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Teatr musi grać

„SZEWCY” – LWÓW UDOWODNIŁ, ŻE JEST „NAJLEPSZY”

Wilno po raz ósmy gościło polskie teatry działające poza granicami Macierzy oraz z Polski. Organizator
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” – Polskie Studio Teatralne
w Wilnie dało po raz kolejny szansę aktorom i widzom przeżyć przygodę z teatrem na scenie legendarnego
polskiego Teatru na Pohulance. Scenie, która powstała wysiłkiem społecznym i miała służyć – z woli
mecenatów – polskiemu słowu. Po ponad stu latach od powstania, Teatr na Pohulance dopełnia tego obowiązku
w ciągu kilku festiwalowych dni. I duch Osterwy, Ordonki, Śmiałowskiego i innych polskich gwiazd
międzywojnia ożywa, by wzruszać, zachwycać, nieść polskie słowo…
WYJŚCIE Z CIENIA
W miniony poniedziałek w rządzie
odbyła się konferencja na temat cieniowej ekonomiki. Zabierający głos:
kanclerz rządu, generalny komisarz,
premier, kierownicy służb bezpieczeństwa praktycznie byli zgodni
co do tego, że to właśnie „cień” jest
główną przyczyną rozwarstwienia
społeczeństwa, wysokich cen, inflacji (największej w Europie), najniższych emerytur – słowem, wszystkiego zła. Cieniowa ekonomika na
Litwie, według obliczeń specjalistów,
sięgać może ponad 2 mld euro. Walka z tymi, kto nie płaci podatków
nie jest czymś nowym. Dokręcić
śruby w odniesieniu do m.in. drobnych przedsiębiorców, handlarzy na
bazarach próbował niejeden rząd.

Pomimo wprowadzenia dość kontrowersyjnych środków (jak aparaty
kasowe na bazarach), obfitości płacenia podatków jakoś żeśmy się nie
doczekali. Za najbardziej sprzyjające
zatajaniu dochodów i płacenia podatków są uznawane takie sfery jak
budownictwo, usługi (m.in. remont
samochodów), handel. To są formy
działalności gospodarczej, gdzie
funkcjonują rozliczenia w gotówce.
Porównawcze obliczenia wskazują,
że np. w budownictwie jest to 700
mln euro, w handlu na bazarach –
500 mln itd. Wielkość ukrytych dochodów oraz niezapłaconych podatków jest imponująca – sięga czwartej
części ekonomiki kraju. Uczestnicy konferencji, m.in. kierownik SODRY zauważył, że wyjście z cienia

pozwoliłoby zwiększyć nieomalże
dwukrotnie emerytury, poprawić stan
finansowy takich grup społecznych
jak nauczyciele, lekarze; rozwiązać
problem przedszkoli. Jednak większość zabierających głos konstatowała fakt (jak to zresztą ciągle robiła
na przestrzeni dwóch kadencji prezydent, która w każdym swym dorocznym przemówieniu (i nie tylko)
podkreślała rolę walki z unikaniem
płacenia podatków). Jaki tego efekt?
Ano, zerowy. Jak wykazuje praktyka
światowa, minimalne problemy ze
ściąganiem podatków mają te kraje, w których ich wielkość pozwala przedsiębiorcom po zapłaceniu
należnego państwu, nie tylko jakoś
funkcjonować, ale też się rozwijać i
godnie żyć, co na Litwie, jak twier-

dzą drobni przedsiębiorcy i handlarze jest raczej niemożliwe. Nie od
dziś wiadomo, że umiarkowane podatki sprzyjają ich płaceniu. A najlepszym bodźcem do pozyskania
chęci ich płacenia jest przekonanie,
że państwo odpowiednio dysponuje publicznymi finansami, że obywatel, sumiennie płacący podatki,
będzie miał zapewniony jakościowy
dostęp do świadczeń publicznych
bez dodatkowych opłat, udając się
do lekarza, urządzając dziecko do
przedszkola, czy podczas nauki w
szkole. Niestety, z tym, jak wiemy,
są poważne trudności. Człowiek widząc, że państwo nie potrafi mądrze
dysponować jego podatkami, a na
dodatek nieefektywnie wykorzystuje je, opłacając np. drogie badania

stanu tejże ekonomiki, różnorodne
studia i projekty, których wcielenie w
życie nigdy nie następuje i nie potrafi użyć posiadanych dźwigni do zreformowania systemu podatkowego,
nie jest zdania, że powinien z tymże
państwem się rozliczyć poprzez zapłacenie podatków. Uczestnicy konferencji byli zdania, że obok nowych
rozwiązań skierowanych na ściąganie podatków z cienia, powinna się
zmienić mentalność obywateli. Dziś
zaledwie 48 ich procent uważa niepłacenie podatków za karygodne.
O ile procent ten nie wzrośnie, państwo nie ma większej szansy, tak
się wydaje słuchając rozważań decydentów, na skuteczne wyprowadzenie z cienia tak pokaźnej części
ekonomiki.
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Paweł Stefanowicz

Teatr musi grać

VIII WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY POLSKIEJ ZOSTAŁY ZAINAUGUROWANE

W dniach 19-23 października w Wilnie miały miejsce VIII
Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej. Tego roku wzięły w nich
udział teatry polskie z Macierzy,
Ukrainy, Austrii, Kanady, Rosji
i, oczywiście – Litwy prezentując
widzom dziewięć spektakli polskich autorów. Przedstawienia
odbywały się na scenie Teatru
na Pohulance (Rosyjski Teatr
Dramatyczny Litwy) i „Lėlė”,
Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Pałacu Kultury w Trokach
i Wielofunkcyjnego Ośrodka
Kultury w Rudominie.

serską sztuki. Wypełniona po
brzegi sala wyraziła swą ocenę
spektaklu owacjami. Zasłużyli
sobie na nie odtwórcy ról, prezentujący dwa odmienne światy:
zarobkowej i politycznej emigracji, pojęć mieć i być – odwiecznie
stawiających człowieka przed
dylematem dokonania wyboru.
Tak wysoko ustawiona poprzeczka festiwalowa od pierwszego dnia dawała widzowi nadzieję na przeżycie wspaniałej
teatralnej przygody. I nadzieja się spełniła. Każdy z pięciu
dni miał coś do zaoferowania
dla najbardziej wymagającego
widza.
GEOGRAFICZNIE
DALECY,
A JAKŻE BLISCY…
Drugiego dnia swą twórczość
demonstrowały dwa teatry przy-

„SZEWCY”
I „SEKSMISJA”
ZROBIŁY FURORĘ
Kochany przez Wilno Lwów –
Polski Teatr Ludowy ze Lwowa

Teresa Worobiej

NA PIERWSZY
FESTIWALOWY OGIEŃ –
„EMIGRANCI”
Na otwarciu Festiwalu piosenką
„Teatr musi grać” w wykonaniu
Jolanty Gryniewicz i Jarosława
Królikowskiego Polskie Studio
Teatralne pod kierownictwem
Lilii Kiejzik witało widza emitując przesłanie – teatr musi grać,
bo tylko wtedy, gdy udaje się zadzierzgnąć obopólną więź pomiędzy aktorem i widzem – jego
istnienie ma sens.
Tradycyjnie już wileńskie
spotkania sceny polskiej obok
swego wiernego widza zbierają
też honorowych gości: dobrym
duchem festiwalu jest senator
RP Barbara Borys-Damięcka
(obecna na każdym z nich).
Tego roku pani senator witała
uczestników i widzów nie tylko we własnym imieniu, ale
też przekazała list od marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, który objął patronat honorowy nad imprezą i po
raz pierwszy przyznał nagrodę w
wysokości tysiąca euro dla najlepszego teatru. Tradycyjnie też
na uroczystej gali otwarcia festiwalu był obecny prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na

Sejm RL Michał Mackiewicz,
który bardzo serdecznie przywitał organizatorów, uczestników i widzów.
Ceremonię inauguracji zaszczyciła swą obecnością ambasador RP w Republice Litewskiej
Urszula Doroszewska. To ona
wraz z panią senator i gospodarzem festiwalu – kierownik PST
Lilią Kiejzik dźwiękiem festiwalowego dzwonka obwieściły, że
VIII Wileńskie Spotkania Sceny
Polskiej zostały otwarte.
Jak zaznaczyła kierownik
Studia Lilia Kiejzik, polska scena Teatru na Pohulance jest
tym magnesem, który przyciąga
uczestników festiwalu, bo żywe
są w świecie teatralnym legendy
tej polskiej sceny.
Na otwarcie Spotkań widzowie mieli okazje zobaczyć „Emigrantów” Sławomira Mrożka
(utwory tego autora PST często i chętnie bierze na warsztat).
Tym razem sztuka została zaprezentowana w reżyserii Piotra Cyrwusa – aktora i reżysera
z Warszawy w ramach realizacji wspólnego projektu PST w
Wilnie i Teatru Polskiego im.
Arnolda Szyfmana.
„Emigranci” są już dość dobrze znani wileńskiemu widzowi, który (ten najwierniejszy)
miał możność oglądać spektakl
w reżyserii Sławomira Gaudyna
w trzech obsadach aktorskich.
W każdej z nich rolę emigranta-robociarza grał Edward Kiejzik,
zaś jego partnerami byli Edward
Trusewicz (podczas wileńskiej
premiery spektaklu), Robert
Balcewicz i sam reżyser Sławomir Gaudyn.
Jeżeli w trzech poprzednich
wersjach widzowie mieli do czynienia z różnorodną grą aktorską, to festiwalowe spotkanie
przyniosło też nową wizję reży-

byłe z bardzo daleka: Tomska
z Rosji, z odległej Syberii, tak
boleśnie wpisanej w polskie życiorysy kilku pokoleń i Kanady
– kraju – ziemi obiecanej dla rodaków, którzy często tam znajdowali swoje szczęście.
Studio Teatralne „Ferdydurke” działa w Tomsku przy
Domu Polskim. Łączy miłośników polskiej kultury i języka,
którzy w większości mają polskie korzenie: ich dziadkowie
i pradziadkowie różnymi drogami trafiali na tę surową ziemię. Niektórzy, o czym świadczą tak swojsko brzmiące dla
polskiego ucha nazwiska, jak
odtwórcy głównej roli w „Kartotece” Aleksieja Wojtowicza,
pozostali tam na zawsze, w bardzo różnym stopniu zachowując tradycje i język. Jeden z nich
– Stanisław Dorabiałło jest potomkiem warszawianina, który w dalekim Tomsku pracował
przy budowie Kolei Transsyberyjskiej oraz córki ziemskich
właścicieli z Wileńszczyzny
(obecne tereny Białorusi). Pan
Stanisław był pracownikiem Instytutu Nafty, przez wiele lat odkrywał nowe jej złoża. Bodajże
najlepiej zna język polski, bowiem, jak podkreślił, do czasu
pójścia do szkoły znał tylko język polski, którym posługiwano się w jego rodzinnym domu.
Dziś kontakt z językiem i kulturą ojczystą utrzymuje dzięki teatrowi, działalności Domu Polskiego, przyjeżdżającym z Polski
nauczycielom.
Teatr „Ferdydurke” był w
Wilnie przed czterema laty.
Wtedy na festiwal przywiózł
„Dziady” A. Mickiewicza,
II część. Tego roku – „Kartotekę” S. Mrożka w reżyserii młodej
koleżanki, z zawodu dzienni-

karki, Lubowi Siomczinej. Zagrał na gościnnej scenie Domu
Kultury Polskiej w Wilnie. To,
że na festiwal lecieli cztery godziny samolotem i noc jechali pociągiem wcale nie uważają
za zbyt wielki wysiłek, zgodnie
twierdzą: warto było. Stawiają
przed sobą ambitne cele i chcą
się równać na najlepszych z pokrewnych teatrów.
Z dalekiej geograficznie, a
bliskiej duchowo Kanady nie
po raz pierwszy przybyły do
Wilna dwie wspaniałe kobiety
– Maria Nowatorska i Agata Pilitowska ze sztuką Kazimierza
Brauna „Tamara L.”. W ich mistrzowskim wykonaniu już oglądaliśmy spektakle o słynnych
Polkach: Helenie Modrzejewskiej, Marii Skłodowskiej-Curie,
Poli Negri i Hance Ordonównie.
Nowa sztuka przybliżyła widzowi świat artystki malarki, która
wyzwolona od wszelkich ograniczeń, jednak przeżywa dramat istnienia, co się uwidacznia w dyskusjach z portretowaną
przez nią zakonnicą. Pytanie,
czy całkowita wolność daje pełnię szczęścia, jest jak najbardziej aktualne we współczesnym
świecie.
Paradą demonstrowania talentów można by nazwać spektakl „Przesilenie” w wykonaniu
ambitnego warszawskiego teatru,
autorstwa i w reżyserii Elżbiety
Lewak, znanej wileńskiej widowni m.in. z udziału w organizowanych przez PST Festiwalach „Monodramu”. Oparty na kanwie
„Pieśni świętojańskiej o Sobótce”
Jana Kochanowskiego, obrazuje
słowiańskie tradycje świętowania
tej magicznej nocy, używając do
tego bardzo różnorodnych środków wyrazu. Muzyka, śpiew, taniec, emocje złożyły się na tę prezentację kobiecej trupy.

„SEKSMISJA” CIESZYŁA SIĘ SZCZEGÓLNĄ POPULARNOŚCIĄ U WILEŃSKIEJ WIDOWNI
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MROŻEK PO LITEWSKU I
NIEZRÓWNANY
MAESTRO
WOJCIECH MŁYNARSKI
Tego roku gościem festiwalu
był też litewski Teatr Królewski w Trokach, który zaprezentował sztukę Sławomira Mrożka
„Wdowy” w reżyserii Robertasa Cuta.
Nieraz goszczący w Wilnie i bardzo lubiany popularny
polski aktor i reżyser Stanisław
Górka, prowadzący Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”,
przywiózł na festiwal spektakl
muzyczny „Droga” Wojciecha
Młynarskiego i Jerzego Derfla.
Widowisko w kabaretowym stylu w wykonaniu Stanisława Górki i Jerzego Derfla było okazją
do jakże miłego spędzenia ostatniego wieczoru Spotkań.
Ostatnim akcentem festiwalu było wystawienie spektaklu
dla dzieci „Przygody Koziołka
Matołka”, który na sali Domu
Kultury Polskiej w Wilnie obejrzało 600 dzieci. Jest to rekordowa liczba, która bardzo cieszy i świadczy o tym, że teatr dla

dzieci w języku polskim jest tu, w
Wilnie, bardzo potrzebny. Młodociani widzowie doskonale się
bawili wraz z bohaterami sztuki
i jest to najlepsza forma uznania.
Kolejny gość festiwalu – zespół folklorystyczny „Szamotuły” z Poznańskiego prezentował swój program – widowisko
w Trokach oraz w Domu Kultury Polskiej podczas uroczystej
gali zamknięcia VIII Wileńskich
Spotkań Sceny Polskiej i bawił
publiczność, kiedy jury w składzie: Lilia Kiejzik (przewodnicząca), Ewa Ziółkowska, Mariusz Grudzień, Paweł Krupka
i Przemysław Tejkowski spośród sześciu spektakli (w konkursie nie brały udziału sztuki
gospodarzy – PST oraz teatru
Stanisława Górki) musiało wybrać ten naj najlepszy. Praktycznie jednogłośnie (4 głosy z 5)
za takowy została uznana sztuka „Szewcy”, wystawiona przez
Lwowski Teatr Ludowy. Chociaż
nagroda przyznana przez marszałka Senatu RP bardzo cieszy,
jednak organizatorzy chcieliby,
by przyjacielski duch festiwalu
dominował.
Kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Lilia
Kiejzik jest wdzięczna kolegom
przybyłym na tegoroczny festiwal za udział i wystawione sztuki
(obecny w ciągu kilku lat Polski
Teatr im. J. I. Kraszewskiego z
Żytomierza tego roku gościł w
roli obserwatora). Na pamiątkę
z Wilna zostali obdarowani symbolicznymi statuetkami i miodem oraz oryginalnymi parasolami z symboliką PST w Wilnie.
Gorące podziękowania składa kierownik również Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej i
marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu oraz wielkiej przyjaciółce Spotkań senator Barbarze Borys-Damięckiej, a także
Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”, poprzez którą festiwal został dofinansowany.
Za życzliwość i wsparcie
(m.in. kwiaty dla uczestników
Spotkań) dziękuje też Związkowi Polaków na Litwie i osobiście jego prezesowi Michałowi
Mackiewiczowi oraz Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w
Wilnie wraz z panią ambasador
Urszulą Doroszewską i konsulem Marcinem Zieniewiczem,
a także gościnnemu Domowi
Kultury Polskiej w Wilnie i nagłaśniającym imprezę polskim
mediom na Litwie i sponsorom:
drukarni EFEKT, restauracjom
„Pan Tadeusz” i „Sakwa”.
W następnym roku PST zaprosi widza na Festiwal „Monodram”, zaś w 2019 roku – na
kolejne, już IX Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej.
Od wdzięcznych widzów należą się też słowa podziękowania
i uznania dla Studia i jego kierowniczki za pięć wspaniałych
dni spędzonych z Melpomeną.
Janina Lisiewicz

3

Inauguracja w jesiennym nastroju
Paweł Stefanowicz

przywiózł do nas sztukę Stanisława Ignacego Witkiewicza
„Szewcy”. Porwanie się na Witkacego było wielkim wyzwaniem
nawet dla tak doświadczonego
teatru (jest on najstarszym teatrem polskim działającym poza
Macierzą – w przyszłym roku
będzie obchodził swe 60-lecie)
pod kierunkiem wytrawnego reżysera Zbigniewa Chrzanowskiego. Ale sobie doskonale poradził w tandemie z aktorem i
reżyserem z Wrocławia Stanisławem Melskim, który nie tylko
podjął się reżyserii, ale też zagrał
główną rolę. Lwowscy aktorzy
też spisali się na medal. Trudny autor został w pełni oswojony. Widzowie mieli prawdziwą
ucztę duchową języka i gry aktorskiej. Brawa, owacje na stojąco były wyrazem uznania dla
kochanego Lwowa, który będąc
zawsze wiernym (polskiej kulturze, tradycji) miastem, również Wilnu przyznał tę cechę.
„Semper Fidelis”, jak podkreślił Zbigniew Chrzanowski, jest
hasłem dwóch polskich kresowych stolic.
Potwierdzenie, jak ważne
jest zaintrygować widza odpowiednim tytułem, mieliśmy na
przykładzie „Seksmisji”. Sala
Teatru na Pohulance była do
ostatniego miejsca wypełniona od parteru po ostatnie balkony. Teatr AA Vademecum z
Wiednia wystawiając sztukę Juliusza Machulskiego w reżyserii Agnieszki Salamon (gościł w
Wilnie po raz drugi) dał widowni doskonałą okazję do świetnej zabawy. Publiczność bawiła się na całego. Salwy śmiechu
i okrzyki podziwu nieraz falą
przechodziły po sali. Wdzięczni za wprawienie w doskonały
nastrój widzowie nie szczędzili
rodakom z Austrii braw.

www.zpl.lt

RODZINNE ZDJĘCIE SŁUCHACZY AKADEMII WRAZ Z GOŚĆMI

Pierwsze spotkanie słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku
w Wilnie w nowym roku akademickim odbyło się w połowie
października. Złocista jesień, z
całą paletą kolorów, znalazła
też swe odbicie w wystroju sali
– różnobarwne liście, jesienne
kwiaty upiększały ją, stwarzając
ciepły, pogodny nastrój. O dobry klimat zatroszczyły się Maria Makiewicz, Janina Sadowska oraz inni koledzy. W tak
miłym nastroju witaliśmy siebie nawzajem oraz honorowych
gości: prezesa Związku Polaków
na Litwie, posła na Sejm RL Michała Mackiewicza, prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” Józefa Kwiatkowskiego oraz sekretarza ZPL Pawła
Stefanowicza.
Swoje pierwsze tegoroczne
spotkanie rozpoczęliśmy chwilą ciszy – tak uczciliśmy pamięć
zmarłego tego dnia kolegi Witolda Iwaszki.
Tradycyjnie rok akademicki
został zainaugurowany poprzez
odśpiewanie hymnu Akademii.
Zebranie, pod nieobecność prezesa Mariana Grygorowicza prowadziła wiceprezes ATW Teresa
Vaišvilienė. W swym referacie
naświetliła działalność słuchaczy w minionym roku akademickim. Wymieniła również z
nazwiska tych słuchaczy, którzy
najbardziej aktywnie przyczynili się do funkcjonowania ATW,
składając im słowa podziękowania i uznania. To dzięki nim odbywały się interesujące spotkania, ciekawe wycieczki, treściwe
wykłady, na które czekaliśmy z
niecierpliwością. Prawda, zostali też wymienieni ci koledzy,
którzy nie potrafili należycie
wywiązać się z podjętych zobowiązań. Podsumowując miniony
okres Teresa Vaišvilienė doszła
do konkluzji, że w ogólnym zarysie działalność Akademii jest
wielce pomocna dla ludzi w starszym wieku – daje im możliwość
ciekawie i z pożytkiem spędzać
czas wolny, dokształcać się, roz-

szerzać krąg swoich zainteresowań.
Kolega Roman Lachowicz
w swoim wystąpieniu też poruszył temat działalności Akademii i mówił o zadaniach, jakie
ma przed sobą. Podkreślił to, iż
członkowie ATW brali aktywny
udział w działalności społecznej,
akcjach i inicjatywach polskich
organizacji zrzeszających rodaków. Zaproponował, by do zajęć
wprowadzić ćwiczenia fizyczne,
do których podczas jednego ze
swoich wykładów zachęcał nas
profesor Bogusław Grużewski,
którego prelekcje bardzo lubimy. Pan Roman odnotował również to, że dla seniorów bardzo
pożądane są wykłady na tematy ochrony zdrowia. Zaproponował również zatroszczenie
się o nawiązanie kontaktów z
pokrewnymi organizacjami.
Warto odnotować, że najbardziej aktywnie współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego
Wieku w Niemenczynie.
Z okazji minionego Święta
Nauczyciela uhonorowaliśmy
członków Akademii – nauczycieli-seniorów, którzy stanowią
trzecią część słuchaczy. Były dla
nich miłe słowa, kwiaty i piosenka.
Zabierając głos, prezes ZPL
Michał Mackiewicz nie tylko
pozdrowił nas z rozpoczęciem
nowego roku akademickiego,
ale też pogratulował nauczycielom. Miło nam było, że prezes
ZPL wyróżnił naszą aktywność
i działalność w ciągu minionych lat naszej pracy jako ATW.
Zwrócił też uwagę na to, że potrafimy dostrzec piękno otaczającego nas świata, zadbać o miłe
otoczenie i przyjacielskie relacje
oraz nieść wzajemną pomoc w
razie potrzeby. Miłym gestem ze
strony pana Michała Mackiewicza było również to, że złożył on
imieninowe życzenia wiceprezes
ATW Teresie Vaišvilienė.
Solenizantka, dziękując za
pozdrowienia podkreśliła dobre
relacje pomiędzy ATW i ZPL,
dziękowała za pomoc, której ni-

gdy nie odmawia słuchaczom
prezes Michał Mackiewicz.
Dla swych kolegów-pedagogów program artystyczny, na
który złożyły się wiersze, piosenki i kwiaty przygotowały Maria Makiewicz, Janina Wotczyc
i Walentyna Vaitonienė.
Życzenia kolegom-nauczycielom tradycyjnie złożył również prezes „Macierzy Szkolnej”
Józef Kwiatkowski. Podkreślił
on wagę pracy nauczycielskiej,
jej znaczenie w życiu każdego
człowieka. Wraz z kwiatami
pan Kwiatkowski sprezentował
wszystkim słuchaczom książkę
obrazującą historię polskiego
szkolnictwa na Litwie.
Bardzo miłą niespodziankę
sprawił nam szanowany i wielce lubiany były prezes Akademii Jerzy Grygorowicz – przygotował on film o działalności
ATW, na który złożył się materiał z różnych imprez, wykładów, spotkań, wycieczek. Na
ekranie, jak w kalejdoskopie,
zmieniały się i powracały w pamięci minione wydarzenia, doznane wrażenia, popisy kolegów
w postaci wierszy, piosenek, scenek, miłych chwil spędzonych
w przyjacielskim gronie. Wspomnienia – to ważna część naszego obecnego życia.
W drugiej części spotkania
tradycyjnie składaliśmy życzenia
tym kolegom, którzy w minionym okresie obchodzili urodziny, raczyliśmy się smakołykami
przy suto zastawionym stole. Nie
zabrakło serdecznych rozmów,
śpiewu i nawet tańców. Zapomnieliśmy o dolegliwościach i
kłopotach, poczuliśmy się młodzi i szczęśliwi w towarzyskim
gronie. Jeszcze długo będziemy
wracali do wspomnień o uroczystości i z niecierpliwością oczekiwali na kolejne zajęcia i spotkania, dziękując tym kolegom,
którzy podejmują się trudu ich
zorganizowania.
Józefa Łyczkowska,
słuchaczka ATW w
Wilnie
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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 po-

zytywnego 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 tema-

tyczny 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 ukazy-

wanie 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.

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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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 Związ-

ku 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.

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-

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. Zwycięz-

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

ca 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

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?
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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 dodatkowe. Autorom wyróżnionych prac
wręczane są dyplomy oraz
premie pieniężne.
Termin nadsyłania
prac do 15 listopada.
Konkurs zostanie podsumowany w grudniu br.

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 30 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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Święto modlitwy, muzyki i poezji

UCZESTNICY SPOTKANIA

Chociaż jeszcze mamy październik – miesiąc różańcowy
Przenajświętszej Maryi Panny, ale praktycznie jesteśmy w

przededniu Dnia Wszystkich
Świętych i Zaduszek. Rozumiejąc ważność tych zbliżających
się świąt, zaproszeni przez ko-

leżankę, aktywną społeczniczkę Zofię Pilypienė, w ubiegłą
sobotę do wędziagolskiego kościoła pw. św. Trójcy zbierali

się miejscowi mieszkańcy oraz
przedstawiciele rodzin Betigolskich i Swolkieniów, by podczas
Mszy św. wspomnieć, pomodlić się i uhonorować swoich
bliskich, którzy odeszli z tego
świata. Trzeba przypomnieć, że
te dwie polskie rodziny w naszej
okolicy są dobrze znane od dawnych lat i szanowane. Jednego z
przedstawicieli tych rodzin ciepło wspomina i opisuje w swojej
powieści „Dolina Issy” laureat
Nagrody Nobla, poeta Czesław
Miłosz.
Po Mszy św., którą odprawił
proboszcz parafii wędziagolskiej, ksiądz i poeta Skaidrius
Kandratavičius, wszyscy w niej
uczestniczący razem ze śpiewakami, którzy brali udział w liturgii, odwiedzili groby rodzinne,
znajdujące się na starym przykościelnym oraz na nowym cmentarzu miasteczka. Zmoknięci i
zmarznięci od wiatru wędziagolanie, przedstawiciele rodzin Be-

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata

PODCZAS UROCZYSTOŚCI W SZCZECINIE

Do Polskiej Biblioteki w Wędziagole, gromadzącej historyczne materiały archiwalne o
zamieszkałych w tych okolicach
Polakach, w tym tygodniu dotarła
dobra wiadomość – otrzymaliśmy
wartościowy materiał, świadczą-

cy o tym, że jeszcze jednej, kiedyś mieszkającej w naszej parafii rodzinie gospodarzy-Polaków
– państwa Koczanów – za ratowanie Żydów w czasie II wojny
światowej przyznano tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Kwesta na rzecz Rossy
Od ponad 25 lat Społeczny
Komitet Opieki nad Starą Rossą zbiera środki na odnawianie
pomników na wileńskiej Rossie. W ciągu tych lat uczniowie
polskich szkół oraz organizacje
społeczne z Wileńszczyzny brali aktywny udział w wiosennych
i jesiennych pracach porządkowych na Rossie. Od kilku lat
trwa też piękna akcja „Światełko dla Rossy”. W tym okresie
odnowiono ponad 80 pomników i wzniesiono 5 nowych.

W większości pozyskane środki pochodziły od ofiarodawców
z zagranicy. W dniach 1-2 listopada 2014 roku Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą
i Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zorganizowały pierwszą kwestę na cmentarzach Wileńszczyzny.
Społeczny Komitet Opieki
nad Starą Rossą i Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie 1
listopada 2017 roku organizuje czwartą kwestę „Pomnikom

Gospodarze Weronika i
Kazimierz Koczanowie mieszkali i pracowali we wsi Kowaliszki. To starzy wędziagolscy
parafianie. Urodzeni tu w roku
1902, w 1903 zostali ochrzczeni w wędziagolskim kościele
Rossy” na cmentarzach Wileńszczyzny. Wszystkich chętnych wzięcia udziału w kweście
zapraszamy do odbioru puszek
do kwestowania w dniach 26,
27, 30 października od godziny 8.00 do godziny 19.00 w
DKP (Dom Kultury Polskiej)
w Wilnie, w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76, pok. 105, wejście od ul.
Kauno). Informacja pod nr. tel.
868510604.
Dariusz Żybort,
Koordynator kwesty

pw. św. Trójcy, a w 1926 roku
wzięli ślub. W 1941 roku, podczas niemieckiej okupacji, kiedy
zaczął się holokaust i inne straszne wydarzenia czasu wojny, Weronika i Kazimierz Koczanowie
widzieli prześladowanych i zabijanych Żydów. Będąc ludźmi
głęboko wierzącymi, szlachetnymi katolikami, nie mogli pozostać obojętnymi, poczuwali się
do obowiązku niesienia pomocy bliźnim, ratując ich od zagłady. Z kowieńskiego getta, przy
pomocy kilku innych Polaków,
do Kowaliszek przywieziono i
tu ukryto żydowską rodzinę Łabanowskich. Byli to Meira i Ester oraz ich córki: Hanne, Sara,
Asne, Pesie i Henne. Tu, w gospodarstwie Koczanów, ta rodzina ukrywała się do 1944 roku, do
wkroczenia Armii Czerwonej. Po
wojnie, po przyjściu Sowietów,
Weronika i Kazimierz Koczanowie, jak wielu innych mieszkających tu gospodarzy-Polaków,
zostali zesłani na Syberię. Po zesłaniu nikt nie pozwolił im wrócić do Kowaliszek, więc repatriowali do Polski.
Tego roku, 8 sierpnia, Jej Eks-

tigolskich i Swolkieniów, udali
się do „Willi Domeikawa”. Tam
trio: Zigmas, Zina i Juozas (są
oni również członkami kapeli ludowej „Laumena”) zebranym zorganizowało prawdziwą ucztę duchową, na którą się
złożyły modlitwa, muzyka i poezja. Po nowemu brzmiały znane i jeszcze nie słyszane pieśni
religijne, wykonywane przez interesujących, oryginalnych muzyków. Wszystkim spodobały się wzniosłe teksty i zgodne
brzmienie głosów. Piękne melodie wzruszyły serca zebranych,
niejednemu zabłysła łza w oku...
Ma to sens i trzeba wspominać i modlić się za swoich zmarłych bliskich. Ten emocjonalny
związek, wspomnienia, modlitwa, muzyka i poezja przekładają mosty pomiędzy zmarłymi i
żywymi, w ten sposób dając nam
nadzieję i wiarę w sens życia.
Ryszard Jankowski
celencja Pani Ambasador Izraela
w Polsce Anna Azari podczas uroczystej ceremonii na Zamku w
Szczecinie wręczyła synowi państwa Koczanów, Wojciechowi
przyznane pośmiertnie przez Instytut Yad Vashem (Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu) bohaterom Weronice i Kazimierzowi Koczanom medal Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata i Dyplom Honorowy. Wędziagolanie cieszą się i są dumni
z tego, że to już trzecia polska rodzina z naszej parafii, która ratowała Żydów podczas holocaustu,
została wysoko oceniona i uhonorowana medalami Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata i Dyplomami Honorowymi. Ich imiona
zostały wyryte na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w
Yad Vashem w Jerozolimie, a w
Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata zostały zasadzone
drzewka z osobistą tabliczką ratującego. „Ratując jedno życie –
ratujesz cały świat” – taki napis
znajduje się na Ścianie Honoru.
Polacy z okolic Wędziagoły uratowali niejedno życie...
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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TEN KAMIEŃ UPAMIĘTNIA NASZE SZCZYTNE HASŁO

W rejonie szyrwinckim, podobnie jak i w innych regionach
Litwy, nie brak miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i ich bohaterami. Są one
ściśle związane zarówno z litewską jak i polską pamięcią narodową. Niektóre z nich ulegają
zapomnieniu, gubią się w biegu

zbudowana autostrada Wilno
- Ryga. Wiadomość tę potwierdzili również inni dawni mieszkańcy Meszluk.
Następnym obiektem naszych poszukiwań stał się grób
weterana powstania 1863 roku
Mikołaja Klimaszewskiego w
Szyrwintach. Nawiązaliśmy

Laureatem Konkursu „Polskie Miejsca Pamięci Narodowej
na Litwie – cmentarze wojskowe, groby żołnierskie, pomniki,
upamiętnienia” ogłoszonego przez Ambasadę RP w Wilnie i
zdobywcą pierwszego miejsca został Szyrwincki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie (prezes Stefania Tomaszun).
Gratulujemy i proponujemy uwadze Czytelników prace członków oddziału, obrazujące dzieje historyczne na terenie „małej
Ojczyzny”.
historii. Przywrócić naszej pamięci – postawiliśmy sobie za
cel wyruszając w podróż tropem
kilku nazwisk bohaterów okresu
walk powstańczych XIX wieku.
Do pomocy zaprosiłam wnuka
Gabriela – entuzjastę i fotografa, z którym wyruszyliśmy na
poszukiwania.
Szukając śladów grobu powstańca Łabanowskiego, jako z
pierwszą spotkaliśmy się z Łucją
Bukowską (z domu Szynkowska, wiek – 75 lat) ze wsi Miedziuki, która kiedyś była mieszkanką wsi Meszluki. To właśnie
panią Łucję pytaliśmy na temat
grobu pana Łabanowskiego.
Niestety, powiedziała, że nigdy
w Meszlukach nie widziała i nie
słyszała o nim, nie było tam ani
krzyża, ani pomnika upamiętniającego powstańca. Pani Łucja
pamięta tylko, że w Meszlukach
była tzw. „górka francuska”, ale
dlaczego tak ją nazywano nikt
o tym nie wiedział. Obecnie
tej górki już nie ma, została tu

kontakt z nauczycielem historii
Gimnazjum im. Stuoki-Gucewicza Jonasem Stankevičiusem,
który opowiedział nam o historii Powstania Styczniowego w
szyrwinckim kraju. Powiedział,
że w styczniu 1863 roku została
tu utworzona grupa powstańcza
powiatu wileńskiego na czele z
Kiejtgailą (Horodenskim). W
tym czasie w Szeszolskim Lesie
około wsi Kiwonie (rejon szyrwincki) założono obóz, tam
były pomieszczenia mieszkalne, obory, kuźnia. Właśnie tutaj
zbierali się powstańcy nie tylko
z Szyrwint, ale i Trok – na czele
z Feliksem Wisłouchem, który
po boju z wojskiem carskim koło
Żośli (rejon koszedarski) przeprawił się przez Wilię koło Czabiszek i po potyczce z wojskiem
carskim przybył do Kiwoń.
30 kwietnia tegoż roku powstańcy ponieśli porażkę i Feliks Wisłouch wyruszył znów do
powiatu trockiego, następnie –
do Prus. F. Wisłouch był dobrze

wykształconym i wyszkolonym
żołnierzem – miał ukończoną
Szkołę Wojenną w Italii i był
szykowany na wodza powstania.
Po odejściu Wisłoucha z rejonu szyrwinckiego, powstańcy
przyłączyli się do oddziału, który bazował się w lesie Lena. Po
przegranych bojach powstańcy
wymaszerowali do Puszczy Łabanorskiej – dowodził wówczas
nimi Ludwik Narbutt. Po pewnym czasie oddział znów wrócił
do lasu w Szeszolach. A w maju
powstańcy stoczyli bój w Szyrwintach, zniszczyli dokumenty powiatowe. Ale już w czerwcu koło Giedrojć (rej. malacki)
został rozbity ostatni oddział
powstańczy, działający na tym
terenie.
Pan Jonas przekazał nam relację nieżyjącego już nauczyciela Stanisława Daczki. Opowiadał on o niejakim miejscowym
mieszkańcu o nazwisku Daczka,
który jako osiemnastolatek brał
udział w ostatnim boju powstańczym na Ziemi Szyrwinckiej we
wsi Kiwonie. Na szczęście został żywy. Będąc już w starszym
wieku każdej niedzieli chodził
do kościoła. A po nabożeństwie
wstępował do karczmy (znajdowała się na obecnym Placu Niepodległości) i po wypiciu kilku
kielichów wkładał rogatywkę i
śpiewając polskie powstańcze
pieśni szedł do domu.
Dzięki Jonasowi Stankevičiusowi na cmentarzu w Szyrwintach odnaleźliśmy grób Mikołaja Klimaszewskiego. Do dziś
zachował się kamienny pomnik,
chociaż w ciągu minionych lat
uległ częściowemu zniszczeniu
i potrzebuje renowacji.
Na szyrwinckim cmentarzu
znajdują się również groby żołnierzy polskich z 1920 roku, a
także grób Stanisława Smoczyńskiego, sierżanta wojska polskiego. Nagrobek został odrestaurowany przez rodzinę z Polski.
Tymi grobami opiekuje się od lat
koło ZPL w Szyrwintach.
Dalej droga zaprowadziła nas do wsi Kiwonie w rejonie szyrwinckim, gdzie z okazji
150. rocznicy ostatniego starcia Powstania Styczniowego,
25 kwietnia 2013 roku został
ustawiony pomnik, na którym
widnieje napis „ZA NASZĄ I
WASZĄ WOLNOŚĆ” (w języku litewskim).
W poszukiwaniu grobu
pułkownika Bolesława Krzeczkowskiego udaliśmy się na stary cmentarz w Piplach. Po kilka
razy obejrzeliśmy groby ze starymi pomnikami, ale, niestety,
nie udało się nam go odnaleźć.
Może pomnik się zapadł, albo
krzyż jest bez napisu, trudno powiedzieć. A może grób znajduje się w kaplicy, która jest nieczynna.
Po nieudanym poszukiwaniu

udaliśmy się do sąsiedniej wsi w
nadziei uzyskania chociaż jakiejś wzmianki o powstańcach.
W pierwszym domu gospodarze nic o tym nie słyszeli, chociaż ich przodkowie żyli właśnie
w tej miejscowości. Poradzili nam
udać się do innych mieszkańców.
Pani Ona Bagdonienė (83 lata)
powiedziała, że nigdy nie słyszała o żadnym powstaniu, a tym
bardziej o konkretnym grobie,
tylko wie, że w Piplach nieopodal cmentarza, jest „Kartuvių
kalnas” („Góra szubienicy”),
na której w latach 1840 - 1863
odbywały się egzekucje nieposłusznych chłopów pańszczyźnianych. W 1994 roku na tej
górce wzniesiono dębowy krzyż.
Jego autorem jest Ipolit Użkurnys. Fakt ten potwierdziła Irena
Užkurnytė, kuzynka Ipolita. Być
może tam zostali także powieszeni powstańcy 1863 roku.
Co do grobów pułkownika
Valentina de Hauterive w Cza-
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biszkach i powstańców styczniowych w Czernicach (Juodiškai)
nie udało się nam otrzymać żadnej wiadomości. Na ten temat
rozmawialiśmy z nauczycielami
historii Almantasem Piškinisem
i miejscowym mieszkańcem, byłym nauczycielem Povilasem
Malinauskasem, którzy ciekawią się tą sprawą. Nauczycielka Irena Kaziukenaitė udowadniała, że w Czernicach nigdy nie
było starć powstańczych i nigdy
nie słyszała ona o żadnych grobach. Powiedziała nam o tym, że
są tu tylko groby rodziny Ruszczyców i dodała, że np. w rejonie koszedarskim jest wieś Juodiszki, więc może tam one są,
bo tam również trwały walki. Zaś
na miejscowym cmentarzu nie
ma śladów pochówku tych osób,
natrafiliśmy tu na groby rodziny
Piłsudskich. Nasze podróże tropem historii mamy zamiar kontynuować.
(Cdn.)
Stefania Tomaszun,
prezes Szyrwinckiego
Oddziału Rejonowego ZPL
Gabriel Tamošiūnas

Gabriel Tamošiūnas

Na tropie miejsc pamięci narodowej
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TU JEST POCHOWANY WETERAN POWSTANIA STYCZNIOWEGO

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym
urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na grudzień 2017 roku będzie trwała do
22 listopada. 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.
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„Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „Historyczne widoki
Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży polskiej, mieszkających
na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie. Przewiduje zorganizowanie wyjazdów fotograficzno-plenerowych
do zabytkowych miejsc utrwalonych przez artystę. Prace fotograficzne, które powstaną podczas plenerów
oceni jury i wybierze spośród nich 40 - 50 najlepszych (każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace). Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe. Wybrane
prace zostaną opublikowane w opracowaniu książkowo-albumowym „Napoleon Orda – wczoraj i dziś”,
które Fundacja planuje wydać w 2018 roku.
Napoleon Orda (1807-1883), polski artysta, którego pamiętamy przede wszystkim jako rysownika,
malarza, pejzażystę polskich krajobrazów historycznych, jest autorem ponad tysiąca akwareli i rysunków
przedstawiających zabytkowe miejsca na historycznych ziemiach polskich. Podczas swoich corocznych
podróży, jakie odbywał w latach 1872-1880, artysta systematycznie utrwalał architekturę i krajobrazy
terenów dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Dzisiaj rysunki te stanowią jedyne źródło
dokumentujące wygląd setek rezydencji, dworów czy kościołów, które nie przetrwały do naszych czasów.
Termin nadsyłania prac został przedłużony do 20 listopada 2017 r.
• Fotografie składać należy w formie tradycyjnej (papierowej) w formacie A4 (20x30 cm) wraz z ich
wersjami cyfrowymi, przesłanymi na adres mailowy: biuro@pol.org.pl. Przez Uczestnictwo w konkursie
rozumie się dostarczenie pracy wraz z Formularzem zgłoszenia, a w przypadku osób niepełnoletnich także z Deklaracją opiekuna. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.
• Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, data i miejsce wykonania.
• Do przesłanej fotografii powinna być dołączona reprodukcja pracy Napoleona Ordy odnoszącej się
do tego samego obiektu.
REGULAMIN konkursu, Formularz zgłoszenia uczestnika oraz Deklaracja zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji: http://pol.org.pl/2017/08/21/konkurs-fotograficzny-pt-historyczne-widokinapoleona-ordy-wczoraj-i-dzis/

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin
Leonorze TRIMAJŁOWEJ wiązankę
serdecznych życzeń: zdrowia, pogody
ducha, szczęścia rodzinnego w otoczeniu
bliskich osób oraz wszelkich łask Bożych
składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Uprzejmie zapraszamy
na uroczyste koncerty
w ramach obchodów
Święta Niepodległości RP
zespołów „Czerwieniacy”
(kier. Józef Rydzewski, Czerwone)
i „Zabielanki”
(kier. Cecylia Rogińska, Zabiele)
4 listopada – sobota
O godz. 10.00 – Koncert w sali szkolnej w Poniewieżu (ul. Parko 19).
O godz.16.00 – Koncert zespołów w Centrum
Wielokulturowym w Kiejdanach (ul. Senoji
rinka 12).
5 listopada – niedziela
O godz. 10.00 – Koncert w Centrum Różnych
Kultur w Kownie (ul. Šv. Gertrūdos 58)
Inf.: spklitwa@gmail.com; +370 68776689

Szczere wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Danisławy Wejkszy
rodzinie i bliskim
składają członkowie
Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także
koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach
gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne.
Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt lub faks 233 10 56.

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”

