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Świąteczne,  
rodzinne spotkanie

ŚWIĄTECZNE BIESIADOWANIE ODBYWAŁO SIĘ PRZY PIĘKNIE UDEKOROWANEJ CHOINCE

WSZYSTKIEMU WINNI 
SOWIECI 
Temat pisowni nielitewskich nazwisk 
w oryginalnej wersji oraz funkcjono-
wanie w litewskiej pisowni łacińskich 
liter nieobecnych w litewskim alfabe-
cie, w sprawie których decyzję mają 
podjąć posłowie na Sejm RL, przekła-
dany z sesji na sesję „pomyślnie do-
trwał” do ostatniego roku pracy par-
lamentu. Pomimo solennych obietnic 
rozwiązania dylematu być albo nie być 
sławetnym w,q, x i likwidacji proble-
mu zniekształcania nazwisk, kiedy 
to współmałżonkowie czy też dzie-
ci i rodzice mają nazwiska zapisane 
przy pomocy odmiennych znaków, 

nadal nie widać  temu końca. Cho-
ciaż, trzeba przyznać, opinie, teorie, 
rozważania z większą lub mniejszą 
intensywnością co i raz są prezen-
towane w mediach, a poszczególni 
politycy – świadomi zbliżających się 
kolejnych wyborów – starają się przy 
ich pomocy zbierać punkty do pomyśl-
nego zaliczenia kampanii wyborczej. 
Ostatnio jeden z historyków postano-
wił dać odpowiedź na to, kto i kiedy 
na Litwie wyrugował z nazwisk wie-
lonarodowego społeczeństwa obce 
litewskiej pisowni litery i zmienił ich 
zapisywanie. Otóż, jak wynika z jego 
sięgania do źródeł w poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie odkąd obce 

nazwiska zaczęto transkrybować i pi-
sać zgodnie z litewskim brzmieniem, 
stało się to w okresie tzw. pierwsze-
go rządzenia na Litwie Sowietów. Tak, 
tak obok powszechnego zdania, że to 
Sowieci nauczyli Litwinów pić i kraść, 
pozbawili przyrodzonego zamiłowania 
do pracy na roli i własności, to właśnie 
ich polityka sprawiła, że na Litwie, we-
dług dyrektywy sowieckiej władzy, że 
do pisowni należy wnieść „ułatwienia, 
wyrazistość i dokładność” postano-
wiono utworzyć odpowiednią komisję 
ze znawców języka. (To zamiłowanie 
do komisji niejako w spadku odzie-
dziczyli współcześni socjaldemokraci 
od swych „ideologicznych prabraci”). 

To oni mieli przygotować reformę pi-
sowni. Na jej czele stanął wiceminister 
szkolnictwa Litewskiej SRR Juozas 
Žiugžda. I już od 15 sierpnia (komisje, 
jak widać działały sprawniej niż dziś) 
wydano rozporządzenie, by w metry-
kach urodzenia zapisywać nazwiska 
według tego, jak są wymawiane w ję-
zyku litewskim. Zezwalano, prawda, 
na zapisanie w nawiasach wersji ory-
ginalnej, np. pochodzącej z „obcych” 
dokumentów. Tempo wdrażania no-
wości było dość szybkie: o ile pod-
czas tzw. demokratycznych wyborów 
jeszcze latem można było spotkać 
w nazwiskach wyborców „obce ele-
menty” – np. „ę” czy „sz”, to już w 

październiku w prasie spotykało się 
większość „odpowiednio” transkry-
bowanych nazwisk. No i co, ma być 
nam lżej, bo znamy sprawców tego 
całego ambarasu, pomimo że nadal 
nie widać końca rozwiązania sprawy 
oryginalnej pisowni nazwisk – przy-
znania prawa każdemu obywatelowi 
do własnego, otrzymanego w spad-
ku od przodków nazwiska, to przy-
najmniej możemy siebie pocieszyć, 
że wszystkiemu są winni Sowieci. A 
dokładniej sowieccy litewscy urzęd-
nicy. Bo warto wiedzieć, że obok wi-
ceministra towarzysza Žiugždy, był 
też minister oświaty Antanas Venc-
lowa. I co, jest nam lżej? 

Właśnie tak można określić tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które rodaków od ponad dziesięciu lat 
zaprasza Związek Polaków na Litwie. Tego roku odbyło się ono 27 grudnia w Domu Polskim w Wilnie, 
jednocząc w jedną wielką rodzinę kilkuset członków Związku, gości i przyjaciół.
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Tak licznie zebranych roda-
ków z całej Litwy witał ze sceny 
Domu Polskiego prezes Związ-
ku Polaków na Litwie Michał 
Mackiewicz. Zwracając się do 
obecnych na sali zaznaczył, że 
po raz kolejny ma zaszczyt po-
witać przybyłych tu członków 
Związku z Kłajpedy i Szyło-
karczmy, Wisagini i Podbro-
dzia, Jezioros, rejonu szyrwinc-
kiego, solecznickiego, Kiejdan, 
Druskienik, Wędziagoły i wie-
lu innych miejscowości na Wi-
leńszczyźnie i całej Litwie, gdzie 
z woli Boga i historii wypadło 
im żyć. 

Składając świąteczne życze-
nia dziękował obecnym i całym 
rzeszom nieobecnych związ-
kowców za to, że potrafią i chcą 
działać społecznie, poświęcając 
swój czas i energię po to, by pol-
skość na Litwie nie tylko nie za-
ginęła, ale trwała i rozwijała się, 
owocując dobrą kondycją naszej 
społeczności, nowymi czyna-
mi i inicjatywami, pielęgnowa-
niem tej spuścizny, którą otrzy-
maliśmy w spadku od naszych 
przodków. Prezes zaakcentował, 
iż jest przekonany, że aktywni 
działacze społeczni zjednocze-
ni w Związku oraz ci, co mu 
sympatyzują, marzą nie tylko o 
małym szczęściu – kiedy jest się 
osobiście szczęśliwym, ale też o 
tym dużym, kiedy się ma możli-
wość  uszczęśliwiać innych.

Słowa powitania kierował 
też do rodaków przewodniczą-
cy Akcji Wyborczej Polaków na 

Litwie, prezes Wileńskiego Re-
jonowego Oddziału ZPL, euro-
poseł Waldemar Tomaszewski. 
Podkreślił on wagę takich spo-
tkań, które jednoczą Polaków 
rozsianych po całej Litwie. Z tej 
okazji podsumował też mijający 
rok, który był wielce pracowi-
tym. Właśnie tego roku po raz 
kolejny AWPL wraz z czołową 
organizacją – Związkiem Pola-
ków na Litwie oraz innymi spo-
łecznymi polskimi organizacja-
mi działając wspólnie potrafiła 
odnieść sukces wyborczy w naj-
ważniejszych, jak zauważył, wy-
borach dla społeczności polskiej 
– samorządowych. Przypomniał 
też o jakże niełatwym okresie 
walki o zachowanie statusu 
szkół polskich na Wileńszczyź-
nie i Wilnie. Właśnie oświata 
w języku ojczystym, zachowa-
nie jej stanu posiadania i trady-
cyjnego modelu jest i nadal ma 
być priorytetem w działalności 
wszystkich polskich organizacji. 
O tym, jak jest ważna dla utrzy-
mania języka i świadomości na-
rodowej świadczy fakt z historii 
Polaków na Kowieńszczyźnie, 
gdzie, jak zaznaczył europoseł, 
przed II wojną światową w 10 
gminach Polacy stanowili więk-
szość. Właśnie brak oświaty w 
języku ojczystym stał się przy-
czyną utraty języka, świadomo-
ści narodowej. 

Zwracając się do zebranych 
przewodniczący AWPL pod-
kreślił, że czekają nas w 2016 
roku kolejne wybory – do Sej-

mu RL, podczas których suk-
ces nam może zapewnić nasza 
solidarność. Wyraził nadzieję, 
że też w nich wystartuje prezes 
ZPL Michał Mackiewicz, by w 
parlamencie Litwy reprezento-
wać Związek. Od każdego Pola-
ka na Litwie pan Tomaszewski 
chciałby dwóch rzeczy: by od-
dawali swoje dzieci do polskich 
szkół, a podczas wyborów głoso-
wali na tych, kto potrafi bronić 
ich interesów. 

Waldemar Tomaszewski 
przekazał też pozdrowienia dla 
rodaków z Litwy od prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy oraz przypomniał, 
że w przedświątecznym okre-
sie na zaproszenie prezydenta 
w Warszawie gościli przedsta-
wiciele społeczności polskiej 
na Litwie. Mieli oni spotkanie 
wraz z delegacjami innych śro-
dowisk polskich spoza Macierzy 
w Urzędzie Prezydenta, gdzie 
witał ich w imieniu głowy pań-
stwa minister Adam Kwiatkow-
ski. Wraz z pozdrowieniami z 
Urzędu Prezydenta zostały też 
przekazane dla uczestników wi-
leńskiego spotkania opłatkowe-
go cukierki.

Podniosły nastrój i niepowta-
rzalną atmosferę Świąt uczestni-
cy spotkania opłatkowego mogli 
w pełni odczuć dzięki nastro-
jowym kolędom w wykonaniu 
jakże sympatycznego i profe-
sjonalnego chóru „Moderato” 
z Mejszagoły pod kierunkiem 
Wioletty Leonowicz. Wśród za-

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego i Nowego 
2016 Roku wszystkim Polakom rozproszonym po 
świecie oraz Ich Rodzinom składam najlepsze ży-
czenia dobrego zdrowia, rodzinnego szczęścia oraz 
spełnienia wszystkich pragnień.

Niech wigilijny opłatek, którym będziecie dzielić 
się w Waszych domach, umocni w Was ducha jedno-
ści, dając poczucie wspólnoty z Ojczyzną.

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodze-
nia oraz pomyślności osobistej i zawodowej w No-
wym Roku 2016 życzy

Janina Sagatowska
Warszawa, grudzień 2015

Szanownemu Panu Prezesowi 
Związku Polaków na Litwie
Jego Współpracownikom, a także  Bliskim Oso-

bom
Spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodze-

nia oraz pomyślności osobistej i zawodowej w No-
wym Roku 2016 życzy

Romuald Łanczkowski
wraz ze Współpracownikami

Warszawa, grudzień 2015

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas roz-
wiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owi-
nęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było 
dla nich miejsca w gospodzie. (Łk 2. 6-7)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszel-
kiej pomyślności w  Nowym Roku 

Życzy
Longin Komołowski

Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”

Podnieś rękę, Boże Dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym bycie,
Wspieraj jej siłę swą siłą!
Życzę spokojnych i radosnych Świąt Bożego Na-

rodzenia oraz wielu dalszych sukcesów w pracy dla 
Polski i Polonii w nadchodzącym roku 2016

Łączę serdeczne, świąteczne pozdrowienia 
Tadeusz Adam Pilat

Prezydent EUWP
Szwecja – grudzień 2015 r. 

Świąteczne, rodzinne spotkanie
fot. Jerzy Karpowicz

SYMBOLICZNA CHWILA DZIELENIA SIĘ OPŁATKIEM
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śpiewanych kolęd znalazła się 
również ta, która poświęcona 
jest tym, co odeszli.

Na publiczność czekały też 
popisy „Wilenki” – jednego z 
najstarszych szkolnych  zespo-
łów pieśni i tańca z „Syrokom-
lówki”. Zespół tego popołudnia 
zaprezentował widzom zarówno 
piękne wykonanie tańców ludo-
wych jak i śpiew kolęd i pieśni  
świątecznych w wykonaniu dzia-
łającej przy zespole grupy „Folk 
Vibes” (przygotowały je kierow-
nik artystyczny zespołu Janina 
Łabul oraz choreograf Aneta Ko-
złowska). 

Program koncertowy spo-
tkania wieńczyło wykonanie 
przez artystów i widzów  kolędy 
„Wśród nocnej ciszy”. Zjedno-
czeni nastrojem tej pięknej pie-
śni uczestnicy spotkania dzielili 
się opłatkiem – symbolem no-
wego życia, nadziei i miłości. Ta 
chwila, kiedy kruche opłatki roz-
dawane przez młodzież wędrują 
do rąk kilku setek ludzi, którzy 
dzieląc się nimi składają sobie 
życzenia jest wyjątkowo ciepła i 
rodzinna, a zarazem podniosła – 
łączy nas mocniej niż wszystkie 
hasła. Po wypowiedzeniu tysię-
cy życzeń i pozdrowień nastało 
wspólne biesiadowanie. Wspa-
niała, ogromna migocąca cie-
płem ogni choinka i nastrojowa 
muzyka płynąca ze sceny tworzy-
ły jakże miłą oprawę świąteczne-
go spotkania.

Pożegnanie starego i powita-
nie Nowego Roku zawsze wiąże 
się z refleksjami i snuciem pla-
nów na przyszłość. O podziele-
nie się nimi poprosiliśmy działa-
czy Związku z różnych regionów. 

Dla nowo wybranej prezes 
(sprawuje tę funkcję od niespeł-
na roku) Kłajpedzkiego Oddzia-
łu ZPL Lulity Sulcienė miniony 

Świąteczne, rodzinne spotkanie

rok był dość dużym wyzwaniem. 
Przejęła ster oddziału i musiała 
znaleźć własną formułę na nowe 
otwarcie w działalności rodaków 
nad Bałtykiem. Postawiła na zak-
tywizowanie działalności szkółki 
języka polskiego. Na szczęście, 
szkółka nie może narzekać na 
brak chętnych do poznawania 
języka i kultury polskiej. Obec-
nie prowadzone są tu zajęcia 
w dwóch grupach wiekowych. 
Młodzież nie tylko uczy się, ale 
też bardzo chętnie rozwija swe 
talenty artystyczne w powsta-
łym przy szkółce zespoliku. Ku 
wielkiej radości jego członków 
i pani prezes, tego roku otrzy-
mali wspaniały prezent – piękne 
stroje ludowe. To w nich tańczą i 
śpiewają na imprezach w prężnie 
działającym Centrum Mniejszo-
ści Narodowych. Stary rok po-

żegnali rodacy w Kłajpedzie na 
tradycyjnym spotkaniu 11 grud-
nia, zaś 8 stycznia spotkają się na 
kolejnej imprezie, by złożyć so-
bie życzenia i po prostu pobyć w 
swoim gronie.

Anna Jesvilienė od lat pełni 
niezmiennie funkcje dyrektora 
Domu Polskiego w Ejszyszkach. 
W tym polskim miasteczku DP 
jest jednym z ważnych ośrodków, 
gdzie zarówno seniorzy jak i mło-
dzież (ta szczególnie owocnie tu 
działa) mają swoje pole do popi-
su. O zrealizowanych projektach 
i imprezach pani Anna mogłaby 
opowiadać bardzo wiele, bo pracę 
swoją wręcz kocha i z wielkim za-
angażowaniem jej się oddaje. Ale 
miniony rok wymagał od niej nie 
tylko zdolności do pracy twór-
czej, lecz też... budowlańca i hy-
draulika, bowiem w Domu Pol-

skim został zainstalowany nowy 
system grzewczy, wymieniono 
też okna i drzwi. By wszystko 
zostało wykonane na czas i po-
rządnie, oczywiście musiała tych 
robót pilnować. Ale teraz, jak z 
nieukrywanym zadowoleniem 
stwierdza, jest tu ciepło i przy-
tulnie. W tym gospodarczym 
ambarasie nie zapomniała też o 
nowych inicjatywach: ma przy-
stąpić do realizowania projektu 
wielokulturowego wraz ze spo-
łecznością miasteczka. W naj-
bliższym zaś czasie zaplanowane 
jest spotkanie uczniów polskiego 
gimnazjum ze studentami oraz 
przedstawicielami różnych za-
wodów – byłymi uczniami szkoły 
polskiej w Ejszyszkach, by mło-
dzież mogła się przymierzyć do 
studiów i, być może, zdecydować 
się na konkretny zawód. A zara-

zem uzmysłowić sobie, że szko-
ła polska daje doskonałe szanse 
do życiowego startu. Tego przy-
kładem są ejszyszczanie, którzy 
pięknie radzą sobie w pracy za-
wodowej jak na Litwie, tak też w 
świecie. Wybiegając zaś myśla-
mi do lata, pani Jesvilienė widzi 
młodzież na rowerach, podążają-
cą śladami ważnych kart historii 
swojej małej Ojczyzny. 

Prezes Święciańskiego Od-
działu Rejonowego ZPL, radna 
Irena Bejnar jest doświadczo-
nym społecznikiem i wielolet-
nim prezesem prężnie działają-
cego środowiska polskiego na 
Ziemi Święciańskiej. Tradycyj-
ne festyny kultury „Nad brze-
giem Żejmiany”, zabawa zapu-
stowa zbierająca kilkaset osób, 
udział w zagospodarowaniu te-
renu w Zułowie – to tylko kil-
ka przykładów pracy społecznej. 
Do najważniejszych sfer dzia-
łalności, oprócz już wymienio-
nych, pani Irena zalicza współ-
pracę ze szkołą – jedyną polską 
placówką oświatową w rejonie 
– Gimnazjum „Żejmiana”. Ta 
współpraca jest dwustronna: 
członkowie Związku prowadzą 
pracę wyjaśniającą wśród rodzi-
ców, by oddawali swe dzieci do 
szkoły z polskim językiem na-
uczania, szukają dla gimnazjum 
sponsorów, wspierają wyjazdy na 
wakacje. Z kolei szkoła zawsze 
chętnie udziela swojej auli dla 
związkowych imprez, uczniowie 
– młodociani artyści – świetnie 
się popisują podczas świąt orga-
nizowanych przez ZPL. Minio-
ny rok był dla oddziału owocny: 
został otwarty Dom Polski w No-
wych Święcianach, odrodziło się 
koło młodzieżowe, które ma wie-
le ciekawych pomysłów. Więc i 
startujący dopiero rok na pewno 
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CHÓR „MODERATO” ŚPIEWA KOLĘDY

fot. Jerzy Karpowicz

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU POLAKÓW Z RÓŻNYCH REGIONÓW LITWY WYPEŁNILI SALĘ DOMU POLSKIEGO W WILNIE
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JAK ZAKŁADAŁA 
NAZWA KONCERTU, 
NAJWIĘCEJ 
ŚPIEWANO 
KOLĘD 
I PASTORAŁEK

Pod takim tytułem odbył się 
21 grudnia w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie koncert Pol-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wilenka” z Wileńskiej Szko-
ły Średniej im. Władysława Sy-
rokomli.

Koncert ten wyróżniał się 
spośród w ciągu ponad 40 lat 

działalności zespołu prezento-
wanych popisów: na scenie ra-
zem z uczniami wystąpiły rów-
nież nauczycielki – śpiewały 
kolędy, opowiadały o dawnych 
tradycjach, przędły na koło-
wrotku i wspólnie z dziećmi 
stroiły choinkę, tłumacząc zna-
czenie zawieszanych na drzew-

Hej kolęda, kolęda…
która wzruszała swoją szczero-
ścią i przejęciem z tytułu bycia na 
scenie. Szczególny klimat zapa-
nował na sali podczas wykonania 
piosenki do słów Marii Konop-
nickiej „Hu-ha, nasza zima zła”, 
kiedy to cała sala śpiewała razem 
z maluchami i powtarzała ruchy 
wykonywane przez małych ar-
tystów. A potem była walka na 
śnieżki… papierowe.

Jak zakładała nazwa kon-
certu, najwięcej śpiewano ko-
lęd i pastorałek. Niektóre z nich 
śpiewała wraz z młodzieżą cała 
sala. Pierwsza część koncertu 
zakończyła się wspólną modli-
twą, którą zaintonował o. Jerzy 
z kościoła pw. Jezusa Zbawicie-
la i dzieleniem się opłatkiem 
wszystkich obecnych.

Po przerwie widzowie mo-
gli oglądać tańce bałkańskie i 
góralskie. Nie zabrakło też kra-
kowiaka. Młodzież wykonała 
również kilka świątecznych pio-
senek w języku angielskim.

Koncert w przededniu Bo-
żego Narodzenia, oczywiście, 
nie mógł się obejść bez Święte-
go Mikołaja, który wkroczył na 
scenę z mnóstwem prezentów. 

Janina Łabul – kierownik 
zespołu serdecznie dziękowała 

wszystkim za pomoc i ogrom-
ną pracę włożoną w przygoto-
wanie świątecznego koncertu. 
W imieniu administracji Szko-
ły Średniej im. Wł. Syrokomli, 
kierownictwu zespołu i młodo-
cianym artystom dziękowała, 
wręczając wspaniałe róże, dy-
rektor szkoły Danuta Silienė. 

Rzęsiste oklaski widowni, na 
której obecny był m. in. prezes 
Związku Polaków na Litwie Mi-
chał Mackiewicz – należy od-
notować, że „Wilenka” ściśle 
współpracuje ze Związkiem 
uświetniając swymi występami 
imprezy organizowane przez 
ZPL,   rodzice, dziadkowie, na-
uczyciele, przyjaciele i sympa-
tycy „Wilenki”, były wyrazem 
wdzięczności zespołowi za pie-
lęgnowanie tradycji, ojczyste-
go słowa, które szczególnie wy-
mownie przemawia do naszych 
serc w polskich kolędach.

Albina Drzewiecka

nie pozwoli na  pasywność – lu-
dzie chcą obcować, kontynuować 
tradycje.

W rejonie szyrwinckim cen-
tralnym (rzec można) ośrod-
kiem polskości są Jawniuny. To 
tu, jak zaznacza prezes Szyrwinc-
kiego Oddziału Rejonowego ZPL 
Stefania Tomaszun, odbywa się 
większość imprez. Tu też się ro-
dzą nowe pomysły. W minionym 
roku obok tradycyjnego festynu 
kultury polskiej, działalności 
artystycznej ludowego zespołu 
„Czerwone Maki”, którego pani 
Stefania jest kierownikiem, uda-
ło się zrealizować bardzo uda-
ną, jak się okazało, inicjatywę. W 
maju członkowie oddziału wraz 
z rodzinami na rowerach odbyli 
kilka pielgrzymek, których trasa 
liczyła nawet ponad 30 km. W 
ten sposób odwiedzili wszystkie 
krzyże (ponad 10), które zostały 
ustawione na terenie starostwa. 
Przy każdym odprawiono ma-
jowe nabożeństwo. Pielgrzym-
ki były bardzo liczne, brało w 
nich udział wiele dzieci i mło-
dzieży. W bieżącym roku pani 
prezes znów planuje rowerowe 
wyprawy, a ich celem mają być 
domy opieki m. in. w Szyrwin-
tach i Podbrzeziu. W ten sposób 
postarają się starszym ludziom 
urozmaicić codzienność, obda-
rować uśmiechem, dobrym sło-
wem, piosenką. 

Bożena Stelmakowa jest 
członkiem Rady ZPL oraz pre-

zesem koła w Rukojniach. Pełni 
te  obowiązki od paru lat i ciągle 
szuka możliwości urozmaicenia 
działalności koła. W ubiegłym 
roku członkowie ZPL wielce byli 
zaangażowani w jubileuszowe 
obchody miejscowego kościo-
ła pw. św. Michała Archanioła 
i święto osiedla. Pracowali, jak 
zaznacza pani Bożena, razem z 
lokalną wspólnotą, w której jest 
skupionych wiele młodych ludzi. 
Obecnie również wspólnymi si-

łami aktywizują życie zarówno 
kulturalne jak i sportowe. Zawo-
dy w koszykówce – to pierwsza 
inicjatywa, ale z pewnością nie 
ostatnia.

Dla rodaków w Wisagini 
2015 rok był oznakowany jubi-
leuszowym – XV Festynem Kul-
tury Polskiej, do którego bardzo 
starannie się szykowali, a moto-
rem tych przygotowań był ludo-
wy zespół „Tumielanka”. Pre-
zes Wisagińskiego Oddziału ZPL  

Zygfryd Binkiewicz cieszy się, że 
członkowie oddziału potrafią 
kontynuować tradycje i skupiać 
miejscowych Polaków, m. in. na 
już słynnej poza okolicami Wi-
sagini majówce w Kukutanach. 
Przybywają na nią rodacy, którzy 
kiedyś tu mieszkali, a dziś są roz-
proszeni po całej Litwie. Wspo-
mnienia dawnych obyczajów, 
piosenek, ludzi – daje im świa-
domość tego, skąd wiodą swój 
ród i są pięknym przykładem 

więzi pokoleń. Prezes chciałby, 
żeby działająca w Wisagini szkół-
ka języka polskiego miała więcej 
uczniów, no i by się spełniło ich 
marzenie o koloniach w Polsce. 

Witając Nowy Rok życzmy 
sobie spełnienia wszystkich pla-
nów i marzeń oraz wiele, wiele 
satysfakcji z działalności spo-
łecznej, która służy każdemu 
rodakowi. 

Janina Lisiewicz 

ku ozdób: jabłuszek, orzechów, 
dzwoneczków, łańcuszków, 
gwiazdy…

Tradycyjnie koncert rozpo-
czął się polonezem. Duże brawa 
zbierała  starsza grupa tancerzy, 
która zaprezentowała swoje mi-
strzostwo w tańcu. Urocze były 
też popisy najmłodszej grupy, 

fot. Jerzy Karpowicz

MŁODZIEŻOWA GRUPA „WILENKI” SPISAŁA SIĘ NA MEDAL
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Wieczór wigilijny w Jawniunach

20 grudnia w Jawniunach 
odbył się tradycyjny wieczór 
wigilijny. Świąteczną impre-
zę zaczęliśmy na dworze przy 
pięknie udekorowanej cho-
ince. Na wigilijne spotkanie 
przybyli posłanka na Sejm RL 
Rita Tamašunienė, radna z ra-
mienia AWPL w rejonie szyr-
winckim Rasa Tamošiūnienė 
oraz starosta Jawniun Vid-
mantas Grinis. Imprezę zagaił 
starosta, który życzył wszyst-
kim zdrowia, pomyślności 
oraz wszystkiego najlepszego 
w nadchodzącym 2016 roku. 
Poprosił też obecnych, by sta-

wianie choinki przy starostwie 
stało się tradycją.

Rita Tamašunienė życzy-
ła wszystkim wesołych Świąt 
i szczęśliwego Nowego Roku i 
nawoływała, aby każdy w tym 
pięknym okresie stał się aposto-
łem dobra i czuwał nad tym, by 
nikt w tym świątecznym okre-
sie nie został sam:  starszy czy 
młodszy, w dużym mieście czy 
małej wsi… Maleńki Jezus przy-
szedł na świat, by kochać ludzi, 
więc naśladujmy Go swoim 
chrześcijańskim zachowaniem 
się. Kochajmy bliźniego.

Tegoroczny bezśnieżny 

okres Bożego Narodzenia zmusił  
św. Mikołaja zawitać do dzieci 
na wielce nietradycyjnym środ-
ku transportu – na… rowerze, 
wraz z  ogromnym workiem z 
prezentami. Ileż było radości u 
dzieci, gdy zobaczyły taki nie-
codzienny widok. I wkrótce za-
częła się zabawa. W takt skocz-
nej melodii, którą wygrywał pan 
Piotr, wszystkie dzieci wraz ze św.  
Mikołajem poszły w tany. A potem 
starsze i młodsze dzieciaki, któ-
rych zebrało się niemało, prześci-
gały się w deklamowaniu wierszy, 
śpiewaniu kolęd, za co wszystkie 
były obdarowane prezentami.

Wigilia w Poniewieżu

18 grudnia Laudańczycy spo-
tkali się na wspólnej Wigilii w Po-
niewieżu. Organizatorem spotka-
nia była prezes klubu „Aktywne 
kobiety”, dyrektor Szkoły Podsta-

wowej dla Niesłyszących i Słabo-
słyszących, Danutė Kriščiūnienė. 
Spotkanie odbyło się w świątecz-
nie udekorowanej szkolnej sali. Na 
spotkanie przybyli goście z Ponie-

wieża, Kiejdan i okolicznych miej-
scowości. 

Gości witała gospodyni wie-
czoru Danutė Kriščiūnienė, któ-
rej zebrani gratulowali zaszczytne-

go tytułu „Człowieka Poniewieża 
- 2015”. Składając życzenia świą-
teczne Irena Duchowska wyrazi-
ła nadzieję, że radosny czas Świąt 
Bożego Narodzenia będzie okazją 

do pięknych spotkań, głębokich 
refleksji i wartościowych rozmów.

Po wspólnej modlitwie łamano 
się opłatkiem – symbolem jedno-
ści i przebaczenia, znaku miłości 
i przyjaźni, składając sobie nawza-
jem życzenia z głębi serca płynące. 
Na gości czekały pięknie udekoro-
wane świąteczne stoły z tradycyjny-
mi potrawami wigilijnymi. 

W wigilijny nastrój zebranych go-
ści wprawił spektakl Teatrzyku „Elf” 
Progimnazjum im. A. Lipniūnasa w 
Poniewieżu, stare polskie kolędy w 
wykonaniu Zespołu Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz), działającego od 1998 
r. oraz duetu Wali i Kazi. Szczegól-
nie oklaskiwano spektakl „Kolęda” 
(wg Charlesa Dickensa) w reżyse-
rii dyrektorki progimnazjum Vilmy 
Petrulevičienė.

Wieczór upłynął w przyjemnej, 
ciepłej atmosferze, przyjacielskim na-
stroju i wzajemnej życzliwości. Aura 
spotkania sprzyjała serdecznym roz-
mowom, dzieleniu się radością bycia 
razem, emanowała wzajemnym sza-
cunkiem i poszanowaniem, ciepłem 
i dobrem, przeżyciami z minionego i 
planami na przyszły rok.

(Inf. wł.)

 Kiedy worek był  pusty, św. 
Mikołaj odjechał, by znowu go 
napełnić i jechać dalej. Prowa-
dząca świąteczną imprezę Edy-
ta zaprosiła wszystkich do sali 
starostwa na drugą część impre-
zy, która wprowadziła w nostal-
giczny nastrój wieczoru wigilij-
nego. Po odczytaniu urywka z 
Pisma Świętego o tym, jak przy-
szedł na świat malutki Jezusek, 
zebrani  wirtualnie oglądali to 
miejsce, gdzie się narodził Syn 
Boży – Betlejem, takim, jakim 
jest dzisiaj. Niestety, nie jest to 
obecnie najspokojniejsze miej-
sce na ziemi. Ale tu narodzony 

przed z górą dwoma tysiącami 
lat Jezus daje nam światło, mi-
łość, ciepło, błogosławi nam. 
Jest naszym Królem i Zbawcą.

Zespół „Czerwone Maki” 
uświetnił wieczór śpiewem pol-
skich kolęd. Brzmiały te naj-
piękniejsze: „Cicha noc”, „Jezus 
malusieńki”, Lulajże Jezuniu”, 
„Narodził się”, „Kolęda rozsia-
nym po świecie” i inne. 

Po wysłuchaniu i wspólnym 
śpiewaniu kolęd, łamano się 
opłatkiem, życząc sobie nawza-
jem wesołych Świąt i szczęśli-
wego Nowego Roku! Następnie  
rodacy, jak w wielkiej zgodnej 
rodzinie, częstowali się potra-
wami wigilijnymi, a było ich tra-
dycyjnie nie mniej niż 12, jak 
nakazuje polski zwyczaj. Był 
czas na poczęstunek, obcowa-
nie, rozmowy, bo nie tak często 
mamy okazję na  spotkanie w 
tak miłym, przyjacielskim gro-
nie.

Dziękuję tym, kto przyczy-
nił się do zorganizowania im-
prezy i tak licznie przybyłym na 
imprezę rodakom.

 Szczególne podziękowa-
nia kieruję do Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” za wspar-
cie finansowe naszej imprezy ze 
środków przyznawanych przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP.

Stefania Tomaszun,
prezes Szyrwinckiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

fo
t. 

ar
ch

iw
um

fo
t. 

ar
ch

iw
um

CIEPŁE PŁOMYKI WĘDROWAŁY Z RĄK DO RĄK...
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Noworoczny czas zabaw i 
wesela przyćmiła na Litwie ko-
lejna tragedia, która wstrząsnę-
ła społeczeństwem. Ojciec (po-
wstaje pytanie czy można wobec 
niego użyć tego określenia) 
wrzucił do studni dwójkę swo-
ich dzieci: dwulatka i niespeł-
na półroczną córeczkę. Przed-
tem wygrażał konkubinie, która 
przed jego brutalnością salwo-
wała się ucieczką z domu. A w 
nim została czwórka dzieci. Z 
dwojgiem już wiemy co się sta-
ło, a drugie dwoje wraz z psem 
schowało się w szopie, pod sia-
nem. Jedno z rodziców zosta-
wiło maluchów (już nie po raz 
pierwszy) pod „opieką taty”, a 
ten, widocznie, „zemścił” na żo-
nie skazując dzieci na okrutną 
śmierć. Jak wykazały rozmowy 
z sąsiadami, podobno sądził, że 
maluchy nie są jego dziećmi.

Rodzina ta, formalnie nie 
będąca małżeństwem, nie była 
zaliczana do asocjalnych, tylko 

W nocy z piątku na sobo-
tę rozgniewany mieszkaniec 
wsi Sawaczany w rejonie kiej-
dańskim dwoje swoich dzieci 
wrzucił do studni. Takie za-
chowanie wzbudziło zgrozę 
nie tylko wśród sąsiadów, ale 

Nowy rok z tragicznym znakiem

Tragedia we wsi Sawaczany

też wśród mieszkańców całej 
Litwy. Dwuletniego chłopczy-
ka i sześciomiesięczną dziew-
czynkę wydostano ze studni 
bez oznak życia. Ta straszna 
tragedia zmusza do zastano-
wienia się, dlaczego człowiek 

tak się zachował. Powstaje py-
tanie, czy w ogóle jest on czło-
wiekiem? 

Rodzina ta przed siedmio-
ma laty przybyła w te okolice 
z innego rejonu i zamieszkała 
we wsi Sawaczany, która należy 

nieprzystosowanych do życia. 
W takim kraju jak Norwegia, 
taka „nieprzystosowana rodzi-
na” byłaby pozbawiona prawa 
opieki nad dziećmi. Na Litwie 
głośno i z wielkim oburzeniem 
mówi się o tym, że za całkiem 
„drobne wykroczenia” wobec 
dzieci rodzicom norweskie służ-
by je zabierały. Cóż, władze i po-
wołane do ochrony praw dzie-
ci instytucje tego państwa (jak 
też innych krajów UE) mają 
wyobraźnię i kierują się odpo-
wiednimi ustawami. Zakładają 
bowiem, że tacy „niedojrzali” 
rodzice są zdolni do nieprzewi-
dzianych czynów. I mają rację, 
że dmuchają na zimne. 

U nas jest inaczej. Sąsiedzi, 
lokalne władze, nawet pracow-
nicy socjalni taką rodzinę okre-
ślają nieomalże jako „zwyczaj-
ną”: pijący od czasu do czasu 
ojciec urządzający konkubinie 
awantury; matka, która tylko 
co jakiś czas wychodzi z domu 
w nieznane po konflikcie z part-
nerem, porzucając dzieci – to nic 
nadzwyczajnego. W domu jest 
napalone w piecu i jedzenie też 
jest, dzieci „wesołe”, rodzina 
nawet nie korzysta z socjalnych 
zasiłków, tylko tych, na dzieci, 
więc niby wszystko w porządku.

Co dzieje się z dziećmi, kiedy 
ich „rodzice” mają swoje „trud-
ne dni”? Kto by tam myślał na 
taki temat. Mają przecież dach 
nad głową, jedzenie, rodzice 

notorycznie nie piją. Któż by 
się na Litwie (gdzie mamy we-
dług statystyki 10 tysięcy aso-
cjalnych rodzin, w których żyje 
20 tysięcy dzieci – te liczby two-
rzą dziwne zestawienie) fraso-
wał, że w XXI wieku, w środku 
Europy czwórka dzieci nie ma 
normalnego  dzieciństwa: po-
czucia bezpieczeństwa, odpo-
wiednich warunków do rozwo-
ju, zabawy, poznawania świata 
– tego naprawdę „normalne-
go”, a nie jego karykaturalnego 
i okrutnego litewskiego wydania 
– ojciec, jak opowiadają sąsie-
dzi,  nie tak dawno uciął głowę 
dla psa. Podobno denerwował go 
swym szczekaniem… Już wtedy 
musiał być odizolowany od dzie-
ci. Musiał. Powinniśmy sobie to 
uświadomić. Każdy z nas. 

Po noworocznej tragedii po-
litycy i urzędnicy na czele z pa-
nią prezydent i premierem ogło-
sili, że znów powstanie komisja 
i już będzie musiało być inaczej. 
Mówiono, przypomnijmy, tak 
po wypadku z nastolatką spalo-
ną w samochodzie, po odkryciu 
faktów, że w domu dziecka star-
sze koleżanki skłaniają młodsze 
do nierządu, wypadkach śmier-
ci dzieci w domach opieki nad 
niepełnosprawnymi. I jeszcze 
w wielu tragicznych scenariu-
szach. Ale jak to jest możliwe, 
kiedy, jak przyznaje pani mini-
ster, jeden pracownik socjalny 
ma zadbać o bezpieczeństwo 

dzieci i matek w 17-19 podsta-
wowych komórkach społecz-
nych – tyle ma w swej opiece. 
By żadnemu z tysięcy dzieci z 
takich „normalnych” rodzin 
i kobietom rodzącym dzieci z 
konkubinami rok po roku (part-
nerka zabójcy dzieci ma 26 lat i 
miała czwórkę dzieci) nic złego 
się nie stało. Trudno uwierzyć, 
nawet w okresie noworocznych 
cudów, że da się tu coś zmienić 
z dnia na dzień. Nawet zakła-
dając nową instytucję – inspek-
cję ochrony praw dziecka (dziś 
działa służba ochrony praw 
dziecka), jak ogłosiła pani pre-
zydent. 

Cudu nie będzie. Zanim nie 
będzie dla nas – każdego z nas 
– nienormalnym to, że pijany 
sąsiad siada przy kierownicy, ro-
dzice w obecności dzieci urzą-
dzają libacje i awantury, ludzie 
nie mający „nawyków socjal-
nych” mają prawo do „wycho-
wywania” dzieci, a często, po-
wiedzmy sobie wprost: życia z 
zasiłków na nie. Taka smutna 
jest nasza litewska noworoczna 
rzeczywistość. 

Trzeba trafu, że akurat w 
tych dniach, przywódca Partii 
Pracy (najwidoczniej już rozpo-
czynający kampanię wyborczą) 
oburzał się na to, że władze Litwy 
nic nie robią w sprawie obrony 
praw rodziców-Litwinów przed 
służbami ochrony praw dzieci 
w Norwegii. W dzisiejszych re-

aliach, nie o to, panowie politycy, 
musicie apelować. Raczej żądać 
tego, by też na Litwie norweskie 
doświadczenie obrony dzieci 
przed „rodzicami” zastosować. 
By zminimalizować możliwość 
tego, że kolejne dziecko  padnie 
ofiarą „tatusia”, któremu pusz-
czą nerwy i zechce… Właśnie, 
jakie jeszcze okrucieństwo może 
zrodzić się w głowach degradu-
jących ludzi, żyjących w urąga-
jących ludzkiej godności warun-
kach z pokolenia na pokolenie. 
Przerwać ten zaczarowany krąg 
można kierując wysiłek całego 
państwa na podniesienie dobro-
bytu każdego obywatela. Wła-
śnie to musiałoby się stać stra-
tegicznym celem, o ile Litwa 
nie ma być ponurym krajem 
nieszczęśliwych ludzi. Przecież 
państwo potrafiło znaleźć grube 
miliony na obronność, wznowio-
no nawet służbę poborowych w 
obliczu potencjalnego zagroże-
nia agresją. 

Zagrożenie powodowane bie-
dą i utraconym dzieciństwem nie 
jest potencjalne, ale jak najbar-
dziej realne – niemal co dzień 
zbieramy jego plon. Czy jednak 
zdobędziemy się wobec tego na 
powszechną mobilizację? Szko-
da, że żaden układ nas do tego 
nie zobowiązuje. A byłoby to 
przykładem prawdziwego pa-
triotyzmu.

Janina Lisiewicz

do wędziagolskiej parafii. Sta-
rzy mieszkańcy wsi, przycho-
dzący  ciągle do wędziagolskie-
go kościoła pw. Świętej Trójcy, 
z którymi znamy się od daw-
nych czasów, zapytani o to, co 
się stało, że szanowana wieś, 
w starych źródłach historycz-
nych wspominana jako polska 
okolica szlachecka Sawacza-
ny, bardzo pobożna, składają-
ca wiele ofiar na kościół (nie-
jedno wotum z tej wsi wisi przy 
słynącym z cudów krzyżu), te-
raz zabija swoje dzieci, jak w 
czasach Nerona w Jerozolimie, 
próbują przeanalizować wyda-
rzenia z przeszłości i obecny 
stan swego życia. Rozpoczyna-
ją tę analizę od okresu  powo-
jennego. Wielu miejscowych 
mieszkańców zostało wywie-
zionych na Syberię, zabrano 
im ziemię. Nie pozwolono im 
tu powrócić w późniejszych la-
tach, dlatego wyjechali do Pol-
ski. Ci, którzy pozostali, swoją 
biedę klepali w kołchozie. Do 
wsi sprowadziło się wielu ludzi 
z innych miejscowości na Li-
twie. Zaczęły powstawać mie-
szane rodziny. Trwało agresyw-

ne ateistyczne wychowanie w 
szkole. Miejscowa młodzież, 
która chodziła do kościoła, 
była ciągle prześladowana. 
Przysłani, nie miejscowi, kie-
rownicy kołchozów i wspól-
not, nauczyciele w ciągu wielu 
lat niszczyli wiejskie tradycje, 
duchową i kulturalną świado-
mość mieszkających tu ludzi. 
W końcowym efekcie liczba 
przybyszy przeważyła liczbę 
miejscowych mieszkańców. 

Ginie stara wieś. Ostatnie 
dwudziestolecie stało się decy-
dujące: starzy mieszkańcy koń-
czą swój żywot, młodsi, chcą-
cy pracować – wyemigrowali. 
Ich miejsce zajmują przybysze, 
którzy na dodatek mają wielki 
pociąg do alkoholu. Takich nie 
obchodzi ani wiara, ani trady-
cje. Z ich powodu cierpią starzy 
mieszkańcy Sawaczan, którzy 
są przez nich oszukiwani i okra-
dani. Pozostaje tylko ciemność 
i piwo...

Obecna tragedia w Sawa-
czanach dojrzewała stopniowo. 
Jest owocem wielu dziesięciole-
ci  degradacji mieszkańców wsi i 
miejscowej władzy. Pożałowania 
godny, bolesny stan rzeczy. Czy 
może on ulec zmianie?

 Ryszard Jankowski

PRZERWAĆ TEN 
ZACZAROWANY 
KRĄG MOŻNA KIERUJĄC 
WYSIŁEK CAŁEGO 
PAŃSTWA NA PODNIESIENIE 
DOBROBYTU KAŻDEGO 
OBYWATELA
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Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczce 

Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Walerii WALIKIEJ moc serdecznych ży-
czeń: trwałego zdrowia na długie lata, 
miłości i szczęścia wśród najbliższych, 
poczucia satysfakcji z własnych dokonań, 
społecznego uznania zasług na niwie oświaty 
polskiej oraz stałej opieki Matki Boskiej Ostro-
bramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Szanowna Pani Alicjo PODOLSKA,   
Gratulujemy jubileuszu 80-lecia  

i składamy najserdeczniejsze życze-
nia. Niech w życiu Pani zawsze towa-
rzyszy miłość i ciepło najbliższych osób. 
Oby kolejne lata były pozbawione trosk i 
zmartwień, spełniły się wszystkie marzenia, a 
zdrowie, wytrwałość i pogoda ducha nigdy Panią nie 
opuszczały. Niech każdy nowy dzień niesie wiele chwil, 
pełnych radości i powodów do szczerego uśmiechu.

Pragniemy również podziękować za wieloletni Pani 
trud w dziedzinie oświaty, za budowanie życiowego 
fundamentu uczniów, za kształtowanie ich tożsamości 
oraz krzewienie tradycji i kultury polskiej na Litwie.

W imieniu Zarządu Trockiego Oddziału Rejono-
wego ZPL

Jarosław Narkiewicz

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić 
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

Słuchacze Polskiej Akade-
mii Trzeciego Wieku po raz ko-
lejny w uroczystym i radosnym 
nastroju witali okres Świąt Boże-
go Narodzenia i Nowego Roku, 
żegnając odchodzący do historii 
rok 2015. W końcu grudnia w go-
ścinnym Domu Polskim zebrali 
się, by wspólnie spędzić wieczór 
poprzedzający wigilię Świąt. Za-
prosili również na to spotkanie 
księdza Henryka Naumowicza 
z kościoła pw. św. Anny w Du-
ksztach Pijarskich, który już nie 
po raz pierwszy gościł u słucha-
czy Akademii. Była więc wspólna 
modlitwa, dzielenie się opłatkiem, 
składanie sobie nawzajem życzeń. 
Ksiądz Henryk dogłębnie i obrazo-
wo opowiedział zebranym o ogło-
szonym przez papieża Franciszka 
Roku Miłosierdzia Bożego.

Na świąteczne spotkanie 
przybyło bardzo wielu słuchaczy, 
wśród których byli też nowi człon-
kowie Akademii. Grupa kolegów 
odpowiedzialna za przygotowanie 
tego wieczoru włożyła wiele wy-
siłku, by zebrani mieli możność 
spędzić czas treściwie, a zarazem 
miło i wesoło. I tak też było, dzię-
ki pomysłowości i talentom Jani-
ny Simanowicz, Marii Makiewicz, 
Janiny Olechnowicz, Walentyny 
Vaitonienė, Danuty Grigaliūnienė 
oraz Anny i Stanisława Prutkow-
skich. Zaś o udekorowanie świą-
tecznego stołu z tradycyjnymi 

potrawami zatroszczyła się, jak 
zawsze niezawodna, Anna Soko-
łowska. Prawda, miała wielu po-
mocników, ponieważ nasze panie 
wykazały się pomyślunkiem i kuli-
narnym mistrzostwem w przygo-
towaniu różnorodnych dań, wy-
czarowanych z ryb, grzybów oraz 
własnych przetworów. 

Koledzy przygotowali też inte-
resujący montaż słowno-muzycz-
ny o tematyce bożonarodzenio-
wej, w którym znalazły się wielce 
ciekawe opowiadania o historii i 
treści Świąt, Wigilii, opłatku – ich 
znaczeniu w życiu katolików. Były 
one przeplatane   pięknymi pol-
skimi kolędami: „Wśród nocnej 
ciszy”, „Gwiazda Betlejemska” 
i in. Naturalnie, śpiewaliśmy je 
wszyscy wspólnie. Nie zabrakło 
też tego wieczora twórczości na-
szych poetów. Swoje nastrojowe 
wiersze czytały Janina Olechno-
wicz i Maria Czupryna.

W drugiej części  spotkania 
tradycyjnie składaliśmy życzenia 
kolegom, którzy w tym okresie 
obchodzili urodziny, a było ich aż 
dziewięciu. Tu, jak zawsze, wy-
kazała się zdolnościami organi-
zacyjnymi wiceprezes Akademii 
Teresa Vaišvilienė, która potrafi 
tak przeprowadzić ten rytuał, by 
każdy z jubilatów poczuł się wyjąt-
kowym i zachował wspomnienia 
o tych chwilach na długo w swo-
jej pamięci. Oczywiście, były też 

prezenty, które przypominały te, 
spod choinki – tak bardzo ocze-
kiwane nie tylko przez dzieci. Z 
kolei pozdrawiani dzielili się wra-
żeniami o tym, czym są dla nich 
takie spotkania i cała działalność 
naszej Akademii. Mówili, że miło 
jest przebywać w swoim gronie, że 
jesteśmy sobie nawzajem potrzeb-
ni, a zajęcia i spotkania wzbogacają 
i upiększają nam życie. Bo jest tak, 
że na co dzień niejeden z nas „do 
towarzystwa” ma samotność. Na-
wet ci, którzy mieszkają z dziećmi 
i wnukami nieraz ją odczuwają, 
ponieważ młodzi, jak to młodzi 
– mają swoje sprawy, zaintereso-
wania i ciągle są zabiegani. Zaś w 
Akademii wszyscy jesteśmy nasta-
wieni, rzec można, na tę samą falę 
i nawet trudne dni, które każdy 
przecież ma, spędzane tu, stają się 
pełne światła i pogody oraz zosta-
wiają miłe wspomnienia. 

Tego wieczora długo biesia-
dowaliśmy, oglądając wyświetla-
ne na dużym ekranie migawki z 
poprzednich naszych imprez i wy-
kładów (zatroszczył się o to pre-
zes Jerzy Grygorowicz) i słucha-
jąc nagrań kolęd – udostępnił je 
Marian Moisiewicz. Był to pięk-
ny świąteczny akcent czarującego 
okresu Świąt.

Józefa Łyczkowska,
słuchaczka PATW w 

Wilnie

W świątecznym nastroju
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KSIĄDZ HENRYK NAUMOWICZ MODLIŁ SIĘ WRAZ ZE SŁUCHACZAMI AKADEMII
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GRONO JUBILATÓW BYŁO DOŚĆ LICZNE
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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.”

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. 

WARSZAWA - WROCŁAW - WOJNOWICE: 
1-14 MARCA 2016 r.

Dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 
25 roku życia, przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii 
i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki
międzynarodowe, socjologia, filologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, 

geografia, prawo, ekonomia)

Miejsca szkoły:
KEW, Zamek na wodzie w Wojnowicach, ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice

SEW, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Termin zgłaszania się do udziału w Szkole upływa 10 stycznia 2016 r.
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: wsl.studium@uw.edu.pl
Więcej szczegółów www.studium.uw.edu.pl lub www.kew.org.pl

WYKŁADY I SEMINARIA

SPOTKANIA I PROGRAMY KULTURALNE

MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ WYKŁADOWCÓW

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Pań-

stwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie 
całej Litwy. Prenumerata na luty i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do 22 
stycznia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej 
prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gaze-
ty dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo 
„Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Ubolewamy i składamy wyrazy  
szczerego współczucia Rodzinie i bliskim z powodu 

śmierci 

Leonida Trebnika 
z Nowych Święcian

Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Wyrazy szczerego współczucia 

Franciszce Brzozowskiej
z powodu śmierci 

Brata 

składają członkowie koła ZPL „Karolina”

Wyrazy szczerego współczucia  
posłowi na Sejm RL z ramienia AWPL, 

aktywnemu działaczowi społeczności polskiej 

Zbigniewowi Jedzińskiemu 
oraz 

Rodzinie i Bliskim 
z powodu śmierci 

Mamy
składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

Wyrazy szczerego współczucia 

Zbigniewowi i Władysławowi Jedzińskim 

w ciężkiej chwili utraty 

Mamy
składają członkowie  

Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL oraz AWPL

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

Zbigniewowi oraz Władysławowi Jedzińskim 

z powodu śmierci 

Mamy  

składają członkowie  
koła AWPL w Nowych Święcianach

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych...

Serdeczne podziękowania ks. dziekanowi Jonasowi Varaneckasowi, księżom 
dekanatu trockiego, bliskim, sąsiadom, przyjaciołom, współpracownikom, śpie-
wakom, znajomym, wszystkim, którzy wsparli nas słowem, obecnością, modlitwą 
i uczestniczyli w ostatniej drodze kochanego Taty śp. Bronisława Narkiewicza 

składają synowie: Tadeusz, Krzysztof i Jarosław z rodzinami


