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Trzymajmy się razem
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ODDANIE HOŁDU PAMIĘCI PATRIOTÓW NA CMENTARZU W BARTKISZKACH

ZABAWY DOROSŁYCH
Nie jest trudno zauważyć, że niektóre te-
maty szczególnie przypadają politykom 
do serca. Ta „sympatia” często jest uwa-
runkowana tym, że daje możność zaist-
nieć publicznie, poprawić swoje osobiste 
i partyjne rankingi. Bez wątpienia takim 
tematem jest ulgowy podatek VAT na 
tzw. centralne ogrzewanie. Nie jest ta-
jemnicą, że z powodu starego fundu-
szu mieszkaniowego – wielkopłytowych, 
wielce nieszczelnych budynków, zuży-
cie energii cieplnej jest w nich niewspół-
miernie duże. W takiej sytuacji ulgowy 
podatek VAT jest jedną z form ratunku 
mieszkańców bloków wielomieszkanio-
wych przed sytuacją, kiedy gros swo-
ich dochodów musieliby przeznaczyć 
na opłatę za ciepło. Stanowią oni dość 
pokaźną część elektoratu, więc więk-
szości polityków zależy na pozyskaniu 
ich przychylności. No i akurat z tego po-
wodu mijający rok obfitował w zagrania 
z podatkiem VAT godne szekspirowskie-
go dramatu. Najbardziej dramatyczną 
batalię mieliśmy na początku roku, kie-
dy obrońcom ulgowego podatku udało 
się w ostatniej chwili prolongować termin 
jego działania do końca sezonu grzew-
czego. Od 1 czerwca już obowiązywała 
pełna taryfa – 21 proc. Więc już od po-
czątku jesiennej sesji Sejmu RL ulgowy 
VAT stał się znów tematem nr 1, dzieląc 
parlamentarzystów w oczach wyborców 
na „dobrych” i „złych”. Najwidoczniej, 
by móc zagrać rolę jednych i drugich, 
posłowie w trybie pilnym przegłosowali 
nowelizację ustawy o ulgowym podat-
ku VAT, ale… obowiązywać on będzie 
od 1 października do 31 grudnia. Taką 
propozycję rządu większością głosów 
(107 – za) zaaprobował Sejm. Propozy-
cja 40 posłów ( w zasadzie nie z koalicji 
rządzącej), by 9 proc. VAT obowiązywał 
na czas nieokreślony, nie doczekała się 
poparcia większości. Więc w końcu roku 
znów będziemy mieli kolejny akt drama-
tu: zostaną przedłużone ulgi, czy też nie 
i jaka taryfa będzie obowiązywała. Wy-
bierać posłowie będą mogli z trzech wa-
riantów: 5, 9 czy też 15 proc. Rząd skła-
nia się ku 15 proc. VAT, ale zapowiada, 
że nie będzie obliczał środków budże-
towych z uwzględnieniem takiej taryfy. 
Sugeruje też, że zmiany w opodatkowa-
niu, które mają być zaproponowane na 
przyszły rok, pozwolą większej części 
obywateli ubiegać się o kompensowa-
nie wydatków na ogrzewanie. Osobi-
ście premier jest zdania, że ulgowy po-
datek VAT ma być dopóty, dopóki stare 
budownictwo wielkopłytowe nie zosta-
nie poddane renowacji. Uwzględniając 
tempo tego procesu jakie mamy dziś, 
możemy śmiało stwierdzić, że zabawa 
dorosłych z ulgami na ogrzewanie nam 
jeszcze potrwa…

– pod tak budującym i konsolidującym hasłem 
odbywa się co roku na jesieni Festyn Kultury 
Polskiej organizowany przez Jezioroski Oddział 
Rejonowy Związku Polaków na Litwie (prezes 
Teresa Narkevičienė). Tego roku, 16 września, 
była to już XIII edycja święta. Na odległej od 
zwartych skupisk społeczności polskiej Ziemi 
Smołweńskiej – kresach Kresów – zamieszkali 
rodacy oraz sympatycy polskiej kultury bardzo 
licznie uczestniczą w Festynie. Mieszkańcy 
osiedli i małych miast nie mają za wiele okazji 
do świętowania, więc organizatorzy starają 
się zaprosić zespoły i artystów, którzy jak 
najpełniej mogliby zaprezentować dorobek 
polskiej kultury, pokazać jej piękno i bogactwo. 
Kultury, która łączy miejscowych mieszkańców, 
bo polska społeczność zorganizowana w kołach 
Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL jest 
bardzo aktywnie i prężnie działającą. Święto jest 
też okazją do przypomnienia polskiej historii 
tych miejscowości: Turmonta, Kimbarciszek, 
Smołw…
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Goszczący na Litwie pol-
scy parlamentarzyści, człon-
kowie sejmowej Komisji Łącz-
ności z Polakami za Granicą na 
czele z przewodniczącą Anną 
Schmidt-Rodziewicz, senackiej 
Komisji Emigracji i Łączności z 
Polakami za Granicą (wiceprze-
wodniczący Artur Warzocha), 
Grupy Parlamentarnej Polska-
-Litwa odbyli szereg spotkań z 
przedstawicielami społeczności 
polskiej – reprezentantami pol-
skich organizacji społecznych, 
z europosłem, przewodniczą-
cym AWPL-ZChR Waldema-
rem Tomaszewskim oraz posła-
mi na Sejm RL z ramienia tej 
partii oraz radnymi miasta Wil-
na; wzięli udział w dożynkach 
w Solecznikach oraz odwiedzili 
szkolne placówki i miejsca mar-
tyrologii Polaków na Litwie.

W niedzielę, 17 września, w 
Domu Polskim w Wilnie dele-

gacja parlamentarzystów spo-
tkała się z przedstawicielami 
kilkudziesięciu polskich orga-
nizacji działających na Litwie 
oraz polskich mediów. Prawie 
trzygodzinną dyskusję zdomi-
nował temat oświaty, a faktycz-
nie jego dwa problemy: sytu-
acja z Gimnazjum im. Joachima 
Lelewela oraz wprowadze-
nie ujednoliconego programu 
nauczania języka litewskiego 
od klasy pierwszej w szkołach 
mniejszości narodowych. Cho-
ciaż generalnie rzecz biorąc nie 
było wielkiej rozbieżności zdań 
co do tego, że te dwie kwestie są 
problemem wymagającym pil-
nych rozwiązań, jednak wizje 
działań częściowo się różniły. 
Świadczy to o potrzebie dysku-
sji wewnątrz społeczności na te, 
jak też inne, tematy.

Bezdyskusyjne jednak wy-
dają się być kwestie, że wyrok 

sądu administracyjnego naj-
wyższej instancji w sprawie 
anulowania decyzji przenie-
sienia ówczesnej Szkoły Śred-
niej im. J. Lelewela z Antoko-
la do dzielnicy Żyrmuny ma 
być wykonany, a ujednolico-
ny program nauczania od kla-
sy pierwszej języka litewskiego, 
nie może być realizowany bez 
uwzględnienia oczywistej racji: 
język litewski nie jest ojczystym 
dla polskich dzieci (rosyjskich i 
białoruskich też), więc zarów-
no podręczniki jak i metody-
ka nauczania powinny się róż-
nić. Akcentując to, większość 
rodziców rozumie, że dziecko 
należy odpowiednio przygoto-
wać do podjęcia nauki języka 
państwowego, o ile nie uczęsz-
czało do przedszkola (gdzie też 
w grupach polskich otrzymuje 
dostateczne przygotowanie ze 
znajomości języka litewskiego) 

– zadbać o to, by znajomość jego 
nie była zerowa. 

Czy i jak w tych kwestiach 
może nam pomóc Polska, trud-
no dać odpowiedź. Jednak, jak 
to podkreślali zabierający głos 
podczas spotkania – wykaza-
na uwaga ze strony m.in. pol-
skich parlamentarzystów jest 
znakiem tego, że władze Rze-
czypospolitej Polskiej śledzą 
losy rodaków poza granicami 
Macierzy, znają ich problemy. I 
to zainteresowanie i uwaga dają 
szansę, że władza na Litwie bę-
dzie miała bardziej uważne po-
dejście do ich rozwiązania.

Zabierający głos akcento-
wali, że arogancja decydentów 
litewskich wobec zgłaszanych 
protestów m.in. w sprawie ujed-
nolicenia egzaminu na maturze 
z języka litewskiego, pozosta-
wienia poza statusem obowiąz-
kowego egzaminu maturalne-

go z języka polskiego (zaś poza 
oświatą w takich sprawach jak 
respektowanie prawa do pisow-
ni nazwisk w oryginalnej wer-
sji, używania nazewnictwa w 
ojczystym języku, posługiwania 
się językiem polskim na zwar-
cie zamieszkałych terenach w 
lokalnych urzędach) wynika z 
„zapomnienia” o założeniach 
podpisanego przed ponad 20 
laty Traktatu o dobrosąsiedz-
kich stosunkach i wzajemnej 
współpracy pomiędzy Polską 
a Litwą (akcentowano w nim 
kwestie niepogarszania istnie-
jącej sytuacji i nieuszczuplania 
stanu posiadania mniejszości). 
Jest też, jak akcentowano, wy-
nikiem braku Ustawy o mniej-
szościach narodowych, która na 
Litwie nie działa od siedmiu lat. 

Konsekwencja i twarda po-
stawa co do respektowania za-
łożeń Traktatu, akcentowanie 

Konsekwencja w dążeniu do celu – panaceum  
na rozwiązanie problemów

Trzymajmy się razem

Tradycyjnie święto rozpoczę-
to modlitwą. W kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Turmoncie została odprawiona 
Msza św. w intencji obecnych, jak 
też dawnych mieszkańców tej zie-
mi. Po wspólnej modlitwie rodacy 
udali się na cmentarz w Bartkisz-
kach. Tu, w przededniu tragicznej 
daty sowieckiej agresji na Polskę 
– 17 września 1939 roku – przy 
zbiorowej mogile i pomniku usta-
wionym przed rokiem z inicjaty-
wy Związku Polaków na Litwie ku 
czci zamordowanych przez kola-
borujących z Niemcami litewskich 
policjantów młodych patriotów tej 
ziemi – Polaków, oddali hołd ich 
pamięci. Warta honorowa, przy-
pomnienie tragicznych wydarzeń 
z lat II wojny światowej i powojen-
nych losów zbiorowej mogiły stało 
się powtórką ojczystej historii ich 
małej Ojczyzny. Tu, przy pomni-
ku ku czci patriotów wraz z go-
śćmi – zespołami „Tumielanka” 

z Wisagini i „Melodia” z Nowej 
Wilejki odśpiewano hymn Polski, 
„Rotę” oraz partyzancką piosenkę 
„Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, 
która jakże wiernie obrazowała los 
tych, co spoczywają na tym wiej-
skim cmentarzu… Młodzież z nie-
dzielnej szkółki języka polskiego 
„Uśmiech” złożyła kwiaty i zapa-
liła znicze. Modlitwa za zmarłych 
była uwieńczeniem upamiętnie-
nia tych, którzy podjęli się walki 
o swoją rodzinną ziemię. 

Inauguracja Festynu miała 
miejsce w Domu Kultury w Tur-
moncie, gdzie mieści się siedziba 
Jezioroskiego Oddziału Rejono-
wego ZPL. Tego roku uczestni-
cy święta mieli nie lada okazję do 
obejrzenia spektaklu w wykona-
niu Polskiego Studia Teatralnego 
w Wilnie (kierownik Lilia Kiej-
zik) „Zapiski oficera Armii Czer-
wonej”. Treść sztuki nawiązywała 
do tragicznych wydarzeń sprzed 
78 lat i została mistrzowsko za-

prezentowana przez odtwórcę 
głównej roli – sowieckiego ofice-
ra – Edwarda Kiejzika. Widownia 
głośnymi brawami nagrodziła pra-
cę Studia i bohatera sztuki, który 
potrafił wzruszyć, zabawić i zmu-
sić do refleksji publiczność. 

Świąteczny koncert rozpo-
częli gospodarze – zespół wokal-
ny „Srebrne pasemko” – wyko-
naniem kilku piosenek. Kolejno 
na scenie widzowie mogli podzi-
wiać wspaniały ludowy zespół ar-
tystyczny „Zgoda” z Rudomina, 
którego tańcom i piosenkom to-
warzyszyła burza oklasków.

Bardzo serdecznie publiczność 
witała również gości z Wilna – ze-
spół „Melodia” (kierownik Jani-
na Stupienko) oraz najbliższych 
sąsiadów – „Tumielankę” z Wi-
sagini. Serca publiczności beza-
pelacyjnie podbiły urocze solistki 
– laureatki Konkursu Piosenki do 
słów Agnieszki Osieckiej: Monika 
Rynkiewicz i Katarzyna Szydłow-

ska (Katarzyna prowadziła też 
konferansjerkę). Przed publiczno-
ścią wystąpili również uczniowie 
niedzielnej szkółki „Uśmiech” i 
jej kierowniczka – Anna Łotoczko-
Sukelienė. 

XIII Festyn Kultury Polskiej 
„Trzymajmy się razem” swą 
obecnością zaszczycił mer rejo-
nu jezioroskiego Nikolajus Guse-
vas oraz starosta miasta Jeziorosy 
Olga Podolskienė, a także preze-
si Święciańskiego i Wisagińskie-
go Oddziałów ZPL Irena Bejnar i 
Zygfryd Binkiewicz.

W doskonałym nastro-
ju uczestnicy święta udali się na 
wspólny poczęstunek, który był 
też okazją do dzielenia się wraże-
niami, obcowania i dalszej zabawy.

Organizatorzy i uczestnicy 
święta są wdzięczni tym, kto ze-
chciał się przyczynić do wsparcia 
Festynu. Serdeczne słowa podzię-
kowania kierują pod adresem Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”, 
które współfinansowało imprezę 
w ramach sprawowania opieki Se-
natu RP nad Polonią i Polakami za 
granicą, prezesa Związku Polaków 
na Litwie Michała Mackiewicza, 
posłanki na Sejm RL z ramienia 
AWPL-ZChR Wandy Krawczo-
nok oraz mera rejonu jezioroskie-
go Nikolajusa Gusevasa. Mówią też 
szczere „dziękuję” pani Marii Wa-
luto za uczęstowanie uczestników 
Festynu pączkami i owocami oraz 
rodzinie państwa Pawlukiewiczów 
za dostarczenie tych przysmaków 
do Turmonta. 

Trzymajmy się razem – taka 
postawa potrafi nadać naszemu 
życiu wielu ciepłych barw.

17 września w Kadzidle 
został otwarty Skwer 

Pamięci Męczeństwa Kreso-
wian. O powstałym skwerze 
wójt gminy Kadzidło Dariusz 
Łukaszewski powiedział: Idea 
kadzidlańskiego Skweru jest bar-
dzo prosta. To miejsce z założenia 
sakralne. Czternaście stacji Dro-
gi Krzyżowej oznacza Cierpienie 
i Śmierć polskich Kresów. Śmierć 
najpodlejszą – w łagrach, w do-
łach śmierci, od strzału w tył gło-
wy. Chrystus przed Poncjuszem 
Piłatem – to Chrystus umęczony, 
zdradzony, osamotniony; to Bóg, 
który wie, że musi umrzeć. Zdrój 
wody – to symbol Ewangelii Ży-
wej, naszej chrześcijańskiej na-
dziei, to przypomnienie chrztu, 
który zmywa grzechy i wprowa-
dza nas do Bożego planu. Latar-
nie na Skwerze – to symbol świa-
tła, które nie zna zmierzchu. Tę 
ważną przestrzeń domykają na-
zwy kresowych miast, rzek, zda-
rzeń, męczenników, nazwy miejsc 
zesłań i kaźni. Proszę odszukać 
Tadeusza Jasińskiego i Antosia 
Petrykiewicza – trzynastoletnich 
obrońców Grodna i Lwowa; pro-
szę odszukać postaci księży Sta-
nisława Wilkońskiego i Jana Na-
umowicza; proszę przystanąć przy 
tylu innych kresowych nazwach. 
Niech ożyją, na chwilę, w naszej 
kurpiowskiej wyobraźni.

Uroczystą Mszę św. w in-
tencji Kresowian odprawił ks. 
Ryszard Kłosiński – proboszcz 
parafii Kadzidło. W uroczystej 
liturgii wzięli udział również 
żołnierze 8. Szczycieńskiego 
Batalionu Radiotechnicznego, 
dowodzonego przez pułkowni-
ka Krzysztofa Lisa, pułkownik 
Krzysztof Gemza – komendant 
Wojskowej Komisji Uzupełnień 
w Ostrołęce, harcerze, poczty 
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potrzeby przyjęcia i przestrze-
gania Ustawy o mniejszościach 
narodowych, z której to w peł-
ni korzysta mniejszość litewska 
zamieszkała w Polsce, wyda-
ją się być jednymi ze skutecz-
nych działań Polski wobec stro-
ny litewskiej. Jest tak, że Litwa, 
uznając Polskę za strategiczne-
go partnera, usilnie zabiegając o 
współpracę w dziedzinie gospo-
darczej, energetycznej, wojsko-
wej, współdziałanie w zakresie 
respektowania praw mniejszo-
ści polskiej traktuje w kategorii 
obiecanek lub wręcz odcina się 
od zobowiązań (m.in. Trakta-
tu), zasłaniając się argumentem, 
że zostały one podjęte przez po-
przednie ekipy rządzące. Jest to 
wręcz urągający powadze pań-
stwa stosunek, na jaki litewscy 
politycy pozwalają sobie w sto-
sunkach z Polską.

Podczas dyskusji przed-
stawiciele społeczności pol-
skiej akcentowali tendencję, 
która towarzyszy poczyna-
niom litewskich władz (róż-
nych szczebli), polegającą na 
co i raz czynionych próbach 
uszczuplenia stanu posiadania 

polskiej mniejszości. Niektó-
rym z nich, jak m.in. wykła-
daniu większości przedmiotów 
w języku litewskim, całkowitej 
rezygnacji z tłumaczenia pod-
ręczników, nie akredytowaniu 
większości szkół średnich na 
gimnazja przy znacznym wy-
siłku i skonsolidowanym dzia-
łaniu polityków, radnych z 
ramienia AWPL-ZChR, „Ma-
cierzy Szkolnej”, ZPL oraz ca-
łej polskiej społeczności uda-
ło się zapobiec, innym – nie. 
Trwa ciągłe czuwanie i prze-
ciwstawianie się procesowi 
postępującej asymilacji, zre-
dukowania polskiego pier-
wiastka (będących od zarania 
niepodległości składowym ele-
mentem polityki państwa re-
alizowanego też przy pomocy 
niezwracania ziemi prawowi-
tym właścicielom, przenosze-
nia prawa własności do niej z 
terenów innych regionów Li-
twy i w ten sposób rozcień-
czania zwarcie zamieszkałej 
ludności polskiej) na terenie 
Wilna i Wileńszczyzny, gdzie 
Polacy stanowią znaczny od-
setek ludności. Jednym z jego 

elementów jest uszczuplanie 
zakresu używania języka pol-
skiego: brak matury z ojczyste-
go języka, której wyniki byłyby 
uwzględniane w świadectwie 
dojrzałości i miały wpływ na 
proces dostania się na studia; 
możliwości posługiwania się 
językiem polskim na szcze-
blu lokalnym; brak nazewnic-
twa w języku polskim. Ponad-
to w leksykonie polityków i 
urzędników litewskich coraz 
częściej zamiast określenia – 
mniejszość narodowa, stoso-
wane jest – wspólnota narodo-
wa, z którym trudno jest się 
pogodzić Polakom, którzy na 
tych terenach są ludnością au-
tochtoniczną, zamieszkałą od 
stuleci.

Należy odnotować, że w 
walce o swe prawa Polacy na Li-
twie działają na zasadach spo-
łecznych, mając przeciwko so-
bie cały aparat państwowy.

Polscy parlamentarzyści z 
uwagą i zaangażowaniem wy-
słuchali postulatów, opinii 
przedstawicieli polskich środo-
wisk. Przewodnicząca sejmowej 
Komisji Łączności z Polakami 

za Granicą Anna Schmidt-Ro-
dziewicz zaznaczyła, że poru-
szane sprawy nie są nieznane 
politykom w Polsce, ale pod-
kreśliła też znaczenie usłysze-
nia opinii bezpośrednio z ust 
przedstawicieli polskiej dia-
spory tu, na miejscu, w Wilnie 
i skonfrontowania z istniejącą 
sytuacją. Z całą stanowczością 
pani poseł zapewniła też, jak i 
inni członkowie delegacji, że 
obecna ekipa rządząca „Prawa 
i Sprawiedliwości” z całą po-
wagą i odpowiedzialnością po-
chyla się nad problemami roda-
ków poza granicami Macierzy, 
w tym na Ukrainie, Białorusi 
(gdzie także gościli parlamen-
tarzyści) oraz na Litwie, gdzie 
aktywność i zorganizowanie 
Polaków ma wysoki stopień 
(posiadanie własnych posłów 
na Sejm, radnych, sprawowa-
nia władzy w poszczególnych 
rejonach, licznych organizacji 
społecznych). Respektowanie 
założeń Traktatu, jak też po-
dawanie Polski, jako przykła-
du państwa nie tylko posiada-
jącego Ustawę o mniejszościach 
narodowych, ale też skrupulat-

nie jej przestrzegającego (w tym 
wobec mniejszości litewskiej), 
ma być używane jako argument 
w rozmowach z przedstawicie-
lami władz Litwy co do roz-
wiązywania problemów Pola-
ków – obywateli Litwy. Ma to 
być, według pani poseł, jedną z 
fundamentalnych podstaw do-
brych relacji polsko-litewskich. 

Miejmy nadzieję, że okres 
powtarzania niczym zaklęcia 
stwierdzenia o „dobrych sto-
sunkach polsko-litewskich” 
bez rozwiązywania nabrzmia-
łych od lat nierozwiązanych 
kwestii (m.in. zapisanych w 
Traktacie), przyjacielskie po-
klepywanie się po ramieniu 
i deklaracje o „dobrej woli”, 
„dojrzewaniu” do podjęcia wią-
żących decyzji jednak się koń-
czy. Pozwoli to na budowanie 
prawdziwie dobrosąsiedzkich 
stosunków z poszanowaniem 
partnera, odpowiadających za-
sadom współżycia w zjedno-
czonej Europie, przestrzega-
niu międzynarodowych ustaw 
i zobowiązań.

Janina Lisiewicz 

sztandarowe, strażacy, Orkie-
stra Strażacka z Kadzidła pod 
dyrekcją kapelmistrza Stani-
sława Gawrycha, radni, sołtysi, 
mieszkańcy gminy. Proboszcz 
Ryszard Kłosiński podkreślił po-
trzebę wybaczenia, ale również 
pamiętania o tragicznym losie 
Kresowian.

Po modlitwie zgromadzeni 
przeszli na pobliski Skwer Pa-
mięci Męczeństwa Kresowian. 
Odegrano i odśpiewano hymn 
państwowy, pieśń reprezentacyj-
ną Wojska Polskiego – „Pierwszą 
Brygadę”, zapalono znicze, zło-
żono kwiaty. Żołnierze 8. Bata-
lionu wystawili uroczystą wartę, 
zaś kompania honorowa uświet-
niła uroczystość i oddała hołd 
Kresowianom salwą honorową. 
W imieniu wspólnoty gminnej 
znicze zapalili wójt Dariusz Łu-
kaszewski, Jan Mirosław Kula-
sik – przewodniczący Rady gmi-
ny oraz radni gminy. Wszyscy 

mówcy zwracali szczególną 
uwagę na fundamentalną rolę 
pamięci historycznej w kształ-
towaniu wspólnoty państwowej.

Wśród upamiętnionych 
męczenników i synów Ziemi 
Kresowej jest ksiądz Jan Na-
umowicz (1902-1942) za-
mordowany w Nowych Świę-
cianach. Ks. Jan Naumowicz 
urodził się 6 marca 1902 r. w 
zaścianku Słomianka w gmi-
nie Rudomino. Jego rodzica-
mi byli Konstanty Naumowicz 
(1879-1960) i Emilia Boraw-
ska (1879-1933), córka Józe-
fa Borawskiego. Rodzice księ-
dza spoczywają na cmentarzu w 
Rukojniach. Na starym cmen-
tarzu w Borejkowszczyźnie za-
chował się też grób jego dziad-
ków Petroneli (1857-1905) i 
Józefa (1842-1911) z napisem 
Najmowicz. Dopiero mając 
15 lat Janek zaczął chodzić do 
szkoły. Bowiem w czasie I woj-

ny światowej, już pod okupa-
cją niemiecką, założono w po-
bliżu polską szkołę. W 1918 
r., dzięki pomocy miejscowej 
nauczycielki i ks. proboszcza z 
Rudomina, udał się do Wilna. 
Tu uczył się najpierw w szkole 
miejskiej, prowadzonej przez 
s. nazaretanki, a następnie w 
Gimnazjum im. Króla Zygmun-
ta Augusta. Maturę uzyskał w 
1924 r. w liceum przy Semina-
rium Duchownym, które było 
właściwie Niższym Semina-
rium Duchownym. Dalszą na-
ukę kontynuował w Wyższym 
Seminarium Duchownym i na 
Wydziale Teologicznym USB. 
Pod kierunkiem ks. prof. Cze-
sława Falkowskiego napisał pra-
cę magisterską na temat: „Na-
uka religii i nauka moralna w 
ustawodawstwie szkolnym Ko-
misji Edukacji Narodowej”.

W 1929 r. Jan Naumowicz 
przyjął święcenia kapłańskie, a 

pierwszą Mszę. św. odprawił w 
Rukojniach, 5 maja. Przez ar-
cybiskupa Romualda Jałbrzy-
kowskiego został skierowany do 
pracy w parafii Żołudek, w cha-
rakterze wikariusza. W 1932 r. 
otrzymał nominację na rektora 
kościoła w Turmoncie. Była to 
miejscowość tuż przy granicy z 
Łotwą, szybko się rozwijająca z 
racji na przygraniczną stację ko-
lejową. Wierni, w dużym stop-
niu kolejarze, pobudowali tu w 
1928 r. drewniany kościół pod 
wezwaniem Najświętszego Ser-
ca Jezusowego. Ks. Naumowicz 
pełnił tu obowiązki rektora ko-
ścioła, a także prefekta szkół.

W 1938 r. arcybiskup skie-
rował księdza do pracy w No-
wych Święcianach, w charakte-
rze prefekta. Tu pełnił posługę 
kapłańską w czasie II wojny 
światowej i zginął razem ze 
swym proboszczem i 24 para-
fianami.

Dzień 20 maja 1942 r. tra-
gicznie zapisał się w dziejach 
mieszkańców powiatu świę-
ciańskiego, bowiem tego dnia 
rozstrzelano tam liczną gru-
pę Polaków, w tym dwóch ka-
płanów z Nowych Święcian: 
ks. proboszcza Bolesława Ba-
zewicza i ks. prefekta Jana 
Naumowicza. Była to zemsta 
niemiecko-litewska za napad 
sowieckiego oddziału party-
zanckiego Fiodora Markowa 
na Niemców na szosie między 
Święcianami i Łyntupami (w 
pobliżu wsi Wygoda). Zginęło 
wówczas trzech oficerów We-
hrmachtu. Według Niemiec-
kiego Biura Informacyjnego, w 
odwecie „rozstrzelano 400 sa-
botażystów i komunistów, prze-

Skwer Pamięci Męczeństwa Kresowian ważnie Polaków”. Rzeczywisty 
stan rzeczy był jednak jeszcze 
bardziej tragiczny. Według pol-
skich obliczeń, zginęło wów-
czas około 1200 Polaków. 

Atak sowieckiej partyzant-
ki został wykorzystany przez 
szowinistyczne kręgi litewskie, 
rządzące wówczas w powiecie 
święciańskim i kolaborujące z 
Niemcami, do eksterminacji 
ludności polskiej. Akcją odwe-
tową kierował komendant li-
tewskiej policji kryminalnej w 
Święcianach, major Jonas Ma-
ciulavičius, który dokonywał 
aresztowań według wcześniej 
przygotowanej listy, na której 
znaleźli się przedstawiciele pol-
skiej inteligencji i aktywni pol-
scy działacze. Zaangażowano 
do tej akcji nie tylko siły poli-
cyjne. W Starych Święcianach 
rozstrzelano na cmentarzu ży-
dowskim 40 Polaków, w No-
wych Święcianach – 26, w Łyn-
tupach – 400, w Hoduciszkach 
– 40, mordy odbywały się też w 
wielu innych miejscowościach, 
w tym czasie rozstrzelano rów-
nież 150 więźniów z Łukiszek 
w Wilnie.

Aresztowanych w Nowych 
Święcianach rozstrzelano przy 
drodze prowadzącej (w odle-
głości około 2 km) do Starych 
Święcian. Księża Bazewicz i 
Naumowicz prawdopodob-
nie byli również na wcześniej 
przygotowanej liście. Po wojnie 
ich ciała ekshumowano i zło-
żono na cmentarzu katolickim 
wśród legionistów, którzy zgi-
nęli w 1920 r. Znajduje się tam 
wspólny pomnik. Miejscem po-
chówku opiekują się miejscowi 
Polacy.

Irena Naumowicz

PODCZAS OTWARCIA SKWERU PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN
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I. 
Poniżej zamieszczamy 15 pytań wraz z 

odpowiedziami, z których należy wybrać 
właściwą oraz krótko – w kilku zdaniach 
– dać ocenę wydarzenia czy postaci.

1. Chrzest Polski nastąpił w roku:
a) 1000 
b) 1126 
c) 966 
d) 1387
e) po Unii Lubelskiej
Oceń znaczenie chrztu św. dla przy-

szłych i obecnych dziejów Polski i Pola-
ków w świecie

2. Bitwa wojsk książąt polskich 
pod Legnicą (koło Wrocławia) z roku 
1241  była obroną przed:

a) najazdem baronów niemieckich
b) nawałą turecką
c) „potopem szwedzkim”
d) Wikingami
e) Tataro - Mongołami
Oceń znaczenie tej bitwy dla dalszych 

losów Polski i Zachodniej Europy. 
3. Pierwszym historycznym władcą 

Państwa Polskiego (księciem polskim) był:
a) Władysław Herman
b) książę Witold
c) Mieszko
d) Bolesław Krzywousty
e) Władysław Łokietek
Oceń znaczenie powstania państwo-

wości polskiej w X wieku dla przyszłości 
narodu. 

4. Pierwszym, koronowanym w 
1025 r., królem Polski był: 

a) Władysław Łokietek
b) Władysław Jagiełło
c) Bolesław Chrobry
d) Kazimierz Jagiellończyk
e) Stefan Batory
Oceń znaczenie międzynarodowe 

uzyskania przez Państwo Polskie statu-
su samodzielnego Królestwa.

5. Unia Lubelska z 1569 r. ozna-
czała:

a) Połączenie Królestwa Polskiego z 
Wielkim Księstwem Moskiewskim

b) Podporządkowanie Litwy Króle-
stwu Polskiemu

c) Uniezależnienie Polski od Cesar-
stwa Niemieckiego

d) Utworzenie Rzeczypospolitej, 
wspólnego państwa  narodów polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego

e) Wprowadzenie pańszczyzny w Pol-
sce i na Litwie

Oceń znaczenie zawarcia Unii Lubelskiej. 

6. „Potopem” w literaturze histo-
rii Polski nazywamy:

a) Zalanie państwa w czasie wielkiej, 
„stuletniej” powodzi w roku 1611

b) Wielkie bunty kozackie pod przy-
wództwem hetmana Bohdana Chmiel-
nickiego

c) Najazd Szwedów na Rzeczpospolitą
d) Wojny inflanckie (liwońskie) Pol-

ski z Państwem Rosyjskim
e) Zniszczenie przez Polaków wojen-

nej floty szwedzkiej pod Gdańskiem
Oceń zdarzenie, które wybrałeś odpo-

wiadając na to pytanie.
7. Konstytucja 3 Maja 1771 r. była:
a) Pierwszą Konstytucją w ówczesnej 

Europie i drugą na świecie po Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

b) Aktem uregulowania stosunków 
dyplomatycznych z Cesarstwem Rosyj-
skim

c) Aktem znoszącym pańszczyznę w 
Królestwie Polskim i na terenie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego

d) Zawarciem sojuszu politycznego z 
rewolucyjną Republiką Francuską

e) Kodeksem praw cywilnych w ów-
czesnej Rzeczypospolitej Polskiej

Oceń jej znaczenie.
8. Trzy rozbiory Polski w latach 

1772 – 1793 – 1795 oznaczały:
a) Poparcie dla reform ustrojowych 

podjętych przez mieszczan i chłopów
b) Niewolę polityczną Polski przez 

123 lata
c) Wprowadzenie nowej konstytucji 

w zaborze rosyjskim
d) Zjednoczenie Ziem Polski i Litwy 

pod nowym rządem
e) Ideę europejskiego zjednoczenia 

nowoczesnych narodów
Oceń znaczenie rozbiorów Polski dla 

życia społecznego, politycznego i ekono-
micznego Polaków pod zaborami.

9. Legiony Polskie gen. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego (1797 - 1807) 
były:

a) Ochotniczym Wojskiem Polskim 
u boku wojsk Napoleona I utworzonym 
dla wspólnego wyzwolenia Polski spod 
władzy zaborców

b)  Armią zaciężną Cesarstwa Fran-
cuskiego

c) Siłami rewolucyjnymi dążącymi do 
wyzwolenia chłopów polskich z pańsz-
czyzny

d) Sojusznikami militarnymi Anglii 
i Austrii

e) Siłami dążącymi do zdobycia kolo-

nii dla przyszłego Państwa Polskiego na 
Madagaskarze

Oceń rolę i znaczenie powstania oraz 
walk Legionów Polskich w dziejach Woj-
ska Polskiego.

10. Polskie Powstanie Styczniowe 
1863 - 1864 r.: 

a) Pokonało armie zaborcze na ob-
szarze zaborów rosyjskiego i austriackie-
go (Galicja)

b) Doprowadziło do ustanowienia 
nowej Konstytucji na Ziemiach Polskich

c) Zniosło pańszczyznę oraz uwłasz-
czyło chłopów na posiadanej ziemi 

d) Wprowadziło po raz pierwszy po-
wszechny pobór do Wojska Polskiego

e) Zlikwidowało szkolnictwo pań-
stwowe w trzech zaborach (rosyjskim, 
pruskim i austriackim)

Oceń skutki i znaczenie Powstania 
Styczniowego (1863 - 1864) dla losów 
Polaków w zaborze rosyjskim.

11.  Legiony Polskie brygadiera Jó-
zefa Piłsudskiego (1914 - 1917) były: 

a) Ochotniczymi formacjami polskimi 
powstałymi w zaborze austriackim w celu 
uzyskania autonomii Galicji oraz Wiel-
kopolski

b) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu wywalczenia niepodległości Polski 

c) Oddziałami rewolucyjnymi dążący-
mi do likwidacji nierówności klasowych

d) Pomocniczymi jednostkami woj-
skowymi powołanymi początkowo dla 
ochrony linii kolejowych na froncie au-
striacko - rosyjskim

e) Częścią I Korpusu Polskiego w Ro-
sji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-
-Muśnickiego

Oceń rolę i znaczenie Legionów Pol-
skich brygadiera Piłsudskiego dla przy-
gotowania kadr przyszłego Wojska Rze-
czypospolitej Polskiej.

12.  22 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski stanął na czele odradzają-
cego się Państwa Polskiego przyjmu-
jąc tytuł urzędu:

a) Brygadiera
b) Tymczasowego Naczelnika Pań-

stwa
c) Pierwszego Regenta RP
d) Marszałka
e) Prezydenta Republiki Polskiej
Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w dzie-

le odbudowy, obrony i zjednoczenia Pań-
stwa Polskiego powstałego po 11  listo-
pada 1918 r. 

13. Traktat pokojowy kończący  

I wojnę światową w imieniu Polski 
(w Wersalu – Francja), zapewniają-
cy powstanie Odrodzonego Państwa 
Polskiego, podpisał:

a) Naczelny Wódz Wojsk Polskich Jó-
zef Piłsudski

b) Przewodniczący Komitetu Narodo-
wego Polskiego Roman Dmowski

c) Ignacy Jan Paderewski
d) Ambasador Polski we Francji Ty-

tus Filipowicz
e) Dowódca Armii Polskiej we Francji 

gen. Józef Haller de Hellenburg
Wskaż wybraną przez siebie osobi-

stość (osobistości), które odegrały czo-
łową rolę  w odzyskaniu Niepodległości 
przez Polskę w latach 1917 - 1921 i uza-
sadnij swój wybór.

14. „Cudem nad Wisłą” nazywa-
my:

a) Ocalenie Królestwa Polskiego przed 
wojskami szwedzkimi po bitwie pod War-
ką 7 kwietnia 1756 r., wygraną przez het-
mana Stefana Czarnieckiego

b) Obronę warszawskiej reduty na 
Woli, w trakcie Powstania Listopadowe-
go 1831 r., przez oddziały gen. Józefa So-
wińskiego

c) Zwycięstwo Wojska Polskiego nad 
armią bolszewicką pod Warszawą  w 
dniach 13 - 25 sierpnia 1920 r.

d) Odzyskanie przez Polskę Pomo-
rza po „zaślubinach z Bałtykiem” przez 
Wojsko Polskie i gen. Józefa Hallera 10 
lutego 1920 r.

e) Zwycięstwo wojsk polsko-rusko-
-litewskich nad Krzyżakami pod Grun-
waldem (lit. Žalgiris, rus. Dubrowna) 
15 lipca 1410 r.

Wskaż, twoim zdaniem, jedną z naj-
ważniejszych zwycięskich bitew Wojsk 
Polskich na przestrzeni dziejów i uzasad-
nij swój wybór. 

15. W wyniku rozbicia armii pol-
skiej jesienią 1939 r. i zajęcia jej tery-
torium przez najeźdźców Polska utra-
ciła na rzecz Związku Radzieckiego:

a) 30 proc. swego terytorium
b) 51 proc. terytorium
c) około ¼  przedwojennego obszaru
d) tylko obszary zamieszkałe przez 

mniejszości narodowe – Białorusinów i 
Ukraińców

e) obszary z dominującą ludnością wy-
znania prawosławnego

Wskaż, twoim zdaniem, najważniej-
sze przyczyny wybuchu II wojny świa-
towej

Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego
„Znam historię Polski”

Konkurs dla każdego
Szanowni Państwo! 
Bieżący rok kończymy obchodami 150. rocznicy urodzin wybitnego polityka, męża stanu, który w dziejach Polski odegrał niezwykle donio-

słą rolę – doprowadził do jej odrodzenia po 123 latach zaborów i niewoli – Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. A już w przyszłym roku 
będziemy obchodzili kolejną znamienną rocznicę w dziejach narodu, ściśle związaną z Marszałkiem – Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego. 

Jubileusze i rocznice skłaniają do spojrzenia wstecz, powtórki z historii, podsumowań, wyciągania wniosków.  Wkraczając w jubileuszowy 
dla Państwa Polskiego rok, Związek Polaków na Litwie ogłasza Konkurs „Znam historię Polski”.  

Mając na celu zaangażowanie jak największej liczby uczestników w różnym wieku i o różnych zdolnościach i pasjach, proponujemy Pań-
stwu trzy formy uczestniczenia w Konkursie:

* odpowiedzi na pytania z dziejów Polski;
* praca pisemna, prezentująca ocenę tematu dotyczącego historii kraju, wybitnej osobowości lub wkładu Polaków do światowej skarbnicy nauki, 

kultury, wojskowości;
* przedstawienie prac fotograficznych, obrazujących zarówno miejsca ważne dla historii Polski jak i rozsławiające kraj pięknem architektury, przy-

rody, znaczeniem w dziedzinie kultury czy gospodarki.
Możecie Państwo wybrać jedną z nich:
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II. 
Z pięciu tematów należy wybrać je-

den i rozwinąć go, dając jak najbardziej 
uzasadnioną odpowiedź (minimalny 
rozmiar pracy – dwie strony kompute-
rowe). 

Tematy prac twórczych: 
1. Kogo ze znanych mężów stanu, 

działaczy, polityków uważasz za najbar-
dziej zasłużonego dla Państwa Polskiego 
oraz narodu i dlaczego? 

2. Jakie wydarzenie w dziejach Pań-
stwa Polskiego, twoim zdaniem, było naj-
bardziej znamiennym i zaważyło na biegu 
jego historii? 

3. Kto z wybitnych Polaków swoją 
działalnością, twórczością najbardziej 

rozsławił, twoim zdaniem, imię Polski 
w świecie? 

4. Jakie odkrycie, wynalazek czy ideę 
podarowane światu przez Polaka, uwa-
żasz za najbardziej ważne? 

5. W jakich bitwach stoczonych poza 
granicami kraju Polacy czynem potwier-
dzili hasło, które zdobiło powstańcze 
sztandary w XIX wieku: „Za wolność na-
szą i waszą” (wymień, co najmniej, trzy)?

III.
W konkursie fotograficznym należy 

przedstawić od 3 do 5 zdjęć czarno-bia-
łych lub kolorowych, których treść obra-
zuje powyżej podane treści.

Odpowiedzi i prace twórcze mogą 

być indywidualne jak też zbiorowe, 
wiek uczestników Konkursu nie jest 
reglamentowany. Na Państwa odpo-
wiedzi i prace czekamy do 11 listo-
pada (decyduje data wysłania). Mogą 
być przesyłane pocztą na adres: Wil-
no, ul. Naugarduko 76 lub drogą 
emailową: biuro@zpl.lt z dopiskiem 
„Na konkurs”

Konkurs jest adresowany do obywateli 
Litwy oraz Polaków zamieszkałych poza 
granicami Polski.

 Konkurs zostanie podsumowany do 
5 grudnia – jubileuszowej rocznicy – 150. 
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zwycięzców czekają wartościowe na-
grody. Konkurs jest współfinansowany 

w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą poprzez Fundację 
„Oświata Polska za Granicą”. Nagrody 
zostaną wręczone podczas uroczystej 
gali podsumowania Konkursu. O jej da-
cie i miejscu poinformujemy zwycięzców 
i uczestników Konkursu dodatkowo.

Zapraszamy do aktywnego udziału w 
Konkursie – twórczej powtórce z ojczy-
stych dziejów, których znajomość jest nie 
tylko sprawą honoru, ale też daje nam 
świadomość swoich korzeni. 

Związek Polaków na Litwie

Konkurs ma na celu zarówno 
uznanie dorobku polskich środków 
masowego przekazu (tytułów praso-
wych, portali internetowych, audycji 
radiowych i telewizyjnych) i ich akty-
wowanie w kierunku promocji osią-
gnięć społeczności polskiej w naszym 
kraju, kształtowanie jej pozytywnego 
wizerunku, obiektywnego naświetla-
nia aktualnych problemów Polaków 
na Litwie, kształtowanie tożsamości, 
promocji polskości i dziedzictwa na-
rodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace zgłaszane na konkurs 
Grand Prix „Orle Pióro” mogą 
obejmować następujący zakres te-
matyczny promowany w mediach:

1. dorobek i osiągnięcia Polaków 
na Litwie, szczególnie absolwentów 
polskich szkół, w nauce, kulturze, 
oświacie, w życiu społecznym kraju;

2. kształtowanie i ugruntowywa-
nie tożsamości narodowej Polaków 
na Litwie poprzez ukazywanie lo-
sów rodaków w przekroju dziejów 
współczesnych czy historycznych;

3. obiektywne naświetlanie i ana-

liza aktualnych problemów społecz-
ności polskiej na Litwie;

4. społeczna działalność tereno-
wych środowisk polskich, ich osią-
gnięcia i problemy; 

5. kreowanie pozytywnego ob-
razu zorganizowanej społeczności 
polskiej na Litwie.

Materiały zgłoszone nie mogą 
przeczyć wyżej wskazanym założe-
niom konkursu. Mogą to być zarów-
no prace pojedyncze (już opubli-
kowane lub wyemitowane), jak też 
cykle materiałów. Warunkiem jest, 
by co najmniej 50 proc. z nich po-
wstało w roku bieżącym.

Materiały na konkurs Grand Prix 
„Orle Pióro” mogą zgłosić zarówno 
sami autorzy, jak też redakcje czy też 
każdy chętny. 

Do zgłoszenia powinny być do-
łączone pisma argumentujące oraz 
wycinki prasowe, wydruki materia-
łów internetowych, nośniki infor-
macji z nagraniami prac konkurso-
wych. 

Powyższe materiały należy nade-

słać listownie na adres Biura Związ-
ku Polaków na Litwie (ul. Naugar-
duko 76, 03202 Wilno) z dopiskiem 
na kopercie Grand Prix „Orle Pióro” 
bądź dostarczyć do Biura ZPL. 

Zgłoszone materiały konkursowe 
powinny zawierać zgodę ich autora na 
udział w przedmiotowym konkursie. 

Pretendentów na Nagrodę 
Grand Prix „Orle Pióro” nie obo-
wiązuje praca w redakcjach. 

Oceniane są opublikowane, wy-
emitowane materiały i ich znacze-
nie społeczne.

Koperty otwiera, prace ocenia i 
zdobywcę dziennikarskiej Nagrody 
Grand Prix „Orle Pióro” ogłasza po-
wołana na mocy uchwały Zarządu 
Głównego ZPL 11-osobowa Kapi-
tuła, która wypracowuje szczegóło-
we kryteria oceny zgłoszonych prac 
w ramach niniejszego regulaminu. 
Członkowie Kapituły nie mają pra-
wa zgłaszania prac na konkurs, nie 
mogą też być zatrudnieni w redak-
cjach, być wydawcami lub właścicie-
lami środków masowego przekazu. 

Zwycięzca jest wyłaniany poprzez 
tajne głosowanie. Jeżeli w pierw-
szym głosowaniu żadna praca nie 
otrzymuje 75 proc. głosów, głoso-
wanie jest powtarzane, odrzucając 
za każdym razem trzy kolejne pra-
ce, które uzyskały najmniej głosów 
w poprzednim głosowaniu. Kapituła 
spisuje protokół o wyłonieniu zwy-
cięzcy, który ogłasza w dniu wręcze-
nia nagrody. Wyłonienie zwycięzcy 
przez Kapitułę jest ostateczne.

Protokół z posiedzenia Kapituły, 
jak też materiały konkursowe są prze-
chowywane w Biurze ZG ZPL i nie są 
zwracane osobom zgłaszającym.

Dla zwycięzcy wręczana jest 
imienna statuetka oraz premia pie-
niężna w wysokości 1000 euro. 
Spośród zgłoszonych prac Kapitu-
ła może wyróżnić również dodat-
kowe. Autorom wyróżnionych prac 
wręczane są dyplomy oraz premie 
pieniężne.

Termin nadsyłania prac do 15 
listopada. Konkurs zostanie pod-
sumowany w grudniu br.

 Konkurs „Orle Pióro”
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie inicjuje kolejną edycję konkursu na zdobywcę Nagrody Grand Prix 

„Orle Pióro” wśród dziennikarzy mediów polskich na Litwie

W kolejną tragiczną rocz-
nicę zdradzieckiej napaści 
Związku Sowieckiego na Pol-
skę – 17 września – delegacja 
Związku Polaków na Litwie 
na czele z prezesem Micha-
łem Mackiewiczem oddała 
hołd żołnierzom polskim, któ-
rzy w szeregach AK walczyli 
przeciwko zaborcom. Po wy-
zwoleniu Wilna przez dekla-
rowanych „sojuszników” – Ar-
mię Czerwoną – 17 lipca 1944 
roku zostali zaproszeni na na-

radę do wsi Bogusze, podstęp-
nie napadnięci, rozbrojeni i 
aresztowani. Obóz w Miedni-
kach, wywózki w głąb ZSRR, 
poniewierka i śmierć – taki los 
ich spotkał.

Przy pomniku – kamieniu,  
ustawionym we wsi Bogusze 
parafii turgielskiej w 2004 
roku staraniem Związku Pola-
ków na Litwie – złożono kwia-
ty i zapalono znicze w cześć ich 
pamięci.

Tragiczna data  
w historii
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Dożynki w Solecznikach, na 
które od lat przybywają tłumy lu-
dzi z kraju i zagranicy, odbyły się 
w niedzielę, 17 września, w parku 
miejskim. W solecznickim rejonie, 
na mało urodzajnych ziemiach, 
rolnicy potrafią wyhodować i ze-
brać z pól piękne plony zbóż i zie-
miopłodów. Pieczołowicie dbają 
także o ład i porządek we własnych 
zagrodach, a radością z owoców 
swojej pracy dzielą się z tymi, 
kto szanuje pracę rolnika – pro-
ducenta chleba powszedniego... 
Podczas święta są też wyróżniani 
i nagradzani zwycięzcy tradycyj-
nych konkursów: „Najlepszy rol-
nik roku”; „Najładniejsza zagroda 
miejska i wiejska”, „Najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy” oraz 
„Najlepsze stoisko dożynkowe”.

Co roku dożynkom towa-
rzyszy jarmark rzemiosł i ręko-
dzieła, który również minionej 
niedzieli rozlokował się w par-
ku miejskim. Stragany i kramy 
ustawione wzdłuż alejek parko-
wych cieszyły się dużą uwagą 
obecnych. Chętnie kupowano 
chleb razowy, miód, wyroby ma-
sarskie, ryby świeżo wędzone, 
jak też towary rzemieślników i 
twórców ludowych sprowadzo-
ne nieomal z całej Litwy (od-
bywały się również warsztaty). 
Wielkim popytem cieszyły się 
też sadzonki drzew owocowych. 

Nie mniejszym zaintereso-
waniem darzyły tłumy uczest-
ników święta pomysłowo, wręcz 
artystycznie urządzone stoiska 
gmin rejonu, na których ekspo-
nowano wszystko to, czym gmi-
na jest bogata. Przede wszystkim 
każda z miejscowości okazała 

się bogata chlebem, pomysło-
wością i gościnnością. Oprócz 
artystycznych ekspozycji darów 
z pól i sadów, były suto zastawio-
ne stoły, na których dominowały 
dania z kuchni wiejskich gospo-
dyń, przyrządzane w tradycyj-
ny sposób, według domowych 
przepisów. Starostowie każdej 
gminy serdecznie zapraszali go-
ści do degustacji specjałów wła-
snej roboty. 

W południe, w amfiteatrze, 
została odprawiona Msza święta 
dziękczynna, którą koncelebro-
wali ks. prałat, proboszcz parafii 
solecznickiej Wacław Wołodko-
wicz oraz ks. wikariusz Miro-
sław Anuszkiewicz. Czcigod-
ni duszpasterze, modląc się w 
intencji rolników i mieszkań-
ców wsi, podkreślali wytrwałość 
tych ludzi, którzy potrafią sta-
wić czoła wszelkim kaprysom 
natury w zmaganiach o plon. 

Polowa Msza św., w której 
uczestniczyli mieszkańcy rejo-
nu, liczni goście zagraniczni, 
przedstawiciele władz lokalnych 
i krajowych, była prowadzona 
w języku polskim i litewskim. 
Po modlitwie i dziękczynie-
niu za dary i łaski Pana Boga, 
proboszcz parafii solecznickiej  
ks. Wacław Wołodkowicz po-
święcił chleb nowego urodzaju 
oraz wieńce dożynkowe. Oka-
zały bochen pszennego chleba, 
tradycyjnie, na ręce mera rejonu 
Zdzisława Palewicza, złożył naj-
lepszy rolnik tego roku – Rusłan 
Gordyniec wraz z małżonką. Po 
czym gospodarz dożynek, we-
dług staropolskiej tradycji, dzielił 
się chlebem z przybyłymi gość-
mi i miejscowymi mieszkańcami.

„Chleb jest symbolem wspól-
noty (…) W jedności jest siła i 
perspektywa” – zaznaczył mer 
rejonu, serdecznie witając przy-
byłych na święto i dziękując za 
tak liczną obecność. „Dożynki 
są zwieńczeniem wielomiesięcz-
nego trudu, świadectwem trady-
cji i kultury, które pielęgnujemy, 
gdyż mają one największe zna-

czenie na Ziemi Solecznickiej” 
– konstatował gospodarz rejo-
nu, składając najlepsze życzenia 
– otuchy i optymizmu oraz do-
brego święta rodakom i gościom.

Solecznickie dożynki za-
szczycili swoją obecnością Wal-
demar Tomaszewski – przewod-
niczący AWPL-ZChR, poseł do 
Parlamentu Europejskiego oraz 
przewodniczący Sejmu RL Vik-
toras Pranckietis, którzy ser-
decznie pozdrowili uczestni-
ków święta.

Przewodniczącemu Sej-
mu RL towarzyszyli posło-
wie: Leonard Talmont, Rita 
Tamašunienė, Wanda Krawczo-
nok, Zbigniew Jedziński, Virgi-
nijus Sinkevičius. 

W dożynkowym święcie 
wzięli udział i życzenia rolnikom 
oraz organizatorom święta zło-
żyli parlamentarzyści Rzeczypo-
spolitej Polskiej i przedstawiciele 
korpusu dyplomatycznego Am-
basady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie na czele z panią amba-
sador Urszulą Doroszewską oraz 
placówki dyplomatycznej Repu-
bliki Białoruś z nadzwyczajnym 
i pełnomocnym ambasadorem 
Aleksandrem Karolem.

Pani Urszula Doroszewska, 

witając zebranych przeczyta-
ła i przekazała organizatorom 
list gratulacyjny od prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy. Z kolei 
zabierająca głos poseł na Sejm 
RP Anna Schmidt- Rodziewicz, 
prezes Komisji Łączności z Pola-
kami za Granicą przekazała list 
gratulacyjny od Jarosława Ka-
czyńskiego, prezesa partii „Pra-
wo i Sprawiedliwość”.  

Na dożynki przybyła rów-
nież 100-osobowa wycieczka z 
Opolszczyzny, zorganizowana 
przez Janusza Wójcika z Opol-
skiego Oddziału Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” oraz 
delegacje z Niemiec i Białoru-
si, z miejscowości, z którymi re-
jon solecznicki od dawna łączy 
przyjaźń i współpraca. 

Pozdrawiając zebranych, se-
nator RP Artur Warzocha, wice-
przewodniczący Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą, m.in., zaznaczył, że 
godne podziwu jest solecznickie 
święto plonów jako całość, a tak-
że wieńce dożynkowe, które, jak 
zauważył, są nieco inne niż w 
Częstochowie, skąd pochodzi. 

Dziełami sztuki można było 
nazwać jakże artystycznie wy-
konane solecznickie wieńce do-
żynkowe. Każde starostwo wy-
plata na święto plonów swój 
wieniec, który bierze udział w 
konkursie. W tym roku najpięk-
niejszym okazał się być wieniec 
z Dajnowy, na drugim miejscu 
znalazł się wieniec z Jaszun, a 
na trzecim – z Turgiel. 

Wielce niełatwym zadaniem 
okazało się wytypowanie naj-
ładniejszego stoiska, ponieważ 
każde z nich miało swoje atuty. 
Więc wszystkim uczestnikom 
tego konkursu zostały wręczo-
ne dyplomy z wyrazami podzię-
kowania.  

Kulminacją dożynek było 
ogłoszenie oraz wręczenie na-
gród dla najlepszych rolników 
roku i najładniejszych zagród 
(wiejskich i miejskich). Za naj-
lepszych rolników zostali uzna-
ni: Marzena i Edward Prokopjo-
wowie (III miejsce); Walentyna 
i Zdzisław Parniawscy (II miej-
sce) oraz Vita i Rusłan Gordy-

niec (I miejsce). Z kolei wśród 
posiadaczy najładniejszych za-
gród wiejskich komisja wyróż-
niła Irenę i Władysława Mickie-
wiczów (III miejsce); Reginę i 
Leona Antropików (II miejsce) 
oraz Teresę i Stanisława Jano-
wiczów oraz Halinę i Gienadija 
Kolendów (I miejsce). Wśród 
zagród miejskich najlepszymi 
okazały się Ireny i Bogusława 
Czegielów (III miejsce); Renaty 
i Wiktora Cilińdziów (II miej-
sce); Bożeny i Roberta Matule-
wiczów (I miejsce). Laureatom 
konkursów wręczono podzięko-
wania oraz prezenty. 

Święto plonów uświetnił ob-
razek folklorystyczny „Żniwa” 
w wykonaniu zespołów „Solcza-
nie”, „Turgielanka” i „Łałym-
ka”. „Solczanie”, tradycyjnie, 
przywitali uczestników święta 
barwną wiązanką polskich pio-
senek i tańców.

Jak co roku na dożynki zo-
stały zaproszone również znane, 
cieszące się dużą popularnością 
zespoły. W ubiegłą niedzielę pu-
bliczność miała okazję nagra-
dzać brawami występ litew-
skiego zespołu folk rockowego 
„Žalvarinis”, podziwiając wspa-
niałą solistkę; białoruskiego – 
„Siabry”, który na czele z solistą 
Anatolem Jarmolenką wykonał 
utwory zamawiane przez pu-
bliczność; zespołu folkowego z 
Polski „Zakopower”, witanego 
z dużym entuzjazmem. 

Pomimo niezbyt sprzyjającej 
pogody doskonale się bawiono na 
święcie plonów, które zawodowo 
i niezwykle serdecznie prowadził 
„duet międzynarodowy” – Rasa 
Visockienė i Dariusz Bereski. 

Głównym sponsorem święta 
był samorząd rejonu solecznic-
kiego. Impreza finansowana była 
także ze środków Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej poprzez Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska” 
w ramach sprawowania opieki 
nad Polonią i Polakami za gra-
nicą, Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego, gminy Głogówek 
(Polska). Swój wkład wniosły 
też starostwa oraz rolnicy rejonu.

Teresa Markiewicz

Solecznickie dożynki 
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DOŻYNKI ZAINAUGUROWANO MSZĄ ŚWIĘTĄ
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JEDNO Z BARWNYCH STOISK

DZIEŁAMI SZTUKI MOŻNA 
BYŁO NAZWAĆ JAKŻE 
ARTYSTYCZNIE WYKONANE 
SOLECZNICKIE WIEŃCE 
DOŻYNKOWE
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Święciański Oddział Rejonowy  
Związku Polaków na Litwie

serdecznie zaprasza na

Święto Plonów 
– tradycyjne dożynki, które odbędą się 

w dniu 30 września br.  
w Domu Polskim  

w Nowych Święcianach
Początek imprezy o godz. 14.00.

Na wszystkich czeka wesoła zabawa  
i dożynkowe atrakcje

„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. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 30. Uro-
dzin Lilii MARCINKIEWICZ wiązankę 
serdecznych życzeń: zdrowia, realizacji 
planów i spełnienia marzeń, miłości oraz 
ludzkiej życzliwości na drodze życia

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

W sobotę, 16 września, w 
sali hotelu „Runmis” odbył się 
zjazd generalny z okazji 5-lecia 
działalności „Wileńskiej Mło-
dzieży Patriotycznej”, połączo-
ny z konferencją i dyskusją o 

szkolnictwie polskim na Litwie. 
Zgromadzeni uczestnicy zjaz-

du uchwalili swój pierwszy statut, 
określający sposoby działania, ide-
ały oraz struktury. Wybrano też 
nowego prezesa – dotychczasowa 

WMP ma nowego prezesa
W

ile
ńs

ka
 M

ło
dz

ie
ż 

Pa
tri

ot
yc

zn
a

„WILEŃSKA MŁODZIEŻ PATRIOTYCZNA” JUŻ PO ZJEŹDZIE

prezes Greta Bartosewicz prze-
kazała ster Magdalenie Bartosze-
wicz, która po raz drugi obejmuje 
to stanowisko.

Świeżo wybrana prezes pod-
kreśliła, że doświadczenie nabyte 

podczas jej pierwszej kadencji zo-
stanie użyte w tym celu, by dzia-
łalność była sprawniejsza i nie po-
pełniano starych błędów.

Po wybraniu nowego zarządu, 
zatwierdzeniu statutu i po krót-
kim przeglądzie minionych 5 lat, 
do dyskusji na temat szkolnictwa 
polskiego na Litwie zaprosił zebra-
nych honorowy prezes Wileńskiej 
Młodzieży Patriotycznej Rajmund 
Klonowski. 

Naturalnie, jak na młodzież 
przystało, po zjeździe i konfe-
rencji uczestnicy udali się do 
siedziby Związku Polaków na 
Litwie, żeby tam rozpocząć 
część towarzyską. Wtedy wła-
śnie był czas na podziękowa-
nia, przemówienia i, nawet, łzy. 
Odczuliśmy, jak 5 lat wspólne-
go działania potrafi scalić kilka 
przypadkowych osób w jedną 
zgraną i zgodną rodzinę.

„Wileńska Młodzież Patrio-
tyczna” powstała w marcu 2012 
roku na fali protestów przeciwko 
dyskryminującej ustawie o szkol-

nictwie. W ciągu tych lat zdziała-
no niemało – młodzież zajmowała 
się sprzątaniem cmentarzy, udzie-
laniem pomocy potrzebującym, 
akcjami charytatywnymi, orga-
nizowaniem koncertów i wielo-
ma innymi sprawami.

Tuż po zjeździe, młodzieżo-
we ugrupowanie podziękowało 
wszystkim swoim sympatykom za 
pokładaną w nich nadzieję. 

Można przypuszczać, że w cią-
gu następnych lat młodzież potra-
fi zdziałać jeszcze więcej, bowiem 
posiada już cenne doświadczenie 
i wiedzę.

Więcej o „Wileńskiej Mło-
dzieży Patriotycznej” można się 
dowiedzieć na oficjalnym jej fan-
page’u: facebook.com/wilnomp.

Warto też pamiętać, że każdy 
młody Polak, który chce działać na 
rzecz polskiej społeczności jest mile 
widziany w naszych szeregach.

Wileńska  
Młodzież Patriotyczna

Rodzina Ponarska  
odwiedziła Zułów

W Wilnie i na Wileńszczyźnie rozpoczęły się organizowane od kilku lat przez Stowa-
rzyszenie „Rodzina Ponarska” – Dni Ponarskie, które tego roku odbywają się w dniach 
19-25 września. Ich uczestnicy w pierwszym dniu – 19 września – odwiedzili Zułów, 
gdzie przy steli i dębie upamiętniających zbrodnię ponarską złożyli wieńce i zapalili 
znicze. Wraz z „Rodziną Ponarską” cześć pamięci pomordowanych w Ponarach oddał 
kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz. We śro-
dę – 20 września – w Domu Polskim w Wilnie odbyła się konferencja na temat zbrodni 
ponarskiej. Wykład „Zbrodnia ponarska – tragiczna konsekwencja okupacji Wileńsz-
czyzny” wygłosił dr hab. Piotr Niwiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik 
IPN. W kolejnych dniach „Rodzina Ponarska” odwiedzi miejsca martyrologii Polaków 
na Wileńszczyźnie.
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UCZESTNICY DNI PONARSKICH W ZUŁOWIE

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, kondolen-
cje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współ-
czucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedy-
kować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne. 
Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt lub faks 233 10 56.


