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NA KOLONIACH W DŹWIRZYNIE

OLIMPIJSKIE  
PERYPETIE PREMIERA
W całej plejadzie niezręcznych, 
czy wręcz pożałowania godnych  
sytuacji,w jakich potrafił w cią-
gu czteroletniej kadencji pełnie-
nia obowiązków kierownika rzą-
du znaleźć się premier, ostatnia 
– związana z letnimi igrzyska-
mi olimpijskimi – zajmie z pew-
nością szczególne miejsce, bo-
wiem bardzo dobitnie ukazała 
zarówno „zdolności” doradców 
jak i styl zachowania szefa rzą-
du – przypomnijmy, z wykształ-
cenia ekonomisty. Otóż jeszcze 
na początku roku premier zapla-
nował wizytę na olimpiadzie wraz 
z małżonką. Wraz ze zbliżaniem 
się terminu igrzysk ustalono, że 
prezydent uda się na otwarcie 
sportowej imprezy, zaś premier 
– na zamknięcie. Ekipa kancle-

rza rządu miała zatroszczyć się 
o bilety. Trzeba przyznać, że wy-
kazała się wielką pracowitością 
i spisała cały szereg warunków, 
jakim mają odpowiadać naby-
wane bilety: wskazano pożąda-
nych przewoźników, możliwą licz-
bę przesiadek, warunki lotu itd. 
itp. Kompania turystyczna wy-
pełniając te zalecenia zaofero-
wała  bilety w cenie 26 tys. euro 
dla premiera i małżonki oraz 21 
tys. euro dla dwóch doradców i 
dwóch ochroniarzy. Kancelaria 
opłaciła rachunki i wszystko z 
pewnością byłoby dobrze, gdy-
by olimpiada nie odbywała się w 
czasie przedwyborczej kampanii. 
Na fali „wzmożonej wrażliwości” 
premier postanowił się oburzyć 
na takie koszta (zanim nie zrobili 
tego dziennikarze). Nie bez zna-
czenia był też fakt, że ekipa pani 

prezydent potrafiła załatwić po-
dróż do Rio za 15 tys. euro. No i 
zaczęła się tak charakterystycz-
na dla kierownika rządu karuze-
la: co dzień zmieniały się zamiary 
i postanowienia. Najpierw pre-
mier ogłosił, że na olimpiadę nie 
pojedzie (w ramach oszczędza-
nia publicznych pieniędzy). Jed-
nak po serii wygranych meczów 
przez koszykarzy, widocznie po-
stanowił uświetnić swoją osobę 
na ich tle i, ogrzać się w blasku 
ich sławy, co, wiadomo, nigdy nie 
zaszkodzi podczas kampanii wy-
borczej. Więc rozpoczęła się ak-
cja kupowania tanich biletów. Co 
dnia komentowano, jak się wie-
dzie w niej urzędnikom z gabine-
tu premiera. Niestety, wiodło się 
dość marnie.  A więc w wyniku 
premier postanowił, że pojedzie 
na igrzyska bez małżonki i kupił 

bilet za ponad dwa tysiące pła-
cąc z własnej kieszeni. (Zauwa-
żyć wypada, że cena różni się 
od poprzedniej oferty dziesięcio-
krotnie, co nie może nie wydać 
odpowiedniego świadectwa dla 
aparatu premiera, który „potrafi 
robić” takie transakcje). Premier 
miał lecieć ekonomiczną klasą. 
Dodatkowe kilka tysięcy koszto-
wały bilety ekipy towarzyszącej. 
I wszystko byłoby dobrze, gdy-
by akurat w przededniu odlotu 
do Rio nie zaistniał fatalny fakt: 
drużyna litewskich koszykarzy po 
dwóch przegranych (szczególnie 
bolesną była ta z Hiszpanią, kiedy 
koszykarze z Pirenejów wygrali 
z przewagą ponad 50 pkt) wra-
cała do domu.  Ale, na szczę-
ście, premier nie zmienił zdania, 
na olimpiadę jednak poleciał. A 
kancelaria premiera wreszcie wy-

ciągnęła wnioski z tej historii i 
zmieniła zasady kupowania bile-
tów. Czy warto było, przecież do 
końca kadencji zostało parę mie-
sięcy. A może jednak socjaldemo-
kraci mają zamiar rządzić przez 
kolejne cztery lata i uszczęśliwiać 
nas kolejnymi historyjkami z ży-
cia szefa rządu. Cóż, przy braku 
innych osiągnięć, dbanie o dobry 
humor społeczeństwa to też ja-
kiś rezultat (m. in. o formowaniu 
szczęśliwego społeczeństwa glę-
dził w jednym z przedwyborczych 
artykułów szef liberałów, którzy, 
jak wiemy, odpowiednio zadbali 
o ten „nastrój” jeszcze w maju, 
podczas skandalu korupcyjnego).  
Ale czy nie możemy – jako oby-
watele i wyborcy –  wybrać sobie  
bardziej tanich rozrywek? Wydaje 
się, że jest to pytanie godne po-
czątku kampanii wyborczej.

Wesołe kolonie w Macierzy

Tego roku dzieci i młodzież z polskich szkół na Litwie miały możność po 10-letniej przerwie znów skorzystać 
z kolonii w Macierzy. Dzięki trosce Senatu RP poprzez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” na wakacje 
do Polski: nad morze, w góry i na jeziora wyruszyło 300 osób. Czekały na nich nie tylko wypoczynek, ale też 
warsztaty językowe i atrakcyjne wycieczki. Dziękując władzom Polski za tegoroczne wakacje, mamy nadzieję, że  
ta inicjatywa będzie kontynuowana.
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Po eliminacjach w Warszawie, 
koncerty z udziałem finalistów 
ogólnopolskiego konkursu, który 
jest zaliczany do najbardziej popu-
larnych tego rodzaju imprez, odby-
ły się m. in. w Sopocie i Ostródzie. 
Właśnie w Ostródzie mogli uczest-
niczyć zarówno w warsztatach po-
przedzających galę, jak i  koncer-
cie finalistów, laureaci konkursu w 
Wilnie, którym towarzyszyła pre-
zes Wileńskiego Miejskiego Od-
działu ZPL Alicja Pietrowicz. Stało 
się to możliwe dzięki  zaangażowa-
niu i życzliwemu wsparciu wilnian 
przez wiceprezesa Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Piotra Boni-
sławskiego, burmistrza Ostródy 
Czesława Najmowicza, dyrektor 
Domu Polonii Małgorzaty Czeczo-
ry oraz dyrektora Centrum Kultury 
w Ostródzie Juliana Pawłowskiego. 

Przypomnijmy, że w elimina-
cjach konkursu w Wilnie 12 maja 
br. wzięło udział 15 wykonawców. 
Szczęśliwa piątka: Barbara Kuzi-
niewicz, Elita Narkiewicz, Wia-
czesław Zienkiewicz, Ewa Szturo 
i Katarzyna Miłto zdobyła mia-
no laureatów. I to oni dostąpili 
zaszczytu udziału w koncercie fi-
nalistów. Dwie ostatnie laureatki, 
niestety, nie mogły udać się do Pol-
ski, więc na mocy decyzji jury ich 
miejsce zajęła Faustyna Zawalska.

  Jak podkreśliła pomysłodaw-
ca konkursu i opiekun laureatów, 
nauczycielka-ekspert Janina Stu-
pienko – członek Rady ZPL, wy-

jazd do Ostródy i praca podczas 
warsztatów stały się dla wileńskich 
wykonawców wielką szkołą za-
równo śpiewu jak i wrażeń arty-
stycznych, niecodzienną możliwo-
ścią zaprezentowania siebie na tak 
dużej scenie podczas prestiżowej 
imprezy – dyrektorem artystycz-
nym koncertu był znany kompo-
zytor Jerzy Satanowski. Wilnianie 
wystąpili w pierwszej części kon-
certu wraz z uczestnikami konkur-
su z Ostródy.  

 Słowa wdzięczności za umoż-
liwienie udziału w koncercie w 
Ostródzie laureaci z Wilna kie-
rują pod adresem wszystkich 
życzliwych i hojnych przyjaciół 
z Macierzy. Końcowym akor-
dem Konkursu Piosenki do słów 
Agnieszki Osieckiej na Litwie bę-
dzie koncert galowy, który odbę-
dzie się w listopadzie br.  

WRAŻENIA Z OSTRÓDY
Po ogłoszeniu przez Związek Po-
laków na Litwie Konkursu Pio-
senki do słów Agnieszki Osiec-
kiej postanowiłam wziąć w nim 
udział. Podczas eliminacji w Wil-
nie niezbyt wierzyłam, że zosta-
nę jedną z laureatek – chciałam 
wypróbować siebie w nowym 
emploi, zresztą pomyślałam, że 
piosenki do wierszy Osieckiej 
na pewno będą niezwykłe. Za-
częłam od poszukiwania utwo-
ru, który by był bliski dla mnie. 
Wydrukowałam ich spis i zaczę-

łam przesłuchiwać wszystkie po 
kolei. Gdy usłyszałam „Weselne 
dzieci”, zrozumiałam, że to jest 
piosenka o mnie  i dla mnie. No 
i stało się: znalazłam się w gro-
nie laureatów. A tych, jak wia-
domo, czekała nagroda w postaci 
wyjazdu na warsztaty do Ostró-
dy. I jakaż była moja radość, że 
właśnie z tą piosenką miałam 
okazję wziąć udział w koncercie 
w Ostródzie pt. „Pamiętajmy o 
Osieckiej”. 

Myślę, że każdy występ rozpo-
czyna się już od pierwszych chwil 
po wyjściu z domu: podróż wy-
godnym autobusikiem, uprzejmy 
kierowca, miłe towarzystwo – to 
już był dobry początek wspania-
łego pobytu w Macierzy. 

Zostaliśmy zakwaterowani w 
Domu Polonii w Ostródzie, gdzie 
mieliśmy bardzo dobre warunki 
nie tylko do przyszykowania się 
do występu, ale i do odpoczyn-
ku. Od razu po przybyciu zapo-
znaliśmy się z niepowtarzalną 
profesor Uniwersytetu Warmiń-

sko-Mazurskiego, dr hab. Hono-
ratą Cybulą – szczerze mówiąc na 
spotkanie z panią profesor szłam 
z sercem na ramieniu i ogrom-
ną  tremą – zaraz się wyjaśni, że 
wcale nie umiem śpiewać, naro-
bię tylko wstydu i tyle... Jednak 
ona okazała się niezwykle cie-
płą, miłą osobą, więc pierwsze 
lody zostały szybko przełamane  
i rozpoczęliśmy warsztaty.

 Chociaż mieliśmy niedużo 
czasu, to jednak profesor Hono-
rata   Cybula w ciągu tych kilku 
dni nauczyła nas naprawdę wie-
le. Jej rady i polecone przez nią 
ćwiczenia będę pamiętała jesz-
cze długo. 

Ale to nie był koniec wszyst-
kich niespodzianek, bowiem 
swoje piosenki mieliśmy oka-
zję wykonać z towarzyszeniem 
zespołu, składającego się  ze 
studentów Instytutu Muzy-
ki Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. Jest 
to całkiem inne uczucie, kiedy 
śpiewa się piosenkę nie z pod-

kładem, a pod akompaniament 
instrumentów, „na żywo”. Zresz-
tą  chłopacy okazali się fajnymi, 
towarzyskimi osobami, z który-
mi udało się nam zaprzyjaźnić. 

Po paru dniach przygotowań 
nastąpił dzień występu  w am-
fiteatrze  w Ostródzie. Proszę 
sobie tylko wyobrazić – ogrom-
ne przepiękne jezioro pełne ka-
czek i łabędzi, jachtów i łodzi, 
błękitne niebo, wspaniały park i 
wśród tych malowniczych wido-
ków, nad samym brzegiem jezio-
ra – amfiteatr. Scena ze wspania-
łym nagłośnieniem i akustyką, a 
przed nią – widownia, mieszczą-
ca około 3 tysiące osób. Takich 
występów się nie zapomina!

Następnego dnia również 
mieliśmy okazję do śpiewania – 
tym razem wystąpiliśmy przed 
prezesami kół z oddziałów Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”,  
którzy przyjęli nas bardzo ciepło. 
A przed popisami została dla nas 
przyszykowana nie lada atrakcja – 
wycieczka statkiem po przepięk-
nym jeziorze ostródzkim. 

Wszystko, co dobre, szybko 
się kończy, więc też nastał czas po-
żegnań. Ostatnie słowa podzięko-
wania dla pani profesor i chłopa-
ków z orkiestry, radość z tego, że 
zobaczymy się jeszcze na finało-
wym koncercie w Wilnie jesienią 
i pełni miłych wrażeń wyruszamy 
w drogę powrotną do domu. 

W imieniu swoim i grona lau-
reatów, którzy gościli w Ostró-
dzie, serdecznie dziękuję pani 
Janinie Stupienko za zorganizo-
wanie tego wspaniałego wyjazdu, 
za gorące serce i opiekę nad nami 
w ciągu całego pobytu na gościn-
nej polskiej ziemi. Słowa podzięki 
kierujemy też do pomysłodawców 
i organizatorów konkursu zarów-
no w Ostródzie, jak i w Wilnie: 
Zarządu Głównego Związku Po-
laków na Litwie oraz Wileńskiego 
Miejskiego Oddziału ZPL.

Barbara Kuziniewicz

Wilnianie na koncercie finalistów
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LAUREACI KONKURSU Z WILNA WRAZ Z JANINĄ STUPIENKO
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UROCZYSTE CHWILE SPOTKAŃ FINALISTÓW W OSTRÓDZIE

Tego roku, w maju, z inicjatywy Związku 
Polaków na Litwie, Wileńskiego Miejskiego 
Oddziału ZPL odbył się w Wilnie po 
raz pierwszy Konkurs Piosenki do słów 
Agnieszki Osieckiej. Jego prawzorem jest 
organizowany od 1997 roku konkurs 
wokalny na interpretację piosenki Agnieszki 
Osieckiej „Pamiętajmy o Osieckiej” (od 
2002 roku jego organizatorem jest Fundacja 
„Okularnicy”).
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GOŚCINNE DŹWIRZYNO
Litwę na dźwirzyńskim obozie 
reprezentowały: grupa wileńska 
pod kierownictwem pani Lilii 
Aleksandrowicz, lituanistki ze 
Szkoły Średniej im. Władysła-
wa Syrokomli, a także łączona, 
złożona z młodzieży z Wisagini, 
Nowych i Starych Święcian pod 
opieką pani Wandy Gołubiewej. 
Były to dzieci z polskich rodzin, 
szczęściarze, którym się udało tra-
fić na kolonie dzięki Senatowi RP 
i Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. 

Każdy dzień był pełen emocji 
i wrażeń, codziennie coś się dzia-
ło: dyskoteki, ogniska, konkursy, 
zawody, wycieczki, a także ekstre-
malny bieg z językiem – gra orien-

tacyjna połączona z zadaniami 
sprawnościowymi i gramatycz-
nymi, podczas której obozowicze 
mogli się poczuć prawdziwymi 
poszukiwaczami przygód! 

Zostałam naprawdę zachwy-
cona obozem, gdyż zawarłam 
wiele nowych znajomości, dużo 
się nauczyłam! Uwierzcie mi, nie 
jestem w tej ocenie osamotnio-
na – moi przyjaciele są podobne-
go zdania. Uczniowie ze Szkoły 
Średniej im. Władysława Syro-
komli Joanna Wieżan, Ewa Alek-
sandrowicz i Daniel Gansewski 
tak wypowiadają się o wyjeździe: 
„Super obóz. Ciekawe,  wręcz 
fascynujące zajęcia. Koleżeńscy 
ludzie, prócz tego, dobry stosu-
nek wychowawców do nas. Po-

staramy się tu wrócić następnego 
roku”. „Może się wydać, że lek-
cje polskiego psują całą zabawę, 
lecz bywało wręcz odwrotnie – 
przyjemnie podczas nich obco-
waliśmy, opowiadaliśmy o Litwie 
i dowiadywaliśmy się nowych 
szczegółów o Polsce”. „Konkur-
sy, wycieczki, warsztaty, ogniska, 
dyskoteki – wszystko to umilało 
wakacje nad morzem,  więc na-
prawdę warto tu się wybrać”.

Takie obozy służą poznaniu 
innego, choć tak bliskiego kraju 
jak Polska, zapoznaniu się z no-
wymi ludźmi, pogłębieniu swej 
wiedzy i po prostu dobremu wy-
poczynkowi nad morzem. Wró-
ciliśmy na Wileńszczyznę peł-
ni energii, przyjemnych emocji 

i wrażeń, które jeszcze na długo 
zostaną z nami.  Wielu znalazło 
przyjaciół, wyrażając chęć dal-
szych spotkań.

 
Dorota Sokołowska, 
uczennica Wileńskiej  

Szkoły Średniej  
im. Wł. Syrokomli

ŁĄCZENIE  
PRZYJEMNEGO  
Z POŻYTECZNYM
Jak poinformowała N.G. nauczy-
cielka szkółki języka polskiego 
działającej w Nowych Święcia-
nach pod patronatem Zarządu 
Głównego Związku Polaków na 
Litwie Wanda Gołubiewa, na 
tegoroczne kolonie w Macierzy 
udało się 19 dzieci ze szkółek 
działających w Nowych Święcia-
nach (9 osób) i po pięć ze Świę-
cian (nauczycielka Katarzyna Bu-
niewicz) i Wisagini (nauczyciel, 
prezes Wisagińskiego Oddziału 
ZPL Zygfryd Binkiewicz).

 W nadmorskiej miejscowości 
w województwie zachodniopo-
morskim, w  odległości zaledwie 
10 km od Kołobrzegu, na bardzo 
atrakcyjnym terenie –  oprócz mo-
rza jest tu jezioro, rzeka, port – 
dzieci miały możność doskonale 
wypocząć i zapoznać się z miej-
scowymi atrakcjami zwiedzając 
Kołobrzeg i okolice wsi Dźwi-
rzyno. Jak zaznaczyła pani Go-
łubiewa, łączenie przyjemnego z 
pożytecznym – wypoczynku, za-
wodów sportowych z zajęciami z 
języka polskiego, turniejami wie-
dzy, podczas których dzieci po-
znawały nie tylko subtelności ję-
zyka polskiego, ale też pogłębiały 
wiedzę o Polsce, wybitnych Pola-
kach jest bardzo udaną formą po-
znawania języka i kraju. 

Dzieci ze szkółek, które dzia-
łają od lat 90. ub. wieku w Wi-
sagini, rejonie święciańskim i in-

nych regionach Litwy poznają 
język swoich przodków, historię 
Polski, kulturę, tradycje, jednak 
brak jest im kontaktu ze współ-
czesnym językiem polskim, ob-
cowania w nim. Właśnie na ta-
kich obozach mają możność te 
luki wypełnić. I, jak podkreśliła 
pani Wanda Gołubiewa, dzieci 
i młodzież ze szkółek (w wieku 
od 12 do 15 lat) miały doskonałą 
okazję obcowania w języku pol-
skim. M. in. dzięki obecności na 
tychże koloniach rówieśników z 
innych regionów Polski (ponad 
200 osób), którzy w Dźwirzynie 
pogłębiały wiedzę z języka nie-
mieckiego i angielskiego.

Zajęcia prowadzone przez 
Wrocławskie Stowarzyszenie Na-
uczania Języków Lektor Travel były 
dla uczniów zarówno z Polski jak i 
Litwy bardzo atrakcyjne. I poprzez 
swą formę pozwoliły uczestnikom 
obozu w sposób łatwy i przyjemny 
poszerzyć swoją wiedzę. 

Kontaktom pomiędzy obo-
zowiczami sprzyjały imprezy to-
warzyszące:  konkursy wiedzy, 
wycieczki, zawody, zabawy przy 
ognisku z pieczeniem kiełbasek 
i dyskoteką.  

Opiekunki młodzieży z Litwy, 
dzieci i ich rodzice są wdzięczni 
Senatowi RP i Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” za moż-
liwość poznania Macierzy, języ-
ka ojczystego i kultury, treściwy 
wypoczynek. Słowa wdzięczno-
ści, jak podkreśliła pani Gołub-
niewa, kierują też pod adresem 
prezesa Związku Polaków na 
Litwie Michała Mackiewicza za 
osobiste zaangażowanie i troskę 
o to, by uczniowie szkółek mieli 
możność wyjechać do atrakcyjnej 
nadmorskiej miejscowości oraz o 
zadbanie o komfortowe warunki 
podróży z miejsc zamieszkania 
do Wilna. 

Zarówno nauczyciele jak i 
młodzież mają nadzieję, że takie 
formy pomocy z Macierzy dla ro-
daków na Litwie będą nadal re-
alizowane.

Wesołe kolonie w Macierzy
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MŁODZIEŻ STANOWIŁA ZGRANĄ GROMADĘ

Urodziny w gronie rodaków

Tradycyjnie w niedzielę ko-
wieńscy Polacy gromadzą się 
w siedzibie Kowieńskiego Od-

działu ZPL. Ubiegłej niedzie-
li mieli ku temu szczególną 
okazję – obchodzili  urodziny 

kierownika zespołu „Kotwica” 
Mariana Zienkiewicza, więc 
licznie się stawili w lokalu przy 

al. Laisvės. Tego dnia mieli-
śmy też gości z Polski – rodzi-
nę państwa Pająków z Białego-
stoku. Rodacy z Białegostoku 
zaplanowali sobie na weekend 
wycieczkę do Kowna i tak się 
szczęśliwie złożyło, że trafili 
na polską Mszę św. w kościele 
pw. Świętego Krzyża. Byli mile 
zdziwieni, że w Kownie spo-
tkali rodaków, no i skorzystali 
z naszego zaproszenia do od-
wiedzin. Po złożeniu wspólnie 
życzeń urodzinowych i odśpie-
waniu tradycyjnych „Stu lat” 
mieliśmy okazję do zapozna-
nia gości z życiem Polaków w 
Kownie i na całej Litwie oraz 
opowiedzieć o historii i cieka-
wych faktach i ludziach zwią-
zanych z naszym rodzinnym 
miastem. 

Nasi nowi przyjaciele z Pol-
ski zaznaczyli, że wyruszając 
do tzw. tymczasowej stolicy nie 
spodziewali się tak serdeczne-

go spotkania z miejscowymi 
Polakami. My z kolei, ciesząc 
się z nawiązania kontaktów z 
rodakami z Macierzy byliśmy 
dumni, że potrafiliśmy zacho-
wać naszą tożsamość narodo-
wą, język, co w Kownie, gdzie 
od ponad 70 lat nie istnie-
je szkolnictwo w języku pol-
skim (działa jedynie niedziel-
na szkółka języka polskiego 
pod patronatem ZPL w naszej 
siedzibie, a w ubiegłych latach 
były organizowane kursy języ-
ka polskiego i działała szkółka 
w jednej z kowieńskich placó-
wek oświatowych). Naszym 
marzeniem pozostaje to, by 
polskość w Kownie nie wyga-
sła i jest to priorytetowe zada-
nie dla nas, członków Związku 
Polaków.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL 
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STO LAT DLA PANA MARIANA

W dniach 31 lipca - 13 sierpnia w Dźwirzynie, małej pomorskiej 
wsi w Polsce, odbywał się obóz dla młodych Polaków z Wilna 
i Wileńszczyzny. Przez dwa tygodnie jego uczestnicy nie tylko 
wypoczywali nad morzem, ale też pogłębiali wiedzę w zakresie 
języka polskiego podczas codziennych lekcji i warsztatów.
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Wybory parlamentarne 
na Litwie za pasem. Jak bar-
dzo są one ważne dla polskiej 
społeczności w tym kraju, 
nikogo nie trzeba przeko-
nywać. Dzięki silnej repre-
zentacji w Seimasie możliwe 
jest aktywne podnoszenie na 
forum politycznym postula-
tów polskiej mniejszości na 
Litwie, która nieustannie od 
ponad 25 lat doświadcza dys-
kryminacji.

Polacy dzięki swoim organi-
zacjom i ich liderom, a zwłasz-
cza Waldemarowi Tomaszew-
skiemu, odnoszą z każdymi 
wyborami coraz większe suk-
cesy. I to jest solą w oku tych, 
którzy polskość na Wileńsz-
czyźnie zwalczają. Agresywne i 
bezpardonowe ataki na AWPL 
i jej przewodniczącego powra-
cają jak bumerang przed każ-
dymi wyborami, pisane według 
tego samego goebbelsowskiego 
scenariusza, którego celem jest 
rozbijanie jedności Polaków i 
osłabianie ich listy wyborczej. 
W tych opluwających, pełnych 
oszczerstw i jadu działaniach 
wyspecjalizował się Aleksander 
Vile Radczenko, dyżurny pol-
skojęzyczny niby publicysta, pi-
szący i powielający to samo, co 
w swoich antypolsko nastawio-
nych poglądach głoszą litewscy 
nacjonaliści i liberałowie. Jak 
wilk w owczej skórze, pojawia 
się w ważnych momentach sie-
jąc destrukcję, propagandowy 
ferment i dezinformację. Klasy-
ka działania służb, chciałoby się 
powiedzieć. Tak działa tylko po-
żyteczny idiota albo agent wpły-
wu. Czas przeanalizować fakty.

„POLACY NA LITWIE  
SZYKUJĄ SIĘ  
DO WYBORÓW”
W ostatnich dniach pojawiły 
się w mediach w Polsce bardzo 
pozytywne wiadomości na te-
mat szykującej się do wyborów 
parlamentarnych Akcji Wybor-
czej Polaków na Litwie – Związ-
ku Chrześcijańskich Rodzin. 
Nasz portal także zamieścił na 
ten temat informację w artyku-
le „Polacy na Litwie szykują się 
do wyborów”. Jak zdecydowa-
na większość tzw. Koroniarzy, 
cieszymy się i doceniamy to, że 
nasi Rodacy na Wileńszczyźnie 

działają prężnie, są świetnie zor-
ganizowani i potrafią pomimo 
wielu przeszkód i kłód rzuca-
nych pod nogi walczyć o swoje 
prawa oświatowe, językowe, o 
ziemię oraz polski i chrześcijań-
ski świat wartości, że przeciw-
stawiają się haniebnej urzędowej 
dyskryminacji. To ważna spra-
wa, w tym dziele wszyscy po-
winniśmy im pomagać i głośno 
o tym mówić.(...) Skuteczność, 
siła i sprawność polskich orga-
nizacji nie wszystkim się jednak 
podoba. To stąd biorą się niego-
dziwe i brudne ataki na AWPL-
-ZChR i jej lidera, a których ce-
lem jest psucie wizerunku partii 
w oczach wyborców i polityków 
w Polsce.

UDERZ W STÓŁ  
A RADCZENKO  
SIĘ ODEZWIE
Stare przysłowie powiada, że 
„uderz w stół a nożyce się ode-
zwą”. Nie inaczej jest i tym ra-
zem. Seria pozytywnych arty-
kułów o polskiej partii na Litwie 
sprawiła, że zardzewiałe nożyce 
jak przy każdych wyborach, dały 
o sobie znać. Mam oczywiście 
na myśli tępy jazgot Aleksandra 
Radczenki i jego wiadro pomyj, 
które wylał na swoim dziwacz-
nym, niewartym wspominania 
portalu, na Waldemara Toma-
szewskiego i AWPL-ZChR za to 
tylko, że na listach wyborczych 
są przedstawiciele innych mniej-
szości narodowych. Co wybory 
to samo, ta sama narracja, aż do 
obrzydzenia, byle pomniejszyć 
wynik wyborczy, by osłabić pol-
ską partię i jej znaczenie w li-
tewskiej polityce. Oto ukryty cel 
tego ataku, sprawić, by Polacy 
na Litwie nie przeszli progu wy-
borczego, który wprowadzono 
specjalnie przeciwko nim jesz-
cze w 1996 roku. Czyje poglą-
dy realizuje zatem Radczenko? 
Odpowiedź jest prosta, litew-
skich szowinistów, którym od 
lat marzy się Wileńszczyzna bez 
Polaków. Ale gdyby tylko to oni 
stali za oszczerstwami pisany-
mi przez Radczenkę, to można 
byłoby wówczas rzec, że jest on 
przez nich wykorzystywany jak 
leninowski „pożyteczny idiota”. 
Ale czy tak jest w rzeczywistości, 
czy raczej stoi za nim ktoś więk-
szy, raczej orwellowski „starszy 

brat”, czyli litewska razwiedka? 
Kilka faktów z jego biografii po-
zwoli lepiej odpowiedzieć na te 
pytania.

GOEBBELSOWSKA  
PROPAGANDA
Radczenko lubi mówić sam o so-
bie, że jest niezależnym publi-
cystą i blogerem. Nic bardziej 
mylnego, to klasyczna zmyłka, 
tak zwana przykrywka, pod któ-
rą realizuje swoje zadania, pole-
gające na uderzaniu w jedność 
organizacyjną polskich organi-
zacji na Litwie i niszczeniu wi-
zerunku i autorytetu ich lide-
rów. To wyjątkowo paskudna i 
nikczemna robota w jego wy-
konaniu, bo bazująca na starej 
goebbelsowskiej zasadzie pro-
pagandy wykorzystywanej przez 
wszelkiej maści służby specjal-
ne. Zawiera się ona w powiedze-
niu, że „kłam stwo pow tarza ne 
ty siąc ra zy sta je się prawdą”. To 
według tej zasady pisze i dzia-
ła Radczenko. A jego rzekoma 
niezależność, na którą sam się 
powołuje i mydli nią oczy, wy-
gląda tak.

Aleksander Vile Radczen-
ko to litewski etatowy urzęd-
nik, jego poglądy są skrajnie li-
beralne. Główny specjalista w 
Departamencie Prawa Minister-
stwa Sprawiedliwości Republi-
ki Litewskiej (2000-2006), od 
2006 doradca w Departamen-
cie Prawa Kancelarii Rządu Re-
publiki Litewskiej, kierownik 
Działu Legislacji i Ekspertyzy 
Prawnej Kancelarii Rządu RL 
(2007-2009), wicedyrektor De-
partamentu Systemu Prawnego 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
(2009-2013), od 2013 wicedy-
rektor rządowego Departamen-
tu Prawa. Oto prawdziwa twarz 
tego pseudomoralizatora. To ża-
den niezależny publicysta, lecz 
opłacany przez władze litewskie 
człowiek od brudnej, antypol-
skiej roboty. Nie dajmy się też 
zwieść nazwom funkcji w kan-
celarii rządu, za które pobiera 
wynagrodzenie. Jego główna ak-
tywność skupia się na zupełnie 
innym polu. Jest nią wpływanie 
na polską opinię publiczną na 
Litwie i w Polsce, w celu tworze-
nia czarnego PR-u wymierzo-
nego w AWPL-ZChR, w ZPL, 
ale przede wszystkim w Walde-

mara Tomaszewskiego. To świa-
dome i zaplanowane działanie 
dezinformacyjne na szkodę tych 
organizacji i ich działaczy. Jego 
zadaniem jest podważanie ich 
autorytetu i wiarygodności, psu-
cie ich wizerunku w przestrzeni 
publicznej oraz rozbijanie jed-
ności polskiej mniejszości na-
rodowej. Od lat robi to na wie-
le sposobów, zmienia metody i 
środki działania, aby w ten spo-
sób kamuflować swój haniebny 
proceder.  

SPECJALISTA  
OD ROZBIJANIA 
I OCZERNIANIA
Już w latach 1994-1996 
przewodniczył Klubowi Pol-
skiej Młodzieży Alternatyw-
nej na Litwie, zakładał grupę 
tzw. twórców niezależnych 
„TKM”. Politycznie związał 
się z litewskimi liberałami, był 
członkiem rozbijackiej frakcji 
polskiej „Pro Libera” przy Li-
tewskim Związku Liberałów 
(2002-2004). Kandydował w 
wyborach samorządowych z 
ramienia LLS (2002). W la-
tach 2006-2012 był członkiem 
Ruchu Liberalnego Republiki 
Litewskiej. Wspierał i wspiera 
antypolsko nastawionych li-
berałów we wszystkich wybo-
rach. Tych liberałów, którzy 
w 2011 roku stworzyli usta-
wę niszczącą polską oświa-
tę na Litwie. Tych, którzy w 
ostatnich aferach korupcyj-
nych brali łapówki po 300 ty-
sięcy euro. Popiera ich mera 
Wilna, który zamyka polskie 
szkoły. Z takim oto skompro-
mitowanym środowiskiem jest 
związany. Natomiast w swojej 
propagandowej działalności 
powiązany jest obecnie z por-
talem i radiem ZW, którego 
prezesem jest Czesław Okiń-
czyc, przyjaciel największego 
polakożercy na Litwie, czyli 
Vytautasa Landsbergisa, tego, 
który kilka lat temu wzywał 
publicznie do „historycznego 
zwycięstwa nad Polakami”. To 
tu Radczenko uprawia swoje 
poletko plującej propagandy 
(choć oficjalnie jest urzędni-
kiem państwowym), zwłaszcza 
w nazywanym przez niektó-
rych „sabatem politycznym” 
programie „Szósty dzień ty-

godnia”, gdzie wypełnia funk-
cję stałego komentatora. Za-
słynął w ZW z wychwalania i 
promowania litewskich libe-
rałów oraz oczerniania Pola-
ków z AWPL. I tu ciekawostka. 
Do ZW przyszedł z gadzinowej 
polskojęzycznej wersji porta-
lu delfi, którą współtworzył z 
bratem Antonim. Widać do-
stał kolejne zadanie. W mię-
dzyczasie został współtwórcą i 
głównym ideologiem Polskiego 
Klubu Dyskusyjnego, pokracz-
nej próby kolejnej rozbijackiej 
inicjatywy tego „niezależnego 
publicysty”. W jego właściwej 
działalności, wszędzie pojawia 
się w podtekście lub wprost 
słowo „alternatywa” i sianie 
zamętu, destrukcja. To on od 
2000 do 2002 redagował alter-
natywne czasopismo „Chaos”. 
A teraz pisze prostackie, oczer-
niające polskość i Polaków na 
Litwie felietony i komentarze 
na pożałowania godnym blo-
gu „Inna Wileńszczyzna jest 
możliwa”. Inna oznacza zlitu-
anizowana, bez polskości na 
niej. Taki też cel postawili so-
bie nacjonaliści litewscy i li-
tewskie służby, bez wątpienia 
działalność Radczenki wpisuje 
się w ten scenariusz. A że pol-
skie organizacje odnoszą z każ-
dymi wyborami coraz większe 
sukcesy, to tym bardziej bru-
talnie są atakowane. To wynik 
chorej i anachronicznej polity-
ki prowadzonej przez państwo 
litewskie od początku odzyska-
nia niepodległości, polityki o 
antypolskim ostrzu, narusza-
jącej traktaty i konwencje mię-
dzynarodowe. Stąd biorą się 
wszystkie ataki i próby roz-
bijania jedności Wilniuków, 
stąd czarna propaganda wy-
mierzona w liderów organiza-
cji polskich. To wynik celowej 
polityki konfliktu prowadzo-
nej przez kolejne rządy Litwy. 
O sytuacjach takich Józef Pił-
sudski mówił wprost: „Pod-
czas kryzysów – powtarzam – 
strzeżcie się agentur”. Polacy 
na Litwie są zahartowani przez 
lata walki o swoje prawa i nie 
dają się tak łatwo nabierać na 
sztuczki specsłużb, przy użyciu 
przeróżnych polskojęzycznych 
mediów czy „publicystów” ta-
kich jak Radczenko. Ale muszą 

...pożyteczny idiota czy agent wpływu?

Ach, ta niby demokracja. Pod jej przykrywką różne 
siły polityczne i nie tylko prowadząc nie zawsze czystą 
działalność, piszą co chcą, jak chcą i gdzie chcą.  Powstało 
dziesiątki najprzeróżniejszych portali, stron i witryn 
internetowych, zrodziło się dziesiątki blogierów, którzy 
krzewią w przestrzeni wirtualnej najprzeróżniejsze 
„teorie, swoje prawdy i wizje”. Najczęściej nie są one 
warte, by zaprzątać sobie nimi głowy. Szkoda czasu! Mamy 
swoje zadanie i cele, naświetlamy przede wszystkim 
życie i inicjatywy ZPLu.  Ale, niestety, coraz częściej się 
zdarza, że w te zawodowo rozstawione propagandowe 

pułapki wpadają nawet ludzie uczciwi, którzy są mniej 
zorientowani w sytuacji… Dlatego też postanowiliśmy 
nie omijać tych tematów na naszych łamach. Niech każdy 
Czytelnik wie, jakie prądy i opinie krążą wokół życia 
społecznego Polaków na Litwie. Nie chcemy niczego 
komentować, ani wyrażać swoich opinii. Chcemy jedynie, 
by nasi Czytelnicy, kolejny raz natrafiając na artykuły, 
które wywołują pytania co to jest, komu i czemu to służy 
zechcieli sobie odpowiedzieć też na pytanie zawarte w 
tytule tego artykułu.
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Nasz ziomek, laureat Nagro-
dy Nobla, poeta Czesław Miłosz 
zmarł 14 sierpnia 2004 roku w 
Krakowie. Już po raz dwunasty 

w przededniu Zielnej, 14 sierp-
nia, wędziagolanie wspominają 
poetę, który odszedł. Stało się to 
piękną tradycją.

Po modlitwie w kościele pw. 
Świętej Trójcy wszyscy zebrali 
się przy grobach rodziny Miło-
szów, by przypomnieć nie jeden 

Obchodziliśmy rocznicę śmierci  
Czesława Miłosza

W niedzielę, 21 sierpnia, w 
Muzeum Władysława Syrokom-
li w Borejkowszczyźnie odbyła 
się kolejna Kawiarenka Literac-
ka. Tym razem sympatycy mowy 
wiązanej spotkali się z poetkami 
Teresą Markiewicz oraz Miro-
sławą Bartoszewicz. W impre-
zie literackiej wziął także udział 
muzyk Ryszard Bryżys.

Literackie spotkanie za-
inaugurował dr Józef Szosta-
kowski, znany poeta i prowa-
dzący, zaznaczając na wstępie, 
że poezja zbliża i łączy ludzi. 
Dowodem na to jest też to, że 

cyklicznie odbywające się Ka-
wiarenki Literackie w Muzeum 
Władysława Syrokomli cieszą 
się popularnością i zawsze jest 
tu ludno. Helena Bakuło, dy-
rektor muzeum, podkreśliła 
fakt, że aby muzeum tętniło 
życiem,  musi w nim dziać się 
coś ciekawego, więc jego pra-
cownicy starają się dbać o to, 
by odbywały się tu różnorod-
ne imprezy, wśród których są 
również liczne spotkania z po-
etami. 

Prowadzący – dr Józef Szo-
stakowski przedstawił zebra-

Ciepłe spotkanie w Kawiarence Literackiej

nym sylwetki poetek, które tego 
popołudnia zaprezentowały ko-
lejno swoje wiersze. 

Teresa Markiewicz, poetka, 
której pierwszy tomik wierszy 
ukazał się w 2004 roku, dziś 
może się szczycić ośmioma 
zbiorkami. Prezentację swojej 
twórczości rozpoczęła od liry-
ki. Autorka w swoich wierszach 
porusza wiele tematów, wyko-
rzystuje szeroki wachlarz uczuć, 
tworząc strofy poetyckie w róż-
nych konwencjach językowo-
-stylistycznych, ukazuje walo-
ry śpiewnej ojczystej mowy.  

Z kolei Mirosława Bartosze-
wicz należy do grona poetów 
młodszej generacji –  zaledwie 
przed  kilku laty rozpoczęła swą 
działalność literacką. Pierw-
szym utworem poetki, który 
wyróżnił ją z grona piszących, 
był wiersz „Jest”, który ukazał 
się w antologii „Spotkania” wy-
danej w 2012 roku. Mirosła-
wa zwierzyła się słuchaczom, 
że niekiedy do napisania wier-
sza czerpie natchnienie z prze-
czytanej książki lub obejrzane-
go filmu. 

Przybyli na randkę z po-
ezją do Kawiarenki Literackiej 
w wielkim skupieniu słucha-
li  utworów poetek i ciepło je 
odbierali nie żałując oklasków. 
Miłej atmosferze sprzyjało też 
to, że przerywnikami pomię-
dzy strofami poezji były lirycz-
ne nagrania, a spotkanie odby-
wało się przy kawie i herbacie 
oraz lampce wina, zebrani mo-
gli się też częstować słodyczami 
i owocami, o które zadbali orga-
nizatorzy.

Pięknym akcentem był też 
występ Ryszarda Bryżysa, muzy-
ka wileńskiego, który zaprezen-
tował miłośnikom strof poetyc-
kich kilka własnych aranżacji do 
wierszy Teresy Markiewicz. Wi-
dzowie  entuzjastycznie przyję-
li śpiewaną poezję pod akompa-
niament akordeonu.

Kolejna Kawiarenka Literac-
ka dostarczyła gościom muzeum 
wielu miłych wrażeń. 

na to uważać Polacy w Macie-
rzy, zwłaszcza politycy, aby nie 
dać się zwieść i nie wpaść w za-
stawioną na nich propagando-
wą pułapkę.

DEFINICJA  
AGENTA WPŁYWU
Wróćmy na koniec do tytułowe-
go pytania, czy Aleksander Vile 
Radczenko to pożyteczny idio-
ta czy agent wpływu? Przy jego 
premedytacji, z jaką negatywnie 
pisze o AWPL-ZChR, celowym 
i świadomym działaniu przeciw 
interesom polskiej wspólnoty, 
trudno uwierzyć w to, aby dał 
się wykorzystać, jako pożyteczny 
idiota. Pozostaje więc druga moż-
liwość. Definicja agenta wpływu 
nie pozostawia złudzeń: jego za-
daniem „jest wywieranie wpływu 
na instytucje polityczne i pań-
stwowe oraz na opinię publiczną. 
Do tego celu wykorzystuje często 
kontakty osobiste, stanowisko 
zawodowe i pozycję społeczną. 
Narzędziem realizowania dzia-
łalności agentury wpływu mogą 
być również środki masowego 
przekazu. Jej działania reali-
zowane są poprzez propagan-
dę, dezinformację oraz dywer-
sję polityczną w celu urabiania 
opinii polityków, dziennikarzy 
i grup nacisku w kierunku przy-
chylnym zamiarom mocodaw-
cy. Agentura wpływu należy do 
najskuteczniejszych sposobów 
informacyjnego oddziaływa-
nia. Agent wpływu postrzegany 
jest w swoim środowisku, jako 
obywatel, który prywatnie bądź 
publicznie głosi swoje poglądy. 
Szkody wyrządzone przez agenta 
wpływu są potencjalnie ogrom-
ne, zwłaszcza, jeśli jest on wyso-
kim urzędnikiem państwowym 
lub uznanym autorytetem. Do 
zadań agentury wpływu należy 
sterowanie opinią publiczną po-
przez rozpowszechnianie odpo-
wiednio dobranych informacji, 
dezinformacji, opinii i argumen-
tów, oraz chwytliwych sloganów 
i słów wytrychów zastępujących 
wiarygodną ocenę faktów. Agen-
tura wpływu ma sterować opi-
niami środowiska, w którym 
się obraca. Zadanie to wypełnia 
posługując się technikami za-
rządzania postrzeganiem, co w 
mniej politycznie poprawnych 
słowach można określić, jako 
atrakcyjnie podane, ordynarne 
fałszowanie rzeczywistości”.

Wszystkie fakty wskazują 
na to, że Aleksander Radczen-
ko to klasyczny agent wpływu, 
którego celem jest medialne i 
polityczne niszczenie oficjal-
nych polskich organizacji na 
Wileńszczyźnie oraz znie-
chęcanie Polski do popierania 
swoich Rodaków na Litwie. W 
taki oto sposób, ten przyjaciel 
liberalnych aferzystów, reali-
zuje szkodzące polskości za-
dania.

mojekresy.pl,
przedruk ze skrótami

raz goszczącego w Wędziagole 
poetę, a także wszystkich po-
chowanych tu przedstawicieli 
tego rodu. 

Tego roku w obchodach 
dwunastej rocznicy śmierci po-
ety Czesława Miłosza, razem z 
wędziagolanami brali udział go-
ście z Polski i liczny zastęp roda-
ków, którzy przybyli na święto 
ziomków wsi Skrzynie. Jak co 
roku prezes Wędziagolskiego 
Oddziału Związku Polaków na 
Litwie Ryszard Jankowski dzie-
lił się swoimi  wspomnieniami ze 
spotkań z poetą. W języku pol-
skim i litewskim opowiedział też 
o innych pochowanych w tych 
grobach szanowanych ludziach, 
zachęcał nie zapominać o oso-
bach zasłużonych dla tej ziemi. 
Zostały zapalone znicze, odmó-
wiono modlitwę. Tak wędziago-
lanie i goście 14 sierpnia obcho-
dzili dwunastą rocznicę śmierci 
laureata Nagrody Nobla, poety, 
naszego ziomka Czesława Mi-
łosza.

Leonia Piotrowska

fot. Ryszard Jankowski

PAMIĘĆ POETY I JEGO PRZODKÓW UCZCZONO NA PRZYKOŚCIELNYM CMENTARZU W WĘDZIAGOLE

fot. Jurgis Sinkevičius

WIELBICIELE STROF POETYCKICH
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Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny od 
dawnych czasów jest wiel-
ką uroczystością dla miejsco-
wych mieszkańców, ich gości 
i pielgrzymów. Więc 15 sierp-
nia już od wczesnego ranka do 

wędziagolskiego kościoła pw. 
Świętej Trójcy tłumnie groma-
dzili się nie tylko wędziagola-
nie, ale też goście, pielgrzymi 
z okolicznych miast i rejonów: 
Janowa, Kowna, Kiejdan, Wil-
na. Można było usłyszeć wielu 

ludzi obcujących w języku pol-
skim. Przyjechali również go-
ście z Poznania i Warszawy. To 
znani działacze społeczni,  po-
tomkowie znanych rodów wy-
wodzących się z tych terenów. 

Dlaczego tu przyjeżdżają, co 

przyciąga ich do Wędziagoły? 
Myślę, że po pierwsze, jest to 
pamięć o od wieków i obecnie 
zamieszkujących tu Polakach, 
wspólnota duchowa. Zachowa-
li oni piękne tradycje, wiarę, a 
ich potomkowie rozrzuceni po 
dużych miastach Litwy i świa-
ta, co roku znajdują czas na to, 
by podczas odpustu na Zielną 
odwiedzić kościół w Wędzia-
gole i groby drogich zmarłych, 
pochowanych na kilku parafial-
nych cmentarzach, spotkać się 
z krewnymi, znajomymi, kole-
gami szkolnymi, poobcować w 
swoim ojczystym języku. 

Uroczystą Mszę św. o godz. 
9.00 w języku polskim odpra-
wił proboszcz wędziagolski, 
ksiądz i poeta Skaidrius Kan-
dratavičius. Podczas Mszy św.  
śpiewali goście z rejonu troc-
kiego – trio „Hanki” (kier. 
Renata Joknienė). Po nabo-
żeństwie odbyła się wspólna 
odpustowa procesja euchary-
styczna wokół kościoła. O go-
dzinie 10.00 odbyła się Msza 
św. w języku litewskim, pod-
czas której śpiewali chórzyści 
z Wędziagoły.   

Dziękujemy trio „Hanki” 
za wspaniałe pieśni, wykona-
ne podczas Mszy św.: takiego 
imponującego śpiewu wędzia-
golanie dawno nie słyszeli w 
swoim kościele. Serca wszyst-
kich modlących się zostały po-
ruszone i uniesione ku Niebu. 
Serdecznie dziękujemy też wi-
cemer rejonu trockiego Marii 
Pucz i posłance na Sejm RL 
Wandzie Krawczonok za to, 
że ten wspaniały zespół przy-
był do nas i uświetnił uroczy-
stości odpustowe. 

Dobra pogoda, wspaniały 
nastrój towarzyszyły organiza-
torom, miejscowym i okolicz-
nym mieszkańcom, przybyłym 
na odpust gościom. Cieszymy 
się i jesteśmy dumni z pięknej 
tradycji, by w czasie odpustu 
na Zielną odbywały się spotka-
nia rodaków, rodzin i bliskich, 
kolegów szkolnych, znajomych 
oraz pielgrzymów. Mamy na-
dzieję, że będą one kontynu-
owane.

Ryszard Jankowski, 
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Zielna w Wędziagole

Rankiem 14 sierpnia na pla-
cyku naprzeciwko wędziagol-
skiego kościoła pw. Świętej Trój-
cy zbierali się uczestnicy święta 
ziomków ze wsi Skrzynie. Spo-
tkanie rozpoczęło się od mszy 
żałobnej za wszystkich zmar-
łych mieszkańców tej wsi. Pro-
szono o Boże błogosławieństwo 
i przypominano tych, co odeszli 
do Pana – rodziców i bliskich. 
Przecież tylko dzięki nim jeste-
śmy na tej ziemi... Po Mszy św. 
odwiedziliśmy groby i uczcili-
śmy mieszkańców wsi Skrzynie, 
którzy odeszli. 

 Długi sznur samochodów 
z Wędziagoły zawrócił w stro-
nę wsi Skrzynie. Właśnie tu, w 
zagrodzie Piotrowskich, odbyło 
się spotkanie byłych uczniów, 
przyjaciół, krewnych, sąsiadów. 
Napis na starej stodole głosił: 
„Witamy powracających do wsi 
Skrzynie!”. W dużej, zadbanej 

i przytulnej zagrodzie Piotrow-
skich uczestnicy święta rozma-
wiali, dzielili się wspomnienia-
mi i cieszyli się sobą nawzajem. 
Patrząc na rozległe okoliczne 
pola wspominali znajdujące się 
tu niegdyś zagrody swoich ro-
dziców, ścieżki prowadzące do 
nich. Niestety, zagród już nie 
zostało, wieś starzeje się, umie-
ra i zanika. Inicjatorzy święta, 
organizatorzy i prowadzący Ja-
nina Piotrowska i Czesław Że-
lvys cieszyli się z przybycia tylu 
ludzi i w takt marszyka zapra-
szali gości do świątecznego sto-
łu, do starej stodoły. Obfitość 
potraw na świątecznym stole 
mile zaskoczyła gości z Polski, 
którzy razem z wędziagolanami 
przybyli na święto. Dziwiło ich 
też to, że mogli tu swobodnie 
mówić po polsku – mieszkańcy 
tej wsi rozmawiają w swoim oj-
czystym języku polskim.  

wi artyści wspólnie z muzy-
kantami, też pochodzącymi z 
tej wsi, dobrze się przygoto-
wali i wspaniale parodiowali 
Marylę Rodowicz, Džordanę 
Butkutė, Radżiego, Laimuti-
sa Purvinisa... Taki program 
z pewnością stałby się ozdobą 
niejednego święta wiejskiej 
wspólnoty. Kiedy są życzli-
wi, twórczy ludzie, prawdzi-
wi patrioci swego kraju, to 
wszystkim jest dobrze i we-
soło. Wtedy właśnie chce się 
mówić o przyszłości: kiedy 
zaproponowano kontynu-
ować piękną tradycję takich 
spotkań, to postanowiono i 
ogłoszono zebranym, że w 
przyszłym roku znów się tu 
spotkamy na Jana.

Wspaniały humor, dobra 
muzyka robiły cuda: młodzi i 
starzy, nawet przez los skrzyw-

dzeni ludzie tańczyli o kulach, 
a później i bez nich! Czy to nie 
jest cud?  Goście z Polski dzię-
kowali nam, że zaprosiliśmy ich 
na takie wspaniałe święto ziom-
ków ze wsi Skrzynie. Szczegól-
nie  byli zachwyceni prostotą 
tych ludzi, serdecznością i żywą 
tu jeszcze polską tradycją kato-
licką... 

My, wędziagolanie, serdecz-
nie dziękujemy organizatorom 
święta – Janinie i Czesławowi, 
którzy serdecznie przyjęli nas do 
grona miłych, twórczych, otwar-
tych, bogatych duchowo ludzi. 
To właśnie oni dla większości z 
nas przypominają: ważna jest 
pamięć, wspólnota duchowa i 
tradycje. 

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Witamy powracających do wsi Skrzynie!

Różne imprezy nie są no-
wością dla wędziagolan, ale 
to, co tu zobaczyli, po pro-
stu ich zauroczyło. Miejsco-
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TRIO „HANKI” W WĘDZIAGOLE
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LICZNA RODZINA TYCH, CO SWÓJ RODOWÓD ZE WSI SKRZYNIE WYWODZĄ

fot. Ryszard Jankowski

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

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

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

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

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

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

Ogłoszony przez papieża Fran-
ciszka i obchodzony w Kościele 
na całym świecie Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia również na Li-
twie jest bogaty w różnego rodza-
ju inicjatywy i przedsięwzięcia. 
Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń tego roku był zainicjowany i 
zrealizowany przez archidiecezję 
wileńską Krajowy Kongres Miło-
sierdzia. Kolejną ważną inicjaty-
wę stanowi projekt „Wędrówka do 
źródeł Miłosierdzia”. To zaprosze-
nie skierowane do czcicieli Bożego 
Miłosierdzia nie tylko z Litwy, ale 
również z różnych stron świata, 
by w dniach 16-18 września 2016 
roku zgromadzić się w Wilnie na 
wspólnym dziękczynieniu za  
św. Faustynę, bł. ks. Michała So-
poćkę oraz prosić o owoce ich mi-
sji w naszych czasach. 

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” to podróż do Betlejem 
Bożego Miłosierdzia – miasta Wil-
na, gdzie św. Faustyna Kowalska 
spotkała swojego spowiednika  
bł. ks. Michała Sopoćkę, gdzie zo-
stał namalowany pierwszy obraz 
Jezusa Miłosiernego znajdujący 
się obecnie w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia, gdzie w roku 
1934 Pan Jezus podyktował sio-
strze Faustynie Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia.

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” – to wreszcie wspólna 
celebracja Eucharystii, modlitwa,  
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia, a także konferencje. 
Wśród zaproszonych prelegentów 
są m.in. ks. prał. Paweł Ptasznik z 
Sekretariatu Stanu Stolicy Apo-

stolskiej oraz ks. prał. Franciszek 
Ślusarczyk, rektor bazyliki Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie. Tę 
niecodzienną i niezwykłą podróż 
uwieńczy widowisko słowno-mu-
zyczne „Jezu, ufam Tobie” – Tele-
most Miłosierdzia, który połączy 
najważniejsze miasta, związane z 
kultem Miłosierdzia Bożego (Wil-

no, Kraków i Płock). Na sam ko-
niec przewidziany jest koncert ze-
społu „Golec uOrkestra”.

Rejestracja pielgrzymów 
już się rozpoczęła i potrwa do 
30 sierpnia br.

Więcej informacji oraz formu-
larz zgłoszeniowy w 4 językach – 
po polsku, litewsku, angielsku i 

włosku – można znaleźć na stronie 
internetowej www.vilniusmercy.lt.

Koordynator Roku Miło-
sierdzia w archidiecezji wileń-
skiej – ks. Mariusz Marszałek, 
tel. +370 683 30 254, email: 
mariusz.marszalek@vilnen-
sis.lt.

„Wędrówka do źródeł 
Miłosierdzia”

W dniach 27-31 lipca br. odbyły się spotka-
nia młodzieży w ramach projektu „Europa dla 
Obywateli” pt. „Młodzieżowa aktywność obywa-
telska w kreowaniu przyszłości Europy”. Wzięła 
w nich udział młodzież z Litwy, Łotwy i Polski.

Odbyły się dwie debaty w Miejskim Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju. 
Pierwsza miała miejsce 27 lipca, wzięli w niej 
udział starosta powiatu kłodzkiego, poseł na 
Sejm RP Monika Wielichowska, dyrektor wy-
mienionego powyżej ośrodka Agnieszka Umiń-
ska oraz wójt gminy kłodzkiej Stanisław Lon-
gawa.

Temat debaty: Wyobrażenie przyszłości Eu-
ropy oczami młodych obywateli. Zostali na nią 
zaproszeni wolontariusze z Hiszpanii, Bułgarii, 
Włoch i Francji. Młodzież miała okazję skon-
frontować swoje wyobrażenia z rówieśnikami z 
innych krajów, jak też z samorządowcami i po-
litykami. Moderatorem dyskusji był Wojciech 
Heliński – prezes Stowarzyszenia „Fundus Gla-
censis”.

Druga debata odbyła się 29 lipca, a jej tema-
tem wiodącym były wszelkie formy wolontaria-
tu. Wzięli w niej udział: Kinga Ciechanowicz-
-Adach – Kudowskie Serce, Grupa OPP Fundacja 
„Sedeka”, Szczepan Smoliński – Fundacja „Od-

nowa”, a także przedstawiciel starosty Duszni-
ków-Zdroju Michał Cisowski i wójt gminy kłodz-
kiej. Debatę prowadził Marek Mazurkiewicz ze 
Stowarzyszenia „Fundus Glacensis”.

Ponadto młodzież zwiedziła Ziemię Kłodz-
ką: Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie, zalew na 
Starej Morawie, twierdzę w Kłodzku, Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach, w których odbył 
się również koncert młodzieży z Litwy i Łotwy, 
gorąco oklaskiwany przez licznie zgromadzoną 
przed muszlą koncertową publiczność.

Odbyły się również warsztaty tańca współ-
czesnego, do którego zapraszano przyglądającą 
się publiczność. Młodzież wywiozła wiele nieza-
pomnianych wrażeń, którymi będzie się mogła 
podzielić w swoich krajach i zaprosić rówieśni-
ków do dalszych działań. 

Organizatorem tego wydarzenia była Funda-
cja „Alfa” z Wrocławia. Jest to X edycja jej pro-
jektu „Wielokulturowy Śląsk – muzyka, sztuka 
łączy”. Projekt został zrealizowany z funduszy 
unijnych.

W projekcie brała też udział młodzież z Wi-
sagini: uczniowie miejscowej szkółki języka i 
kultury polskiej, prowadzonej przez Wisagiński 
Oddział Związku Polaków na Litwie oraz uczest-
nicy zajęć w Wisagińskim Domu Twórczości.

Spotkanie z Europą



25-31 sierpnia 2016 r., nr 34(1227) www.zpl.lt8

„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”

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. 

Trwa przyjęcie uczniów na 2016/2017 
rok szkolny na następujące specjalności.

Po szkole średniej
- Producent naturalnej kosmetyki – 1rok
- Producent wizualnych produktów wir-

tualnej rzeczywistości – 1rok
- Pomocnik restauratora wyrobów z drew-

na – 1rok
- Organizator świąt i uroczystości – 1rok
- Mechanik samochodowy – 2 lata
- Pomocnik pracownika socjalnego – 1 rok
- Organizator turystyki wiejskiej – 1rok
- Kucharz – 1rok
- Cukiernik – 1rok

Po szkole podstawowej
- Pracownik obsługi techniki
- Kucharz
- Pracownik kształtowania krajobrazu

Kandydaci składają następujące doku-
menty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły;
- świadectwo ukończenia szkoły (ory-

ginał);
- dowód osobisty lub metryka;
- zaświadczenie lekarskie (formularz 

086/a);
- 4 fotografie 3×4.
Dokumenty są przyjmowane do 30 sierp-

nia 2016 r.

Szkoła znajduje się w odległości 10 kilo-
metrów od dworca autobusowego i kolejowe-
go m. Wilna, w osiedlu Biała Waka w rejonie 
wileńskim. Dojazd – miejskim autobusem nr 
78 i nr 3 od ronda przy dworcu kolejowym 
m. Wilna (do przystanku – Biała Waka) lub 
mikroautobusem nr 224A – Wojdaty.

Szczegółowe informacje: ul. Parko 2, Bia-
ła Waka (k. Wojdat), LT-14147 rej. wileński, 
tel. 8 5 235 22 23, e-mail: vtvzum@zebra.
lt, www.vtvzum.lt

Szkoła czeka na Ciebie, droga Młodzieży!

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa  
zaprasza do podjęcia nauki

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-

kowie 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, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Dziś, Mamo w Twoje ręce
Składamy swe serca w podzięce.
Za Twą miłość, Twoje znoje,
I za wszystkie trudy Twoje.
Żyj nam długo w pomyślności,
W szczęściu, zdrowiu i radości.
O Twe dobro, Mamo droga,
Prosić będziemy Boga.

Kochanej Mamie, Babci i Prababci
 Irenie OSZUKOWSKIEJ
z okazji pięknego jubileuszu 85. Urodzin
życzą córki Jadwiga i Helena z rodzinami

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
wieloletniego aktywnego działacza  

społeczności polskiej, kochanego 

Ojca i Dziadka  
Bolesława Sienkiewicza 

rodzinie i krewnym
składa Druskienicki Oddział ZPL

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 17 sierp-
nia 2016 roku odszedł od nas do wieczności prof. dr inż. 
Edward Borowski, jeden z założycieli i wieloletni Prezes, a 
ostatnio Prezes Honorowy Gdańskiego Oddziału Towarzy-
stwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Urodzony w Wilnie, do Gdańska przybył w 1945 roku, 
w ramach repatriacji z Kresów, więc wszystko, co dotyczyło 
Rodaków na tych ziemiach było Jemu bliskie i poruszało do 
głębi. Był zawsze gotów przyjść z pomocą, miał masę pomy-
słów, które dzięki własnej determinacji i ogromnemu wysił-
kowi zawsze realizował. 

Ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. We wdzięcznej 
pamięci nauczycieli z Wileńszczyzny pozostaną prowadzo-
ne przez wiele lat, w okresie letnim, warsztaty doskonalące, 
które dzięki współpracy Gdańskiego Oddziału Towarzystwa 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Radą Miasta Gdańsk 
były organizowane w Centrum Edukacji Nauczycieli oraz ser-
deczne, rodzinne spotkania z członkami Towarzystwa, każdo-
razowo organizowane na zakończenie tych szkoleń. 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego oraz wszystkim członkom 
Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej składamy najszczersze wyrazy współczucia i żalu.

 „Przejść przez życie tak, aby pozostały ślady” – pisał  
bp Jan Chrapek. Ślady czynów, które zostawił po sobie nie-
odżałowany śp. prof. dr inż. Edward Borowski pozostaną na 
zawsze w pamięci wszystkich, którym dane było poznać i 
współpracować z tym Człowiekiem.

Cześć Jego pamięci!

w imieniu Zarządu 
Józef Kwiatkowski   

Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich  
na Litwie „Macierz Szkolna”


