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Silni jednością  
celów i działań

TAK LICZNIE PRZYBYLI DZIAŁACZE AWPL NA SWOJĄ KONFERENCJĘ

W POSZUKIWANIU  
WINNYCH
Na Litwie jużeśmy się przyzwycza-
ili, że w wypadku gdy jakiejś pla-
gi nie możemy zwalczyć lub przy-
najmniej dostojnie jej zaradzić, to 
winą za to obarczamy Sowietów. W 
niektórych przypadkach winne są 
też mniejszości, jeszcze w innych 
– bagaż minionych lat, działania 
długiej ręki Moskwy itp. Ostatnio, 
według słów pani prezydent, ob-
jawił się nam jeszcze jeden wróg. 
Otóż, wiadomo, że rosyjskie mass 
media nadające na Litwie, to zaja-
dli propagatorzy, podstępnie pod-
suwający nam wrogą propagandę, 

Na kolejnej dorocznej konferencji członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie wraz z kierownictwem 
partii w roboczej, a zarazem uroczystej i świątecznej atmosferze omówili wyniki pracy minionego roku, 
wyartykułowali zadania na najbliższy okres oraz uhonorowali osoby, które zakładały podwaliny ugrupowania 
oraz przez wiele lat w jego szeregach pracowały na rzecz realizacji postulatów wyborczych AWPL, mających 
służyć zarówno Polakom, jak i wszystkim obywatelom Litwy, którzy chcą żyć w państwie demokratycznym, 
państwie prawa i sprawiedliwości społecznej.

siejący niezadowolenie i frustracje. 
Ale, jak się okazuje, mało co lepsi 
są miejscowi mediowcy. Wycho-
dzi na to, że język nadawania czy 
też pisania nie ma znaczenia, niby 
rodzime wydania i portale też po-
trafią uprawiać wrogą propagan-
dę podważając wiarygodność np. 
Sejmu, postanowień rządu, rozwa-
żań  ministrów, działań państwo-
wych instytucji. Jak takie twierdze-
nie mamy rozumieć? Czyżby tak, 
że wszystkie te krytykowane przez 
media instytucje są na wzór pani 
prezydent nieomylne? Ale przecież 
sama głowa państwa niejeden raz 
wielce niepochlebnie wypowiada-

ła się np. na temat działań i pracy 
rządu. Czy mamy więc święcie wie-
rzyć, że każdy pomysł decydentów, 
nawet ten, co nie daje zakładanego 
efektu, a przynosi ewidentne stra-
ty budżetowe jest poza zasięgiem 
krytyki. Nawet ten, ostatnio zreali-
zowany, dotyczący elektronicznych 
recept. Jak się okazało, praktycz-
nie nie funkcjonuje, skorzystała z 
niego znikoma liczba pacjentów, 
a kosztował ogromne pieniądze, 
za które, jak oświadczył jeden z 
polityków – członków sejmowego 
komitetu ochrony zdrowia, Litwa 
mogłaby wybudować trzy szpitale.  
Według teorii o „wrogich rodzimych 

mass mediach”, jeżeli, dajmy na 
to, jakiś portal nada, że koncepcja 
elektronicznej recepty jest genialna 
– to jest patriotyczny, a kiedy wy-
jawi, że pieniądze zostały rzuco-
ne w błoto (korupcyjne), to już jest 
narzędziem działającym przeciw-
ko państwu. Kto będzie pełnił rolę  
selektora przysłowiowych  plew od 
ziarna? Czy taki przywilej ma na-
leżeć jedynie do jednej „nigdy nie-
omylnej” osoby. I tu znów przycho-
dzi na myśl ten „przeklęty” sowiecki 
okres: to wówczas mieliśmy jedną 
prawdę – jeżeli partia powiedziała, 
że coś jest złe, to wówczas  moż-
na było to piętnować. Ale jeżeli się 

chciało szukać prawdy bez „błogo-
sławieństwa” partii, to trzeba było 
mieć nie tylko twardy kręgosłup, 
ale też przynajmniej paru wielce 
wpływowych przyjaciół (kolegów 
szkolnych, towarzyszy broni, czy 
kółka myśliwych) w tejże partii, by 
nie być ogłoszonym „wrogiem so-
cjalistycznej rzeczywistości”. No i 
wychodzi na to, że ta sowiecka rze-
czywistość ciągle nad nami ciąży. 
A może to „produkty jej wychowa-
nia”, które też dziś niby demokra-
tycznie sprawując władzę, co i rusz 
korzystają ze „skarbnicy” ideologii, 
która zakładała totalną kontrolę i 
zamordyzm. 
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W ubiegłą sobotę, 30 stycznia, 
w Domu Polskim w Wilnie odby-
ła się kolejna doroczna konferen-
cja Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie. Omówiono na niej wyniki 
pracy minionego roku, zadania na 
najbliższą przyszłość oraz  uhono-
rowano seniorów – liderów partii, 
którzy w ciągu paru dziesięcioleci 
jej działalności tworzyli  podwaliny 
ugrupowania i aktywnie działali w 
jego szeregach.

Doroczną konferencję, która 
przebiegała w roboczej, a jedno-
cześnie świątecznej atmosferze, po 
przywitaniu jej uczestników przez 
przewodniczącego Akcji Wybor-
czej Polaków na Litwie, posła do 
Parlamentu Europejskiego Walde-
mara Tomaszewskiego i posłankę 
na Sejm RL Wandę Krawczonok 
rozpoczęto od analizy pracy od-
działów partii w Wilnie oraz rejo-
nach Wileńszczyzny, a także pracy 
frakcji AWPL w Sejmie RL oraz sa-
morządach, działalności radnych z 
ramienia AWPL. Zabierający głos 
liderzy ugrupowania: przewodni-
czący, merowie, prezesi oddziałów, 
starosta frakcji parlamentarnej za-
poznali zebranych z wynikami wy-
konania założeń programowych 
partii w minionym – 2015 roku 
oraz przedstawili ocenę sytuacji 
politycznej i plany działalności w 
bieżącym roku. 

W WILNIE – OŚWIATA 
NADAL PRIORYTETEM
Zabierając głos prezes Oddziału 
AWPL miasta Wilna, posłanka 
Wanda Krawczonok zaznaczyła, że 
ubiegłoroczne wybory samorządo-
we w stolicy dla partii były pomyśl-
ne – w porównaniu z wyborami z 
roku 2012 uzyskano tu większą 
liczbę głosów. Jednak na skutek 
odmiennego podziału mandatów i 
zaistniałej sytuacji politycznej frak-
cja AWPL w Radzie m. Wilna jest 
obecnie w opozycji. Prezes stwier-
dziła, że „nie zazdrości rządzącym 
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takiej opozycji”, bowiem członko-
wie frakcji  – to wielce kompetent-
ne osoby, mające doświadczenie za-
równo w pracy samorządowej, jak i 
na innych szczeblach zarządzania. 
Za motto pracy frakcji w stołecz-
nym samorządzie posłanka uznała 
hasła „siła i kompetencja”.

Prezes stołecznego oddziału 
zaakcentowała, że obok czuwa-
nia nad rozwiązywaniem innych, 
ważnych dla mieszkańców stoli-
cy – wyborców spraw, zarówno do-
tyczących codziennego życia, jak 
i działalności na rzecz np. zacho-
wania dziedzictwa kulturowego, 
najważniejszym problemem na-
dal jest – i będzie aż do pozytyw-
nego jego rozwiązania – oświata: 
akredytacja na gimnazja szkół im. 
Wł. Syrokomli, im. J. Lelewela, im. 
Sz. Konarskiego, w Leszczyniakach 
oraz odtworzenie pionu polskiego 
w placówce w Jerozolimce, który 
został zlikwidowany w ubiegłym 
roku. W tej kwestii radni z ramie-
nia AWPL ściśle współpracują ze 
społecznościami tych szkół oraz z 
Forum Rodziców Szkół Polskich. 

PODSTOŁECZNY REJON 
– WZOREM TROSKI O 
MIESZKAŃCÓW
W rejonie wileńskim, jak wynika-
ło z bardzo szczegółowego zapre-
zentowania pracy samorządu kie-
rowanego przez przedstawicieli 
AWPL, którzy tworzą większość 
radnych, podstawowym zada-
niem jest troska o warunki życia 
mieszkańców. Jak stwierdziła pre-
zes Oddziału AWPL i mer rejonu 
wileńskiego Maria Rekść, dzięku-
jąc wyborcom za zaufanie i odno-
towując sukces wyborczy, w Ra-
dzie samorządu jest 21 radnych 
z ramienia AWPL i ich głównym 
celem jest praca na rzecz wybor-
ców, o czym świadczy fakt, że w 
ubiegłym roku efektywną pomoc 
uzyskało 80 proc. petentów,  któ-
rzy zwracali się do radnych.

Mer zaznaczyła, że na oświa-
tę, która jest uznawana za prio-
rytetową dziedzinę działalności, 
jest kierowana ponad połowa 
środków budżetowych. W 2015 
roku status gimnazjum uzyska-
ło 6 szkół średnich rejonu, zaś 3  
czekają na akredytację. W rejo-
nie przeprowadzono prace reno-
wacyjne w pięciu największych 
gimnazjach oraz  w 10 szkołach 
podstawowych. Rejon może się 
też szczycić asygnowaniami na 
budowę i modernizację placówek, 
na które przeznaczono kwoty rzę-
du kilku milionów euro i dotyczy 
to takich placówek jak: Gimna-
zjum im. św. Urszuli Ledóchow-
skiej w Czarnym Borze, gimnazja 
w Awiżeniach, Pogirach, Bezda-
nach i Mickunach oraz szkół pod-
stawowych w Kiwiszkach, Szum-
sku, Mościszkach, przedszkoli w 
Anowilu, Rzeszy. Samorządowe 
władze wybudowały przedszko-
le w  Suderwie i w ubiegłym roku 
nabyły pięć busów dla placówek 
oświatowych. Dumą rejonu mogą 
być ośrodki wielofunkcyjne w Ko-
walczukach, Bujwidzach, Zuju-
nach, Wesołówce, odnawiany 
dworek Houwaltów w Mejszagole 
oraz Centrum Dobrobytu Rodzi-
ny i Dziecka w Gejsiszkach, po-
wstające w osiedlach stadiony i 
boiska. Tak samo zresztą jak kom-
pensata dla mieszkańców wydat-
ków na zimną wodę i ogrzewanie, 
zadbanie o stan sieci inżynieryj-
nych, dróg i oświetlenie ulic, na 
te ostatnie przeznaczono ponad 
5 mln euro. Mer dziękowała za-
równo posłom na Sejm RL, jak i 
przewodniczącemu AWPL Wal-
demarowi Tomaszewskiemu za 
pomoc w urzeczywistnianiu i po-
zyskiwaniu pieniędzy z budżetu 
państwa na realizację projektów. 
Jak podkreśliła mer, również w 
bieżącym roku troska o mieszkań-
ców i zakres prac, skierowanych 
na poprawę jakości życia w rejo-

nie, będą na odpowiednio wyso-
kim poziomie.

SOLECZNIKI   
UGRUNTOWUJĄ SUKCES
Wystąpienie prezesa Oddziału 
AWPL Rejonu Solecznickiego, 
mera Zdzisława Palewicza mia-
ło szansę być najkrótszym, kiedy 
już na wstępie oznajmił: „Wybory 
wygraliśmy, szkoły zachowaliśmy, 
projekty zrealizowaliśmy”. Ten ra-
port mera, który w bezpośrednich 
wyborach na to stanowisko uzy-
skał najlepszy wynik w skali kraju 
(77,55 proc.) oddaje sedno pra-
cy samorządowców w rejonie so-
lecznickim: wiedzą czego chcą i w 
miarę sił – a często ponad nimi – 
realizują stawiane sobie zadania. 
I to pozytywnie oceniają miesz-
kańcy, skoro bezkonkurencyjnie 
od 20 lat powierzają władzę w re-
jonie właśnie dla przedstawicieli 
AWPL. Jak zaznaczył mer, są gmi-
ny, w których na AWPL głosowało 
nawet ponad 90 proc. wyborców. 
A to świadczy o pracy polityków i 
zaufaniu wyborców – podkreślił.

Zdzisław Palewicz odnotował, 
że inwestycje z funduszy unijnych 
minionego okresu finansowe-
go wyniosły w rejonie 120 mln 
euro, zaś z nowej transzy rejon 
planuje pozyskać 30 mln. Spo-
śród najważniejszych prac prezes 
wymienił renowację pałacu w Ja-
szunach, budowę biokotłowni w 
Solecznikach, renowację 11 do-
mów wielomieszkaniowych, po-
myślne uzyskanie statusu gim-
nazjum przez wszystkie szkoły 
średnie w rejonie, budowę no-
wych dróg, oświetlenia ulic w 5 
wsiach, budowę domu seniorów 
w Czużekampiach, odbudowę pa-
łacu w Wilkiszkach – to może im-
ponować. Tak samo jak to, że w 
rejonie wzrasta liczba rolników 
i wielkość gospodarstw rolnych 
(nie ma ugorów), a wiek gospoda-
rzy ciągle się obniża. Rejon może 

też służyć za wzór w dbaniu o spu-
ściznę historyczną i kulturalną, 
promocję rejonu. „Nastawienie 
na skuteczność na pewno przy-
niesie rezultaty” – podsumował 
mer, który uważa siebie za wy-
znawcę „zdrowego optymizmu”.

TROCKA KOALICJA
Zabierając głos prezes Oddziału 
AWPL Rejonu Trockiego, wice-
mer rejonu Maria Pucz odnoto-
wała, że w bardzo długim (skoń-
czył się dopiero w końcu czerwca) 
maratonie wyborczym, radni z ra-
mienia AWPL uzyskali 4 manda-
ty i weszli do koalicji rządzącej, 
stawiając sobie za cel maksymal-
nie pomagać mieszkańcom w 
rozwiązywaniu ich problemów. 
Na wokandzie działalności, tak 
jak i w innych rejonach, znalazły 
się tu sprawy oświaty: za sukces 
radni mogą uznać akredytację na 
gimnazjum szkoły średniej w Tro-
kach. Obecnie w rejonie są dwa 
gimnazja z polskim językiem na-
uczania: w Landwarowie i Tro-
kach, czeka na uwieńczenie tego 
procesu placówka w Połukniu. 

Realizując zadania troski o 
mieszkańców, radni aktywnie 
włączają się do wspierania reali-
zacji takich działań, jak zakłada-
nie ośrodków wielofunkcyjnych, 
domów kultury,  dbanie o infra-
strukturę, budowę i renowację 
szkół i przedszkoli. Jak zaznaczy-
ła prezes, radni z ramienia AWPL 
starają się utrzymać jak najbar-
dziej ścisły kontakt z wyborcami 
poprzez pomoc i doradztwo.

W REJONIE  
SZYRWINCKIM –  
PRACA TRWA
O pracy w roku ubiegłym człon-
ków Oddziału AWPL Rejonu 
Szyrwinckiego mówiła jego pre-
zes Rita Tamašunienė – posłanka, 
starosta frakcji AWPL w Sejmie 
RL. Oddział w ubiegłorocznych 
wyborach uzyskał jeden mandat w 
Radzie samorządu i radna z ramie-
nia AWPL nie wchodzi do żadnej 
koalicji. Praca oddziału jest dość 
intensywna – liczba jego członków 
wzrosła ostatnio o 30 proc. Reali-
zując swoje cele: dbanie o spuści-
znę kulturalną, zachowanie tra-
dycji i podtrzymanie polskości w 
rejonie, członkowie AWPL wespół 
z ZPL realizują szereg przedsię-
wzięć, wśród których jest prze-
prowadzenie festynu kultury 
polskiej, cieszącego się dużą po-
pularnością. Swą troskę członko-
wie AWPL kierują na zachowa-
nie możliwości pobierania nauki 
w języku polskim w Borskuńskiej 
Szkole Podstawowej, która wy-
maga inwestycji – dobudówki, w 
której ma się znaleźć stołówka i 
aula. Ostatnio udało się przedsta-
wicielom oddziału wygrać sprawę 
w sądzie i blokowanie przez wła-
dze rejonu tego projektu wreszcie 
powinno się skończyć. Prezes od-
notowała również pozytywne roz-
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wiązania dotyczące poprawy stanu 
dróg w rejonie. Kończąc swe  spra-
wozdanie dziękowała rodakom z 
rejonów wileńskiego i trockiego 
za wspieranie inicjatyw Polaków 
z Ziemi Szyrwinckiej.

W ŚWIĘCIANACH –  
PRACA W RAMACH  
KOALICJI
Oddział AWPL Rejonu Święciań-
skiego, jak podkreślił prezes, poseł 
Zbigniew Jedziński, może uznać 
za sukces wyborczy uzyskanie  
5 mandatów w rejonie. Radni z 
ramienia  AWPL są obecnie w 
koalicji rządzącej i dbają o to, by 
mieć stały kontakt z wyborcami i 
na bieżąco rozstrzygać ich proble-
my, bardziej skomplikowane zaś 
zgłaszać pod obrady Rady.

Poseł zaznaczył, że wśród 
innych spraw, zasadniczą wagę 
ma troska o oświatę w języku oj-
czystym, wspieranie gimnazjum 
„Żejmiana” – jedynej placówki w 
rejonie, gdzie nauczanie jest pro-
wadzone w języku polskim. W 
ubiegłym roku na rekonstrukcję 
boiska gimnazjum przeznaczono 
219 tys. euro i około 58 tys. euro 
–   na odnowienie dachu szkolne-
go  budynku. 

Dbając o polepszenie warun-
ków życia mieszkańców, około  
2 mln euro zainwestowano w re-
nowację sieci wodociągowo-ście-
kowych, ukończono renowację  
5 bloków w Podbrodziu oraz  
11 domów w Święcianach (koszt 
tych projektów – 2 mln euro). 
Obecnie trwa rekonstrukcja 
ośrodka kultury i biblioteki w 
Podbrodziu, w 2015 roku wyko-
nano prac na sumę  232 tys. euro.

Prezes oddziału przypomniał 
również o inauguracji działalno-
ści Domu Polskiego w Nowych 
Święcianach oraz zaangażowa-
niu młodzieży do działalności 
społecznej i politycznej, co ro-
kuje, zdaniem posła, dobrą per-
spektywę.

 
W SEJMIE RL –  
PRACA U PODSTAW
Przedstawiając z trybuny konfe-
rencji działalność frakcji AWPL 
w Sejmie RL, jej prezes Rita 
Tamašunienė akcentowała to, że 
jej członkowie poprzez inicjaty-
wy i pracę w  komitetach reali-
zują program wyborczy. Frakcja 
AWPL współpracuje z organiza-
cjami pozarządowymi i samorzą-
dami. Ma na swym koncie prze-
prowadzenie dwóch  konferencji: 
„Ujednolicony egzamin z języka 
litewskiego – wyzwania i konse-
kwencje dla abiturienta, nauczy-
ciela, szkoły” oraz „Nieodkryte 
możliwości turystyczne: Wilno 
– miastem Miłosierdzia”.

Prezes frakcji odnotowała 
wkład posłów z ramienia AWPL 
w przyjęcie uchwały o przedłu-
żeniu do września  2017 roku 
okresu na uzyskanie akredytacji 
na gimnazjum, co pozwoli dać 
szansę większości zagrożonych 
obecnie szkół średnich. Posłowie 
postulowali również o przywró-
cenie finansowania szkół mniej-

szości narodowych, jakie było w 
okresie poprzedzającym kryzys 
gospodarczy.

W trosce o podniesienie po-
ziomu życia zarówno poszcze-
gólnych grup zawodowych, jak 
i ogółu mieszkańców, inicjatywy 
posłów z ramienia AWPL były 
skierowane na przyjęcie odpo-
wiednich poprawek do ustaw 
umożliwiających zrównanie wy-
nagrodzenia pedagogów kształ-
cenia przedszkolnego i wcze-
snoszkolnego oraz nauczycieli. 
Członkowie frakcji opowiadali 
się za zwrotem pieniędzy eme-
rytom (zabranym w okresie kry-
zysu) oraz postulowali wprowa-
dzenie  5 proc. podatku VAT na 
artykuły pierwszej potrzeby.

Ustawy o  mniejszościach 
narodowych, ochronie życia po-
czętego, dotyczące zwrotu ziemi 
ciągle są pod bacznym monito-
ringiem frakcji, jak zaznaczyła jej 
prezes.

W BIEŻĄCYM ROKU  
POLITYKA BĘDZIE  
DOMINOWAŁA
Polityzacja życia w tym roku bez 
wątpienia nastąpi ponieważ cze-
kają nas wybory sejmowe. Mó-
wiąc o najbliższych planach i 
zadaniach AWPL, jej przewod-
niczący  Waldemar Tomaszewski 
wyraził zadowolenie, że ubiegło-
roczne wybory samorządowe, w 
których w skali kraju partia zdo-
była 8 proc. głosów, były najlep-
szymi w dotychczasowej historii 
wyborów dla AWPL. Udało się 
jej wyprzedzić m. in. „Porządek 
i sprawiedliwość” oraz zrównać 
wyniki z Partią Pracy.

Jak podkreślił przewodniczą-
cy, rekordowe były wyniki głoso-
wania w rejonie solecznickim – 
na AWPL głosowało tu 76 proc. 
wyborców, jak też w rejonie wi-
leńskim, gdzie wskaźnik ten wy-
niósł 60 proc., przy 52 procen-
tach mieszkańców deklarujących 
polską narodowość. Mamy czym 
się pochwalić, zdaniem przewod-
niczącego, w Wilnie:  tu wynik był 
lepszy o jedną czwartą w porów-
naniu z poprzednimi wyborami 
–  na AWPL głosowało ponad 38 
tys. osób.

Nawiązując do tego, co czeka 
partię i wyborców w tym roku, 
jej przywódca poinformował, że 
latem ma się odbyć kongres wy-
borczy AWPL, a dalszym naj-
ważniejszym zadaniem ma być 
udział w wyborach parlamentar-
nych. Partia stawia sobie za zada-
nie przekroczenie progu wybor-
czego i uzyskanie nie mniejszej 
liczby mandatów niż ma w obec-
nej kadencji, ale też ma ambitne 
plany zwiększenia liczby posłów 
w Sejmie RL.

Mówiąc o powstaniu nowych 
granic okręgów wyborczych, 
przewodniczący odnotował, że 
należy skierować wszystkie siły na 
to, by te zmiany stały się dla par-
tii korzystne. Tak ma być w Wil-
nie, gdzie powstało 12 okręgów. 
Perspektywa zwycięstwa w trzech 
okręgach w rejonach wileńskim i 

Już wkrótce wystartują 
coroczne turnieje o puchary 
Związku Polaków na Litwie 
w siatkówce i koszykówce. W 
związku z tym w ubiegły piątek 
odbyło się spotkanie organiza-
torów oraz uczestników tur-
niejów w celu określenia grup 
oraz formatu rozgrywek.

Tegoroczny turniej koszy-
karski wystartuje 13 lutego, 
siatkarski – 20 lutego.

„Większa część drużyn są 
to ekipy, które uczestniczą w 
naszych turniejach co roku, 
są także drużyny, które dołą-
czyły do nas po raz pierwszy. 
W sumie o puchary powalczy 
28 drużyn: 11 w rozgrywkach 
siatkarskich i 17 – w koszykar-
skich. Jest to rekordowa liczba 
drużyn i z tego niezmiernie się 
cieszymy” – mówił jeden z or-
ganizatorów turniejów Ryszard 
Gierasim.

W tym roku drużyny koszy-
karskie zostały podzielone na 
3 dywizjony. W grupie A zmie-
rzy się 6 najsilniejszych drużyn 
rozgrywek, w grupie B i C nie-
co słabsze ekipy. Według re-
gulaminu do drugiego etapu 
rozgrywek koszykarskich trafi  
16 drużyn. Odpada z rozgry-

wek drużyna, która w grupie 
B zajmie ostatnie miejsce. W 
najsilniejszej grupie A druży-
ny będą klasyfikowane od 1 do 
6 miejsca według zwycięstw i 
różnicy punktów. Z grupy B i 
C drużyny według najlepszego 
stosunku zwycięstw i punktów 
klasyfikowane będą na miej-
sca 7-16.

W pierwszym etapie roz-
grywek play-off drużyna nr 1 
zagra z drużyną nr 16, druży-
na nr 2 z drużyną nr 15 i tak 
dalej. Osiem ekip, które prze-
brną przez pierwszy etap play-
-off będą walczyć o duży Pu-
char ZPL. Drużyny, które nie 
zakwalifikują się do rozgrywek 
o główne trofeum, będą wal-
czyły o mały Puchar ZPL.

Rozgrywki siatkarskie odbę-
dą się na nieco  prostszej zasa-
dzie: 11 drużyn będzie podzie-
lonych na 2 grupy. W etapie 
play-off zagrają po 4 najsilniej-
sze drużyny z każdej grupy.

„Zawody koszykarskie będą 
się odbywały w Gimnazjum im. 
Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w Nowej Wilejce. Siatkówka z 
kolei będzie wędrowała po róż-
nych szkołach” – oznajmił Ry-
szard  Gierasim.

Na starcie –  
Turnieje  
o Puchary ZPL

Turniej siatkówki 
o Puchar ZPL 2016:

Grupa A
1. „Polonia”
2. „Eureka”
3. „United”
4. „Victory”
5. „Sztorm”
6. „MJB” ( Mickuny)

Grupa B
1. „Huragan”
2. „ GTK”
3. „Bezdany”
4. „Eisas”
5. „Ławaryszki”

Turniej koszykówki 
o Puchar ZPL 2016:

Grupa A (dywizjon I)
1. „Irsana”
2. „Tores”
3. „Polonus”
4. „KSP”
5. „Sokół”
6. „Herbalife”

Grupa B (dywizjon II)
1. „LPK-liberna” (Gierwiaty)
2. „Awiżenie”
3. „Spo.Co”
4. „Skojdziszki”
5. „Landwarów”
6. „RKL”

Grupa C (dywizjon II) 
1. „Gauja”
2. „Team” (Suderwa)
3. „Tsunami”
4. „Stare Troki”
5. „Speditors”

solecznickim w I turze wyborów, 
da możność skoncentrować siły 
do dalszych sukcesów w II turze.

Wśród zagrożeń lider partii 
wymienił m. in. podniesienie pro-
gu wyborczego do 7 proc. dla list, 
na których znajdą się dwa nazwi-
ska kandydatów innej partii oraz 
niewybredne ataki ze strony me-
diów. Za najbardziej niebezpiecz-
ną uznał walkę z polskością od-
bywającą się w języku polskim. 
„Ataki na polskość nasilają się, co 
dowodzi, że jesteśmy silni” – tak 
określił je przewodniczący. I dodał, 
że najskuteczniej odpierać ataki 
działacze mogą okresowo podda-
jąc się weryfikacji przez wyborców 
oraz bezpośrednio z nimi obcując.

Waldemar Tomaszewski ży-
czył rodakom, by nasza polska 
społeczność utrzymała w tym 
roku wysoko ustawioną po-
przeczkę działalności. „Dzięki 
tej działalności, dzięki 100 tys. 
wyborców, którzy nas popierają, 
mamy najlepszą sytuację spośród 
wspólnot polskich bądź polonij-
nych na świecie. O tym mówią na-
wet nasi oponenci. Często dajemy 
przykład, jak należy się organizo-
wać, bronić własnych spraw”. Tak 
ma być też w perspektywie.

HONORY TYM,  
CO STALI U ŹRÓDEŁ
Jednym z głównych akcentów 
konferencji stało się uhonorowa-
nie seniorów – członków AWPL, 
którzy budowali podwaliny par-
tii, działali w dość trudnym, po-
czątkowym okresie. 

„Sporządzenie tej listy (wyróż-
nionych) – jak zaznaczyła posłan-
ka Wanda Krawczonok – było nie 
lada zadaniem, bo osób zasłużo-
nych dla AWPL jest bardzo wiele. 
Na posiedzeniu Rady Naczelnej 
partii zostały ustalone kryteria. Po 
pierwsze, postanowiliśmy uhono-
rować liderów, czyli osoby, które 
od wielu lat pracowały w struktu-
rach AWPL, były członkami Rady 
Naczelnej czy Prezydium oraz zaj-
mowały kierownicze stanowiska w 
samorządach. Kolejnym ważnym 
kryterium było to, że te osoby były 
z nami, nie odeszły w trudnych 
chwilach. Część osób zasłużonych 
wciąż pracuje, zajmuje kierowni-
cze stanowiska, dlatego postano-
wiono te osoby na listę jeszcze nie 
włączać”. 

Z rąk przewodniczącego Wal-
demara Tomaszewskiego, człon-
ków frakcji AWPL w Sejmie RL 
oraz prezesa ZPL Michała Mac-
kiewicza zasłużeni aktywiści oraz 
członkowie rodzin tych, którzy 
już odeszli, odebrali dyplomy 
dziękczynne, kwiaty i upomin-
ki. Zebrani  minutą ciszy uczci-
li tych, którzy  trwali w walce o 
polskość, ale już odeszli do Pana.

Przy biesiadowaniu i oglą-
daniu występów dziecięcego ze-
społu tańca z Gimnazjum im. K. 
Parczewskiego w Niemenczynie 
„Jutrzenka” kilkuset uczestników 
konferencji miało okazję do odpo-
czynku i obcowania z rodakami.

Janina Lisiewicz
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 O najstarszym polskim ze-
spole artystycznym działającym 
na Wileńszczyźnie – „Wilii”, 
który w końcu minionego roku 
obchodził swoje 60. urodziny 
mówiono i pisano sporo. Zespół 
– tworzący w ciągu ponad pół-
wiecza go ludzie w pełni na to 
zasłużyli, bowiem od połowy 
lat 50. ubiegłego wieku do dziś, 
kolejne pokolenia wiliowców są 
wierne kulturze ojczystej i tra-
dycjom. Właśnie to ich łączy. 
Ale jest tak, że lata lecą bardzo 
szybko i człowiek ani się ogląd-
nie, jak traci „sceniczny wize-
runek” i co, ma się zamknąć w 
czterech ścianach. Oczywiście, 
nie. Właśnie tak myśleli ci wi-
liowcy, którzy przed 10 laty – w 
okresie dość trudnym dla zespo-
łu – tworzyli grupę inicjatywną 
obchodów półwiecza istnienia 
„Wilii”. Pomimo minorowych 
nastrojów i trudności udało się 
im godnie powitać jubileusz, w 
czym, jak wspominają, pomogły 
im życzliwe rady ówczesnego i 
obecnego prezesa ZPL Michała 
Mackiewicza. Ale kiedy prze-
brzmiały ostatnie akordy świą-
tecznej gali z żalem zapytywali 
siebie: i co, to teraz się spotkamy 
po pięciu, czy dziesięciu latach 
na kolejnej okrągłej dacie. I sta-
ło się tak, jak wspomina obec-
na prezes Klubu Weteranów 
„Wilii” Janina Biesiekierska, 
że grupa organizacyjna 50-le-
cia przekształciła się w zalążek 
Klubu, którego ideę powstania 
jako pierwsza wyartykułowała 
Anna Przyszlak. Poparli ją go-
rąco i czynnie koleżanki i kole-
dzy: Janina Lewczuk, Krystyna i 
Henryk Nausewiczowie, Krysty-

na i Wiktor Gawerscy, Mirosła-
wa Korzeniewska, Roman Rot-
kiewicz, Krystyna Adamowicz, 
Jan i Zofia Kuncewiczowie, 
Wojciech Piotrowicz, Fryderyk 
Szturmowicz,  Jolanta Nowicka 
i Renata Brasel – ówczesne kie-
rownictwo zespołu. To oni oraz 
Anna Kupcewicz, Danuta Ko-
nas, Krystyna Stankiewicz, Te-
resa Vaišvilienė, Regina Subocz, 
Irena Lipska i inni i dziś są siłą 
napędową Klubu, który łączy 
ponad 40 osób. Nie tylko przed-
stawicieli najstarszych roczni-
ków „Wilii”, ale też młodszych, 
którzy są wiernymi kontynuato-
rami zespołowych tradycji.

Tworząc Klub mieli różne 
pomysły: zostać instytucją pu-
bliczną, czy też asocjacją, w koń-
cu stanęło na tym, że wybrali 
najmniej zbiurokratyzowaną i 
najbardziej swojską formę dzia-
łalności: są kołem Związku Po-
laków na Litwie, należącym do 
Wileńskiego Miejskiego Od-
działu ZPL, którym kieruje od 
lat była tancerka “Wilii” Alicja 
Pietrowicz.  

Pierwszym prezesem Klu-
bu została Janina Lewczuk, po 
niej schedę objęła energiczna 
i niezmordowana Janina Bie-
siekierska, która przyznaje, że 
kierować takimi ludźmi to sama 
przyjemność. Prezes powinien 
jednak trzymać rękę na pulsie 
spraw organizacyjnych, pozała-
twiać wynikające z działalności 
różne biurokratyczne formal-
ności, niekiedy zatroszczyć się 
o pozyskanie sponsorów, ułożyć 
przysłowiowy „plan pracy”. Ale 
gdy się ma obok tak twórczych 
ludzi (zastępcy prezesa – Anna 

Przyszlak i Krystyna Nause-
wicz) – to każdemu wyzwaniu 
da się sprostać.

Kiedy z tradycyjnym pyta-
niem: „po co potrzebny jest im 
Klub” zwracam się kolejno do 
kilku jego członków, słyszę bar-
dzo podobne odpowiedzi. Jan 
Kuncewicz – tancerz „Wilii” 
(nie da się o nim powiedzieć 
„były”, bo na każdym kolej-
nym jubileuszowym koncercie 
wraz z żoną Zofią tańczy jak za 
dawnych czasów) bez namysłu 
odpowiada, że w jego, matema-
tyka z wykształcenia, życiu „Wi-
lia” jest na... drugim miejscu. 
Na pierwszym jest pszczelar-
stwo, którego jest pasjonatem. 
Jednak Klub ma trwałą drugą 
pozycję, bo to wierni koledzy, 
wspólne wspomnienia, polskie 
środowisko, którego im, pol-
skiej młodzieży po pożegnaniu 
swoich szkół i studiowaniu na 
litewskich uczelniach, tak bra-
kowało. Kiedyś „Wilia”, a dziś 
Klub jej weteranów, to też kon-
takt z polskim słowem, polską 
piosenką, tańcem – swojskimi i 
jakże drogimi i bliskimi. Z kolei 
Mirosława Korzeniewska, któ-
ra jest wierną klubowiczką i go-
ścinną gospodynią, która kole-
gów lubi gościć na swej daczy w 
Pikieliszkach, bardzo ceni wi-
liowskie kontakty i przyjaźnie, 
bowiem są to ludzie, których do-
skonale zna, może zaufać, dzie-
lić radości i smutki. Dla Józe-
fy Łyczkowskiej – tak jak i dla 
większości weteranów – Klub 
jest miejscem randki z młodo-
ścią i polskością. I chociaż to 
trochę górnolotnie brzmi, jed-
nak właśnie tak jest, bowiem 

na co dzień im tego polskiego 
środowiska jest brak. Są tak wy-
chowani, tak siebie kształtowali 
(również poprzez udział w ze-
spole), że czują potrzebę czyn-
nego udziału w życiu diaspory 
polskiej.  Właśnie czynnego. 
Jak wspominali podczas jubile-
uszowego spotkania (wyświetla-
ne przez Henryka Nausewicza 
zdjęcia komentowała Krystyna 
Adamowicz przy jakże aktyw-
nej i emocjonalnej pomocy ze-
branych na sali), ileż to miejsc 

Weterani „Wilii” – zawsze młodzi

wspólnie zwiedzili zarówno na 
Litwie i w Polsce, w ilu impre-
zach, akcjach (ostatnio obrony 
szkół polskich w Wilnie) wzięli 
udział, przyczynili się do upo-
rządkowania miejsc spoczynku 
swoich kolegów... Wraz z ko-
lejnymi porcjami zdjęć wspo-
minali, jak setnie się bawili w 
gościnnej posiadłości małżeń-
stwa Gawerskich w Smolnicy, 
ile mieli wspólnych wypadów 
na koncerty, spektakle, obcho-
dów rocznic i świąt...

fo
t. 
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fot. Jerzy Karpowicz

WETERANI GREMIALNIE STAWILI SIĘ NA SWOJE ŚWIĘTO

SENIORZY ZAWSZE WIERNI „WILII”
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Kapłan –  
Polakiem Roku

W minioną niedzielę w 
Domu Polskim w Wilnie odby-
ła się uroczysta gala podsumo-
wująca konkurs dziennika „Ku-
rier Wileński” – „Polak Roku 
2015”. Tegorocznym jego zwy-
cięzcą został ksiądz dziekan Jó-
zef Aszkiełowicz.

Konkurs „Polak Roku” 
w 2015 roku odbył się po raz 
osiemnasty. Wśród jego zwy-
cięzców – tworzących obecnie 
wraz z kierownictwem redakcji 
dziennika Kapitułę  Konkursu 
– są znani działacze społeczni, 
samorządowi, politycy, księża, 
pedagodzy. Jako jedyny dwu-
krotnie tytuł ten uzyskał prze-
wodniczący AWPL, europoseł 
Waldemar Tomaszewski (obec-
nie zasady konkursu nie przewi-
dują możliwości uzyskania tego 
tytułu powtórnie). 

Jako pierwszy tytuł „Polaka 
Roku” zdobył dr Jan Gabriel 
Mincewicz w roku 1998. Pola-
kami Roku w kolejnych latach 
byli: Jan Sienkiewicz (1999), 
Zofia Matarewicz (2000), Wal-
demar Tomaszewski (2001),  
ks. Wacław Wołodkowicz 
(2002), ks. Dariusz Stań-
czyk (2003), Anna Adamo-
wicz (2004), Waldemar To-
maszewski (2005), Józef 
Kwiatkowski (2006), Barba-

ra Kosinskienė (2007), Anto-
ni Jankowski (2008), Leonard 
Talmont (2009), Zdzisław Pa-
lewicz (2010), Jadwiga Sinkie-
wicz (2011), Edward Trusewicz 
(2012), Maria Rekść (2013), 
siostra Michaela Rak (2014).  

Kandydatów do tego tytułu 
zgłaszają Czytelnicy gazety, gło-
sując na wybraną osobę poprzez 
wysyłanie specjalnie drukowa-
nych w dzienniku kuponów. 
Tego roku organiatorzy wpro-
wadzili pewne zmiany w trybie 
wybierania laureatów. Decydu-
jący głos mieli nie tylko Czytel-
nicy, którzy zgłosili odpowied-
nią liczbę kuponów na swego 
wybrańca (tego roku, jak zazna-
czył redaktor naczelny dzienni-
ka Robert Mickiewicz,  redakcja 
otrzymała 6 tysięcy głosów), ale 
też członkowie kapituły. 

Tradycyjnie jest wybierana 
dziesiątka kandydatów, która 
staje w szranki do tytułu „Po-
laka Roku”. Chociaż nazwa 
głosi, iż wybierany jest Polak 
Roku, to jednak najczęściej 
tak się staje, że zwycięzca jest 
wyróżniany za tzw. całokształt 
swej działalności, a nie osią-
gnięcia mijającego roku. W 
dziesiątce kandydatów do ty-
tułu Polaka Roku 2015 zna-
leźli się (w porządku alfabe-

tycznym, a nie według tego, ile 
głosów uzyskali w plebiscycie 
– tę wiadomość organizatorzy 
zastrzegli do swojej wiado-
mości, chociaż, jak wynikło, 
przeciek informacji nastąpił i 
niektóre media podały liczbę 
głosów oddanych na nominan-
tów): ks. Józef Aszkiełowicz,  
nauczycielka-polonistka Bo-
żena Bieleninik, kierownik ar-
tystyczny „Wilii” Renata Bra-
sel, ks. Tadeusz Jasiński, prezes 
Społecznego Komitetu Opieki 
nad Starą Rossą Alicja Klima-
szewska, prezes zarządu Pol-
sko-Litewskiej Izby Handlo-
wej Jarosław Niewierowicz, 
sygnatariusz Aktu Niepod-
ległości Litwy Czesław Okiń-
czyc, prezes Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie im. St. Mo-
niuszki Apolonia Skakowska, 
prezes Forum Rodziców Szkół 
Polskich na Litwie Mirosław 
Szejbak, redaktor portalu wil-
noteka.lt Jan Wierbiel. Wszy-
scy oni zostali uhonorowani 
przez organizatorów konkur-
su. Wyróżnieni zostali rów-
nież Czytelnicy, którzy aktyw-
nie uczestniczyli w plebiscycie: 
Danuta Jankowska, Jan Bra-
sel, Weronika Wieromiej, 
Zdzisław Czetyrkowski, Ma-
rian Komar, Jan Kuncewicz, 

Stanisława Okuniewicz, Ma-
ria Kopacz, Inesa Sinkiewicz 
oraz Jadwiga Skarina. 

Członkowie szczęśliwej dzie-
siątki (było obecnych sześć 
osób) zostali poproszeni o krót-
kie wystąpienia, z czego bardzo 
dzielnie się wywiązali prezen-
tując siebie i ludzi, z którymi 
przyszło im pracować oraz ak-
centując to, co dla nich stanowi 
wartość nadrzędną. Miłym ak-
centem stało się składanie ży-
czeń laureatom przez członków  
rodzin i przyjaciół. 

Zanim przystąpiono do uho-
norowania zwycięzcy konkursu, 
zebrani mieli okazję do obejrze-
nia filmu o kapłanie, probosz-
czu kościoła pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 
w Mejszagole, księdzu dzieka-
nie Józefie Aszkiełowiczu, któ-
ry został zrealizowany przez pa-
rafian. 

Film – historia życia księdza 
dał możność tym, którzy bliżej 
go nie znali do poznania jego 
życiorysu i historii posługi ka-
płańskiej m. in. w parafiach w 
Ejszyszkach (pierwsza parafia 
ks. Józefa), Turgielach i Mejsza-
gole. Księdza Józefa można też 
nazwać ojcem chrzestnym pa-
rafii na Białorusi: to on zadbał 
o budowę kaplicy w  Poleckisz-
kach i kościoła w Onżadowie.

Zdjęcia, słowa parafian i przy-
jaciół, członków rodziny oraz jak 
zawsze proste, ale serdeczne i do-
bitne słowa księdza Józefa stwo-
rzyły wizerunek człowieka, któ-
ry kocha Boga i ludzi i potrafi tę 
miłość przekazać i zaszczepić in-
nym oraz ma odwagę nazwać rze-
czy po imieniu. O takim swoim 
księdzu mówili też składający mu 
gratulacje z okazji zdobycia tytu-
łu „Polaka Roku”. Wśród tych, 
co kwiatami, piosenką, piękny-
mi i serdecznymi słowy wyraża-
li uznanie dla niego i jego dzia-
łalności byli: wraz z parafianami, 
posłanka na Sejm RL z ramienia 
AWPL Rita Tamašunienė, kie-
rownik wydziału konsularnego 
Ambasady RP w Wilnie, radca-
-minister Stanisław Cygnarowski, 
parafianie z Ejszyszek i Turgiel 
oraz mer rejonu solecznickiego 
Zdzisław Palewicz, mer rejonu, 
na którego terenie znajduje się 
obecna parafia księdza Józefa Ma-
ria Rekść, członkowie zespołów 
artystycznych, związków i orga-
nizacji, siostra Michaela Rak i ks. 
Jan Puzyna z Białorusi – mnóstwo 
ludzi, dla których kapłan potra-
fił trafić do serca i umysłu głosząc 
wiarę, miłość do Boga i wartości 
chrześcijańskich i narodowych, 
bez których życie człowieka nie 
jest spełnione. Przyłączając się do 
gratulacji chcemy życzyć szanow-
nemu księdzu wiele zdrowia i sił 
w głoszeniu miłości i prawd, któ-
re naszemu życiu nadają wartość 
i sens. Właśnie taki Polak Roku 
może nam być wiernym drogo-
wskazem. I za to dziękujemy.

Janina Lisiewicz

Tak jest w ciągu dziesięciu 
lat. Ich spotkania odbywają się 
raz w miesiącu, najczęściej w 
soboty. Jak mówi prezes, jest 
to optymalny wariant, dłuższe 
przerwy miewają latem. Uro-
czyste obchody jubileuszu po-
wstania Klubu odbyły się też w 
sobotę, 30 stycznia i wśród ze-
branych bardzo licznie człon-
ków Klubu nie zabrakło też 
honorowych gości. Zawitał do 
nich europoseł, przewodniczą-
cy Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie Waldemar Tomaszewski, 
który wraz z życzeniami i kwia-
tami, po raz kolejny zaprosił 
grupę członków Klubu na wy-
cieczkę do Brukseli. Miłe sło-
wa kierował do zebranych pre-
zes Związku Polaków na Litwie, 
poseł Michał Mackiewicz, któ-
ry obiecał, że koło ZPL – Klub 
Weteranów „Wilii” może liczyć 
na ufundowany autokar na dwie 
wycieczki. Tego popołudnia go-
ścili również byłego członka 
zespołu, wicemarszałka Sejmu 
RL, prezesa Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL Jarosława 
Narkiewicza oraz serdecznego 
przyjaciela Klubu, mera rejonu 
solecznickiego, prezesa Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego 
ZPL Zdzisława Palewicza, któ-
ry po raz kolejny zaprosił Klub 
do odwiedzenia Ziemi Solecz-
nickiej.

Artystyczne gratulacje star-
szym kolegom składali naj-
młodsi członkowie „Wilii” 
oraz przedstawiciele kolejnych, 
młodszych pokoleń wiliowców, 
którzy bardzo mile są widziani 
w Klubie, bo przecież to oni są 
nadzieją, że jego działalność nie 
zakończy się. 

Serdeczna atmosfera, dobry 
humor, piosenki, a wśród nich 
ta, która jest przez nich śpiewa-
na ze szczególnym sentymen-
tem – „Upływa szybko życie”. 
Już wiedzą, że czas mija bardzo 
szybko i na to nie mamy wpły-
wu. Jednak to od nas zależy, ja-
kimi treściami wypełnimy ten 
czas, który jest nam odmierzo-
ny. Weterani „Wilii” potrafią 
wykorzystać go maksymalnie. 
Tego nauczyli się w swojej gór-
nej i chmurnej młodości, kie-
dy po wykładach, czy też pracy, 
niekiedy pokonując na piecho-
tę kilometry wiejskich dróg – 
wielu z nich pracowało jako na-
uczyciele w różnych zakątkach 
Wileńszczyzny – śpieszyli na 
próby i koncerty swego zespo-
łu, bo w obcowaniu z kulturą 
ojczystą, tworzeniu polskiego 
środowiska widzieli sens swe-
go i przyszłych pokoleń trwa-
nia na tej ziemi. Wielu z nich 
może być dumnymi z tego, że 
ich dzieci i wnukowie byli, czy 
też obecnie są w szeregach wi-
liowców. Sztafeta pokoleń trwa 
i o to przecież chodzi. Z dumą 
i wzruszeniem powtarzają: by-
liśmy, jesteśmy, i, da Bóg, bę-
dziemy...

Janina Lisiewicz

fot. Jerzy Karpowicz
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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

Rzeźba kota dość pokaźnych 
rozmiarów zjawiła się w skwerze 
przy ulicy Makowej (Aguonų) 
w 2009 roku. Ten dobrze wypa-
siony zwierzak z podniesionym 
radośnie ogonem  upamiętnia li-
tewską pisarkę, poetkę, podróż-
niczkę Jurgę Ivanauskaitė (1961-
2007), która mieszkała w domu 
obok. Autorką pomniczka jest 
znana litewska rzeźbiarka Kse-
nia Jaroševaitė. Temat kota został 
wybrany nieprzypadkowo. Kot 
był ulubionym zwierzakiem Jurgi 
Ivanauskaitė, która miała naturę 
wolną, niezależną – jak kot, któ-
ry zawsze chodzi własnymi dro-
gami. Rzeźba wykonana z polne-
go litewskiego głazu waży 10 ton, 
jej wysokość, mierzona do końca 
ogona – 2,7 m, długość – 3 m, sze-
rokość – 1,5 m. 

Ludzie, którzy idą przez 
skwer, widząc tak sympatyczne-
go kota mimowolnie uśmiechają 
się,  to miłe zwierzę podnosi im 
nastrój. Często też przysiadają 
obok – dookoła jest sporo ławe-
czek. Ten urokliwy zakątek uda-
nie udekorował dzielnicę, niezbyt 
cieszącą oko zarówno wilnian jak 
i turystów.

Jurga Ivanauskaitė ukończy-
ła studia na Wileńskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Debiutowała 
nowelami „Pakalnučių meta-
i”(„Czas konwalii”), a w 1987 
r. w Litewskim Teatrze Narodo-
wym odbyła się premiera spek-
taklu „Nežaiskite su mėnuliu” 
(„Nie bawcie się z księżycem”) 
na podstawie jej dramatu. Dała 
się poznać zarówno jako pisarka, 
jak i ilustratorka: w 1991 roku 
ukazała się książka dla dzie-
ci z jej ilustracjami „Stebuklin-
ga spanguolė” („Czarodziejska 
żurawinka”). Zaś w 1993 roku 
świat ujrzała  jej powieść „Ragana 
ir lietus” („Wiedźma i deszcz”) 
uznana za najbardziej skandalicz-
ny utwór pisarki. Przez pewien 
czas był zakaz sprzedaży tej książ-

Pomniki  
i pomniczki Wilna

ki, ponieważ uznano, że nie od-
powiada ona  normom etyki na-
rodowej.  Pomimo to,  właśnie ta 
powieść Jurgi Ivanauskaitė docze-
kała się największej liczby tłuma-
czeń na inne języki.

Pisarka i plastyczka wiele po-
dróżowała. Bułgaria, Stany Zjed-
noczone Ameryki, Tybet i Nepal 
– to trasy jej długotrwałych wyjaz-
dów. Wiele czasu spędziła w In-
diach, gdzie zgłębiała tajniki bud-
dyzmu tybetańskiego.

Zielone jabłuszko – to po-
mnik w kształcie dwóch połówek 
jabłka. Symbolizuje serdeczną do-
broć. Pomnik został umieszczo-
ny przy ulicy Mindaugo w maju 
2011 r. Granit, z którego wyko-
nano pomnik, przywieziono z In-
dii. Autorem jest Romas Kvinta. 
Pomnik z zielonego granitu waży 
8,5 ton. Z okazji 10-lecia projek-
tu audycji „Bėdų turgus”, jego au-
torka Edita Mildažytė zapropono-
wała, aby upamiętnić wszystkich 
dobroczyńców wileńskich od po-
czątków historii miasta, aż do dnia 
dzisiejszego. Na połówkach jabłka 
w porządku alfabetycznym są spi-
sane nazwiska fundatorów i do-
broczyńców różnych narodowo-
ści, zaczynając od Radziwiłłów, 
Paców, Chodkiewiczów, kończąc 
Almą Adamkienė, która odrodziła 
tradycje dobroczynności na Litwie 
i Agnė Zuokienė, która aktywnie 
działa w ramach akcji wczesne-
go wykrywania raka „Nedelsk” 
(„Nie zwlekaj”). 

Sponsorami tego pomnika są 
m. in. śp. Bronislovas Lubys, Li-
tewskie Koleje Państwowe.  

„Poświęcenie” – to pomnik 
z brązu o wysokości 8,5 metrów, 
poświęcony wszystkim tym, któ-
rzy kiedykolwiek walczyli i ginęli 
w obronie Litwy. Rzeźba młodej 
dziewczyny z rękami wznoszący-
mi się ku niebu umieszczona jest 
na dzwonie, który jest udekoro-
wany sylwetkami tysięcy ludzi. 
Jest też na nim napis: słowa roz-

poczynające litewski hymn naro-
dowy. Postać młodej dziewczyny 
symbolizuje młodą, odradzającą 
się Litwę. Dzwon  przypomina 
litewską gazetę „Varpas”, wyda-
waną przez Vincasa Kudirkę po-
nad sto lat temu, kiedy powsta-
wała idea odrodzenia Litwy jako 
państwa. Autorami pomnika są: 
rzeźbiarz Darius Bražiūnas i archi-
tekt Artūras Asauskas. Znajduje 
się on przy Wileńskiej Wieży Te-
lewizyjnej. Otwarcie odbyło się 13 
czerwca 2005 roku. Pomnik, który 
kosztował 150 tys. litów, powstał 
ze środków i z inicjatywy  Litew-
skiego Centrum Radia i Telewizji. 
W ceremonii jego otwarcia brał 
udział prezydent Valdas Adamkus, 
uczestnicy tragicznych wydarzeń 
13 stycznia, byli zesłańcy.

 
 Albina Drzewiecka
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fot. Albina Drzewiecka

RZEŹBA KOTA

ZIELONE JABŁUSZKO
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Czasami życie potrafi nam 
płatać złośliwe figle. Do takich 
jego psot niewątpliwie można 
zaliczyć ostatnie wydarzenia 
dotyczące jakże bolesnego dla 
Litwy tematu: korupcji. Wia-
domo, że jest on przysłowio-
wym oczkiem w głowie pani 
prezydent, która żadnego swe-
go dłuższego czy też krótsze-
go przemówienia praktycznie 
nie potrafi wygłosić bez na-
pomknienia o pladze korup-
cji. Już drugą kadencję bierze 
ją ciągle na warsztat, a „wóz i 
dalej stoi” – jakby powiedział 
słynny bajkopisarz z sąsied-
niego kraju. Ostatnio, praw-
da, Litwa miała powód do ma-
łej satysfakcji w tym temacie: 
instytucja odpowiedzialna za 
swoisty monitoring poziomu 
korupcji, ulokowała nasz kraj 
na pozycji o siedem punktów 
wyższej, niż znajdował się do-
tychczas. Wywołało to po-
wszechną radość, szczególnie 
w gronie liderów koalicji rzą-
dzącej – socjaldemokratów, 
którzy sobie przypisali zasłu-
gi w tym temacie. Niestety, 
radość okazała się być krótko-
trwała. Otóż trzy – bynajmniej 
nie wspaniałe – kobiety-polity-
cy, zmalowały swoim partiom 
taki numer. Podkreślić należy, 
że nie są to szeregowe partyjne 
działaczki, tylko panie mini-
strowie (aż się chce, idąc w ślad 
za modą wprowadzoną przez 
jedną szefową resortu w Polsce 
powiedzieć – panie ministry) 
od rolnictwa, oświaty i zdro-
wia, które zaliczyły wpadki.

Pani minister od roli tak 
się zagospodarowała w swo-
im resorcie, że nie zauważyła 
jak dzielni klerkowie zakupi-
li produkty dla osób socjalnie 
wspieranych według zaiste  ba-
jońskich cen. Ktoś może po-
wiedzieć: co mamy żałować, 
czyżby biedni ludzie nie mają 
prawa do produktów najwyż-
szej jakości. Niestety, produk-
ty okazały się, delikatnie mó-
wiąc, całkiem szeregowe, tylko 
ich ceny były odlotowe. No bo 
na kim można zarobić, jak nie 
na biednych. Bogaty, przecież 
dlatego nim jest, że potrafi li-
czyć. Każdy grosz, w odróżnie-
niu od klerków i „nieuważnej” 
pani minister.  

Z kolei szefowa resortu na-
uki i oświaty (tak jak i ta od 
rolnictwa należąca do Par-
tii Pracy) pojechała w podróż 
służbową do Londynu wraz z 
mężem – pracownikiem tech-
nicznym w małomiasteczkowej 
szkole. Najwidoczniej dlatego, 
by nie dopuścić biedaka do fru-
stracji, że małżonka sama po 
zagranicach się obija. Pan mąż 
za prawo spania z żoną-mini-
ster w jednym pokoju w eksklu-
zywnym hotelu zapłacił „aż” 

Trójka, bynajmniej nie wspaniała
13 euro! Dziennikarze z tego 
zrobili niezły cyrk, bo aparta-
ment kosztował 230 euro. Ale, 
czy sprawiedliwie? Uwzględ-
niając to, że w stolicy Wielkiej 
Brytanii małżonkowie gościli 
kilka nocy, to pan mąż musiał 
wydać całkiem niemałą część 
swojej skromnej wypłaty sze-
regowego pracownika oświa-
ty, chociaż, podobno, pracuje 
na półtora etatu. Należy za-
znaczyć, że członkowie komi-
sji ds. etyki nawet nie podję-
li się omawiania tego tematu, 
najwidoczniej potrafili współ-
czuć zarówno żonie na  wyso-
kim stanowisku, jak i mężowi, 
któremu jest trudno dorównać 
małżonce, która ze stanowiska 
dyrektora małomiasteczkowej 
szkoły awansowała na urzęd-
nika najwyższej rangi. Tylko 
ograniczyli się do upomnienia 
pani minister, że takie wyjazdy 
nie są dobrze widziane.

Wesołe, a zarazem smutne 
są to przypadki, jednak daleko 
im do rezonansu, jaki wywoła-
ła na Litwie niecodzienna spo-
wiedź minister zdrowia. Otóż 
pani Šalaševičiūtė (należąca 
notabene do rządzącej, przo-
dującej w rankingach partii 
socjaldemokratycznej) w wy-
wiadzie radiowym wyznała, że 
przed kilku laty była zmuszona 
przez bliską osobę do dania ła-
pówki lekarzowi. No i wybuchł 
prawdziwy skandal: minister 
zdrowia (prawda, w czasie po-
pełnienia tego czynu nią  nie 
była, ale urzędnicze stanowi-
ska piastuje jeszcze od czasów 
epoki zwanej sowiecka) daje 
łapówki lekarzom. 

Partyjni koledzy pani mi-
nister, którzy, jak się okaza-
ło, mają swoją służbę dbania 
o  „czystość szeregów partyj-
nych” ustami posła Sysasa 
stwierdzili jednoznacznie: w 
dobie walki z korupcją – która 
trwa już od ćwierćwiecza – mi-
nister ma się podać do dymi-
sji. Z punktu widzenia prawa, 
przypadek ten nie podlega 
śledztwu, bowiem minął ter-
min przedawnienia (podob-
no miał miejsce przed  pięciu 
laty). A Litwa podzieliła się 
na dwa fronty: jedni zgodnie 
twierdzą, że nie ma co rozdzie-
rać szat i niech rzuci kamie-
niem ten, kto lekarzowi łapó-
wek nie dawał, zaś drudzy z 
determinacją ogłaszają, że na-
wet gdyby przyszło im umierać 
pod płotem, to i tak lekarzowi 
płacić nie będą… Pani prezy-
dent i premier – kolega partyj-
ny pani minister (który akurat 
jest na urlopie) zgodnie stwier-
dzili, że „szczera” urzędniczka 
ma się podać do dymisji.

I tak rozpaloną do czerwo-
ności atmosferę, dodatkowo 
zaognił jeszcze jeden fakt: otóż 

się okazało, że służba odpowie-
dzialna za badania przestępstw 
w sprawie korupcji zaprasza-
ła panią minister jako świad-
ka w sprawie… korupcyjnego 
skandalu w szawelskim szpi-
talu… No i się zaczęło… Poli-
tycy będący w opozycji zaczęli 
snuć teorie spiskowe o tym, że 
zgodnie z „tradycją” socjalde-
mokratów, pani minister może 
być zamieszana w sprawę do-
starczania pieniędzy dla partii 
poprzez wymuszanie łapówek 
od instytucji ochrony zdrowia, 
w zamian za przydział unij-
nych funduszy. Fantazja po-
niosła również dziennikarzy, 
bowiem trudno uznać za nor-
malkę tę dziwną spowiedź ra-
diową urzędniczki wysokiej 
rangi, której raptem przyszło 
do głowy wyznawać grzechy 
sprzed kilku lat. Jak zauważył 
jeden z dziennikarzy: mini-
ster przy zdrowych zmysłach, 
będąc prawnikiem i wielolet-

nim urzędnikiem, wyznaje pu-
blicznie, że dała łapówkę, czyli 
popełniła przestępstwo. Co to 
ma znaczyć? Czy pani minister 
nagle poczuła wyrzuty sumie-
nia, czy coś jej, za przeprosze-
niem, w głowie się pomyliło. A 
może po prostu już ma dosyć 
bycia  szefową resortu ochrony 
zdrowia i znalazła powód, by 
się od tego stanowiska uwolnić. 
Dziwny wprawdzie sposób wy-
brała… Jak się skończy szczera 
spowiedź pani Šalaševičiūtė, 
która w błyskawicznym tempie 
oznajmiła, że już napisała proś-
bę o dymisję i wręczy ją premie-
rowi, jak ten wróci z urlopu, 
czyli 8 lutego. Czy się dowiemy 
prawdziwych powodów tej tra-
gifarsy i rzetelnej oceny przez 
partyjnych kolegów ministrów 
od rolnictwa i oświaty, trud-
no przewidzieć. Jednak korci 
zadanie pytania: jakie zasoby 
ludzkie tworzą tzw. partyjną 
śmietankę, no bo przecież byle 

szeregowca na ministra się nie 
wysuwa, skoro są możliwe ta-
kie scenariusze w ich urzędo-
waniu. I z tak „świadomymi” 
politykami chcemy –  bardzo 
chce tego pani prezydent, cho-
ciaż, przyznajmy, każdemu z 
nas już kością w gardle stoją 
łapówki i haracze – walczyć i 
– najważniejsze – zwalczyć ko-
rupcję. Śmiechu warte. 

Owszem, warte, gdyby nie 
było takie smutne, a faktycznie 
– beznadziejne. Bo, jak wyka-
zuje praktyka minionych 25 
lat, z „gwiazdami” i liderami 
mamy w partiach – poważne 
perturbacje. Kolejne eszelony 
towarzyszy partyjnych nie po-
trafią stanąć na wysokości za-
dania, jakie przed nimi stawia – 
tak na poważnie – zarządzanie 
i kierowanie demokratycznym 
państwem. 

Janina Lisiewicz
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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.”
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ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 
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Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

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 wyrazy współczu-
cia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby 
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci 

Mamy 
składamy 

Waldemarowi Aleksandrowiczowi
Kowieński Oddział ZPL oraz zespół „Kotwica” 

Najserdeczniejsze życzenia z oka-
zji Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin  
Algisowi PAPLAUSKASOWI z Akade-
mii Datnowskiej

składają Laudańczycy

Święciański Oddział Rejonowy  
Związku Polaków na Litwie

serdecznie zaprasza
w niedzielę, 7 lutego br.

na tradycyjne 

Zapusty,
które odbędą się w Parku Dolnym w Podbrodziu

W programie:
ognisko i palenie Marzanny,

wesoła muzyka,
tańce i zabawy

oraz gorąca herbatka
i inne niespodzianki

Początek imprezy o godz. 12.00
Organizatorzy

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

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


