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Polska pieśń na  
Ziemi Trockiej
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WYSTĘP ŁĄCZONEGO CHÓRU

HISTORIA LUBI SIĘ  
POWTARZAĆ?
Miniony poniedziałek i wtorek 
prezydent Polski Bronisław Ko-
morowski spędził na Łotwie i Li-
twie. W Rydze miał spotkanie z 
prezydentem Andrisem Berzin-
sem i brał udział (otrzymał go 
też w prezencie) w prezentacji 
niecodziennego wydania –  re-
produkcji albumu „Terra Mariana 
1186-1888” zawierającego m. in. 
materiał historyczny o Inflantach. 
U schyłku XIX wieku był przygo-
towany z inicjatywy hrabiny Marii 
Przeździeckiej.

W kolejnym dniu swojej wizyty w 
republikach bałtyckich, Bronisław 
Komorowski zawitał do Kowna, 
gdzie nadany mu został tytuł dok-
tora honoris causa Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego za „umacnia-
nie demokracji, rozwój dobrych 
stosunków między Polską i Litwą 
oraz pielęgnowanie wartości kul-
tur narodowych”. 
O ile na Łotwie był podejmowa-
ny przez prezydenta, to na Litwie 
początkowo żaden z przedstawi-
cieli najwyższych władz nie chciał 
znaleźć czasu na spotkanie z pre-
zydentem Polski. Pani prezydent 

nie była obecna w kraju, zaś prze-
wodnicząca Sejmu i premier ogło-
sili, że są zajęci sprawami z wła-
snego podwórka: ostatni dzień 
wiosennej sesji parlamentu i spię-
trzenie ważnych spraw, wydawa-
ły się być arcyważną przyczyną, 
która nie pozwoliła im na powi-
tanie głowy sąsiedniego państwa 
– strategicznego partnera, który 
akurat otrzymał (ironia losu!) ho-
norowy tytuł  m. in. za „rozwój do-
brych stosunków między Polską i 
Litwą”. A może pani Graužinienė 
i pan Butkevičius tak się obwa-
rowali „ważnymi sprawami”, by 

uniknąć niezręcznej sytuacji, jaka 
mogła się wytworzyć po debatach 
w Sejmie, który tego samego dnia 
miał mieć na wokandzie projekt 
Ustawy o oryginalnej pisowni na-
zwisk. Przed pięciu laty, podczas 
wizyty na Litwie śp. prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego akurat ta 
ustawa była tematem obrad i zo-
stała większością głosów odrzu-
cona. Różnica scenariusza wy-
darzeń polega jedynie na tym, że 
wówczas była to inicjatywa kon-
serwatysty Kubiliusa, zaś obec-
nie – tandemu socjaldemokratów 
Kirkilas-Šiaulienė. Jednak, na 

szczęście, premier znalazł czas, 
by wpaść do Kowna i  osobiście 
złożyć gratulacje Bronisławowi 
Komorowskiemu z okazji nadania 
honorowego tytułu doktora hono-
ris causa Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego. I, jak się okazało, nie 
musiał zbytnio się śpieszyć z po-
wrotem do Wilna, bowiem Sejm – 
inicjatorką takiej decyzji była jego 
przewodnicząca – zrezygnował 
z omawiania Ustawy o oryginal-
nej pisowni nazwisk, odkładając 
sprawę do kolejnej – jesiennej se-
sji. W ten sposób zręcznie omi-
nięto możliwą powtórkę z historii.

Tradycyjny Festyn Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, polska  pieśni!” wędrujący co roku do innej miej-
scowości rejonu, w dniu 24 czerwca br. odbył się w Połukniu. Właśnie do tej miejscowości w dniu parafialnego 
odpustu przybyły polskie zespoły działające w rejonie trockim oraz goście, by tańcem i piosenką zademonstro-
wać szacunek i miłość do ojczystej kultury, tradycji, które są żywe i pielęgnowane na tej ziemi.
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SOLIDARNOŚĆ  
MIEJSCOWYCH  
POLAKÓW
Inaugurację święta, które ogar-
nęło całe osiedle, poprzedził 
przemarsz uczestników Festy-

Polska pieśń na Ziemi Trockiej – uczta pieśni i tańca

nu –  zespołów artystycznych 
działających w rejonie trockim 
– do miejscowego kościoła pw. 
św. Jana Chrzciciela. Tam Mszę 
św. celebrował proboszcz ks. Ta-
deusz Švedavičius. Po nabożeń-

stwie barwny korowód na czele 
z orkiestrą znów ruszył ulicami 
osiedla, zapraszając mieszkań-
ców i gości na święto rodzimej 
kultury.

Organizatorem Festynu Kul-
tury Polskiej Ziemi Trockiej 
„Dźwięcz, polska pieśni!” jest 
Trocki Oddział Rejonowy ZPL, 
którego prezes, wicemarszałek 
Sejmu RL z ramienia AWPL, Ja-
rosław Narkiewicz niezmiennie 
pełni rolę gospodarza imprezy. 

W przygotowaniu 24. Festy-
nu, którego miejscem przepro-
wadzenia stało się Połuknie, 
udział brały: miejscowe koło 
ZPL (prezes Renata Joknienė); 
urząd gminy (starościna Maria 
Gołubowska) oraz polska szko-
ła średnia (dyrektor Agnieszka 
Sakowicz).

– Dziękuję za to, że jesteście, 
i że przybyliście na Festyn, aby 
podarować nam ucztę pieśni i 
tańca oraz podzielić się dobrym 

nastrojem – podczas otwarcia 
imprezy mówił Jarosław Nar-
kiewicz,  zapraszając na scenę 
przedstawicieli władz rejonu, 
radnych z ramienia Akcji Wy-
borczej Polaków na Litwie i pre-
zesów poszczególnych kół ZPL 
w rejonie trockim. 

Zabierając głos, mer rejonu 
trockiego Edita Rudelienė po-
chwaliła polską mniejszość na 
Litwie za dobre zorganizowanie 
i aktywną działalność.

– Polska wspólnota narodo-
wa na Litwie jest dobrym przy-
kładem współpracy, porozumie-
nia i świętowania – powiedziała 
mer. 

Wicemer Maria Pucz prze-
kazała zebranym życzenia od 
przewodniczącego AWPL, eu-
roposła Waldemara Tomaszew-
skiego oraz złożyła życzenia dla 
solenizantów – wszystkich Janin 
i Janów, którzy tego dnia obcho-
dzili imieniny. 

FESTYN  
ZGROMADZIŁ  
PRAKTYCZNIE WSZYSTKIE 
POLSKIE ZESPOŁY 
ARTYSTYCZNE  
DZIAŁAJĄCE  
W REJONIE TROCKIM

Rokrocznie wędrujący po trockim rejonie 
festyn „Dźwięcz, polska pieśni!” w tym 
roku przybył do Połuknia. Odbył się w 
uroczystość św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca, 
w dniu parafialnego odpustu miejscowości.
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UCZESTNICY ŚWIĘTA ZE STARYCH TROK

PRZEMARSZ PRZEZ OSIEDLE
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Polska pieśń na Ziemi Trockiej – uczta pieśni i tańca

Chociaż Festyn jest rado-
snym świętem, jednak nie za-
brakło podczas jego inaugura-
cji cienia smutku. Powodem do 
takiego nastroju posłużył fakt, 
iż nad polską szkołą średnią w 
Połukniu, na której dziedziń-
cu odbywało się święto, zawi-
sło zagrożenie: reorganizacja 
do placówki realizującej pro-
gram nauczania podstawowe-
go. Właśnie dlatego wicepre-
zes Związku Polaków na Litwie 
Edward Trusewicz, nawiązując 
do minionych wyborów samo-
rządowych w rejonie trockim, 
wyraził nadzieję, że nowo wy-
brane władze nie będą reali-
zowały zamiaru zdegradowa-
nia polskiej szkoły średniej do  
podstawowej. Na te słowa za-
reagowała mer rejonu Edita 
Rudelienė, która zaznaczyła, 
że nigdy nie była nieżyczliwie 
nastawiona do polskiej wspól-
noty, zawsze współpracowała 
z nią i pomagała miejscowym 
Polakom. 

Odchodząc od smutnych 

spraw, warto odnotować, że 
społeczność Połuknia ma po-
wody do dumy: polska szkoła 
średnia obchodzi w tym roku 
znamienny  jubileusz – 100-le-
cie powstania. Główne obcho-
dy jubileuszowe są zaplanowane 
w nowym roku szkolnym, na-
tomiast z okazji Festynu spo-
łeczność szkolna przygotowa-
ła wystawę obrazującą historię 
działalności placówki. Wielu 
gości, oglądając plansze z ar-
chiwalnymi zdjęciami, odnaj-
dywało na nich swoich znajo-
mych, przyjaciół, krewnych, czy 
też siebie.

Gratulacje dla uczestników 
Festynu przesłał również Lon-
gin Komołowski, prezes Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”, 
które wspólnie z samorządem 
rejonu trockiego jest sponsorem 
tego dorocznego święta Ziemi 
Trockiej.

IMPONUJĄCY KONCERT  
I MIŁE SPOTKANIA
„Nie zdradzę nigdy swojego 
miasteczka, choćby mi w pała-
cach pozwolono mieszkać. Bo 
kocham je szczerze – łąki w krąg 
pachnące i malowniczą Łukną, 
i stawem skrzeczące” – Renata 
Joknienė, prezes koła ZPL w Po-
łukniu, strofami z wiersza Bar-
bary Sidorowicz (śp. miejscowej 
nauczycielki i poetki) zainau-
gurowała artystyczną część im-
prezy. 

24. Festyn Kultury Polskiej 
Ziemi Trockiej stał się wspania-
łą prezentacją dorobku polskich 

zespołów działających w róż-
nych miejscowościach rejonu. 
Galowy koncert został zainau-
gurowany wystąpieniem łączo-
nego chóru, którym podczas wy-
konywania kolejnych utworów 
dyrygowali – Walentyna Tru-
sewicz, Renata Joknienė, Lilia 
Kieras oraz Włodzimierz Sa-
szenko. Następnie każdy zespół 
przedstawił własny repertuar. 
Brzmiały polskie pieśni ludowe 
oraz utwory o Ziemi Wileńskiej 
i Trockiej. 

Festyn zgromadził praktycz-
nie wszystkie polskie zespoły ar-
tystyczne działające w rejonie 
trockim, a także gości: zespół 

karaimski z Trok, rosyjski – „Za-
bawa”, góralską kapelę „Jaworo-
we skrzypce” z Polski oraz „Lid-
czianka” i „Lalki Corporation” 
z Białorusi.

Na święto ojczystej kultury 
złożył się nie tylko koncert ze-
społów, stworzyło ono okazję do 
spotkania w gronie znajomych 
i przyjaciół, do wspomnień i 
serdecznych rozmów rodaków. 
Młodzież wesoło się bawiła w 
takt melodii rozbrzmiewających 
ze sceny, zaś starsi oglądali wy-
stawę, wspominali dawne cza-
sy i szczerze się śmieli z żartów 
Wincuka (Dominika Kuzinie-
wicza), który pełnił rolę konfe-

ORGANIZATOREM  
FESTYNU  
KULTURY POLSKIEJ ZIEMI 
TROCKIEJ „DŹWIĘCZ, 
POLSKA PIEŚNI!” JEST 
TROCKI ODDZIAŁ 
REJONOWY ZPL

ransjera. Festynowi towarzyszył 
kiermasz. Najbardziej oblegane 
były stoiska – zaimprowizowa-
ne warsztaty. U Alvydasa Griš-
kevičiusa można było nie tylko 
kupić tradycyjne wileńskie pier-
niki, ale też własnoręcznie ude-
korować je kolorowym lukrem. 
Z kolei krawcowa ze Starych 
Trok Łucja Pawłowska zorga-
nizowała szkołę szycia – dzie-
ci mogły wykonać np. pluszowe 
zabawki-koty.

– Szyję od ponad dwudzie-
stu lat. Moją pasją jest tworze-
nie różnych zabawek. Znala-
złam w Internecie szablony 
do wykonania kota, przy-
gotowałam wzorce, myśla-
łam, że dzieciom spodoba się 
taka twórczość. Jak się oka-
zało, większym zainteresowa-
niem robótki cieszyły się nie 
tyle wśród dziewczynek, co 
ich mam, które pewnie przy-
pomniały sobie dzieciństwo – 
dzieliła się swoimi spostrzeże-
niami pani Łucja.

*** 

W Festynie udział wzię-
ły następujące zespoły z rejo-
nu trockiego: „Połuknianie” 
(kier. Iwona Grigienė, Rena-
ta Joknienė); „Strumyk” (kier. 
Renata Joknienė); „Stare Tro-
ki”, „Tęcza” (kier. Lilia Kie-
ras); „Gaik” (kier. Włodzi-
mierz Saszenko); „Biedronka” 
(kier. Iwona Bujnowska); 
„Landwarowianie” (kier. Wa-
lentyna Trusewicz); trio „Han-
ki” (kier. Renata Joknienė ); 
„Cantemus” i „Rendez-vous” 
(kier. Bożena Bielak); „Zaba-
wa” (kier. Dariusz Niedźwiec-
ki); „Troczanie” (kier. Bożena 
Bielak i Władysław Niedźwiec-
ki).
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NA SCENIE – GOSPODARZE FESTYNU

UCZESTNICY ŚWIĘTA OGLĄDALI WYSTAWĘ Z HISTORII SZKOŁY
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Sobotnio-niedzielna szkół-
ka języka i kultury polskiej 
„Uśmiech”, działająca w Tur-
montach jest najdalej wysunię-
tą placówką polską na Litwie. 
Działa ona w ramach Jezioro-
skiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie. 
Właśnie w siedzibie oddziału 
(która znajduje się w Turmon-
tach) odbywają się zajęcia.

O założenie szkółki i zapew-
nienie jej odpowiednich warun-
ków do pracy od lat dbała wie-
loletnia prezes oddziału pani 

Uroczystość w szkółce „Uśmiech”

W dniach 4 i 5 lipca odbędzie 
się XXVII Zlot Turystyczny Pola-
ków na Litwie. Miejsce imprezy: 
wieś Abiełoragi w gminie kołty-
niańskiej rejonu święciańskiego. 

Organizatorzy zapraszają zor-
ganizowane drużyny o minimal-
nym składzie: czworo dziewcząt 
i czterej chłopcy. Wszyscy uczest-
nicy powinni w trybie obowiązko-
wym zarejestrować się. Będzie to 
można zrobić już od godziny 7.00 
w pierwszym dniu, czyli 4 lipca, w 
sobotę. Po uiszczeniu opłaty w wy-
sokości 2 euro, każdy z przybyłych 
otrzyma specjalną opaskę, która 
będzie służyła jako przepustka na 
terenie obozowiska zlotowiczów.

Uroczyste otwarcie zlotu oraz 
tradycyjna prezentacja drużyn 
rozpocznie się o godz. 10.00 w 
sobotę. Kolejno na uczestników 
zlotu będą czekały zawody i kon-
kursy: sztafeta sportowa, konkurs 
wiedzy o Wileńszczyźnie, bieg na 
orientację, konkurs kucharski i 
artystyczny. Wieczorem, o godz. 
20.00 odbędzie się konkurs twór-
czości amatorskiej, podczas które-

XXVII Zlot Turystyczny Polaków na Litwie

Weronika Bogdanowicz. To 
ona potrafiła namówić młodą 
nauczycielkę Annę Łotoczko-
Sukielienė, by podjęła się obo-
wiązku prowadzenia zajęć z miej-
scowymi dziećmi i młodzieżą.

Pani Anna kieruje „Uśmie-
chem” od sześciu lat. W minio-
nym roku szkolnym na zajęcia z 
języka i kultury polskiej zapisa-
ło się 17 osób. Na uroczystości 
ostatniego dzwonka gratulacje z 
okazji pomyślnego zakończenia 
kolejnego roku nauki, nauczyciel-
ka składała dla dwunastu swoich 

podopiecznych. Najmłodszymi 
uczniami są trzecioklasiści. Dzie-
ci i młodzież uczęszczają na zaję-
cia w ciągu kilku lat. Tego roku 
jej absolwentem, który już się po-
żegnał z kolegami i otrzymał na 
pamiątkę drobny upominek jest 
Marius Bukauskas. Marius, za-
chęcony przez obecną prezes od-
działu panią Teresę Narkevičienė, 
ma zostać członkiem miejscowe-
go koła ZPL. 

Uczniowie szkółki, którzy 
pobierają naukę w litewskiej 
szkole i obcują na co dzień w ję-

zyku rosyjskim i litewskim, wła-
śnie na zajęciach, które odbywają 
się dwa razy tygodniowo, pozna-
ją język i kulturę polską, śpiewa-
ją polskie piosenki i tańczą tańce 
ludowe. Aktywnie uczestniczą 
też w życiu miejscowej parafii – 
podczas niedzielnych Mszy św., 
odprawianych w kościele w Tur-
montach, to właśnie oni czyta-
ją po polsku Pismo Święte. Jak 
wspomina nauczycielka, pięknie 
śpiewali też  po polsku psalmy na 
Święta Wielkanocne.

Wielką atrakcją i niezastąpio-

ną praktyczną lekcją języka pol-
skiego jest dla uczniów szkółki 
możliwość wyjazdu na kolonie do 
Polski. Wracają z Macierzy nie 
tylko z poszerzoną wiedzą o pol-
skiej kulturze, historii, bogatszym 
zasobem słów, ale też z adresami 
przyjaciół, do których piszą listy. 
I, jak zaznacza pani Anna, wła-
śnie to dopinguje do korzystania 
ze słowników, poznawania no-
wych wyrazów, zwrotów…

Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego stała się mi-
łym świętem, podczas którego 
nie zabrakło piosenek i tańców, 
kwiatów oraz słodkiego poczę-
stunku – pysznych bułeczek i 
lodów, o które zadbała pani pre-
zes oddziału. Z kolei kierownik 
szkółki pani Anna Łotoczko-
Sukielienė upiekła tort. Tak tra-
dycyjnie żegna co roku swych 
uczniów. Urodzinom i świętom 
też towarzyszy ten smakołyk.

Na uroczystości  był też 
obecny wiceprezes oddziału Raj-
mund Małachowski oraz prezes 
koła w Tylży pan ????Obole-
wicz. Przyszła też złożyć gra-
tulacje swemu wychowankowi 
Mariusowi pani Jelena Bogo-
molnikowa – kierownik DK w 
Turmontach. Zarówno Marius, 
jak i inne dzieci, którymi opie-
kuje się pani Jelena,  byli i są pil-
nymi uczniami polskiej szkółki.

Nauczycielce wielką przy-
jemność sprawiły swoim przy-
byciem również byłe uczenni-
ce. To, że odwiedzają szkółkę, 
swoich kolegów świadczy o tym, 
że więzy, które ich połączyły są 
naprawdę mocne.

go członkowie drużyn będą mo-
gli zaprezentować swe talenty. O 
godz. 22.00 rozpocznie się zaba-
wa, która ma potrwać, jak anonsu-
ją organizatorzy, do białego rana. 

W drugim dniu zlotu, w nie-
dzielę, odbędzie się sztafeta tury-
styczna oraz tradycyjny konkurs 
na najlepszą zagrodę zlotu. Pod-
sumowanie imprezy oraz wręcze-
nie nagród i uhonorowanie zwy-
cięzców nastąpi w niedzielę, o 
godz. 14.00. Wszelkiej informa-
cji na temat imprezy można za-
sięgnąć u komendanta tegorocz-
nego zlotu Zbigniewa Głazki (tel. 
868227547) oraz Katarzyny Kuc-
kiewicz (tel. 868260144).

Impreza jest współfinansowa-
na ze środków MSZ RP w ramach 
konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polaka-
mi za granicą w 2015 r.”.

Sponsorami imprezy są: Zwią-
zek Polaków na Litwie, Akcja Wy-
borcza Polaków na Litwie, radni 
m. Wilna oraz Dom Kultury Pol-
skiej w Wilnie.
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Tradycyjne spotkanie ab-
solwentów pierwszej powo-
jennej polskiej szkoły średniej 
– słynnej „Piątki” – obecnie 
noszącej imię Joachima Le-
lewela – tego roku miało nie 
tylko wspominkowy charakter. 
Raczej wręcz odwrotnie: wspo-
minając lata swojej nauki, star-
sze roczniki szkoły na Antoko-
lu zastanawiały się nad tym, 
jak pomóc, jak zaradzić temu, 
by ta wileńska polska szkoła 

Zatroskani losem „Lelewela”
nie została zdegradowana do 
roli podstawówki. Właśnie 
tak zadecydował na ostatnim 
swoim posiedzeniu stołeczny 
samorząd, kiedy podczas gło-
sowania w sprawie zezwole-
nia szkole na kontynuowanie 
procesu akredytacji na gimna-
zjum, większością jednego gło-
su (którym okazał się akurat 
głos mera miasta Remigijusa 
Šimašiusa) postanowił, że od 
września br. szkoła nie będzie 

miała prawa do prowadzenia 
klas 11 i 12. Decyzja została 
podjęta nawet wbrew prośbie 
Ministerstwa Oświaty i Nauki, 
by nie podejmowano ostatecz-
nych decyzji przed rozpatrze-
niem poprawek do Ustawy o 
oświacie. Decydenci od oświa-
ty poganiani terminami i oble-
gani przez zdesperowane ze-
społy szkół, które nie zdążyły 
(z różnych powodów) z akre-
dytacją, poczynili szereg kro-

ków, które sytuację z możliwo-
ścią akredytacji, powstaniem 
tzw. długich gimnazjów osta-
tecznie zagmatwały. Czy z tego 
powodu mają jednak ucierpieć 
dzieci? Właśnie dbając o inte-
resy  dzieci i młodzieży, któ-
rzy podjęli naukę w szkole im. 
J. Lelewela oraz chcąc pomóc 
dyrekcji i społeczności szkol-
nej w obronie swoich intere-
sów, absolwenci szkoły złożyli 
swe podpisy pod listem skiero-
wanym do  najwyższych władz 
Litwy i Polski. Czy i jak zare-
agują na wołanie o pomoc w 

sprawie zachowania najstarszej 
polskiej szkoły średniej okaże 
się w najbliższym czasie. Tego-
roczne wakacje nie dla wszyst-
kich będą okresem beztroskie-
go odpoczynku. Przyczyniła się 
do tego m. in. postawa władz 
oświatowych zarówno samo-
rządowego jak i ministerialne-
go szczebla, które nie potrafiły 
w procesie przeprowadzania 
reformy znaleźć rozwiązań, 
nie utrudniających pobiera-
nia nauki w języku ojczystym 
dla uczniów szkół mniejszości 
narodowych. 

Ostatni dzień pracy Sejmu 
na wiosennej sesji (30 czerwca), 
budził wiele emocji i oczekiwań. 
Obok takich spraw, jak przedłu-
żenie ulgowego podatku VAT na 
ogrzewanie (będziemy go mieli 
do końca 2016 roku), czy zwro-
tu uszczuplonych w latach kryzy-
su emerytur i gaż (będą stopnio-
wo zwracane) znalazły się dwa 
tematy o tzw. polskim charakte-
rze, których podejmowanie i pró-
ba rozwiązania przez hurra pa-
triotów litewskich nazywane są 
ustępstwami na rzecz Polaków, 
czy wręcz zdradą litewskiego ję-
zyka i fiaskiem reorganizacji sys-
temu szkolnictwa.

Chodzi mianowicie o po-
prawki do artykułu 41 Ustawy 
o oświacie oraz przyjęcie Ustawy 
o oryginalnej pisowni nazwisk. 
Tę ostatnią zostawmy na koniec, 
bowiem temat ten urósł na Li-
twie do jakiegoś potwora, z któ-
rym nikt nie może (a może jednak 
nie chce) dać rady.

Wracając do tematu popra-
wek do Ustawy o oświacie, nale-
ży stwierdzić, że zapowiedziane 
przez decydentów zmiany w sys-
temie reorganizacji, akredytacji 
na gimnazja szkół średnich zo-

stały wprowadzone. Prawda, zre-
zygnowano z pomysłu udzielania 
tymczasowych licencji na prowa-
dzenie średniego nauczania, w za-
mian  przedłużając termin istnie-
nia szkół średnich do września 
2017 roku, czyli o dwa lata.

Jako społeczność polska mo-
żemy mieć satysfakcję: upór, pro-
testy, solidarność nasza w sprawie 
obrony statusu szkół średnich od-
niosły zwycięstwo. Wspólny front 
środowisk szkół, radnych samo-
rządów i posłów na Sejm z ramie-
nia AWPL, nieobojętna postawa 
polityków z Macierzy i nawet z 
Parlamentu Europejskiego,  najwi-
doczniej odniosły skutek. Nie mó-
wiąc tego wprost, że zadośćuczy-
niono naszym postulatom, raczej 
akcentując, że również litewskie 
szkoły mają trudności ze zmianą 
struktury, decydenci od oświaty 
przekonali Sejm, by głosował za 
poprawkami do artykułu 41 Usta-
wy: 78 posłów opowiedziało się 
„za”, tylko 4 było przeciwko i 8 
powstrzymało się od głosu.

Teraz mamy dwa lata, by 
zagrożonych 17 polskich szkół 
średnich zarówno w Wilnie, jak 
i rejonie wileńskim, trockim i so-
lecznickim uzyskało status gim-

nazjum. W tej liczbie szkoła im. 
Lelewela, co do której wileński 
samorząd wydał pośpieszny wer-
dykt, przypuszczając widocznie, 
że termin reorganizacji może zo-
stać przedłużony, więc utrudnił 
dla tej placówki proces akredyta-
cji na gimnazjum. Cóż, stoczymy 
jeszcze jedną dodatkową walkę i, 
najprawdopodobniej, uratujemy 
od likwidacji tę pierwszą polską 
szkołę średnią w powojennym 
Wilnie.

Tak jakoś nam się układa w 
tej części Europy, że każda spra-
wa, decyzja, rozwiązanie proble-
mu, najczęściej nie są załatwiane 
w normalnym trybie, tylko o nie 
trzeba „walczyć”. Ta „walka” to-
warzyszy praktycznie całej powo-
jennej historii społeczności pol-
skiej na Wileńszczyźnie. Sięgając 
pamięcią do połowy lat 60. przy-
pominam „walkę” o zachowanie 
polskiej szkoły na Śnipiszkach – 
nr 19 (dziś, po upływie pół wie-
ku, znów jest powtórka: walczy-
my o akredytację na gimnazjum 
tejże szkoły, noszącej dziś imię 
Władysława Syrokomli). W la-
tach 70. była walka o wzmocnio-
ne nauczanie języka litewskiego 
w polskich szkołach (odpowied-

nie podręczniki, słowniki, ilość 
lekcji). Akurat władza Litwy Ra-
dzieckiej nie bardzo chciała, nas, 
Polaków uczyć litewskiego – górą 
był wszechobecny rosyjski. Mi-
jały lata, a my „walczyliśmy” o 
możliwość składania egzaminów 
wstępnych na studia w języku oj-
czystym, polskie grupy na uczel-
niach, potem przyszła kolej na 
polskie przedszkola…

Historia tak się układała, że 
coś z tych wywalczonych praw 
traciliśmy (egzaminy w języku 
ojczystym, polskie grupy), a coś 
zyskiwaliśmy – np. filię polskiej 
uczelni na Litwie. Powstaje jed-
nak pytanie: dlaczego od 25 lat 
będąc obywatelami demokra-
tycznego, a od ponad 10 rów-
nież członka Unii Europejskiej, 
państwa musimy ciągle o coś wal-
czyć. Nieważne nawet, że osiąga-
my zwycięstwa: termin walka za-
kłada pojęcie wroga. Jak to jest na 
Litwie, że komuś zależy, by tych 
wrogów nie ubywało. Zadają so-
bie to pytanie również niektórzy 
Litwini. Niestety, tak jak i my, sta-
nowią mniejszość.

Tak jest w kwestii oryginalnej 
pisowni nazwisk. Powiedzieć, że 
temat ten u większości wywołu-
je już alergię, to chyba za mało. 
Sprawa wprowadzenia do syste-
mu zapisywania nazwisk trzech 
liter z alfabetu łacińskiego urosła 
na Litwie nieomalże do dylematu 
hamletowskiego („być albo nie 
być” językowi litewskiemu, czy 
wręcz Litwie), staje się już nawet 
nie tragiczną lecz śmieszną. 

Przygotowana przez socjalde-
mokratów wersja ustawy o moż-
liwości posiadania prawa przez 
wszystkich obywateli zapisywa-
nia swoich nazwisk z literami q, 
x oraz w, mało, bardzo mało, dla 
nas, Polaków, coś zmieni. Bowiem 
liter q i x praktycznie w polskich 
nazwiskach nie ma. Cóż, podwój-
ne „w” w tradycyjnych końców-
kach „wicz” będziemy mieli, ale 
najprawdopodobniej będzie to 
„wic” – więc nadal będzie to po-
mieszanie z poplątaniem. Tym 
większe, że każdy, kto zechce to 
wymarzone „w” wpisać sobie do 
dokumentu, powinien przedsta-
wić pierwowzór. A więc najpraw-
dopodobniej dokument wydany 

co najmniej przed 76 laty. Czy 
każdy Polak na Litwie takowy po-
siada? Owszem, są archiwa, me-
tryki kościelne – będziemy szuka-
li. Będziemy też musieli ponieść 
koszta uzyskania archiwalnych 
dokumentów i wymiany na nowe. 
Dla jednej literki „w”.

Prawda, Państwowa Komisja 
Języka Litewskiego, obstaje przy 
tym, że nawet to nieszczęsne „w” 
nam, Polakom – obywatelom Li-
twy, nie należy. Jest przywilejem 
wyłącznie „nowych” obywateli 
lub żon zagraniczniaków oraz ich 
dzieci. Projekt Kirkilasa-Šiaulienė 
rozpatrzony przez sejmowy Ko-
mitet Prawa i Praworządności 
wbrew wnioskom wspomnianej 
komisji zakłada, że wszyscy oby-
watele mają mieć jednakowe pra-
wo do używania tych trzech li-
ter. Jednak Sejm znów odroczył 
termin głosowania, które miało 
zadecydować, czy projekt socjal-
demokratów stanie się Ustawą. 
Przedtem Sejm miał jeszcze się 
ustosunkować do projektu posła 
V. Stundysa (zakłada on tzw. ło-
tewski wariant – wpis nazwiska w 
oryginale na drugiej stronie, coś 
w rodzaju „pocieszenia”), który 
jakoś „umknął” z pola widzenia 
Komitetu Prawa i Praworządno-
ści, co sprawiło, że kwestia zosta-
ła odłożona na ostatni dzień, a w 
wyniku – na jesienną sesję par-
lamentu. Posłowie głosowali w 
sprawie rozpatrywania projektu 
dość „ciekawie”: 61 wstrzyma-
ło się od głosu, „za” wypowie-
działo się 25 i 29 było przeciw-
ko. Te  61 wstrzymujących się od 
głosu najwięcej daje do myślenia: 
czyżby obawiali się, że powtórzy 
się scenariusz sprzed pięciu lat i 
znów podczas wizyty prezyden-
ta Polski na Litwie projekt usta-
wy nie przejdzie. Ustawy, która 
tak naprawdę na pisownię pol-
skich nazwisk będzie miała zni-
komy wpływ, ale jest bardzo czule 
odbierana w Macierzy. Więc i tu 
czeka nas dalsza walka. O ile się 
nie zniechęcimy. Bo czasem (bar-
dzo często) wydaje się, że jest to 
przebijanie głową muru: zaścian-
kowości, kompleksów, czy innych 
litewskich narodowych fobii. 

Janina Lisiewicz

Emocje, których nam nie zaoszczędzono
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Wileński karylion 

Dotychczas jedynie Kowno i 
Kłajpeda mogły się szczycić posia-
daniem karylionu: w tymczasowej 
stolicy jest on rozmieszczony na 
wieży Muzeum Wojska im. Wi-
tolda Wielkiego, zaś w portowym 
mieście – na wieży Starej Poczty. 
Wileński karylion już w tym ty-
godniu jest montowany w jednej 
z wież kościoła pw. śś. Jakuba i Fi-
lipa, znajdującego się przy Placu 
Łukiskim. Wilno, chociaż jako 
trzecie z kolei dostąpiło zaszczytu 
posiadania niezwykłego „instru-
mentu”, może być dumne z tego, 
iż stołeczny karylion jest jednym 
z największych na kontynencie: 
posiada 61 dzwonów (kłajpedzki 
ma ich 48, zaś kowieński – 49). 
Są one bardzo różnej wielkości i, 
oczywiście, mają odmienną wagę: 
od 8 do 3360 kg.

Dzwony do Wilna przywę-
drowały z Holandii, gdzie zo-
stały odlane i w ten sposób speł-
niły się marzenia dominikanów 
posiadania tego unikatowego 
„instrumentu”.  Warto przypo-
mnieć, że dominikanie odzyskali 
kościół pw. śś. Jakuba i Filipa w 
roku 1992 i rozpoczęli żmudną 
pracę odradzania świątyni, któ-
ra w latach sowieckich służyła 
jako magazyn. Po uporządkowa-
niu wnętrza, gospodarze zabra-
li się do odnowienia dzwonnic i 
fasadu kościoła. Chociaż prace 
jeszcze trwają, to już odrestau-
rowana część bardzo pięknie się 
prezentuje. Właśnie w jednej z 
wież zostanie umieszczony ka-
rylion, który został poświęcony 
w ubiegłą niedzielę przez metro-
politę wileńskiego arcybiskupa 
Gintarasa Grušasa. 

Na karylionie można grać 
ręcznie oraz przy pomocy techni-
ki komputerowej. Wileński zespół 
dzwonów będzie wzywał wiernych 
na modlitwę, jak też pełnił funkcję 
instrumentu, na którym będą gra-
ne utwory muzyczne. Pierwszego 
koncertu – wspaniałego brzmienia 
karylionu – wilnianie i goście mia-
sta będą mogli wysłuchać dopiero 
na jesieni, 6 września, podczas Mię-
dzynarodowego Festiwalu Chóral-
nej Muzyki Sakralnej św. Jakuba.  

Dobiegł końca pierwszy rok 
szkolny, który najmłodsze dzie-
ci – z grupy przedszkolnej – spę-
dziły w Ciechanowiskiej Szkole 
Podstawowej. Została ona za-
łożona we  wrześniu ubiegłego 
roku dla dzieci w wieku od 3 do 
6 lat.

Szkoła z otwartymi ramio-
nami spotkała najmłodszych 
swoich uczniów, oddając im do 
dyspozycji  pięknie wyremon-
towane i wyposażone (dzię-
ki wydzielonym funduszom 
przez samorząd rejonu wileń-
skiego) pomieszczenia, które 
mają im służyć do nauki, za-
bawy i wypoczynku. Dwadzie-
ścioro dzieci znalazło się pod 
troskliwą opieką wychowaw-
czyń Teresy Radzewicz i Joan-
ny Šekštelienė oraz niani Ali-
ny Romańczyk. W ciągu roku 
szkolnego miały zajęcia z języ-
ka polskiego, litewskiego, ma-
tematyki oraz plastyki, śpie-
wu i tańca. Najstarsza czwórka 
już na jesieni przekroczy próg 
pierwszej klasy, a na ich miej-
sce przyjdą maluchy. Pomysł z 
otwarciem grupy przedszkol-
nej okazał się być bardzo uda-
ny, bowiem i w kolejnym roku 
szkolnym nie zabraknie tu 
dzieci – nowa grupa będzie li-
czyła 21 osób. 

Na pożegnanie pierwsze-
go roku spędzonego w murach 
szkoły oraz powitanie wakacji, 
w szkole zorganizowano świę-

Spotkanie lata nauczycielka języka angielskie-
go Lilija Szonber. 

Po minikoncercie na dzie-
ci oraz dorosłych czekały 
wspólne gry i zabawa. Dzię-
ki staraniom rodziców był też 
świąteczny poczęstunek. Wy-
chowawczynie są wdzięczne ro-
dzinom państwa Błażewiczów, 
Katiłowiczów, Oleszkiewiczów, 
Wiszniewskich za pomoc i za-
angażowanie w przygotowanie 
wspólnej imprezy, podczas któ-
rej nie tylko się bawiono, ale 
też dyskutowano o nurtują-
cych miejscową polską spo-

łeczność sprawach, współpra-
cy rodziców z nauczycielami 
i dyrekcją placówki. Wszyscy 
uczestnicy imprezy byli zgod-
ni co do tego, że takie spotka-
nia są potrzebne, służą bowiem 
konsolidacji lokalnej społecz-
ności, sprzyjają nawiązaniu 
ściślejszych kontaktów pomię-
dzy nauczycielami a rodzina-
mi ich wychowanków, co bez 
wątpienia będzie miało dodat-
ni wpływ na kształcenie i wy-
chowanie dzieci. A przecież 
właśnie to jest wspólną troską 
rodziny i szkoły.

to pod hasłem „Spotkanie lata 
na wesoło”. Zaproszeni zosta-
li na nie rodzice, dziadkowie i 
rodzeństwo przedszkolaków, 
by mogli nie tylko miło spę-
dzić piątkowe popołudnie, ale 
też zobaczyć, czego ich pocie-
chy nauczyły się w ciągu roku. 
Piosenki, tańce, deklamacje – 
złożyły się na popisy  milusiń-
skich. Warto też odnotować, 
że nie była to pierwsza prezen-

tacja umiejętności przedszko-
laków: zaprezentowały swe 
zdolności również na uroczy-
stości, podczas której w Ciecha-
nowiskiej Szkole Podstawowej 
gościła prezydent Litwy Dalia 
Grybauskaitė oraz mer rejonu 
wileńskiego Maria Rekść. 

Na uroczystości był obecny 
dyrektor szkoły Dariusz Wasi-
lewski, który przywitał rodzi-
ców oraz wręczył najmłodszym 
swoim wychowankom dyplomy 
z okazji ukończenia pierwsze-
go roku zdobywania wiedzy. W 
święcie wzięła również udział 
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ZA CHWILĘ DZWON POWĘDRUJE NA WIEŻĘ...

PRZEDSZKOLACY WRAZ Z RODZICAMI I WYCHOWAWCZYNIAMI PODCZAS IMPREZY
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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 Pięknego Jubileuszu 75. Urodzin 
Janowi JACYNIE najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, radości, uśmiechu, pogody 
ducha, miłości najbliższych, wspaniałych 
przyjaciół, spełnienia najskrytszych marzeń 
oraz tylko szczęśliwych dni w życiu i tego, by 
nigdy łzy smutku nie spływały po Pana policzkach

składają członkowie koła ZPL w Nowych Świę-
cianach 

Z okazji Pięknego Jubileuszu Uro-
dzin prezesowi koła „Grunwald”  
Fryderykowi SZTURMOWICZOWI 
wiązankę serdecznych życzeń: zdro-
wia, miłości i szczęścia w kręgu bliskich 
osób oraz nieustającej energii 

składa Wileński Oddział Miejski 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. 

Zgodnie z zapowiedzią zamieszczmy nazwiska osób, 
które przekazały datki na Zułów:

•	 Danuta Oborska (Anglia) – 30 £;
•	 Aniela M. Dowmunt-Iwaszkiewicz (Anglia) – 25 £;
•	 Waleria Sawicka (Anglia) – 50 £;

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)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

Szanowni Państwo!
Uprzejmie zapraszamy na koncert zespołu ludowego „Uśmiech” ze Skierniewic (Polska), któ-

ry wykona pieśni i tańce ludowe. 
Koncert odbędzie się 11 lipca br. o godz. 15.00 w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. 

Naugarduko 76). 
Wstęp wolny.
Organizatorzy: Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Dom Kultury Polskiej w Wilnie

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 zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcz-
nej prenumeraty 4,59 Lt (1,33 EUR) obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za 
dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, 
że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – 
mieć w swoich domach. 


