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KOROWÓD DOŻYNKOWY

Nasz powszedni – taki chociażby bochen razowca – nie zwykł swym wyglądem imponować, a
przez to rzucać się w oczy. Co więcej, wrósł w świadomość na tyle, że ucinając jego kromkę
albo czując niebiański smak pod podniebieniem, nie zastanawiamy się nawet przez chwilę, jak
wiele pracy trzeba włożyć, by zaistniał i okraszał codzienną strawę. A przecież gwoli prawdy:
przedtem niż jest dzielony, winien koniecznie być mnożony wysiłkiem spracowanych rolniczych
rąk. Którym to rękom wypada czynić dziękczynny ukłon najniższy, po czemu dożynki – jako
doroczne święto plonów – stanowią szczególnie wdzięczną, a zarazem wymowną okazję.

Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pedagogom, którzy z
oddaniem i miłością do dzieci i młodzieży realizują swoje niełatwe, ale jakże szlachetne powołanie kształcenia i
wychowywania młodego pokolenia na ludzi prawych, mądrych i szlachetnych. Szanowni Nauczyciele, pozwólcie podziękować Wam za realizację jednej z najwspanialszych misji – dążenia, by uczeń prześcignął mistrza.
Niech Wam dopisuje zdrowie, bądźcie szczęśliwi każdego dnia przekraczając próg szkoły, a praca niech Wam
daje jak najwięcej satysfakcji. Życzę Wam miłości i spokoju w Waszych rodzinach, wielu łask Bożych oraz
optymizmu i pogody ducha, które pomagają nam sprostać wyzwaniom i nie tracić nadziei, że kolejny dzień
przyniesie radość życia.
Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm RL

/ZwiazekPolakowNaLitwie
ZŁOTE TORY
Mieliśmy już na Litwie afery ze „złotymi” łyżkami w wojsku, podobnie drogocenną ubikację w wysokim urzędzie,
a teraz mamy szansę na tory o zawrotnej cenie – 28 mln euro. Taką grzywnę z orzeczenia Komisji Europejskiej
ma zapłacić Litwa za zdemontowanie
19-kilometrowego odcinka torów prowadzących do granicy z Łotwą. Tych
sławetnych torów, których Litewskie
Koleje Państwowe pozbawiły PKN „Orlen”, by spółka, która do skarbu państwa dostarcza najwięcej podatków
nie mogła najkrótszą drogą przesłać
swojej produkcji do sąsiadów – na Łotwę. Na pytanie dziennikarzy „Jak to
z torami było?”, dziś już eksdyrektor
państwowej spółki, która się szczyciła
mianem „państwa w państwie” i słynęła
jako tzw. „karmnik” i „przytułek” socjaldemokratów, odpowiadał ze stoickim
spokojem. Otóż według pana Stasysa
Dailidki, zdemontowane w 2008 roku
tory (które, podobno, groziły ekologiczną katastrofą, bo nie można było na
tym odcinku rozwinąć należytej prędkości?!) miały być zmodernizowane!
Ale, niestety, nastał kryzys, więc firma
postanowiła, że ma pilniejsze wydatki
– tory zaczekają. To nic, że utrudniły
pracę naftowej spółce, doprowadziły
do konfliktu międzynarodowego (podwójnego, bo z Polską i Łotwą), procesu sądowego, które trwały 9 lat (aż do
zmiany w bieżącym roku kierownictwa
spółki Litewskie Koleje Państwowe).
Były dyrektor uważa, że spółka błędu
nie popełniła, bo pozostałe trzy połączenia z Łotwą działają i nie mają pełnego obciążenia. A że akurat to miało
sprzyjać rozwojowi kontaktów gospodarczych i było najkrótszą drogą transportowania produktów spółki PKN „Orlen” – to pestka. Pestka, ale o bardzo
wymownej cenie - 28 mln euro. Kto zapłaci tę karę? Oczywiście, jak zawsze,
podatnicy. Prawda, jest możliwość odwołania się od wyroku. Ale ta procedura
też słono kosztuje, a wynik niekoniecznie ma być na korzyść litewskich kolei. Cóż, chociaż jesteśmy małym krajem, lubujemy się w drogich rzeczach.
„Złote tory” – to nawet ładnie brzmi.
O wiele lepiej niż „złota ubikacja”. Powstaje jednak pytanie, czy doczekamy
się w naszym kraju czasów, kiedy za
decyzje podejmowane przez „udzielnych książąt” będą płacili sami „władcy” „państwa w państwie”. Podobno
jest ich na Litwie coraz mniej: zmieniono kierownictwo kolei, spółki „Vilniaus
vandenys”, „Registrų centras”… Cóż,
wypada teraz jedynie bacznie śledzić,
by nowe kierownictwo nie przejęło starych zwyczajów. Podobno zły przykład
bardzo pociąga…
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WYŚWIĘCENIE STOISK

wyniku ukończonych prac ma
być pod dostatkiem. Niebawem
prawdę tę potwierdziły w paradzie poszczególne gminy, a na ich
dary obok wypieków z mąki złożyły się wszelakie wędliniarskie
rarytasy, wyroby z nabiału, ryby,
owoce, miód. Póki zmieniający się
niczym w kalejdoskopie barwny
korowód przybywał przed scenę,
prowadzący święto Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek, czyli
Dominik Kuziniewicz wraz z córką Barbarą dokonywali miniprezentacji poszczególnych zakątków obszarowo największego na
Litwie rejonu wileńskiego.
Znakiem
wdzięczności za Boże błogosławieństwo
dla rolniczego trudu stała się
Msza św., której w asyście kilkunastu duszpasterzy parafii stołecznych i podwileńskich, jak
też tych przybyłych z Białorusi i
Polski przewodził proboszcz mejszagolski, ksiądz prałat Jan Kasiukiewicz. On też wygłosił homilię, przetkaną wątkami o chlebie
powszednim, jakimi jest usiana
Ewangelia, przypominając, że
prośba o niego w pacierzu zdecydowanie inaczej brzmi w ustach
przymierających głodem od pławiących się w dostatku.
Gdy po poświęceniu przez ks.
prałata Jana Kasiukiewicza wypieczonego z tegorocznych darów
bochna chleba ten został przez
mer Marię Rekść i jej pomocników podzielony wśród zgromadzonych na widowni, wybiła godzina okazyjnych przemówień
dostojnych gości.
A w nich, niczym refren w
piosence, powtarzała się dziękczynna nuta za dotychczasowy

wysiłek mieszkańcom wsi, sprzęgnięta z życzeniami wszelkiej pomyślności na przyszłość. Podobnym tonem zostały też okraszone
odczytane ze sceny okazyjne listy,
wystosowane do uczestników dożynek przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, premier Beatę Szydło, marszałka Sejmu RP Marka
Kuchcińskiego, prezesa Prawa i
Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, wicemarszałek Senatu RP Marię Koc. Nie da się
zliczyć na domiar ciepłych słów
pod adresem poszczególnych
gmin, skierowanych przez ich
partnerów we współpracy z Polski, Białorusi, Niemiec i Ukrainy,
których łączna liczba grubo przekracza pół setki, a którzy licznie
stawili się na dożynki w Pikieliszkach, biorąc zresztą udział w paradzie starostw.

Dożynki straciłyby wiele na
kolorycie, jakby nie towarzyszył
im z rozmachem skrojony program artystyczny. Tego roku o takowy zatroszczyły się m.in. nasze
rodzime zespoły, jak też te przybyłe z Białorusi i Polski. Wartko
toczące się śpiewaczo-taneczne
popisy zostały jednak w pewnej
chwili wyhamowane. Po to, by
w należny sposób oddać honory
tym, kogo w roku bieżącym uznano za najlepszych wśród rolniczej
braci rejonu wileńskiego.
A laury najokazalsze w tej
hierarchii przypadły Andrzejowi Ludkiewiczowi ze starostwa
sużańskiego, któremu po piętach
najbardziej deptali: Wincenty
Subocz ze starostwa rukojńskiego oraz Kazimierz Jasiński ze starostwa duksztańskiego. Na liście
wyróżnionych nagrodami przez
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Owa tradycja dziękczynienia
za dar chleba na dobre zadomowiła się też w rejonie wileńskim,
gdyż została zapoczątkowana już
w pierwszych latach państwowej
niepodległości Litwy, aby odtąd
na stałe pojawiać się w kalendarzu. Z jedną wszak istotną poprawką, dotyczącą lokalizacji
święta: o ile pierwotnie „koczowało” ono po poszczególnych
gminach, czyniąc te przy okazji gospodarzami, o tyle od roku
2001 począwszy zyskało wielce
symboliczny stały meldunek przy
dworku w Pikieliszkach – ongisiejszej letniej rezydencji Marszałka Józefa Piłsudskiego.
30 września br., w nawiązaniu do regularnej daty – ostatniej
soboty tego miesiąca, właśnie w
kierunku Pikieliszek już z samego
rana wiodły zewsząd drogi, a podążali nimi jak ci, co na co dzień
łapią się za bary z ziemią-żywicielką, powodując, by ta maksymalnie rodziła, tak też bliżsi i dalsi
goście. Zresztą, każda z 23 gmin
– zgodnie z dobrą tradycją – starała się w pobliżu dworku najokazalej urządzić własne stoisko. Z
wykorzystaniem tego, czym ostatnio obrodziły pola, łąki, ogrody, a
nawet lasy, zdradzając naprawdę
multum w tym pomysłów.
Pięknym prologiem do bezpośredniego świętowania stał
się pożniwny obrazek w wykonaniu tryskającego młodzieńczą
werwą zespołu „Jawor” z Awiżeń
– ośrodka gminy, pełniącej tego
roku misję dożynkowego gospodarza, zwieńczony złożeniem
na ręce mer rejonu Marii Rekść
misternie wykonanego ze zbóż
wieńca, jako znaku, że chleba w

samorządowy wydział rolny znalazło się łącznie 15 gospodarstw,
specjalizujących się w różnych
branżach, poczynając uprawą
zbóż, hodowlą bydła lub trzody
chlewnej, pielęgnujących plantacje warzyw i jagód pod gołym
niebem bądź też w szklarniach,
jak też osoby trudzące się w pasiekach albo nawet chowające…
egzotyczne strusie. Nie były to
zresztą nagrody jedyne, gdyż
osiem kolejnych nominacji do
nich zgłosiła mer rejonu Maria
Rekść, a po trzy – litewskie Ministerstwo Rolnictwa i – co jest
naprawdę miłym zaskoczeniem
– przybyły z Polski senator, członek Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej
Pająk.
Niestety, dalece nie wszyscy
z wyróżnionych mogli odbierać
przyznane rzeczowe wyróżnienia osobiście. Niejeden z nich
bowiem, podczas gdy w Pikiekliszkach już po raz 22. trwały dożynkowe wesołości, wysoko podwijał rękawy w pracach polowych,
wykradając dosłownie sprzyjającą pogodę. Ta bowiem ostatnio w
sposób zatrważający nie rozpieszcza rolników. Mrukliwa wiosna, a
później uciążliwe opady deszczu
rozmiękczyły glebę na tyle, że na
wiele połaci nie da się wjechać, by
sprzątnąć to, czym obrodziły łany,
zaorać ścierniska, zasiać oziminy.
Słychać głosy, że czegoś podobnego nie było na Litwie od lat 40, a
wszystko wskazuje na to, iż cała jej
mapa zostanie objęta strefą klęski
żywiołowej.
Nie bacząc na trudności i liczenie bardziej strat niż zysków,
ludzie wsi nie mogą rezygnować.
Od wieków treść ich wysiłku zakłada bowiem niezmienną troskę:
by nie brakło chleba i do chleba,
koniecznego w zaspokajaniu tak
nieobcego człowiekowi poczucia
głodu.

CHWILA SKŁADANIA DARÓW NA RĘCE MER REJONU MARII REKŚĆ
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Dożynki w Nowych Święcianach
30 września w Domu Polskim w Nowych Święcianach
odbyły się „Dożynki-2017”
rejonu święciańskiego. Przybyli na nie przedstawiciele
kół Związku Polaków na Litwie z całego rejonu. Zebranych witał dyrektor Domu
Polskiego Andrzej Aszkiełowicz. Święto prowadzili
Olga Lipska oraz starosta
Podbrodzia Edward Worszyński.
Na tradycyjnym święcie
plonów nie zabrakło również dostojnych gości – przybył na nie poseł na Sejm RL
Zbigniew Jedziński z małżonką, radni samorządu rejonu święciańskiego Janina
Deveikienė, Władysław Jedziński, Valdemaras Kasparevičius, Wacław Wiłkojć,
Zenonas Zenkevičius oraz
dyrektor administracji rejonu Andrius Šerėjus. Gości i
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uczestników święta serdecznie witała prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL, wiceprezes ZPL i
radna Irena Bejnar.
Dożynki zgromadziły
licznie rodaków z kół ZPL
ze Święcian i Podbrodzia.
Cieszy to, że aktywny udział
wzięli w nich uczniowie niedzielnej szkółki języka polskiego działającej w Nowych
Święcianach pod kierownictwem Wandy Gołubiewej.
Muzyką i śpiewem umilił
imprezę zespół „Marzenie”
(kierownik Elena Gryncewicz).
Sala Domu Polskiego nie
mogła pomieścić zebranych,
więc po uroczystej inauguracji święto przeniosło się na
teren przy DP – na szczęście
pogoda dopisała. Zebrani
świetnie się bawili i obcowali, snuli też plany współpracy na najbliższą przyszłość.
Walery Jemieljanow

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
Konkurs ma na celu
zarówno uznanie dorobku polskich środków masowego przekazu (tytułów
prasowych, portali internetowych, audycji radiowych i telewizyjnych) i ich
aktywowanie w kierunku
promocji osiągnięć społeczności polskiej w naszym kraju, kształtowanie
jej pozytywnego wizerunku, obiektywnego naświetlania aktualnych problemów Polaków na Litwie,
kształtowanie tożsamości,
promocji polskości i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Prace zgłaszane na konkurs Grand Prix „Orle Pióro” mogą obejmować następujący zakres tematyczny
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 ugruntowywanie tożsamości narodowej Polaków na Litwie
poprzez ukazywanie losów

rodaków w przekroju dziejów współczesnych czy historycznych;
3. obiektywne naświetlanie i analiza aktualnych
problemów społeczności
polskiej na Litwie;
4. społeczna działalność
terenowych środowisk polskich, ich osiągnięcia i problemy;
5. kreowanie pozytywnego obrazu zorganizowanej społeczności polskiej na
Litwie.
Materiały zgłoszone nie
mogą przeczyć wyżej wskazanym założeniom konkursu. Mogą to być zarówno
prace pojedyncze (już opublikowane lub wyemitowane), jak też cykle materiałów. Warunkiem jest, by co
najmniej 50 proc. z nich powstało w roku bieżącym.
Materiały na konkurs
Grand Prix „Orle Pióro”
mogą zgłosić zarówno sami
autorzy, redakcje oraz każdy chętny.
Do zgłoszenia powinny
być dołączone pisma argumentujące oraz wycinki prasowe, wydruki materiałów

internetowych, nośniki informacji z nagraniami prac
konkursowych.
Powyższe materiały należy nadesłać listownie na adres Biura Związku Polaków
na Litwie (ul. Naugarduko
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 obowiązuje praca w redakcjach.
Oceniane są opublikowane, wyemitowane materiały i ich znaczenie społeczne.
Koperty otwiera, prace
ocenia i zdobywcę dziennikarskiej Nagrody Grand
Prix „Orle Pióro” ogłasza
powołana na mocy uchwały Zarządu Głównego ZPL
11-osobowa Kapituła, która
wypracowuje szczegółowe
kryteria oceny zgłoszonych
prac w ramach niniejszego

regulaminu. Członkowie
Kapituły nie mają prawa
zgłaszania prac na konkurs,
nie mogą też być zatrudnieni w redakcjach, być wydawcami lub właścicielami
środków masowego przekazu. Zwycięzca jest wyłaniany poprzez tajne głosowanie. Jeżeli w pierwszym
głosowaniu żadna praca nie
otrzymuje 75 proc. głosów,
głosowanie jest powtarzane,
odrzucając za każdym razem trzy kolejne prace, które uzyskały najmniej głosów
w poprzednim głosowaniu.
Kapituła spisuje protokół o
wyłonieniu zwycięzcy, który ogłasza w dniu wręczenia
nagrody. Wyłonienie zwycięzcy przez Kapitułę jest
ostateczne.
Protokół z posiedzenia Kapituły, jak też materiały konkursowe są przechowywane w
Biurze ZG ZPL i nie są zwracane osobom zgłaszającym.
Dla zwycięzcy wręczana
jest imienna statuetka oraz
premia pieniężna w wysokości 1000 euro. Spośród
zgłoszonych prac Kapituła
może wyróżnić również do-

datkowe. Autorom wyróżnionych prac wręczane są
dyplomy oraz premie pieniężne.
Termin nadsyłania
prac do 15 listopada.
Konkurs zostanie podsumowany w grudniu br.
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Świętowaliśmy otwarcie szkółki
Po południu, 30 września,
mieszkańcy miasteczka razem z
uczniami sobotniej szkółki, ich
dziadkami i rodzicami doczekali się swoich przyjaciół – motocyklistów Rajdów Katyńskiego i
Ponarskiego, którzy przybyli do
Wędziagoły świętować radosne
wydarzenie – otwarcie sobotniej szkółki języka polskiego.
Ludzie o dobrych sercach
przywieźli potrzebny dla szkółki inwentarz, książki, przybory do nauki i inne prezenty.
Wszystko to sprezentował wielki przyjaciel wędziagolan, mecenat Artur Tchórzewski, który
obiecał również w przyszłości
troszczyć się o rodaków.
Święto zostało zainaugurowane wspólną modlitwą i śpiewem. Udekorowaliśmy kwiatami krzyż, znajdujący się przy

UCZNIOWIE SZKÓŁKI WRAZ ZE SWĄ NAUCZYCIELKĄ I GOŚĆMI

Polskiej Bibliotece, zapaliliśmy znicze. Przybyły z motocyklistami nasz charyzmatyczny przyjaciel – ksiądz Dariusz
Stańczyk – wspólnie z uczniami i wszystkimi uczestnikami
święta odmówił po polsku i litewsku modlitwę Ojcze nasz.
Uczestników święta do tańca i
zabawy zapraszali muzykanci,
którzy przybyli z Domeikawy
oraz duet z Wędziagoły „Teściowe” („Uošvės”). Wirowały
pary, razem śpiewali wędziagolanie i przybyli goście, dźwięczały pieśni w języku polskim
i litewskim. Dzieci szczególnie ciekawiły żelazne rumaki
motocyklistów. Goście chętnie
pokazywali motocykle, opowiadali o ich atutach. Między
innymi, językowa bariera, która
przeszkadzała dzieciom w obcowaniu, pomogła zrozumieć:
trzeba się uczyć języka polskiego. Święto trwało do zmroku...
Następnego dnia, w niedzielny

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 doniosłą 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 Państwu trzy zadania do wyboru. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedno z nich.
* 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,
przyrody, znaczeniem w dziedzinie kultury czy gospodarki.
Możecie Państwo wybrać jedną z nich:

Zadanie 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 przyszłych i obecnych dziejów Polski i Polaków 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 państwowości 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 statusu samodzielnego Królestwa.
5. Unia Lubelska z 1569 r. oznaczała:
a) Połączenie Królestwa Polskiego z
Wielkim Księstwem Moskiewskim
b) Podporządkowanie Litwy Królestwu Polskiemu

c) Uniezależnienie Polski od Cesarstwa Niemieckiego
d) Utworzenie Rzeczypospolitej,
wspólnego państwa narodów polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego
e) Wprowadzenie pańszczyzny w Polsce i na Litwie
Oceń znaczenie zawarcia Unii Lubelskiej.
6. „Potopem” w literaturze historii Polski nazywamy:
a) Zalanie państwa w czasie wielkiej,
„stuletniej” powodzi w roku 1611
b) Wielkie bunty kozackie pod przywództwem hetmana Bohdana Chmielnickiego
c) Najazd Szwedów na Rzeczpospolitą
d) Wojny inflanckie (liwońskie) Polski z Państwem Rosyjskim
e) Zniszczenie przez Polaków wojennej floty szwedzkiej pod Gdańskiem
Oceń zdarzenie, które wybrałeś odpowiadając 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 Rosyjskim
c) Aktem znoszącym pańszczyznę w
Królestwie Polskim i na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego
d) Zawarciem sojuszu politycznego z
rewolucyjną Republiką Francuską
e) Kodeksem praw cywilnych w ówczesnej 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
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DZIECI SZCZEGÓLNIE
CIEKAWIŁY ŻELAZNE
RUMAKI MOTOCYKLISTÓW.
GOŚCIE CHĘTNIE
POKAZYWALI
MOTOCYKLE
poranek, motocykliści razem z
księdzem Dariuszem Stańczykiem przybyli do miejscowego
kościoła pw. św. Trójcy, gdzie
gość razem z miejscowym proboszczem, księdzem Skaidriusem Kandratavičiusem odprawili poranną Mszę św. w języku
polskim. Gość wygłosił kazanie,
opowiedział o swojej obecnej
posłudze na Syberii – w Tobolsku, gdzie służy mieszkającym
tam Polakom i Litwinom, spadkobiercom tych syberyjskich
zesłańców, którzy byli depor-

towani z Polski i Litwy przez
carską i sowiecką Rosję. Podczas liturgii Mszy św. śpiewali
polscy chórzyści razem z przybyłymi gośćmi. Po modlitwie
ksiądz Dariusz Stańczyk zaprosił wszystkich na przykościelny cmentarz, by oddać hołd
pochowanym tu powstańcom,
pomodlić się, zapalić znicze.
Żegnając się, motocykliści powozili dzieci na swoich żelaznych rumakach. Po obiedzie,
nabrawszy sił przed drogą, pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi. Nastrój takich świąt –
spotkań na długo pozostanie w
pamięci i naszych sercach. Daje
on nadzieję i zrozumienie tego,
że mamy prawdziwych przyjaciół, patriotów, dla których bardzo ważna jest moc wiary, honor narodu i pomoc bliskim...
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

Oceń znaczenie rozbiorów Polski dla
życia społecznego, politycznego i ekonomicznego Polaków pod zaborami.
9. Legiony Polskie gen. Jana Henryka 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 Francuskiego
c) Siłami rewolucyjnymi dążącymi do
wyzwolenia chłopów polskich z pańszczyzny
d) Sojusznikami militarnymi Anglii
i Austrii
e) Siłami dążącymi do zdobycia kolonii dla przyszłego Państwa Polskiego
na Madagaskarze
Oceń rolę i znaczenie powstania oraz
walk Legionów Polskich w dziejach Wojska Polskiego.
10. Polskie Powstanie Styczniowe
1863 - 1864 r.:
a) Pokonało armie zaborcze na obszarze zaborów rosyjskiego i austriackiego (Galicja)
b) Doprowadziło do ustanowienia
nowej Konstytucji na Ziemiach Polskich
c) Zniosło pańszczyznę oraz uwłaszczyło chłopów na posiadanej ziemi
d) Wprowadziło po raz pierwszy powszechny pobór do Wojska Polskiego
e) Zlikwidowało szkolnictwo państwowe 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
Józefa Piłsudskiego (1914 - 1917)
były:
a) Ochotniczymi formacjami polskimi powstałymi w zaborze austriackim w
celu uzyskania autonomii Galicji oraz
Wielkopolski
b) Ochotniczymi formacjami polskimi powstałymi w zaborze austriackim w
celu wywalczenia niepodległości Polski
c) Oddziałami rewolucyjnymi dążą-
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Klub Miłośników Pieśni Biesiadnej
przy Republikańskim Stowarzyszeniu Literatów Polskich na Litwie
zaprasza na koncert

WIECZÓR PIEŚNI BIESIADNEJ

Koncert odbędzie się w niedzielę, 8 października, w Domu Kultury Polskiej
(ul. Naugarduko 76) w Wilnie.
Początek o godz. 16.00.
W koncercie biorą udział znani wykonawcy, członkowie klubu: Jasia
Mackiewicz, Ryszard Bryżys, Zbigniew Sinkiewicz, Jarosław Królikowski i
inni. Swoją twórczość przedstawią także poeci wileńscy: Teresa Markiewicz,
Marzena Mackojć-Sinkevičienė, Aleksander Śnieżko.
Ponadto gościnnie wystąpią „Mejszagolanki”. W br. zespół obchodzi jubileusz
20-lecia działalności.
Jadwiga Podmostko – redaktor i wydawca „Kalendarza Rodziny Wileńskiej” –
zaprezentuje nową edycję kalendarza na rok 2018.
Uczestnicy koncertu przedstawią popularne piosenki biesiadne, polskie
szlagiery, przyśpiewki ludowe i in. Wileńscy poeci zaprezentują utwory
liryczne oraz satyryczne.
Projekt jest dofinansowany ze środków Departamentu ds. Mniejszości
Narodowych przy rządzie Republiki Litewskiej.
Partner – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
Wstęp wolny

cymi do likwidacji nierówności klasowych
d) Pomocniczymi jednostkami wojskowymi powołanymi początkowo dla
ochrony linii kolejowych na froncie austriacko - rosyjskim
e) Częścią I Korpusu Polskiego w Rosji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego
Oceń rolę i znaczenie Legionów Polskich brygadiera Piłsudskiego dla przygotowania kadr przyszłego Wojska Rzeczypospolitej Polskiej.
12. 22 listopada 1918 roku Józef
Piłsudski stanął na czele odradzającego się Państwa Polskiego przyjmując tytuł urzędu:
a) Brygadiera
b) Tymczasowego Naczelnika Państwa
c) Pierwszego Regenta RP
d) Marszałka
e) Prezydenta Republiki Polskiej
Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w dziele odbudowy, obrony i zjednoczenia Państwa Polskiego powstałego po 11 listopada 1918 r.
13. Traktat pokojowy kończący
I wojnę światową w imieniu Polski
(w Wersalu – Francja), zapewniający powstanie Odrodzonego Państwa
Polskiego, podpisał:
a) Naczelny Wódz Wojsk Polskich
Józef Piłsudski
b) Przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski
c) Ignacy Jan Paderewski
d) Ambasador Polski we Francji Tytus Filipowicz
e) Dowódca Armii Polskiej we Francji
gen. Józef Haller de Hellenburg
Wskaż wybraną przez siebie osobistość (osobistości), które odegrały czołową rolę w odzyskaniu Niepodległości
przez Polskę w latach 1917 - 1921 i uzasadnij swój wybór.
14. „Cudem nad Wisłą” nazywamy:
a) Ocalenie Królestwa Polskiego
przed wojskami szwedzkimi po bitwie
pod Warką 7 kwietnia 1756 r., wygraną

przez hetmana Stefana Czarnieckiego
b) Obronę warszawskiej reduty na
Woli, w trakcie Powstania Listopadowego 1831 r., przez oddziały gen. Józefa
Sowińskiego
c) Zwycięstwo Wojska Polskiego
nad armią bolszewicką pod Warszawą
w dniach 13 - 25 sierpnia 1920 r.
d) Odzyskanie przez Polskę Pomorza po „zaślubinach z Bałtykiem” przez
Wojsko Polskie i gen. Józefa Hallera 10
lutego 1920 r.
e) Zwycięstwo wojsk polsko-rusko-litewskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem (lit. Žalgiris, rus. Dubrowna)
15 lipca 1410 r.
Wskaż, twoim zdaniem, jedną z najważniejszych zwycięskich bitew Wojsk
Polskich na przestrzeni dziejów i uzasadnij swój wybór.
15. W wyniku rozbicia armii polskiej jesienią 1939 r. i zajęcia jej terytorium przez najeźdźców Polska
utraciła 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
wyznania prawosławnego
Wskaż, twoim zdaniem, najważniejsze
przyczyny wybuchu II wojny światowej

Zadanie II

Z pięciu tematów należy wybrać jeden i rozwinąć go, dając jak najbardziej
uzasadnioną odpowiedź (minimalny
rozmiar pracy – dwie strony komputerowe).
Tematy prac twórczych:
1. Kogo ze znanych mężów stanu,
działaczy, polityków uważasz za najbardziej zasłużonego dla Państwa Polskiego
oraz narodu i dlaczego?
2. Jakie wydarzenie w dziejach Państwa Polskiego, twoim zdaniem, było najbardziej 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, uważasz za najbardziej ważne?
5. W jakich bitwach stoczonych poza
granicami kraju Polacy czynem potwierdzili hasło, które zdobiło powstańcze
sztandary w XIX wieku: „Za wolność naszą i waszą” (wymień, co najmniej, trzy)?

Zadanie III

W konkursie fotograficznym należy
przedstawić od 3 do 5 zdjęć czarno-białych lub kolorowych, których treść obrazuje powyżej podane treści.
Odpowiedzi i prace twórcze mogą
być indywidualne jak też zbiorowe,
wiek uczestników Konkursu nie jest
reglamentowany. Na Państwa odpowiedzi i prace czekamy do 11 listopada (decyduje data wysłania).
Mogą być przesyłane pocztą na adres: Wilno, 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 nagrody. 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 dacie
i miejscu poinformujemy zwycięzców i
uczestników Konkursu dodatkowo.
Zapraszamy do aktywnego udziału w
Konkursie – twórczej powtórce z ojczystych dziejów, których znajomość jest nie
tylko sprawą honoru, ale też daje nam
świadomość swoich korzeni.
Związek Polaków na Litwie
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Roman Niedźwiecki

„Niech prawo zawsze prawo znaczy…”

PODCZAS OBRAD KONFERENCJI

W ubiegłym tygodniu Związek Prawników Polaków na Litwie
obchodził jubileusz 20-lecia. Z tej okazji w Wilnie odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna, a prawnicy mieli
okazję do wymiany myśli i doświadczeń oraz obcowania. Na temat
działalności ZPPL i osobistego zaangażowania w działalność na
rzecz społeczności polskiej na Litwie „N.G.” rozmawiała z prezesem
tej organizacji Grzegorzem Saksonem.
Właśnie ta kwestia jest
podstawowym tematem porad
prawnych członków ZPPL,
którzy od ponad 10 lat, dzięki wsparciu ze strony Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie
projekt ten jest finansowany
poprzez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”) mogą
udzielać nieodpłatnych konsultacji w sprawie zwrotu ziemi,
które obejmują zarówno wstępne czynności jak i przedstawicielstwo w sądach. W innych
sprawach – takich jak prawo
pracy, postępowanie spadkowe, relacje z komornikami,
dawcami szybkich kredytów
i in. Związek oferuje nieodpłatne konsultacje, pomaga w
sporządzeniu wniosku, angażując do tej pracy 5-7 prawników – członków ZPPL. Polacy
- prawnicy byli też zaangażowani w procesie tworzenia polskiej
uczelni w Wilnie – Polskiego
Uniwersytetu, jego wydziału
prawa. Bardzo aktywnie wspierali ich w tej misji prawnicy –
byli wilnianie zamieszkali w
Gdańsku: m.in. profesor prawa finansowego na Uniwersytecie Gdańskim Zbigniew Jaśkiewicz, kierownik katedry prawa
morskiego Jerzy Młynarczyk.
Polski Uniwersytet działający w
latach 1991-1993 dał możność
młodzieży podjąć studia prawnicze, które jednak ze względu na brak prawnej rejestracji
uczelni, musiała kontynuować
w Polsce, m.in. w zaprzyjaźnionym Gdańsku.

Pierwszym prezesem Związku był Zbigniew Mackiewicz.
Funkcję tę pełnili również Stefan Świetlikowski i Zbigniew
Stwoł. Grzegorz Sakson został
wybrany na prezesa na walnym
zebraniu członków Związku w
marcu 2009 roku. Jest nim od
kilku kadencji (obecnie trwa
ona trzy lata). Związek jednoczy w swych szeregach tych
prawników - Polaków, którzy
nie tylko szukają kontaktów i
indywidualnych korzyści dla
siebie, ale – przede wszystkim
– mają pomysły na to, jak się
doskonalić i swoją wiedzę skierować na prawną oświatę obywateli oraz niesienie im pomocy. Koniecznym warunkiem jest
też znajomość języka polskiego. Dziś organizacja zrzesza 44
członków w różnym wieku. Są
to adwokaci (10 osób), prawnicy zatrudnieni w różnych organizacjach i instytucjach, notariusze, sędziowie. Z tym, że
tych ostatnich jest najmniej,
bowiem status sędziego raczej
nie suponuje do członkostwa w
organizacjach i zrzeszeniach ze
względu na możliwość zaistnienia konfliktu interesów.
Cieszy to, że w Związku
jest sporo młodych prawników, którzy zajmują się nie
tylko praktyką, ale też teorią, obronili prace doktorskie, są cenionymi specjalistami w swoich dziedzinach
(dr Elżbieta Kuzborska,
dr
Małgorzata
Stwoł,
dr Edward Juchniewicz).

KONFERENCJA –
ŚWIADECTWO
DOJRZAŁOŚCI
Zorganizowanie z okazji jubileuszu pierwszej konferencji naukowo-praktycznej pt.
„Analiza prawno-porównawcza z zakresu prawa handlowego oraz cywilnego w Polsce i na
Litwie” może świadczyć o dojrzałości jak i potencjale Związku Prawników Polaków na Litwie. Członkowie Związku byli
jej prelegentami, a gościnnie na
niej wystąpić zechcieli i przyjęli
zaproszenie uczestniczenia w imprezie przedstawiciele środowisk
prawniczych zarówno Litwy jak
i Polski. M.in. Związek ma ścisłe
kontakty z Krajową Izbą Radców
Prawnych jak i Okręgowymi Izbami Radców Prawnych. Potrzebę
analizowania tych tematów dyktuje samo życie – rozwijające się
kontakty gospodarcze i handlowe sąsiednich krajów, migracja
ludności, powstawanie wspólnych firm.
Mecenas Michał Korwek, wiceprezes Krajowej Rady Radców
Prawnych, przekazał pozdrowienia od jej prezesa oraz wygłosił referat na temat „Skarga kasacyjna
w prawie polskim”.
Aktualny temat „Zmiana
nazwiska w polskim i litewskim
prawie. Aspekty prawnoporównawcze” poruszyła dr Katarzyna Miksza z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie. Sędzia
Sądu Najwyższego Litwy Andrzej
Maciejewski wygłosił referat na
temat „Postępowanie grupowe
– doświadczenie Litwy i Polski”.
Temat porównywania systemów
działających w obu krajach kontynuowała też dr Elżbieta Kuzborska „Dialog sądowy – międzynarodowe standardy w praktyce
orzeczniczej w Polsce i na Litwie”.

Roman Niedźwiecki

NA FALI ZJEDNOCZENIA
I SAMOPOMOCY
Lata 90. ubiegłego stulecia zaowocowały na Wileńszczyźnie
powstaniem szeregu organizacji zrzeszających rodaków według kryteriów zawodowych
czy też zainteresowań. Prawnicy-Polacy, którzy działali w
Związku Polaków na Litwie,
jak i dotychczas niezrzeszeni, z
inicjatywy 15 założycieli 5 października 1996 roku powołali
Związek Prawników Polaków
na Litwie.
Założenie organizacji miało na celu nie tylko zespolenie rodaków w celu doskonalenia zawodowego, współpracy
z prawnikami z Macierzy, ale
przede wszystkim zrodziło się
z potrzeby formowania świadomości prawnej Polaków mieszkających na Litwie, w szczególności – na Wileńszczyźnie,
którzy w nowej sytuacji prawno-ekonomicznej z trudem się
orientowali, zresztą jak i większość społeczeństwa kraju, ale
też napotkali dodatkową barierę – język litewski, który
na tych terenach w okresie sowieckim nie funkcjonował powszechnie i wielu mieszkańców
(szczególnie w starszym wieku)
słabo go znało. Utrudniało to
załatwianie życiowo ważnych
spraw, wśród których znalazła
się szczególnie aktualna i, jak
się okazało, bardzo trudna do
zrealizowania – restytucja majątku, zwrot ziemi jej prawowitym właścicielom.

ZWROT ZIEMI – TEMAT
NR 1 OD ZARANIA
NIEPODLEGŁOŚCI DO…
Do kiedy będzie aktualny na Litwie i kojarzył się z drogą przez
mękę, na to pytanie Grzegorz
Sakson ma niezbyt pocieszającą dla pretendentów do własności odpowiedź. Do rozwiązania
tego problemu przede wszystkim, jak zaznacza, potrzebna
jest dobra wola. Niestety, jest jej
brak. Szczególnie dotyczy to takich miast jak Wilno i Kowno
oraz tereny wokół Wilna. By zilustrować tempo zwrotu ziemi,
prezes operuje nie liczbą szczęśliwych posiadaczy działek (w
Wilnie na 12-arowe działki czeka 3078 osób), ale procentami
zwróconej ziemi. Otóż w ostatnim roku prawo własności w naturze przyznano do 2,34 proc.
potrzebnych do zwrotu areałów,
co stanowi 17 ha.
Co można powiedzieć o takim tempie? Najwyżej skonstatować, że jest skandaliczne.
Szczególnie kiedy się wie, że
wbrew twierdzeniu decydentów, ziemia jest. Nie są jednak
zainteresowani w jej przekazaniu właścicielom ani odpowiednie służby samorządu, ani
Narodowa Służba Rolna. Przyczyną zaistnienia takiej sytuacji
(obok złej woli) stało się sławetne i uznane za „litewski wynalazek” przenoszenie ziemi (gdyby odbywało się, dajmy na to, w
obrębie gminy, czy nawet rejonu
nie byłoby tak katastroficzne w
skutkach); przydzielanie 3 ha
na gospodarstwo indywidualne
przed zakończeniem zwrotu ziemi oraz sprzedawanie wniosków
na prawo do własności (działało ono, na szczęście, przez 1,5
roku, ale tym niemniej fatalnie
pogorszyło sytuację rodaków, bo
to oni są w zdecydowanej więk-

szości spadkobiercami ziemi w
Wilnie i podwileńskich rejonach).

PREZES ZPPL GRZEGORZ SAKSON
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OTÓŻ W OSTATNIM ROKU
PRAWO WŁASNOŚCI W
NATURZE PRZYZNANO DO
2,34 PROC.
POTRZEBNYCH DO
ZWROTU AREAŁÓW, CO
STANOWI 17 HA.
O „Stosowaniu mediacji przymusowej na Litwie” (mediacja jako
środek rozstrzygania sporów jest
wdrażana na Litwie od kilku lat)
mówiła mgr Jolanta Tupko-Mazur z Uniwersytetu im. K. Simonavičiusa, członek ZPPL.
ZE STAWIDAŃC –
W SZEROKI ŚWIAT
Grzegorz Sakson pochodzi ze
Stawidańc – dziś już zanikającej
wsi w rejonie solecznickim. Jest
absolwentem obecnego Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach – placówki, z której
się wywodzi sporo osób, które
zajmują wysokie stanowiska, są
cenionymi specjalistami na Wileńszczyźnie, zaangażowanymi
w działalność społeczności polskiej na Litwie.
I chociaż początek lat 90.
ubiegłego stulecia był bardzo
trudny ze względu na zachodzące transformacje ustrojowe, co
nie ułatwiało startu życiowego,
rodziło m.in. problemy natury
ekonomicznej, jednak, jak podkreśla Grzegorz Sakson, ambicji
młodzieży nie brakło.
Po zdobyciu matury wyruszył więc do Wilna, by studiować historię. Przypadek sprawił,
że zamiast historii zabrał się do
studiowania prawa, bowiem na
tworzonym Polskim Uniwersytecie grupa historyków się nie
zebrała. Po paru latach (uniwersytet nie został zarejestrowany)
musiał studia kontynuować w
Gdańsku, tam też uzyskał dyplom. Wcale tego nie żałuje,
chociaż z uznaniem polskiego
dyplomu na Litwie absolwenci
polskiej uczelni mieli problemy.
Jednak doświadczenie zdobyte na studiach w Polsce, atmosfera uczelni w Gdańsku, kontakty z świetnymi profesorami
(pochodzącymi m.in. z Wilna)
dały bagaż, którego nie sposób
nie docenić.
Dziś Grzegorz Sakson ma
uprawnienia adwokackie, prowadzi prywatną praktykę. Jako
prawnik kandydował z ramienia
AWPL-ZChR do rady samorządu miasta Wilna. Od dwóch kadencji jest radnym. Nie ukrywa,
że „skok” z 27 pozycji na liście
wyborczej do pierwszej dziesiątki był dla niego przyjemną niespodzianką. Obecnie pracuje w
komitecie planowania i rozwoju
miasta. Pomaga mu to również
w jego działalności w ZPPL, bowiem doskonale się orientuje w
sytuacji stanu posiadania ziemi
w stolicy. A znając niejako od

„dołu” problemy mieszkańców,
ma szansę na stawianie pytań i
dopingowanie do rozwiązywania problemów aktualnych dla
mieszkańców stolicy.
Niestety, nie brak w mieście
newralgicznych punktów, do
których obok zwrotu ziemi należy zaliczyć problem sławetnych
korków na ulicach Wilna. Sprawę po części ratują obwodnice,
ale w ich budowie i planowaniu
da się zaobserwować kuriozalne
przypadki, jak np. brak możliwości sprawnego ich połączenia. Trudno uznać za normalne
również to, że miasto, borykające się z problemem zwrotu ziemi, może sobie pozwolić na „zamrożenie” ogromnych terenów
w okolicach lotniska, gdzie ze
względu na zaplanowany drugi
tzw. strategiczny startowy pas
(który Wilnu nie jest potrzebny, bo istniejący zakłada możliwość trzykrotnego zwiększenia
przepustowości, a to nam w najbliższej przyszłości „nie grozi”)
nie są możliwe inwestycje pod
budowę. Problem stanowią też
ogródki działkowe, które stały
się terenem chaotycznej zabudowy bez niezbędnych w XXI
wieku systemów wodociągu, kanalizacji… Komitet stara się te
sprawy ogarnąć, ale daleko jest
w sprawie ich rozwiązania do
normalności.
Prawnik jest też członkiem
Rady Wspólnot Narodowych,
gdzie wraz z kolegami Walentym
Wojniłłą i Władysławem Wojniczem reprezentują interesy polskiej społeczności.
Prywatnie Grzegorz Sakson
jest mężem i ojcem: żona Irena
jest ekonomistką, córka Marta i
syn Jakub są uczniami Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. I chociaż progimnazjum jest
największą polską szkołą na Litwie, to pan Grzegorz doskonale
się orientuje i ubolewa nad tym,
że sytuacja, kiedy przy 20 proc.
mieszkańców stolicy narodowości polskiej, tylko 7 proc. dzieci uczy się w polskich szkołach
wymaga naszej wspólnej troski o
to, by rodzice – Polacy oddawali
swe pociechy do polskiej szkoły,
która potrzebuje zdecydowanie
większej promocji, bo na to zasługuje. Wie to z autopsji, jako
rodzic.
Janina Lisiewicz
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O mojej szkole, moich nauczycielach
Ilekroć wracam do lat spędzonych w murach pałacu hrabiego Tyszkiewicza, ogarnia mnie
ogromne wzruszenie. Cieszę się,
gdy czytuję w gazetach o swych
koleżankach i kolegach, o wykładowcach, którzy, nie szczędząc
sił starali się jak najwięcej włożyć nam do głowy, abyśmy wyszli z uczelni jako dobrzy specjaliści gospodarki rolnej. Dziś włosy
moje przyprószyła siwizna, a ciągle szukam stosownej okazji, by
napisać kilka słów o Niej. Z ręką
na sercu przyznaję, że mogłem to
uczynić wcześniej, ale czekałem,
że może ktoś inny z naszej grupy to uczyni. Czas biegł, zabrakło
tego, kto miał to zrobić. Chciałem do Niej wystosować parę słów
również wówczas, kiedy to na łamach „Magazynu Wileńskiego”
(nr 13 -14., lipiec 1990 r.) wydrukowano artykuł „My, z Romerów”, w którym Ona opowiada o
dawnych czasach pięknym, dostępnym językiem, opisując swój
ród. I znów mi nie wyszło. Zawał
serca. Wylew. Reanimacja. Chwała Bogu, chociaż z trudem, odzyskałem zdrowie.
Rok 1959. Bujwidziszki. W
pałacu tyszkiewiczowskim rozlokowało się Wileńskie Technikum Agrozootechniczne. Tak się
wówczas nazywała ta uczelnia,
kształcąca agronomów i zootechników w języku polskim – jedyna
w byłym Związku Radzieckim.
Dyrektorem uczelni był Rosjanin
– Iwan Mitrochin, który bardzo
słabo znał język polski.
W piękny, sierpniowy, słoneczny dzień w tym gmachu zebrała się dość liczna, bo ponad
300-osobowa grupa dziewcząt i
chłopców z całej Wileńszczyzny.
Jedna dziewczynka przyjechała
nawet z Białorusi, aby złożyć egzaminy wstępne. W tej solidnej
grupie również ja szukałem szczęścia. Po tygodniu miałem indeks
w kieszeni i z wielkim zapałem
przystąpiłem do nauki agronomii.
W naszej grupie – początkowo było 40 słuchaczy, w tym 10
rezerwowych, bez stypendium.
Jednak po pierwszym semestrze
już prawie wszyscy je otrzymali,
ponieważ spora część oblała sesję i powinna była porzucić technikum. Stypendium było marne
(180 rubli na stare pieniądze), ale

ta suma wystarczała do zapłacenia za obiady w miejscowej stołówce.
Grupą „Agro” kierowała pani
Stefania Romerówna. Wówczas
pani Stefania nie była jedyną z
Romerów, miała jeszcze matkę,
która będąc w sędziwym wieku
pracowała jako komendantka w
bursie dla dziewcząt. Była to trochę, moim zdaniem, flegmatyczna, ale bardzo rzeczowa, zawsze
schludnie ubrana kobieta. Miała miły sopranowy głos, za który
była nazywana przez dziewczęta
z bursy „mamusią”. Stefania Romerówna, odpowiadała za nasze
dusze i grzechy. Była wtedy sympatyczną, ale bardzo zasadniczą
panną średniego wzrostu w okularach.
Na pierwszy rzut oka wydawało się (nie tylko mnie), że
klucza do jej serca chyba nikt nie
znajdzie. Była bardzo sprawiedliwa i lubiła prawdę. Kłamstwa nie
znosiła.
W tym czasie nieopodal pałacu zaczęto wznosić gmach nowego technikum. Byliśmy pewni,
że przesiedlą nas do nowego lokum. Ale gdzie tam! Nawet blisko
nie dopuszczono! Owszem, było
to technikum, ale nie dla Polaków. Widzieliśmy, jak to wszystko
przeżywała nasza „edukatorka”.
Szkoda nam było tych pięknych,
malowniczych miejscowości, parku z pawiami, który rozpościerał
się dookoła pałacu. Szkoda ludzi z
pobliskich wsi – Zujun, Zameczka, Wirszuliszek, u których my,
chłopcy, mieszkaliśmy z powodu
braku bursy. Wyjeżdżaliśmy jednak nie z własnej woli.
Biała Waka – nowa lokalizacja technikum – przyjęła nas z
rezerwą. Starsi chłopcy musieli
znaleźć prywatne mieszkania w
Wojdatach, ponieważ bursa była
za mała. Przez całe lato przeprowadzaliśmy się z Bujwidziszek.
Razem z panią Stefanią urządzaliśmy od nowa gabinety uprawy
i ochrony roślin, nasiennictwa.
Jesienią, jak przystało, przystąpiliśmy do nauki. W ciągu tego
przygotowawczego okresu nie zauważyliśmy, jak zmężnieliśmy i
nasz pogląd na nauczycielkę się
nie zmienił. Co tam mówić, w
Bujwidziszkach trochę baliśmy
się naszej pani Stefanii. Mogła,

nie zważając na to, że była naszą
wychowawczynią i odpowiadała
za nadążanie w nauce, „wlepić”
dwóję, którą wyprawić było bardzo trudno.
Wykłady z uprawy i ochrony roślin, nasiennictwa były coraz trudniejsze. Wszystkie terminy związane z roślinnością,
szkodnikami i herbicydami musieliśmy znać nie tylko w języku
polskim, lecz i po łacinie oraz w
językach litewskim i rosyjskim.
Faktycznie, musieliśmy wkuwać
te obce słowa. Pani Stefania wiedziała, że wszystko to nam się w
życiu przyda, toteż pobłażania nie
było. Doskonale znała wykładane
przedmioty, mogła mówić o nich
godzinami, przy tym nie zaglądając do konspektów lub książek.
Swoją poważną twarzą, oczami,
które patrzyły na nas spod okularów, dawała do zrozumienia, że
bez wysiłku, trudu i chęci niczego w życiu nie osiągniemy. Robiła wszystko, byśmy opuszczając
mury technikum nie upadli na
duchu, nie stchórzyli przed samodzielną pracą w charakterze
świeżo upieczonego specjalisty
gospodarstwa rolnego. Otrzymując dyplom agronoma zwróciłem
uwagę na naszą wychowawczynię, która z uśmiechem coś mówiła swej koleżance. Z tego uśmiechu można było odczytać, że pani
Stefania dopiero w tej chwili jest
zadowolona z naszego „Agro”…
Chociaż nie ma już naszej wychowawczyni, która odeszła do
lepszego świata, jednak wierzymy,
że usłyszy nasze podziękowania
za owoce swej pracy, bo przecież
tyle sił i energii w nas włożyła.
Dzisiaj, gdy patrzę na zdjęcie
z kursu „Agro” przypominam
panią Stefanię. Jak to niedawno
było! Chcemy przeprosić naszą
byłą wychowawczynię za kłopoty, jakie sprawialiśmy, nisko skłonić przed Nią głowy i jeszcze raz
serdecznie podziękować za tę miłość do ludzi, do zawodu, którą
posiadała i nam zaszczepiła. I za
cząstkę jej pięknej osobowości,
która jak latarnia morska przyświeca nam na jakże pasjonującej,
choć trudnej drodze, jaką jest życie. Dziękuję, dziękujemy… Bóg
zapłać!
Kazimierz Wołodko

Od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” będzie kontynuowała program stypendialny „Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia studiujących za granicą”, zainicjowany przez Fundację Semper Polonia w
1998 roku. W roku 2017 program nie zmieni swojej formuły – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” prowadzić
go będzie według wzoru Fundacji Semper Polonia.
Programem objęci będą studenci polskiego pochodzenia mieszkający i studiujący w Bułgarii, Bośni i Hercegowinie, Białorusi, Chorwacji, Czechach, Czarnogórze, Gruzji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie
oraz na Węgrzech.
Regulamin oraz wniosek stypendialny dostępne są na stronie internetowej Fundacji: www.pol.org.pl. Kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2017 roku bezpośrednio do Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie”.
Więcej informacji nt. Programu stypendialnego dostępne jest pod linkiem: http://pol.org.pl/2017/09/15/program-stypendialny-dla-osob-polskiego-pochodzenia-studiujacych-za-granica-rozpoczelismy-nabor-wnioskow/
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Z okazji Jubileuszu 70-lecia kierowniczce Koła Twórczości Amatorskiej Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Szanownej Pani
Kazimierze STANKIEWICZ najserdeczniejsze życzenia: dobrego
zdrowia na długie lata, dni pełnych słońca i radości, niegasnącej aktywności w pracy społecznej, miłości i szacunku od najbliższych oraz
stałej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej
składa koło ZPL i Zarząd PUTW

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na listopad i grudzień 2017 roku będzie trwała do
22 października. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć
w swoich domach.

Gra miejska pt.
„Tadeusz Kościuszko
– Syn Wolności”
Tadeusz Kościuszko (1746-1817) – bohater narodowy
Polski, Litwy, ale także Białorusi oraz USA. Jest on symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla narodów
dawnej Rzeczypospolitej, ale również Stanów Zjednoczonych, dążącym do upowszechniania idei oświeceniowych,
w tym idei wolności i równości praw człowieka.
W związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki, Ambasada RP w Wilnie
serdecznie zaprasza mieszkańców Wilna i gości stolicy
do wzięcia udziału w nieodpłatnej grze miejskiej, która
przyniesie wiele pozytywnych emocji i pozwoli w interaktywny sposób odkryć postać T. Kościuszki. Do udziału w
tym kulturalno-rozrywkowym wydarzeniu zapraszamy
drużyny składające się z członków rodziny, przyjaciół czy
kolegów z pracy.
Najlepsze drużyny zostaną nagrodzone upominkami,
ufundowanymi przez Ambasadę RP w Wilnie!
Data: 8 października 2017 r. (niedziela)
Potwierdzenie rejestracji: 14:00
Krótki instruktaż: 14:20
Start: 14:30
Czas trwania: 2 godz.
Gracze przemieszczają się pieszo na trasie do 5 km.
Miejsce startu: Skwer K. Sirvydasa (Prancūzparkis)
przy ławeczce M.K. Ogińskiego
Gra będzie się odbywała w języku litewskim.
Potrzebują Państwo:
- drużyny (od 1 do 5 osób)
- wygodnych i dostosowanych do prognozy pogodowej
butów i odzieży
- długopisu
- sprzętu do robienia zdjęć (aparat, telefon)
- internetu mobilnego (do poszukiwania informacji)
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja:
http://1794.orientacines.lt/
Cena: NIEODPŁATNIE
REGUŁY:
- Drużyna stanowi od 1 do 5 osób włącznie.
- Drużyna może się przemieszczać tylko pieszo.
- Drużyna, która w terminie nie zarejestrowała się internetowo, będzie mogła wziąć udział w grze pod warunkiem wolnych miejsc i wystarczającej ilości przygotowanych zadań.
- Drużyny będą miały 2 godziny od startu do powrotu
na metę z kartką z odpowiedziami.
- Wygrywa drużyna, która uzyska najwięcej punktów.
- Jeżeli dwie drużyny zdobędą taką samą liczbę punktów. o wygranej zadecyduje czas przybycia na metę.
- Drużyna nie może się spóźnić na metę.
- Drużyna nie musi wykonać wszystkich zadań.
- Drużyna może podzielić się zadaniami, ale przy zadaniach ZDJĘCIOWYCH muszą być widoczni wszyscy
członkowie drużyny poza osobą fotografującą.

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.

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

