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Niepodległość
zobowiązuje

UROCZYSTE OBCHODY DNIA ODRODZENIA PAŃSTWA LITEWSKIEGO W SOLECZNIKACH

16 lutego Litwa obchodziła kolejną rocznicę odrodzenia Państwa Litewskiego. Przed 98 laty Litewska
Rada (Taryba) w dniu 16 lutego pod przewodnictwem Jonasa Basanavičiusa ogłosiła niepodległość Litwy.
Dwudziestu członków Rady złożyło swe podpisy pod Aktem Niepodległości. Obchody Dnia Odrodzenia
Państwa Litewskiego odbyły się zarówno w stolicy, jak i większych i mniejszych miastach kraju.
A JEDNAK JEST!
Parafrazując słynne słowa Galileusza:
„a jednak się kreci”, wypowiedziane
wbrew utartym stereotypom, chcę z
nie mniejszą determinacją obwieścić:
a jednak jest! Jest dwujęzyczna nazwa ulicy w Wilnie. Pomimo i wbrew
twierdzeniu językowych ortodoksów
i wszelkiej maści „anty”, karom wymierzanym samorządowym urzędnikom przez gorliwych namiestników
władz w podwileńskich rejonach, tablica z nazwą ulicy nie w języku państwowym znalazła się w samym centrum Wilna – została umieszczona na
domu przy ulicy Islandzkiej (Islandijos). Nie było to zrobione potajem-

nie, ani na „życzenie mieszkańców
domu”. Dokonano oficjalnego odsłonięcia tej tabliczki przy udziale ojców
miasta i gości honorowych. Mer Wilna
i były minister spraw zagranicznych
Islandii w 25. rocznicę uznania przez
ten kraj niepodległości Litwy, w dowód wdzięczności Islandii, umieścili
z honorami tę wywieszkę. Warto przypomnieć, że to Islandia jako pierwsza
11 lutego 1991 roku uznała niepodległość Litwy – w miesiąc po krwawych wydarzeniach styczniowych.
Warto odnotować jeszcze jedno: liter, jakimi jest zapisana nazwa ulicy
w języku islandzkim, nie ma w litewskim alfabecie. No i mamy od razu

dwa precedensy: podwójna nazwa
i używanie liter obcego abecadła.
Takie ustępstwa ze strony Litwy wobec Islandii. Aż wierzyć się nie chce,
ale fakt pozostaje faktem. Ubolewać
możemy jedynie, że Polska w tamte
mroźne i groźne dni nie była na tyle
przewidująca, żeby być tą „pierwszą”
i praktycznie od ręki załatwić rozwiązanie od ćwierćwiecza będących na
wokandzie problemów: podwójne nazewnictwo, nazwiska w oryginalnej pisowni. Gdyby tak się stało, to i Traktat
byłby niepotrzebny, ani jego trwające 21 lat monitorowanie (z jednym
skutkiem – niewykonywany). Cóż, kto
po czasie żałuje… Nie pozostaje nic

innego, jak z nieukrywaną radością
witać nową tabliczkę. A skoro już się
takowa znalazła i to nie jakaś „przemycona”, ale zawieszona z honorami i w majestacie prawa (prawda, nie
wiadomo, czy komuś nie przyjdzie do
głowy, by istnienie tablicy zaskarżyć
w sądzie, ale chyba nie, bowiem
to o Islandię, a nie o jakiś sąsiedni
kraj chodzi). A tak Bogiem a prawdą musieliby się Litwini jednak wstydzić: Polska w ciągu wieków, jeżeli
nie swoją polityką i czynem zbrojnym, to przynajmniej opiewaniem
i gloryfikowaniem Litwy w np. literaturze tak wielce się jej przysłużyła, że nie na jedną tabliczkę, a cały

ich tuzin z pewnością zasłużyła. Co
jednak poczniesz człowieku, kiedy
współobywatele mają jawną wadę
wzroku: przyjazne gesty małego,
dalekiego kraju potrafią zauważyć i
odpowiednio docenić, a strategicznego partnerstwa i poprzedzającej
go ogromnej pomocy (wspomnijmy
chociażby wsparcie Sąjūdisu przez
Solidarność) płynącej od najbliższego sąsiada nie potrafią dojrzeć. Co
bardziej „polonofilscy” Litwini tłumaczą to „niedojrzałością” litewskiego społeczeństwa. Niestety, takie
mamy czasy – infantylizm widocznie dotyczy nie tylko młodego pokolenia, ale też młodych demokracji.

2

18-24 lutego 2016 r., nr 7 (1200)

www.zpl.lt

Niepodległość zobowiązuje
Przed 98 laty, 16 lutego obradująca w Wilnie, w siedzibie
ówczesnego Komitetu Centralnego Litewskiego Towarzystwa
Pomocy Ofiarom Wojny przy
ul. Wielkiej 30, w tzw. Domu
Sztralla – dziś Dom Sygnatariuszy (przy ul. Pilies 26) Litewska
Rada (Taryba) na swe pierwsze
posiedzenie zebrała się po godz.
11.00 pod przewodnictwem Jonasa Basanavičiusa – najstarszego wiekiem jej członka (miał 65
lat). Przewodniczący przeczytał tekst Aktu Niepodległości i
został on przyjęty po południu.
Treść jego głosiła: „Litewska
Rada ogłasza niepodległość Litwy. Litewska Rada na swym posiedzeniu w dniu 16 lutego 1918
roku jednogłośnie postanowiła
zwrócić się do Rosji, Niemiec i
rządów innych krajów z takim
zawiadomieniem.
Litewska Rada jako jedyny przedstawiciel litewskiego
narodu, kierując się prawem
narodów do samookreślenia
i postanowieniem Wileńskiej

Konferencji Litwinów z 18-23
września 1917 roku, ogłasza odrodzenie niepodległego, opierającego się na demokratycznych
podstawach Państwa Litewskiego ze stolicą w Wilnie i to państwo oddziela od wszystkich
związków państwowych, które
były z innymi narodami.
Obok tego Litewska Rada
oznajmia, że fundamenty Państwa Litewskiego i jego stosunki
z innymi państwami powinien
ostatecznie ustalić jak najszybciej zwołany Sejm Założycielski,
wybrany w sposób demokratyczny przez wszystkich mieszkańców”.
Po głosowaniu, sekretarz Komitetu, ksiądz Povilas Dogelis
został poproszony o przyniesienie stalówek z piórami i atramentu, by wszyscy mogli złożyć
swoje podpisy pod Aktem. Jako
pierwszy uczynił to Jonas Basanavičius, zaś po nim pozostali
członkowie Rady w porządku
alfabetycznym. Jak wspominali
sygnatariusze, rozstano się bez

większych emocji, jak gdyby nic
się nie wydarzyło. Nie było w
tym nic dziwnego, bowiem sytuacja w kraju była bardzo skomplikowana. Jeszcze trwała wojna, na Litwie było okupacyjne
wojsko niemieckie. Nikt nie
mógł przewidzieć, jaki los spotka tak zuchwały czyn i w jaki
sposób założenia Aktu uda się
urzeczywistnić. Sygnatariusze
nie mogli jeździć po kraju, zaznajamiać z nim ludzi, nawet go
ogłosić w prasie, bowiem numer
gazety „Lietuvos aidas”, w którym zamieszczono tekst Aktu,
został skonfiskowany. Udało się
go zamieścić w gazetach… niemieckich w Niemczech, dzięki
pomocy jednego z zaprzyjaźnionych Niemców, któremu tekst
w konspiracyjnych okolicznościach przekazała Jadwiga Chodakowska, siostra żony Antanasa Smetony. Akt Niepodległości
od początku więc miał dość
dziwną historię, która trwa do
dziś: dotychczas nie znaleziono oryginału tego dokumentu.

Podczas tegorocznych obchodów znaczącego dnia w historii Litwy, tradycyjnie odbyło
się uroczyste podniesienie flag
trzech państw bałtyckich przy
Pałacu Prezydenckim, podczas
którego głos zabrała prezydent
Dalia Grybauskaitė. Podkreślając wagę wydarzeń sprzed 98
lat, głowa państwa nawiązała
do minionego ćwierćwiecza odrodzonej niepodległości: „Było
to ważne ćwierćwiecze, w ciągu którego wydorośleliśmy,
dojrzeliśmy jako samodzielne
państwo. Aż 50 lat z naszego
stulecia wydarła nam sowiecka
okupacja, która zostawiła wiele
niegojących się ran, a niektórych pozostałości sowieckiego
zlodowacenia nie potrafi roztopić żadna wiosna, ale kiedyś
i to pokonamy, jak pokonaliśmy rdzawe rzeźby na Zielonym Moście (…)”. Cóż, nie
sztuka wygrać z pomnikami
(chociaż walka z nimi nigdy
nie należała do honorowych),
o wiele trudniej jest zwalczać

Żołnierze „spadający z nieba”
Bieżący rok Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rokiem Noblisty Henryka Sienkiewicza (170. rocznicę urodzin i
100. rocznicę śmierci obchodzimy tego roku); kompozytora Feliksa Nowowiejskiego (zmarłego
przed 70 laty) oraz Cichociemnych – spadochroniarzy Armii
Krajowej (w 75. rocznicę pierwszego ich zrzutu do kraju). Zarówno dwaj wybitni twórcy – jeden hartując dusze i krzepiąc
serca słowami swoich noweli i
powieści, drugi – tworząc pieśni patriotyczne, w tym melodię „Roty”, jak i Cichociemni
są przykładem służenia Ojczyźnie: piórem, talentem, kunsztem
żołnierskim – ku jej chwale. To
dzięki ich twórczości i poświęceniu kolejne pokolenia mogły
odczuwać dumę z Polski i bycia
Polakiem. Symboliczne i jakże
znamienne, że akcentowanie
właśnie tych wartości następuje
w okresie, kiedy staje się modne pojęcie Ojczyzny – zamykane
niegdyś w granicach kraju ojczystego – rozszerzać nie tylko do
Europy, ale i całego świata. Obywatel Europy, obywatel świata –
pięknie to i szlachetnie brzmi.
Tylko najczęściej jest tak, że do
tego, by ten świat oswoić, pokochać i pracować na jego potencjał, najwyraźniej trzeba – udowadniają to aktualne wydarzenia
– w umyśle i sercu ukształtować
i wypieścić uczucia do miejsca,
z którego się wywodzi korzenie.
Drzewa z podciętymi korzeniami nie da się skutecznie przesa-

dzić na najbardziej żyzny grunt.
Tak samo człowieka. Łatwo się
zagubi i załamie bez tego rdzenia, gruntownej wiedzy: kto zacz
i skąd. Powtórka z lektur i historii dobrze temu służy. I tego
roku mamy szansę na jej skuteczne przerobienie.
W szeregach Związku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej powstała jednostka spadochroniarzy, których od września 1941
roku, kiedy w Szkocji rozpoczęto szkolenia, w oficjalnych
rozkazach nazywano Ciechociemnymi. Mieli oni na terenie
okupowanego kraju prowadzić
nieregularną walkę z okupantem niemieckim oraz organizować ruch oporu i szkolić jego
uczestników. Przygotowaniem i
przerzutem tych elitarnie wyszkolonych żołnierzy kierował
Oddział VI Sztabu Naczelnego
Wodza we współpracy z Brytyjskim Kierownictwem Operacji
Specjalnych. O tym, jak niełatwo było sprostać wymaganiom
stawianym przyszłym Cichociemnym może świadczyć fakt,
ze z 2413 osób, które zgłosiły się
na ochotnika, szkolenia i kursy ukończyło 703, zaś do przerzutu zakwalifikowano – 579.
Tak sroga była selekcja, do której
m. in. przystąpił 1 generał, 112
oficerów sztabowych, 894 młodszych oficerów, 592 podoficerów,
771 szeregowych. Wśród Cichociemnych była tylko jedna kobieta Elżbieta Zawacka – późniejsza
generał brygady, profesor. Warto
odnotować, że z chwilą wykona-

nia skoku żołnierzy awansowano
o jeden stopień.
Program szkolenia obejmował doskonalenie wiadomości z
zakresu poszczególnych dyscyplin wiedzy wojskowej oraz kursy kwalifikacyjne: radiotelegrafistów, wywiadowców, specjalistów
od dywersji, wyrabiania dokumentów. Ogółem od lutego 1941
do grudnia 1944 (ostatni zrzut
odbył się w nocy z 26 na 27 grudnia) zostało zrzuconych 316 żołnierzy i 28 kurierów. Poza Polską
byli też transportowani do Albanii, Francji, Grecji, Jugosławii,
Włoch. Przed odlotem składali przysięgę, jaka obowiązywała
żołnierzy AK.
Pierwszego zrzutu Cichociemnych (w czasie wojny w
Polsce najczęściej nazywano
ich zrzutkami lub ptaszkami)
dokonano w nocy z 15 na 16
lutego 1941 roku w powiecie
cieszyńskim, w okolicach Dębowca. Był to pierwszy zrzut
spadochroniarzy do okupowanej Europy. Loty wykonywała
eskadra – późniejszy dywizjon
138 – do zadań specjalnych brytyjskiego dowództwa lotnictwa
bombowego. Przejmowaniem
skoczków w kraju zajmowała
się specjalna komórka Oddziału
V Komendy Głównej ZWZ-AK.
Kierowani byli do walki w szeregach „Wachlarza”, Związku
Odwetu Kierownictwa Dywersją, wywiadu i służby w sztabie
KG i sztabach terenowych ZWZ-AK, pracowali w komórkach legislacyjnych, łączności radiowej.

O ich przygotowaniu do pracy
w konspiracji i zaciętości, z jaką
tropiło Cichociemnych gestapo i
Abwehra świadczą fakty, iż z 37
osób działających w wywiadzie
aresztowano i zabito 15, czyli 40
proc.; spośród radiotelegrafistów
aresztowano i zabito 25-30 proc.
i tylko troje zastano przy nadawaniu. W Powstaniu Warszawwskim walczyło 91 Cichociemnych, zginęło – 18. Ogółem z 316
zrzutków zginęło 108: 89 w walce z Niemcami i zamordowanych
przez gestapo, 10 zażyło truciznę
po aresztowaniu, a na 9 wykonały po wojnie wyrok śmierci władze komunistyczne.
W 75. rocznicę dokonania
pierwszego zrzutu Cichociemnych w Dębowcu, przy kamieniu upamiętniającym to wydarzenie, odbyły się uroczystości
z udziałem władz państwowych
i samorządowych, wojska, młodzieży, przedstawicieli rodzin
skoczków. W swym liście do
uczestników uroczystości prezydent RP Andrzej Duda napisał: „(...) II wojna światowa
i okupacja Rzeczypospolitej to
czas, kiedy nasz naród oraz byt
państwa polskiego znalazły się
w obliczu śmiertelnego zagrożenia. A jednak to właśnie wtedy,
w skrajnie trudnych warunkach
żołnierze i funkcjonariusze formacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego zapisali jedną z najchwalebniejszych kart w
historii polskiego oręża, wykazali się niezwykłą odwagą i dyscypliną. Dzisiejsza uroczystość jest

negatywne zjawiska codziennego życia: korupcję, emigrację, bezrobocie, pijaństwo, beznadzieję i wypływające z nich
okrucieństwa, które zrodziły na
Litwie takie zjawisko jak dzieciobójstwo. Niepodległość zobowiązuje do rzetelnej troski o
swoje państwo, a z tym, niestety, wśród naszych liderów różnie jest. Najlepiej sobie radzą
na słowach. Tradycyjnie zabierając głos z balkonu Domu Sygnatariuszy patriarcha litewskich konserwatystów Vytautas
Landsbergis prześcigał się w
słowotwórstwie, które wcale
nie należało do wybrednych…
Nowością tegorocznych
obchodów 16 lutego był przemarsz przedstawicieli młodzieży szkolnej z całej Litwy wraz z
nauczycielami historii i języka
litewskiego ulicami Wilna, odwiedzając 16 obiektów związanych z historią państwa. Duży
koncert i płonące szesnaście
ognisk na Alei Giedymina wieńczyły obchody tego dnia.

poświęcona tym spośród nich,
którzy zasłużyli na miano elity
Cichociemnych. Zasłużyli swoim żołnierskim kunsztem i zaangażowaniem w licznych akcjach
bojowych i wywiadowczych, a
także jako instruktorzy wojskowi (...)”.
Uhonorowanie dwóch Cichociemnych pochodzących z
Wołynia miało się odbyć w rocznicę pierwszego zrzutu w Starokonstantynowie w obwodzie
chmielnickim. Niestety, przygotowaną tablicę upamiętniającą
bohaterskich skoczków miejscowi Polacy musieli pozostawić w
kościele. Umieszczenia tablicy
i uroczystości zaniechano pod
naciskiem prezesa ukraińskiego IPN, który zarzucił Cichociemnym udział w akcjach odwetowych na Ukraińcach po
mordach, jakie dokonywali
ukraińscy banderowcy na Polakach, a których prezes za takowe nie uważa. Brzydki i przykry fakt.
Warto przypomnieć, że Telewizja Polska przed ponad rokiem
pokazała wieloseryjny film opowiadający o postawie, bohaterskiej walce i działalności w kraju
Cichociemnych pt. „Czas honoru”. Film ten stał się nie tylko
prezentacją chlubnej walki polskiego ruchu oporu, ale i swoistym pomnikiem tych, którzy
do niej stanęli. W ubiegłym roku
film ten pokazała również Telewizja Litewska, oglądając go mogliśmy być dumni, że przedstawicieli naszego narodu było stać
na takie poświęcenie i miłość do
Ojczyzny.
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Oświata – kolejne podejście Przywłaszczone
święto

W ubiegłym tygodniu Departament Mniejszości Narodowych (został powołany w lipcu ub. r.) wystąpił z inicjatywą
zapoznania się z problemami
w temacie oświaty, które są akcentowane przez społeczność
polską na Litwie. Na spotkanie z urzędnikami departamentu oraz Ministerstwa Oświaty i
Nauki, rządu zostali zaproszeni
przedstawiciele Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna”, Forum Rodziców Szkół Polskich
na Litwie, administracji szkół,
radni stołecznego samorządu
oraz członkowie Rady Wspólnot Narodowych, działającej
przy departamencie.
Zagajając spotkanie dyrektor departamentu Vida
Montvydaitė zaznaczyła, iż w
trosce o rozwój i funkcjonowanie oświaty mniejszości narodowych pragnie zapoznać się z
problemami, z którymi boryka
się szkolnictwo polskie na Litwie i stać się niejako pomostem
sprzyjającym nawiązaniu dialogu pomiędzy odpowiedzialnymi resortami a społecznością
polską, wspólnie poszukiwać
sposobów ich rozwiązania.
Jak zakomunikował prezes „Macierzy Szkolnej”, poseł Józef Kwiatkowski, w krótkich wystąpieniach uczestnicy
narady – wiceprezes „Macierzy Szkolnej” Krystyna Dzierżyńska, radna stołecznego samorządu Edyta Tamošiūnaitė,
przedstawicielka Forum Rodziców Szkół Polskich Wilna Danuta Narbut, dyrektor
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Wilnie Adam Błaszkiewicz
wyartykułowali problemy, które
przeszkadzają efektywnie funkcjonować szkołom polskim na
Litwie, pogarszają stan nauczania dzieci w ojczystym języku,
stają się przyczyną ich dyskryminowania. Lista ich jest doskonale znana i z pewnością nie
były one wielkim odkryciem ani
dla dyrektor departamentu, ani
dla biorących udział w spotkaniu urzędników różnego szczebla, którzy od lat są w strukturach władzy.
Przedstawiciele społeczności polskiej zaznaczyli, że od
kilku lat walczą o odwołanie
dyskryminującej uczniów polskich szkół ustawy o ujednoliceniu egzaminu z języka litewskiego, zwiększeniu koszyczka
uczniowskiego dla tych szkół
mniejszości, podjęcie decyzji o
wydawaniu podręczników w języku polskim, wciągnięcie na listę obowiązkowych egzaminów
matury z języka polskiego, a od
ubiegłego roku toczą batalie w
sprawie poskromienia zapędów
stołecznego samorządu, skierowanych na utrudnienie akredytacji na gimnazja stołecznych
polskich szkół średnich.

Prezes „Macierzy Szkolnej” na naradzie podkreślił,
że wszystkie te problemy wynikają z jednego, rzec można,
zasadniczego problemu – braku porozumienia, chęci do ich
rozwiązywania przez władze
oświatowe i państwowe. Jak
bowiem zaznaczył, kondycja
szkolnictwa polskiego na Litwie
jest dobra: mamy wykształconą i oddanie pracującą kadrę,
dzięki pomocy m. in. z Polski
dobrze wyremontowane i wyposażone szkoły. Sprawa polega na tym, że od lat 90. władze
oświatowe i państwowe systematycznie czynią zakusy na
stan posiadania szkolnictwa w
języku polskim, wprowadzając
wyżej wymienione zmiany i nie
reagując na postulaty polskiej
społeczności.
Współpraca
„Macierzy
Szkolnej” z departamentem,
jak zaznaczył prezes, ograniczała się w zasadzie do finansowania 2-3 projektów, na które otrzymywała finansowanie.
Co do pomocy w realizacji postulatów, to raczej takowej nie
było, bowiem departament realizował politykę rządu. Czy
to się zmieni, raczej trudno
przewidzieć, chociaż podjąć
kolejną próbę widocznie trzeba, by wyjść z zaistniałej patowej sytuacji, kiedy jedna strona broni swoich racji, zaś druga
uparcie ich nie chce słyszeć. A
przecież tak być nie powinno
w demokratycznym państwie
w relacjach struktur władzy a
społecznością. Często do rozwiązania i nie powstawania problemów wystarczy dobra wola.
Np. przyjmując w 2011 roku
Ustawę o oświacie, która zakłada ujednolicenie egzaminu
z języka litewskiego, właśnie od
dobrej woli decydentów i zrozumienia trudności, jakie czekają m. in. maturzystów polskich szkół, zależało, czy termin
ujednolicenia nastąpi za dwa,
czy też kilka lub nawet 12 lat,
kiedy uczniowie od pierwszej
klasy będą uczyli się według
nowych programów i metodyk
oraz podręczników. Podobnie
ma się sprawa z likwidacją maturalnego egzaminu z języka
polskiego. Uczniowie polskich
szkół praktycznie w 98 proc.
go składają i, jak akcentował
dyrektor Adam Błaszkiewicz,
trudno jest zrozumieć pozycje
decydentów, którzy łożąc pieniądze na nauczanie ojczystego
języka uczniów nie ciekawią się
i nie sprawdzają jak jest nauczany. Egzamin z języka ojczystego składany przez maturzystów
polskich szkół musiałby być zaliczany uczniom przy wstępowaniu na studia. M. in. kanclerz rządu obecny na spotkaniu
zaznaczył, że nie powinno to
być problemem. Nie powinno,
a jest. I chyba pan Vaitkus za-

pomniał, że istniał też wtedy,
kiedy on piastował stanowisko
wiceministra oświaty i nauki.
Resort nie zrobił najmniejszego
kroku, by, jak proponuje kanclerz, Rada Rektorów Wyższych
Uczelni podjęła odpowiednie
postanowienie.
Do wyżej wymienionych i
od lat istniejących problemów
tego roku dochodzi jeszcze jeden: od września br. (a dla tych,
co nie zdążą się przygotować od
1 września 2017 roku) ma zostać ujednolicone nauczanie
języka litewskiego w szkołach
litewskich i mniejszości narodowych: jednakowe programy,
podręczniki i liczba godzin – 7
tygodniowo. Jednak decydenci zapomnieli najwidoczniej o
kilku szczegółach: pozycji startowej uczniów – z jaką znajomością języka litewskiego przyjdzie do szkoły polskie i litewskie
dziecko; odpowiedniej metodyce – przecież chodzi o nauczanie języka nie ojczystego oraz
skąd mają się znaleźć dodatkowe godziny – do obecnych 3-4
trzeba dodać jeszcze 3. Kosztem
jakiego przedmiotu mają zrobić
to szkoły polskie? Bo, jak na razie, nie mówi się o zwiększeniu
finansowania liczby godzin. Czy
aby nie będzie się to odbywało
kosztem języka ojczystego?
Po wysłuchaniu wystąpień
przedstawicieli polskiej społeczności i propozycji obecnych na
naradzie urzędników, dyrektor
departamentu zaproponowała utworzenie grupy roboczej
na czele z prezesem „Macierzy
Szkolnej” Józefem Kwiatkowskim, która omawiane kwestie
mogłaby uogólnić i negocjować
z odpowiedzialnymi władzami, urzędami. Więc będziemy
mieli kolejną „grupę roboczą” –
tak kochaną przez obecny rząd
– tym razem pod opieką Departamentu Mniejszości Narodowych, który najwidoczniej chce
pełnić rolę „poduszki bezpieczeństwa” w relacjach pomiędzy
przedstawicielami mniejszości a
decydentami. Czy jest ona potrzebna, można w to zwątpić,
można się domyślać, że ideę jej
powołania przyśpieszyły zbliżające się wybory do Sejmu, jednak
odrzucać możliwości kolejnego
nagłaśniania istniejących problemów chyba nie warto. Prawda, jak dotychczas, ilość komisji
i grup nijak nam się nie przeradza w załatwianie spraw. Właśnie o tym mówili uczestnicy
dość licznej pikiety, która odbyła się przy Domu Wspólnot
Narodowych, gdzie trwało spotkanie. Przedstawiciele społeczności polskiej mówili o swoich
problemach i o tym, że czekają
na ich rozwiązanie, a nie tworzenie nowych biurokratycznych struktur.
Janina Lisiewicz

Członkowie Jezioroskiego
Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie postanowili uczcić Święto Niepodległości Litwy Mszą św. odprawioną
w intencji wolnej Ojczyzny w
kościele w Turmontach.
Mieszkam w Turmontach
od dwunastu lat i po raz pierwszy tak właśnie miała być tu
uczczona kolejna rocznica odrodzenia niepodległości. Ksiądz
proboszcz poparł nasz pomysł i
zgodził się odprawić Mszę św.
w południe, a nie wieczorem,
by wierni mogli po modlitwie
udać się na koncert, który miał
się odbyć w Domu Kultury w
Turmontach. Do kościoła przyszło sporo rodaków, przyjechali do Turmont również członkowie Oddziału z Czepukiszek.
Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że zignorowali
wspólną modlitwę współobywatele – Litwini. Naszego zaproszenia nie uwzględnił poseł na
Sejm RL A. Dumbrava. Nie było
też w kościele miejscowego starosty S. Stankevičiusa i patrioty-konserwatysty V. Vasiulisa.
Przybyli tylko na koncert, jak i
reszta mieszkańców-Litwinów.
Podczas koncertu brzmiały wyłącznie piosenki w języku litewskim, chociaż wcześniej
dyrektor Domu Kultury Tatiana Jermołajewa obiecywała, że
będą brzmiały też polskie. Widocznie uznano, że nie byłoby
to dobrze widziane, bo, jak mi
wytłumaczono po koncercie,
16 Lutego jest świętem Litwinów, więc co mają do niego pol-

skie piosenki. Kiedy podczas
koncertu wspólnie powtarzano hasło: „My, dzieci Litwy”,
Polacy milczeli. Ja również milczałam, bo się czułam pasierbicą, a nie córką. Takie odczucie
mieli widocznie wszyscy rodacy.
A przecież pamiętam, jak przed
ćwierćwieczem 23 sierpnia jechałam z dziećmi i śp. mamą,
by stanąć na Szlaku Bałtyckim.
Potem był tragiczny 13 stycznia, kiedy w obronie wolności
stanęli nie tylko Litwini, ale też
Polacy i Rosjanie. Wówczas pan
Vytautas Landsbergis powiedział: „Kto za Litwę, ten i jest
Litwinem”. Byłam i jestem „za
Litwę”, ale jestem Polką i chcę
nią być do końca swego życia.
Czy to normalne, że dzieci pochodzące z polskich rodzin
na skutek asymilacji uczą się
swego ojczystego języka w niedzielnej szkółce jak obcego. W
kościele też mamy niezbyt normalną sytuację. Nawet Sowieci nie potrafili tak odsunąć ludzi od kościoła, jak dzisiejsze
praktyki. Odprawiana Msza
św. jednocześnie w dwóch językach – polskim i litewskim
– zniechęca jakże wielu zarówno Litwinów jak i Polaków. W
tej sytuacji przychodzą mi na
myśl strofy poety: „Tėvyne tu
mano, tėvyne, su kuo ir prieš ką
tu eini”. („Ojczyzno moja, ojczyzno, z kim i przeciwko komu
kroczysz”).
Teresa Narkevičienė,
prezes Jezioroskiego
Oddziału Rejonowego ZPL
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Chlubny jubileusz

WĘDZIAGOLANIE WRAZ Z DIAMENTOWĄ PARĄ MAŁŻEŃSKĄ

Zapraszamy –
będzie ciekawie

W Polskiej Bibliotece w Wędziagole przygotowania do wystawy książek z okazji setnej rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza
– pisarza, laureata Nagrody Nobla
są na ukończeniu. Tytuł wystawy
brzmi: „Co czytali i jak się modlili starzy mieszkańcy Laudy”. W
ekspozycji znajdą się stare polskie
książki, książeczki do nabożeństwa, pochodzące z różnych okresów, dostarczane do naszego kraju,
zbiory polskich miesięczników i
tygodników, książki religijne.
Książki te są sprezentowane
przez rodaków – dawnych i obecnych mieszkańców Wędziagoły i
okolicznych rejonów. W ciągu niejednego roku zbierał je prezes Wędziagolskiego Oddziału Związku
Polaków na Litwie, strażnik spuścizny narodowej, Ryszard Jankowski, który, między innymi,
jest też najlepszym ekspertem co
do tych książek, zawsze gotowy
szczegółowo o nich opowiedzieć:
jakie to są książki i skąd przywędrowały do naszej biblioteki.
Wystawa będzie szczególna
również pod tym względem, że

większość eksponatów liczy 150200 lat. Były one w tych okolicach przekazywane z pokolenia
na pokolenie. Wniosek oczywisty:
przed ponad stu laty zamieszkali w Wędziagole i okolicznych rejonach nasi pradziadowie umieli
czytać i czytali te polskie książki
oraz przekazywali je jak relikwie
swoim dzieciom i wnukom. Potrafili te książki zachować w czasach
zakazu ojczystego słowa drukowanego i podczas innych kataklizmów.
Niedługo, w Niedzielę Przewodnią, zaprosimy wszystkich
miłośników historii i książek na
wystawę: „Co czytali i jak się modlili starzy mieszkańcy Laudy” .
Obiecujemy: zobaczycie państwo
unikatowe eksponaty, odczujecie powiew wieków i nostalgię do
tych naprawdę romantycznych i
pobożnych czasów. Szacunek do
spuścizny kulturowej – wspaniała
możliwość rozszerzać przestrzenie
swojej duszy.
Leonia Piotrowska

Chlubny jubileusz: diamentowe gody i wspaniali ludzie –
oto co czekało nas – wędziagolan, zaproszonych na obchody
święta do Wielkich Łop. Przybyliśmy obchodzić 90. urodziny rodaka Mariana Waszkiewicza oraz diamentowe gody
– ich wspólny z żoną Jadwigą
jubileusz. Razem przeżyli 60 lat.
Dzieci, wnukowie i prawnukowie razem z rodziną i sąsiadami tłumnie zbierali się w sobotni wieczór do ogromnego domu
Jadwigi i Mariana Waszkiewiczów w Wielkich Łopach, przy
którym stoi przydrożny krzyż –
symbolicznie wskazujący, że tu
mieszkają szacowni i wierzący
ludzie, właśnie tacy.
Nasza znajomość i przyjaźń
zrodziła się na duchowym podłożu wiary i narodowości, które
nas połączyło podczas obchodów świąt religijnych i polskich
imprez kulturalnych w Wędziagole. Czuliśmy się wielce zaszczyceni zaproszeniem na to
szczególne rodzinne święto. Pozdrawialiśmy jubilatów i cieszyliśmy się widząc tak licznie ze-

braną rodzinę, która pozostaje
niewyobcowana, znajduje czas
na to, by odwiedzić i uhonorować staruszków. Wzruszał szacunek, jaki okazywali jubilatom.
Ci młodzi ludzie rozmawiali w
swoim ojczystym języku – polskim, pokazując w ten sposób
unikatowość tej starej, dużej rodziny i kontynuując jej tradycje
tu, w Wielkich Łopach.
Dusza wieczoru i jego prowadząca – Stanisława z duetu „Teściowe” („Uošvės”) bardzo się
starała, by Marianowi i cioci Jadwidze oraz zebranym gościom
nie brakło rozrywki, dobrego słowa i pięknej muzyki. Muzykanci
z ludowej kapeli „Bór” („Šilas”)
wszystkich zadziwili swoim profesjonalizmem i wytrzymałością.
Piękne święto, wspaniali ludzie,
daj im Boże, zdrowia! Dzięki im
za tak wzorowo wychowaną młodzież, która kontynuuje i, miejmy nadzieję, nadal będzie kontynuowała ich tradycje.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Kiejdany wierne tradycjom

ŚPIEWA „ISSA”

„Ąžuoliukai” ze szkoły-przedszkola „Puriena” i kapela
„Bildukai” pod kierownictwem wychowawczyni Romy
Činikienė i kierownika muzycznego Dalytė Ivoškienė.
Przedstawione obrazki przypomniały tradycje konieczności
świętowania zapustów, co miało obronić przed niepowodzeniami w ciągu roku. Pamiętano
w Kiejdanach o nieodłącznych
postaciach zapustowych zabaw na Litwie: Konopiastym
i Słoninowym, jak też o paleniu Marzanny. Przestrzegano
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PAMIĘTANO W
KIEJDANACH O
NIEODŁĄCZNYCH
POSTACIACH
ZAPUSTOWYCH ZABAW
cie okraszona olejem kapusta,
pączki, chrusty i własny chleb,
wypiekany przez gospodynie
na zakwasie. Racząc się domowymi przysmakami i gorącymi
napojami, miło obcując wspominano też dawne czasy. I snuły się wspomnienia o tym, jak
to kiedyś bywało...
Irena Duchowska,
prezes Oddziału ZPL
„LAUDA”
fot. archiwum

7 lutego w Kiejdanach, żegnając zimę, świętowano zapusty. Zabawa zapustowa w
Centrum Kultury była kolejną okazją do spotkania rodaków. Na zapusty przybyły
trzy pokolenia: dzieci, rodzice i dziadkowie. Zebranych
bardzo ciepło witała Krystyna Župerkienė, prezes klubu
seniorów „Rudenėlis”. Część
aktywnych Polaków należy do
tego klubu seniorów, stąd pomysł na wspólną imprezę.
Zapustowe tradycje przedstawiła obecnym grupa dzieci

też tradycji, że na zapusty je
się do syta, by w ciągu całego
roku żyć w dostatku. Oczywiście, dostosowano się również
do zasady, że żegnając zimę
wszyscy bawią się i tańczą, a
jak zawita Środa Popielcowa
– to wraz z nią skończą się zabawy karnawałowe.
Zespół „Issa” pod kierownictwem Walerii Wansewicz
tego dnia wystąpił z nowym
programem. Po koncercie biesiadowano przy zapustowym
stole. Wszyscy społem zadbali
o suty poczęstunek. Skoro dania zapustowe mają być tłuste,
każda gospodyni przyniosła, co
miała najlepszego. W rejonie
kiejdańskim najpopularniejsze są bliny. Trzeba ich napiec
tyle, by starczyło wszystkim.
Lubiana jest też słonina, obfi-

www.zpl.lt

DZIECI PIĘKNIE SIĘ SPISAŁY PODCZAS ŚWIĘTA

28 lutego o godzinie 13.00 w parku miejskim na Zakrecie (Vingis) pobiegniemy na dystansie 5 km oraz 1963 metrów, by uczcić pamięć tych żołnierzy, dla których wojna się nie skończyła 8 maja 1945 roku, a którzy za swoją wiarę w wolność i sprawiedliwość zapłacili najwyższą cenę – własnego życia.
Dystans 1963 metrów jest nieprzypadkowy – symbolizuje rok 1963, kiedy to okupanci zabili w walce ostatniego
polskiego Żołnierza Niezłomnego, Józefa Franczaka ps. „Lalek”.
UWAGA! W tym roku po raz pierwszy bardziej wytrzymali będą mieli do pokonania 5 km.
Zapisy odbywają się mailowo, zgłoszenia (imię, nazwisko, datę urodzenia i numer kontaktowy) prosimy wysyłać na
adres wilnomp@gmail.com. Koszt uczestnictwa wynosi 2€, w tej cenie wliczony jest pakiet startowy – koszulka i
medal.
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Wileńskie mosty

MOST MENDOGA

i odtąd nosi nazwę Zielonego. W XIX wieku most kilkakrotnie odnawiano i restaurowano, od roku 1894 była to
konstrukcja ze stali. W czasie
I wojny światowej most szczęśliwie nie ucierpiał, ale w czasie
walk o Wilno podczas II wojny
światowej, w lipcu 1944 roku,
został wysadzony w powietrze
przez Niemców i praktycznie
całkowicie zniszczony. Zielony
Most, z którego dziś korzystają
wilnianie zbudowany został w
1952 roku. W ramach propagowania socrealizmu, na moście umieszczono cztery kompozycje rzeźbiarskie obrazujące
przedstawicieli społeczeństwa
radzieckiego. Po odzyskaniu
przez Litwę niepodległości zaczęła się dyskusja na temat ich
losu, szczególnie akcentowano niestosowność obecności figur sowieckich żołnierzy. Zdania wilnian i decydentów były
podzielone, wielu uważało (i
nadal uważa), że historii nie
należy korygować. Jednak na
mocy decyzji samorządu stolicy, w 2015 roku rzeźby, jako zagrażające bezpieczeństwu przechodniów ze względu na ich
awaryjny stan, usunięto. Pod
mostem przed kilkoma laty została zawieszona konstrukcja
z kilku połączonych metalowych obręczy, które miały symbolizować kajdany. Po usunięciu „okupacyjnych” motywów
z mostu, przestały niejako odgrywać rolę tego symbolu. W
ich miejscu ustawiono wielkie
donice z kwiatami.
Most Mendoga (Mindaugo) – to najnowszy most
przez Wilię, oddany do użytku 6 lipca 2003 roku z okazji
750. rocznicy koronacji króla Mendoga. Autorem projektu jest Vladas Treinys. Twórca
mostu okazał się mocnym czło-

wiekiem: nie zgodził się na to,
by jego most został „upiększony” dekoracjami w postaci zwisających pod nim metalowych
konstrukcji, twierdząc, że nie
przewiduje tego jego projekt.
(M. in. ozdoby w postaci kuli,
połączonych obręczy, księżyca i kopii „udekorowały” inne
mosty na Wilii). Długość mostu wynosi 101 m, szerokość –
19,7 m. Jest to pierwszy most
na Litwie o konstrukcji arkadowej. Koszt jego budowy wyniósł
5 mln euro. Most ten łączy
dawny Pióromont ze Starym
Miastem. W miejscu obecnego Mostu Mendoga w połowie
XX wieku był prom, a w końcu lat 60. sezonowy pontonowy most dla pieszych, który w
historii miasta zapisał się tragedią: wczesną wiosną 1976
uległ awarii, kiedy z koncertu w pobliskim Pałacu Sportu
i Widowisk wracały nim tłumy
ludzi. Niestety, nie udało się

uniknąć ofiar. Jest to jedna ze
smutnych historii wileńskich
mostów.
Most Zarzeczny, nazywany też Mostem Zakochanych.
Zachował się z 1901 roku. Jego
długość wynosi prawie 20 m, a
szerokość – około 10 m. Zaprojektowany był przez inżyniera
J. Malinowskiego. Most łączy
wileńską Starówkę z dzielnicą Zarzecze. Obecnie na ogrodzeniu mostu można zobaczyć
wielką ilość kłódek, które są
zawieszane przez pary małżeńskie i mają symbolizować
wierność. Tradycja, co prawda,
nie litewska, ale kłódek wciąż
przybywa. Przygląda się temu
z iście „zimnym spokojem”
rzeczna rusałka, zwana Užupio undinėlė (Syrenka z Zarzecza), która przysiadła obok.
Kilkadziesiąt metrów dalej, przy ulicy Młynowej, znajduje się Most Bernardyński.
Zbudowany w 1880, a odno-

fot. Albina Drzewiecka

Chyba nikogo nie trzeba
przekonywać, że dodatkowego uroku Wilnu dodają przepływające przez miasto rzeki:
Wilia (Neris) i Wilenka (Vilnia). A skoro są rzeki, które
dzielą miasto na dwie części, to
powinny być też mosty. Oczywiście – są. Pierwsza wzmianka o moście w Wilnie pochodzi z czasów panowania króla
Władysława Jagiełły. Niestety, prastare wileńskie mosty
nie zachowały się do dnia dzisiejszego: zniszczone zostały przez wojny, pożary i powodzie. Jednak możemy być
dumni z tego, że mamy siedem starych mostów, mających historyczne i architektoniczne znaczenie. Ogółem w
Wilnie jest 30 mostów transportowych i 18 dla pieszych.
Jeden z ważnych mostów przez
Wilię znany był już w XVI wieku: to Zielony Most (Žaliasis). Na początku XVI wieku,
za panowania króla Zygmunta Starego wileński wojewoda Albert Gasztołd otrzymał
przywilej królewski na budowanie mostu przez Wilię. Pracą
kierował Ulrich Hozjusz. Tak
w 1536 roku powstał pierwszy most murowany, z drewnianym dachem i mnóstwem
„kramów” po obu stronach
mostu. Za przejazd przez most
pobierano myto. Nazwano go
Wielkim. Był kiedyś najważniejszym mostem w mieście.
Znajdował się w miejscu ważnego szlaku kupieckiego prowadzącego w kierunku Rygi. W
XVII wieku most odnowiono za
pieniądze mieszkańców, jednak
w czasie wojny z Moskwą, w
1655 roku rosyjskie wojska go
spaliły. Po 20 latach zbudowano na tym miejscu nowy most.
Po remoncie w 1739 roku most
został pomalowany na zielono

wiony w roku 1956. Pierwszy
drewniany most istniał tu już
w XVI wieku. Na jego ogrodzeniu również mnóstwo metalowych kłódek, zawieszanych
przez zakochane pary. Poręcze
się uginają od tej dodatkowej
„nadprojektowej” wagi.
Most Zamkowy albo Antokolski – to most przez Wilenkę, w miejscu jej ujścia do
Wilii. Długość mostu wynosi
34 m, szerokość – 20 m, wysokość – prawie 8 m. Most łączy centrum miasta z dzielnicą Antokol.
Pierwszy most w tym miejscu przez Wilenkę zbudowano
w końcu XVIII wieku i nazwano Arsenalskim. Został zniszczony w czasie powodzi na
początku XIX wieku. Obecny
most zbudowano w 1893 roku
według projektu inżyniera Jana
Januszewskiego.W czasach radzieckich, w 1964 roku został
on wyremontowany i poszerzony. Jeszcze w końcu XIX wieku
poręcze mostu zostały udekorowane tarczami z carską koroną i Pogonią. Przetrwały one
do rekonstrukcji mostu w 1964
roku, kiedy zostały usunięte.
W 1992 roku dekoracje z Pogonią powróciły znów na dawne miejsce.
Most Biały (Baltasis) jest
mostem dla pieszych. Został
wybudowany w latach 90. ubiegłego stulecia. Połączył Śnipiszki z centrum Wilna. Za
Mostem Białym w dzielnicy
Śnipiszki znajduje się skupisko
wieżowców, powstałe w 2005
roku. Najwyższy biurowiec ma
32 piętra. W tym konglomeracie znajduje się również gmach
samorządu miasta. Most został
„udekorowany” pionowo przymocowaną kopią.
Most
Zwierzyniecki
(Žveryno) powstał na przełomie XIX i XX wieków, jako
drewniany, a w 1905 roku zbudowano most murowany, który przetrwał do dziś. Budowniczym mostu był inżynier
J. Malinowski. Za mostem

MOST ZWIERZYNIECKI
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PODCZAS GRY NIE BRAKŁO DRAMATYCZNYCH ZMAGAŃ

Za nami pierwsza kolejka rozgrywek o
koszykarski Puchar Związku Polaków na
Litwie. W meczach granych w Gimnazjum
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej
Wilejce nie brakowało emocji i zaciętej
walki. Bez wątpienia przyczyniła się do
tego zmiana w systemie rozgrywek, której,
na pierwszy rzut oka, udało się wyrównać
poziom rywalizacji i uatrakcyjnić turniej.
Na otwarcie turnieju na
parkiet wybiegli grający w grupie B koszykarze ze „Skojdziszek” oraz debiutanci z ekipy
„Spo.Ko”. Zdobywcy ubiegłorocznego Małego Pucharu
Związku Polaków na Litwie od
pierwszych minut dyktowali
warunki, wygrywając pierwsze kwarty różnicą dziesięciu punktów (19:9, 30:20).
Prowadzone przez Tomasza
Kwiatkowskiego (22 punkty)
„Skojdziszki” po wznowieniu
gry dalej zwiększały przewagę
(52:33), by w końcu zwyciężyć – 66:41.
W następnym spotkaniu
kibice byli świadkami prawdziwie kontaktowej gry. Rywalizujący w grupie A „Irsana”
i „KSP” w pierwszej kwarcie grali zwiadowczy basket
(11:12), ale już w drugiej odsłonie na boisku dominować
zaczęli koszykarze „Irsany” –
najpierw odskoczyli rywalom
na 7 punktów (30:23), po długiej przerwie nieco odpuścili (43:38), jednak w końcowym rozrachunku triumfowali
różnicą 10 punktów – 57:47.

Najskuteczniej grał Andrej
Kowalewski, który zdobył 17
punktów.
Dopiero dogrywka wyłoniła zwycięzcę w pierwszym
meczu grupy C, gdzie w czasie
zasadniczym „Suderwa” zremisowała z „Tsunami” 46:46.
Już pierwsza kwarta prorokowała nieskuteczną grę (7:4),
a na długą przerwę zawodnicy zeszli przy stanie 18:16 dla
ekipy z Suderwy. Po wznowieniu obie drużyny rzuciły tylko po 9 punktów, a w czwartej
kwarcie koszykarze „Tsunami” odrobili dwupunktową
stratę, doprowadzili do remisu (46:46) i w dodatkowym
czasie gry wyrwali zwycięstwo
56:54.
Skutecznością nie grzeszyły również „Awiżenie” i
„RKL”, które zmierzyły się
w drugim spotkaniu grupy B.
Dobra gra Rolandasa Rudrikisa (17 punktów) zdała się
na nic przy niewydajnej grze
całego zespołu, który rzucił w
sumie tylko 30 punktów. Rywalom do zwycięstwa wystarczyło więc tylko 43 pkt, a spo-

rą ich część zdobyli Radosław
Łajewski (14 punktów) i Andrzej Kozicki (10 punktów).
Wyrównany wydawał się
być na początku mecz w grupie C między „Speditors” i BC
„Drakonai”. Zgromadzona do
przerwy dwupunktowa przewaga drużyny (16:14) „Speditors” w końcu spotkania wzrosła aż do 11 punktów – 49:38
i prowadzeni przez Bogdana
Mikso (22 punkty) zawodnicy świętowali wygraną. Z kolei w trzecim meczu grupy B
koszykarze z Landwarowa nie
postawili się drużynie „LPK
Liberna-Gierwiaty”, zdobywając dwukrotnie mniej punktów
– 32:64.

Na deser pozostawiono
dwa niezwykle elektryzujące
spotkania w najmocniejszej
grupie A. Broniący tytułu koszykarze „Polonusa” przez
dwie kwarty gonili rywali z TG
„Sokół” przegrywając pierwsze odsłony – 15:25 oraz 9:19.
Dopiero po wznowieniu mistrzowie znaleźli receptę na
przeciwników i zmniejszyli
straty do 4 punktów (43:47).
W decydującej kwarcie gra
„Sokołów” stanęła, co bezlitośnie wykorzystała drużyna „Polonusa” triumfując z
wynikiem – 59:54. Pierwsze
skrzypce w zespole obrońców
grał Artur Jankowski, który
zdobył 23 punkty.
Końcowym akordem pierwszej kolejki Pucharu Związku
Polaków na Litwie w koszykówce był pojedynek „Toresu”
z „Herbalife”. Niespodzianką była słabsza gra koszykarzy drużyny „Tores”, którzy
po ciekawie zapowiadającej
się pierwszej kwarcie (17:22)
szybko pozwolili rywalom odskoczyć na dwucyfrowy dystans (27:39) i ulegli. Wynik
– 51:70. 22 punkty dla „Herbalife” zdobył Łuksza.
Za tydzień, 20 lutego, gdy
koszykarze będą już rywalizowali w drugiej kolejce, wystartuje Siatkarski Turniej o Puchar
Związku Polaków na Litwie.
Udział w nim weźmie 11 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A
zagrają: „Polonia”, „Eureka”,
„United”, „Victory”, „Sztorm”
i „MJB” (Mickuny). W grupie
B zmierzą się zaś: „Huragan”,
„GTK”, „Bezdany”, „Eisas” i
„Ławaryszki”. W fazie play-off
zagrają po 4 najsilniejsze drużyny z każdego ugrupowania.
Aleksander Sudujko
fot. Roman Niedźwiecki

Albina Drzewiecka
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Koszykarze rozpoczęli zmagania o
Puchar ZPL
fot. Roman Niedźwiecki

widoczne są kopuły cerkwi
Znamienskoj, wzniesionej w
roku 1903. Ten stary most
ma modernistyczne oświetlenie. Jego cena – około 30 tys.
euro – może spowodować zawrót głowy, co na moście jest
niezbyt bezpieczne. Warto tu
odnotować, że po raz pierwszy
na nowo zbudowanym moście
w 1907 roku zapaliły się elektryczne latarnie.
Zwierzyniec stał się dzielnicą miasta dopiero na początku
XX wieku. Dzisiaj jest to oaza
zieleni, w której od ponad stu
lat zachował się układ ulic i
stara zabudowa, która jednak
w ciągu ostatnich dziesięcioleci w wielu miejscach mocno
ucierpiała na rzecz nowobogackich pseudopałacyków. Most
łączy zwierzyniecką ulicę Adama Mickiewicza z wylotem Alei
Giedymina, przy której vis a vis
mostu, znajduje się gmach Sejmu Litwy. Pod mostem przed
paru laty zawisła dekoracja w
postaci księżyca. Bodajże jako
jedyna z „ozdób”, które kosztowały miasto ponad 100 tysięcy euro, jest najbardziej udana
i pasująca do romantycznego
wizerunku starego mostu.
W ciągu stuletniej historii
istnienia mostu, niestety, rzadko go remontowano i metalowe
przęsła zaczęły rdzewieć. Jego
awaryjny stan zadecydował o
tym, że w latach 80. ubiegłego
stulecia w jego pobliżu zbudowano nowoczesny most, który
przejął rolę arterii transportowej. Nosi nazwę Lubarto.
Trzy mosty: Wołokumpski (Valakampių), Borowy
(Šilo) oraz Żyrmuński łączą
Antokol z dzielnicą Żyrmuny.
Pierwszy zbudowany został w
1972 roku i pozostaje najdłuższym mostem w Wilnie – ma
341,5 m długości i 21 m szerokości. W miejscu obecnego
Mostu Borowego zbudowanego w 1999 roku w okresie
dwudziestolecia międzywojennego był most zwany antokolskim – służył dla wąskotorówki i pieszych. Przewożono
nim amunicję i inne materiały
do rozlokowanych przy ulicy
Borowej schronów. W czasie
II wojny światowej piesi nie
mieli prawa z niego korzystać. Most został wysadzony
w powietrze 8 lipca 1944 roku
przez Niemców. Z kolei Most
Żyrmuński jest konstrukcją żelbetonową o długości
181 metrów. Został zbudowany w 1965 roku. Dziś ma też
dodatkowy element – zawisła
pod nim ogromna metalowa
kula.
Wileńskie mosty nie tylko
służyły i służą transportowi i
pieszym, ale też były nieraz natchnieniem poetów. Cóż, przyznajmy, wiele z nich ma swój
niepowtarzalny urok i zasłużyło na poetyckie strofy.

www.zpl.lt
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Z okazji Pięknego Jubileuszu na ręce
Antoniego JANKOWSKIEGO – założyciela i działacza Polskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Solecznikach wiązankę
najserdeczniejszych życzeń: zdrowia, opieki
Bożej we wszystkich poczynaniach i realizacji
planów twórczych i życiowych, niezłomnego ducha i
wiary w to, że wszystko da się osiągnąć i przezwyciężyć pracą, krocząc raz wybraną drogą
składają członkowie koła ZPL i filii PUTW w Ejszyszkach

Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczce
PUTW Walentynie LEWKOWICZ moc
serdecznych życzeń: trwałego zdrowia
na długie lata, miłości i szczęścia wśród
najbliższych, poczucia satysfakcji z własnych dokonań oraz stałej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej
składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach
Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin
Szanownej Pani Małgorzacie GRIKIN
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia,
pogody ducha, dużo jasnych dni w gronie najbliższych oraz wielu łask Bożych
składają członkowie koła w Turmontach
oraz Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno
poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków ZPL
osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy i czwartki
od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone składki, może
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

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 współczucia 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.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo 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 miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie
Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich
domach.

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.

„Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą…”
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

śp. Henryki Stańczyk
Rodzinie i Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
składa koło ZPL i Zarząd Polskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Solecznikach

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.”

