo ważny dla Polaków, któ-

Polskie akcenty  
nad litewskim Bałtykiem

rych losy zarzuciły nad litewski 
Bałtyk i są oderwani od zwar-
tego skupiska rodaków, jakim 
jest Wileńszczyzna. Szczegól-
nie dotyczy to młodego poko-
lenia, które na co dzień jest w 
litewskojęzycznym środowisku.

Przybliżaniu języka i pol-
skości w szerokim tego słowa 
znaczeniu służy działająca tu 
szkółka niedzielna „Płomy-
czek”. Działa przy niej zespół 
folklorystyczny, który jest wiel-
ką dumą Oddziału. Ostatnio, 
w pierwszych dniach czerwca, 
dziewczynki z niedzielnej szkół-
ki „Płomyczek” zaprezentowały 
krótki program muzyczny pod-
czas otwarcia wystawy fotogra-

ficznej ze Szczecina. Złożyły 
się na niego piosenki wykona-
ne pod akompaniament gitary. 
Należy odnotować, że młodzież 
wystąpiła w polskich strojach lu-
dowych, które Oddział otrzymał 
w darze. 

 Czerwiec zaowocował też 
bardzo interesującym spotka-
niem z rodakami z Macierzy 
na pokładzie żaglowca „Kapi-
tan Borchardt”. Byli to przed-
stawiciele Fundacji Rejsu Od-
krywców z Warszawy, która 
organizuje pełnomorskie rejsy 

na żaglowcach, na które zabie-
ra dzieci i młodzież będące pod 
opieką ośrodków opiekuńczo-
-wychowawczych, realizując w 
ten sposób długofalowy pro-
gram społeczny. Jak zaznaczy-
ła Agnieszka Maszewska z Fun-
dacji, jej celem jest promowanie 
modelu życia, w którym praca, 
współpraca, przyjaźń i odpowie-
dzialność są wartościami, zgod-
nie z dewizą: „Zrób coś dla sie-
bie, zrób coś dla innych”. Udział 
w rejsach jest dla dzieci nagrodą 
za np. lepsze wyniki w nauce i 

udział w  wolontariacie. Od maja 
2012 roku zorganizowanych zo-
stało 7 rejsów odkrywców i wzię-
ła w nich udział setka młodych 
ludzi. 3 czerwca wypłynęli w 
„Rejs Odkrywców – w czerwcu 
na Borchardtcie”. W tym rejsie 
wzięła też udział młodzież ze 
szkoły polonijnej, pochodząca 
z terenów Ukrainy i Białorusi, 
mająca polskie korzenie. Trasa 
rejsu: Gdańsk – Kłajpeda – Hel. 
Do Kłajpedy wpłynęli 5 czerw-
ca, a 6 mieli spotkanie z roda-
kami z Kłajpedzkiego Oddziału 
ZPL. Spędzili w litewskim por-
cie dwa dni. Nawiązano serdecz-
ne więzi przyjacielskie, które, 
jest nadzieja, zaowocują dal-
szymi kontaktami. M. in. pani 
Agnieszka obiecała wesprzeć 
szkółkę, przysyłając książki.

Członkowie szkółki nie-
dzielnej „Płomyczek” wzięli też 
udział w organizowanej przez 
Centrum Mniejszości Narodo-
wych w Kłajpedzie (owocnie 
współpracują z nim od wielu lat) 
imprezie „My – dzieci Europy”, 
która odbywała się w ramach 
Światowego Dnia Pielęgnowa-
nia Kultury. Impreza ta wień-
czyła projekt, który miał na celu 
pielęgnowanie twórczości ludo-
wej szkółek sobotnio-niedziel-
nych mniejszości narodowych, 
odrodzenie i ochronę ludowych 
tradycji, zaszczepianie miłości 
do narodowych piosenek, tań-
ców i muzyki. W świątecznej 
imprezie brały udział zespoły 
i soliści prezentujące ormiań-
ską, azerbejdżańską, białoruską, 
ukraińską i polską diasporę w 
portowym mieście.  
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ZESPÓŁ ZE SZKÓŁKI „PŁOMYCZEK”

Witamy wszystkich serdecznie! Sezon sportowy 
2014-2015 roku minął nam udanie. W tym roku Cen-
trum Sportowe ZPL ma zamiar wprowadzić pewne 
zmiany organizacyjne. Zmiany te będą dotyczyły se-
zonu sportowego 2015-2016. Mamy do omówienia 
szereg propozycji. Zapraszamy więc wszystkich ko-
ordynatorów drużyn do wzięcia udziału w założeniu 
jednostki prawnej „Centrum Sportowe ZPL”, która 
będzie zrzeszała wszystkie polskie drużyny oraz spor-
towców. Jak co roku, planujemy we wrześniu zorgani-
zowanie Festynu Sportowego ZPL. Chętnych wzięcia 
udziału w Festynie oraz sezonie sportowym 2015-
2016  prosimy o stawienie się w dniu 29 czerwca br. 
(poniedziałek) o godzinie 18.00 w holu Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

Zapraszamy!



25 czerwca - 1 lipca 2015 r., nr 25 (1166) www.zpl.lt6

Z potomkami laudańskiej 
szlachty spotkaliśmy się w mi-
niony weekend w wędziagol-
skim kościele pw. Świętej Trój-
cy. Były tu odprawiane Msze 
św. za zmarłych krewnych z 
rodzin Rotowtów i Lawdań-
skich. Obecnie większa część 
potomków tych rodzin miesz-
ka i pracuje w Kownie. Pozo-
stali rozrzuceni zostali po sze-
rokim świecie. Ojcowizną tych 
rodzin  jest wieś Sawaczany w 
parafii wędziagolskiej, a ich oj-
cowie i praojcowie są pocho-
wani w pobliskiej okolicy – w 
Piedziach.

Będąc na cmentarzu w Pie-
dziach zauważyliśmy, że prak-
tycznie na co trzecim znajdują-
cym się tu pomniku są jeszcze 
napisy w języku polskim. Po 
polsku pisane są też nazwiska 
i na obecnie stawianych, no-
wych pomnikach. Mówi to o 
polskim pochodzeniu ludzi, 
którzy tu mieszkali oraz o 
kontynuowaniu polskich tra-

Laudańska szlachta
dycji. Potwierdzają to również 
potomkowie obojga rodzin, 
którzy nie zapomnieli języka 
polskiego. Nie zapomnieli rów-
nież o tym, by na pomnikach 
umieścić szlacheckie herby: ro-
dziny Rotowtów – „Bończa” i 
Lawdańskich – „Jastrzębiec”. 
Najbardziej się o to troszczy-
ła, włożyła wiele pracy poszu-
kując korzeni rodziny i two-
rząc jej drzewo genealogiczne 
pani Halina Pečiulienė. To ona 
była też inicjatorką spotkania 
rodziny. Jest nam niezmiernie 
miło, że mamy w naszej kra-
inie takich ludzi jak pani Hali-
na, która troszczy się nie tylko 
o uporządkowanie ojcowizny, 
ale też o sprawy duchowe. Tak 
czyniąc daje piękny przykład 
młodzieży. Bo cóż może być 
bardziej cennego niż modli-
twa, pamięć o zmarłych, zain-
teresowanie tym, kim byli oj-
cowie i praojcowie. Właśnie w 
ten sposób jest chroniona pa-
mięć o laudańskiej szlachcie. 

Niedawno gościł w Wę-
dziagole dr Jan Skłodowski, 
który od lat zbiera materiał 
historyczny o rodakach  po-
chowanych na różnych cmen-
tarzach na Litwie. Za jego na-
mową odwiedzili nas również 
przedstawiciele Sejneńskiego 
Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami na czele z wiceprze-
wodniczącym Towarzystwa 
Jarosławem Domosławskim. 
Działa ono przy Muzeum Zie-
mi Sejneńskiej.

Po zapoznaniu się, nawią-
zaliśmy ciekawą rozmowę. 
Słuchaliśmy opowiadania go-
ści o historii Ziemi Sejneń-
skiej, o istniejących tam muze-
ach, zabytkach historycznych, 
o działalności Towarzystwa 
mającego na celu zachowanie 
zabytków historycznych dla 
przyszłych pokoleń. 

Do zebranych zwrócił się 
dr Jan Skłodowski. Zachę-

Muzealnicy z Ziemi  
Sejneńskiej w Wędziagole

cał on do nawiązania ściślej-
szych wzajemnych kontak-
tów, przypomniał o tym, że 
nasze kraje  łączy wspólna hi-
storia Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów. W tym okresie 
nasi przodkowie razem two-
rzyli i walczyli. Musimy więc 
zachować pamięć historycz-
ną, wspólnie upamiętniać 
znanych ludzi, wydarzenia i 
znaczące daty.

Wędziagolanie z kolei opo-
wiedzieli o swojej działalności 
tu, pod Kownem, na  Laudzie. 
Goście cieszyli się, że miesz-
kający tu rodacy pamiętają o 
swoich korzeniach, kulturze. 
Umówiliśmy się, że w przy-
szłym roku zorganizujemy w 
Wędziagole wspólną imprezę 
kulturalną. 

Rodacy z Ziemi Sejneń-
skiej serdecznie zapraszali 
nas w gościnę, obiecali poka-
zać ten region.

Dzwonnica w wędziagol-
skiej parafii pw. Świętej Trój-
cy została zbudowana w 1782 
roku. Świadczy o tym wy-
ryta na futrynie drzwi data. 
Dzwonnica jest drewniana, o 
dwóch kondygnacjach. Jej wy-
sokość wynosi 9 metrów, zaś 
szerokość i długość – po 5 me-
trów. Ściany są wykonane z so-
snowych bierwion, zaś funda-
ment – z kamieni. Na dachu z 
cynkowanej blachy – metalowy 
krzyż. Dzwonnica stoi na skra-
ju kościelnego dziedzińca, przy 
głównych wrotach. Do dzwo-
nów można dotrzeć wspinając 

Wędziagolskie dzwony
się po stromych drewnianych 
schodach.

Dzwony są trzy. Najwięk-
szy waży 800 kilogramów, spre-
zentowała go kościołowi dobro-
dziejka parafii, szlachcianka 
Teresa Kaszewska. Dzwon ten 
jest dedykowany św. Janowi 
Chrzcicielowi. Średni dzwon 
waży 480 kilogramów. Spre-
zentował go parafii szlachcic, 
dobrodziej Michał Kaszewski. 
Dzwon ten upamiętnia św. Mi-
chała Archanioła. Niestety, jest 
on pęknięty i od dawna nie uży-
wany. Mały dzwon waży 320 
kilogramów. Został odlany w 

Królewcu, w 1721 roku i prze-
znaczony dla uczczenia śś. apo-
stołów Piotra i Pawła. Obecnie, 
z powodu pęknięcia centralnej 
belki, na której zawieszone są 
dzwony, używa się ich rzadko i 
robi się to z wielką ostrożnością.

W czasie wojny dzwony były 
zdjęte z dzwonnicy i ukryte – za-
kopano je na dziedzińcu kościo-
ła. Obawiano się, by  niemiec-
cy żołnierze nie wywieźli ich do 
Niemiec.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

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 
sierpień będzie trwała do 22 lipca. 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. 
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RODACY Z ZACIEKAWIENIEM SŁUCHALI OPOWIADAŃ O HISTORII WĘDZIAGOLSKIEGO KOŚCIOŁA
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 

członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na 
łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyra-
zy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też 
dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagaze-
ta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

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

 Z okazji 60. Urodzin Wassy TRIMAJŁOWEJ  
moc najserdeczniejszych życzeń: wszelkiej 
pomyślności, dobrego zdrowia, szczęścia, 
satysfakcji z pracy oraz zrealizowania 
marzeń i wiary w lepsze jutro

składają członkowie Wisagińskiego Oddzia-
łu ZPL

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); 
kod ZPL – 190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)
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