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Witając Nowy – 2018 Rok

Witając Nowy – 2018 – Rok życzmy sobie, by był on hojny, zdrowy, szczęśliwy. Przyniósł każdemu spełnienie 
marzeń, pozwolił zrealizować plany i osiągnąć sukces. Niech w naszych domach, rodzinach nie zabraknie 
ciepła i miłości, zrozumienia i wzajemnego wsparcia, a każdy dzień nowego roku niesie nam satysfakcję z 
treściwie przeżytych chwil.
Życzmy sobie, byśmy jako społeczność – Polacy na Litwie – potrafili zachować jedność i solidarność. 
Miniony rok nauczył nas, że kiedy jesteśmy razem potrafimy zwyciężać. Więc niech 2018 rok przyniesie 
nam sukcesy i powody do dumy z naszych poczynań, dokonań, większych i mniejszych zwycięstw. 
Niech za progiem nowego roku pozostaną kłopoty i niepowodzenia. Wkraczajmy w Nowy Rok pełni 
optymizmu, nadziei i wiary, bo bez nich niemożliwe jest podejmowanie nowych wyzwań, budowanie 
przyszłości, osiąganie celów, które życiu każdego z nas nadają sens. 
Staropolskie życzenia do siego roku składa wszystkim Rodakom 

prezes Michał Mackiewicz oraz członkowie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie   
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HOL DOMU POLSKIEGO W WILNIE WYPEŁNILI RODACY Z CAŁEJ LITWY...

Wkroczyliśmy w znamienny rok, szczególny rok zarówno dla Litwy – państwa, którego jesteśmy obywatelami oraz 
Polski – Macierzy, z którą łączą nas więzy duchowe. Oba kraje tego roku obchodzić będą szczególną datę – setną rocznicę 
niepodległości. Zarówno Litwa jak i Polska przez 123 lata znosiły niewolę mocarstw, które podzieliły Rzeczpospolitą Obojga 
Narodów. Aż odległy i jakże znamienny rok 1918 przyniósł Litwie i Polsce upragnioną niepodległość. 16 Lutego  
i 11 Listopada są wielkim świętem naszych dwóch ojczyzn. Jako wierni i kochający je córki i synowie z godnością, wiarą  
i miłością spotykajmy te jubileusze, witając nowy – 2018 rok. Dzieląc się opłatkiem na tradycyjnym spotkaniu świątecznym 
zorganizowanym w okresie oktawy Świąt Bożego Narodzenia przez Związek Polaków na Litwie życzyliśmy sobie nawzajem, 
by był to owocny rok, niosący pokój, szczęście i dobrobyt.
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Witając Nowy – 2018 Rok

28 grudnia ubiegłego roku liczna rodzina członków Związku Polaków na Litwie oraz przyjaciół i 
sympatyków spotkała się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, by 
złożyć sobie świąteczne życzenia, w przyjacielskim, rodzinnym gronie podzielić się opłatkiem i ciesząc 
się z narodzenia Bożej Dzieciny złożyć życzenia na nowy – 2018 rok. 

Najpiękniejszymi kolędami 
witali zebranych na spotkaniu 
opłatkowym rodaków człon-
kowie zespołu The Consonan-
ce Trio wraz z solistką Katarzy-
ną Garłukiewicz z Białegostoku, 
wprowadzając obecnych w uro-
czysty, podniosły nastrój. Po tak 
wzruszającej inauguracji zabie-
rający głos prezes Związku Po-
laków na Litwie, poseł Michał 
Mackiewicz dziękował obecnym 
przedstawicielom 16 oddziałów 
łączących 254 koła Związku za 
ofiarną pracę na rzecz polsko-
ści. Witając członków Związ-
ku, gości z Macierzy, polityków, 
posłów i radnych z ramienia 
AWPL-ZChR, samorządowców, 
kierowników placówek oświato-
wych, polskich organizacji i ze-
społów oraz księży, prezes pod-
kreślił, że zebrali się tu ludzie 
zasłużeni dla „naszej wielkiej 
sprawy – nie trwania, a życia w 
polskości”.

Podsumowując obfity w wy-
darzenia mijający rok, Michał 
Mackiewicz zaznaczył, że „z 
woli Bożej urodziliśmy się Po-
lakami i musimy zarówno tu, 
na Wileńszczyźnie i dalej – na 
Żmudzi, Laudzie, czy Inflan-
tach, krzewić naszą polską kul-
turę, żyć w polskości, przeka-
zywać nasze tradycje i naszą 
mowę, działać społecznie i ro-
bić wszystko, co nam serce naka-
zuje”. Odnotował też to, że nad-
chodzący rok będzie wyjątkowy 
jako „rok stulecia odrodzonego 
Państwa Polskiego, jak i naszej 
kochanej Litwy. (…) Szczególny 

okres, kiedy możemy zatrzymać 
się, zastanowić nad życiem, war-
tościami. My, Polacy na Litwie, 
byliśmy, jesteśmy i zawsze bę-
dziemy dumni z polskości, za-
wsze będziemy pielęgnować na-
sze tradycje, święta i wiarę, a to 
spotkanie opłatkowe rodaków 
jest okazją do tego, by cieszyć 
się, że jest nas dużo, że jesteśmy 
zorganizowani, przyjaźnie na-
stawieni wobec siebie i mamy 
przyjaciół w Macierzy”. 

Prezes przywitał i zaprosił 
na scenę gości z Macierzy: wi-
cemarszałek Senatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej Marię Koc oraz 
senator Margaretę Budner, eu-
roposła, przewodniczącego Ak-
cji Wyborczej Polaków na Litwie 
– Związku Chrześcijańskich Ro-
dzin Waldemara Tomaszewskie-
go, zastępcę ambasadora RP na 
Litwie Grzegorza Poznańskiego.

Zabierając głos wicemarsza-
łek Senatu RP Maria Koc wy-
znała, że czuje się tu tak, jak-
by przyjeżdżała do najbliższych 
przyjaciół. I to im przekazywa-
ła pozdrowienia z Macierzy, 
od marszałka Senatu Stanisła-
wa Karczewskiego, od wszyst-

kich Polaków. Pani wicemar-
szałek podkreśliła, że rok 2018 
będzie wyjątkowym dla Polski, 
jako rok stulecia odzyskania nie-
podległości. „Gdyby nie ten cud, 
który wydarzył się prawie przed 
100 laty nie byłoby teraz wolnej 
Polski. (…) Ziemia Wileńska 
wniosła tak wiele do tego cudu 
odzyskania niepodległości”.

Pani Maria Koc odnotowa-
ła, że w Polsce rodacy są bardzo 
dumni z tego, że tu mieszka tak 
wielu Polaków, którzy nie rezy-
gnują z bycia nimi, a ich „pol-
skość jest żywa, żywotna i spon-

taniczna, kreatywna i po prostu 
silna”. Dziękowała za to, że „od 
pokoleń uczą swoje dzieci języka 
polskiego, polskiej historii i pol-
skich tradycji. I robią to z wybo-
ru, z potrzeby serca”. Pani wice-
marszałek podkreśliła również 
to, że „Polacy na Litwie są przy-
kładem dla wszystkich rodaków 
w Polsce, jak należy cenić te war-
tości, które czynią nas Polaka-
mi. Podziękowała Związkowi 
Polaków na Litwie za jego dzia-
łalność oraz samorządowcom i 
politykom za pracę, którą wy-
konują. Apelowała też, by jubi-
leuszowy rok 2018 wykorzystać 
do budowania dobrych, szcze-
rych i silnych relacji pomiędzy 
Polakami na całym świecie.”

Serdeczne słowa do obec-
nych kierowała również sena-
tor Margareta Budner oraz za-
stępca ambasadora RP na Litwie 
Grzegorz Poznański, składając 
życzenia obecnym także w imie-
niu ambasador Urszuli Doro-
szewskiej i wszystkich pracow-
ników Ambasady RP w Wilnie. 

Gorąco dziękował za pracę 
na rzecz polskości na całej Li-
twie społecznikom zrzeszonym 
w Związku Polaków na Litwie 
przewodniczący AWPL-ZChR, 
europoseł Waldemar Tomaszew-
ski. Przypomniał też o osiągnię-
ciach minionego roku, które 
szczególnie znamienne były w 
dziedzinie obrony naszej polskiej 
oświaty i zaowocowały 36 gimna-
zjami, co stanowi 10 proc. w skali 
Litwy, podkreślając, że „to dzięki 
szkolnictwu polskiemu zacho-
wamy naszą tożsamość narodo-
wą, kulturę i język”. Europoseł 
odnotował również ważny udział 
starosty frakcji AWPL-ZChR w 
Sejmie Litwy Rity Tamašunienė 
jako przedstawicielki Wileńsz-
czyzny w pracy Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Euro-
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NA SCENIE LAUREATKI KONKURSU „ORLE PIÓRO” WRAZ Z GOŚĆMI I PREZESEM ZPL

Paweł Stefanowicz

POPISY ZESPOŁU Z BIAŁEGOSTOKU BYŁY PIĘKNYM WIDOWISKIEM
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py i radnego samorządu rejonu 
wileńskiego Tadeusza Andrze-
jewskiego jako delegata Litwy w 
komitecie regionu. Oklaskami 
spotkała sala wyrażoną przez 
Waldemara Tomaszewskiego na-
dzieję, że już wkrótce będziemy 
mogli oglądać kilka kanałów te-
lewizyjnych z Polski (o co, m.in. 
Związek zabiega od prawie 30 
lat). 

Na spotkaniu opłatkowym 
zostali także ogłoszeni zwy-
cięzcy konkursu dla dziennika-
rzy polskich mediów na Litwie 
„Orle Pióro”, organizowanego 
przez ZPL. Pierwsze miejsce w 
tym konkursie tego roku (już 
po raz drugi) zdobyła zasłużo-
na dziennikarka prasy polskiej 
na Litwie Krystyna Adamowicz, 
która uhonorowana została na-
grodą w wysokości 1 tys. euro 
–  statuetkę „Orlego Pióra” już 
posiada.  Druga nagroda wraz ze 
statuetką „Orła” została przy-
znana autorce „Kalendarza Ro-
dziny Wileńskiej”, wieloletniej 
dziennikarce „Kuriera Wileń-
skiego”, Jadwidze Podmostko.

Wspólną modlitwę zain-
tonował oraz złożył wiernym 
życzenia z okazji Świąt Boże-

go Narodzenia i Nowego Roku 
ksiądz prałat Wojciech Górlicki, 
który wraz z księżmi Józefem 
Aszkiełowiczem, Tadeuszem 
Jasińskim i ojcem Emilianem z 
Kowna dzielili się z zebranymi 
opłatkiem. 

Serdeczne życzenia, miłe 
słowa, wspomnienia znamien-
nych wydarzeń minionego roku 
połączyły kilka setek rodaków 
w jedną rodzinę. Rodzinę, któ-
ra w minionym roku miała wie-
le powodów do radości. Pola-
cy zrzeszeni w Wędziagolskim 
Oddziale ZPL (prezes Ryszard 
Jankowski) są dumni z tego, że 
w odchodzącym roku potrafi-
li założyć przy Polskiej Biblio-
tece w Wędziagole niedzielną 
szkółkę języka polskiego, w któ-
rej dzieci poznają zarówno język 
polski, jak i podstawy wiary ka-
tolickiej. Z kolei kowieńscy Po-
lacy z Kowieńskiego Oddziału 
ZPL (prezes Franciszka Abra-
mowicz) są szczęśliwi, że świą-
tynia pw. św. Krzyża, w której 
odbywają się nabożeństwa w ję-
zyku polskim, została zwrócona 
Zakonowi Karmelitów i bardzo 
sobie cenią posługę duszpaster-
ską ojca Emiliana.

Prezes Oddziału ZPL „Lau-
da” Irena Duchowska kolejny 
rok może podsumować jako 
owocny w imprezy polskie na 
Laudzie i Żmudzi, które niestru-
dzenie organizuje we współpra-
cy z licznymi przyjaciółmi z róż-
nych regionów Polski.

Sukcesem w poznawaniu 
dziejów swojej małej ojczyzny 
może się tego roku szczycić 
Szyrwincki Oddział Rejonowy 
ZPL (prezes Stefania Toma-
szun), który został zwycięzcą 
konkursu o tej tematyce.

Wileński Oddział Miejski 
ZPL (prezes Marek Kubiak) 
kończył bieżący rok wielką ak-
cją charytatywną, którą udało 
się zrealizować dzięki wsparciu 
Ambasady RP w Wilnie, któ-
ra przekazała po raz pierwszy 
tak wysokie kwoty dla potrze-
bujących wilnian, co pozwoliło 
zakupić nie tylko paczki żyw-
nościowe, ale też sprzęt gospo-
darstwa domowego.

Liczne sukcesy twórcze od-
notowało tego roku Polskie Stu-
dio Teatralne w Wilnie (kierow-
nik Lilia Kiejzik). Pracę zespołu 
tego roku zwieńczył nie tylko 
tradycyjnie organizowany Mię-
dzynarodowy Festiwal Spotka-
nia Scen Polskich, ale też zagra-
niczne wojaże, w tym do Austrii, 
gdzie mógł dla mieszkających 
tam rodaków (którzy nieraz go-
ścili na wileńskich festiwalach) 
zaprezentować swoją twórczość.

Właśnie z tych lokalnych 
sukcesów składa się życie pol-
skiej społeczności na Litwie.

Wkraczając w jubileuszo-
wy dla naszej Macierzy rok, jako 
część polskiego narodu, uznajmy 
za drogowskaz słowa, skierowa-
ne do Polaków przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudę z okazji świąt. Życząc po-
myślności i sukcesów, prezydent 
m.in. powiedział: „Uczyńmy rok 
2018 rokiem narodowej dumy i 
poczucia obywatelskiej wspólnoty 
(…) Podczas obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości przypomnijmy i godnie 
uczcijmy wszystkich, którzy za-
służyli się dla naszej wolności. (…) 
To okazja byśmy na nowo odkryli 
wielkość naszej historii, abyśmy 
umocnili naszą narodową tożsa-
mość, dumę z niezwykłych do-
konań minionych pokoleń. (…) 
Świętujmy nasze dotychczasowe 
osiągnięcia i wspólnie pracujmy na 
nowe sukcesy. W ten wyjątkowy 
czas bądźmy razem – tu, w kraju 
oraz w gronie rodaków mieszka-
jących za granicą”.

Janina Lisiewicz
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TAK WIELU RODAKÓW PRZYBYŁO NA ŚWIĘTO, BY BYĆ RAZEM I DZIELIĆ SIĘ OPŁATKIEM
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KS. TADEUSZ JASIŃSKI WRAZ Z DZIEĆMI I NAUCZYCIELKĄ ZE SZKÓŁKI JĘZYKA POLSKIEGO W WĘDZIAGOLE
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AURA ŚWIĄT,  
CIEPŁA  
ATMOSFERA  
ZJEDNOCZYŁA 
LICZNIE ZEBRANYCH 
LAUREATÓW  
KONKURSU

Organizatorzy zaprosili lau-
reatów na uroczyste podsumo-
wanie jego wyników. Jako że czas 
sfinalizowania konkursu zbiegł 
się z oktawą Świąt Bożonarodze-
niowych, uroczystą galę zainau-
gurowano śpiewaniem kolęd. 
Zabrzmiały one w wykonaniu 
zespołu z rejonu wileńskiego, z 
Mejszagoły – „Mejszagolanka” 
(kierownik Jasia Mackiewicz). 
Zespół ten w grudniu ub.r. zo-
stał zwycięzcą wieczoru kolęd i 
pastorałek. 

Aura świąt, ciepła atmosfera 
zjednoczyła licznie zebranych 
laureatów konkursu. Organiza-
torów niezmiernie ucieszyło to, 
że tak licznie przybyli oni – za-
równo młodzież szkolna, jak i 
ludzie dorośli – by wziąć udział 
w uroczystym podsumowaniu 
sprawdzianu z wiedzy ojczy-
stych dziejów.

Zebranych powitał prezes 
Związku Polaków na Litwie, 
poseł Michał Mackiewicz. Gra-
tulował laureatom wiedzy z oj-
czystej historii i cieszył się z po-
pularności ogłoszonego przez 
Związek konkursu. 

Podsumowując wyniki mo-
gliśmy odnotować, że w tej nie-
codziennej powtórce z ojczystej 
historii wzięło udział tak licz-
ne – liczone na setki – grono 
osób zarówno z Wilna, jak też 
rejonu wileńskiego, trockiego, 
szyrwinckiego oraz solecznic-
kiego. Miło odnotować, że wiek 
uczestników oscylował od 11 do 
ponad 80 lat! Niewątpliwie jest 
to świadectwem tego, że histo-
ria potrafi zafascynować ludzi 
niezależnie od wieku. Na wiel-
ki ukłon wdzięczności za skie-
rowanie zainteresowań swoich 

uczniów ku dziejom narodu za-
sługują nauczyciele. To oni po-
trafili swoich wychowanków 
umiejętnie zachęcić do pozna-
wania przeszłości, odkrywania 
ciekawych faktów, poznawania 
wybitnych postaci, dzięki któ-
rym Polska, jako kraj, potrafi-
ła znaleźć zaszczytne miejsce w 
szeregu państw Europy i świa-

ta, dając przykład umiłowania 
wolności, ojczyzny, patrioty-
zmu, ale też służenia ludzko-
ści. Miło nam było, że wielu na-
uczycieli przybyło na uroczysty 
finał, by wraz z uczniami cieszyć 
się z ich sukcesów. 

Wśród szkół niekwestiono-
wanym liderem – według licz-
by uczestników, jak też prac 

wyróżnionych – okazało się 
Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego. Kilkunastu laureatów, 
osiem wyróżnionych prac i zdo-
bycie jednej z głównych nagród 
– to sukces gimnazjum z Nowej 
Wilejki i historyka Waldemara 
Szełkowskiego.

Należy odnotować, że 
uczniowie z Kraszewskiego 
przysłali prace w trzech kate-
goriach konkursu i piątoklasi-
sta Rafał Marcinkiewicz został 
jednym z dwóch wyróżnio-
nych w konkursie zdjęć. Cho-
ciaż uczniowie z Gimnazjum 
im. ks. Pawła Ksawerego Brzo-
stowskiego w Turgielach mogą 
się pochwalić mniej licznym 
udziałem, to również ich prace 
zostały przedstawione w trzech 
kategoriach. I jest to poniekąd 
zrozumiałe, bowiem to gimna-
zjum, znajdujące się obok histo-
rycznej Republiki Pawłowskiej 
i posiadające wspaniałe szkol-
ne muzeum, sprzyja rozwijaniu 
zainteresowań przeszłością oj-
czyzny oraz dziejami rodzinnej 
miejscowości i okolic.

Aktywnie uczestniczyli w 
konkursie również uczniowie 
z Gimnazjum im. Michała Ba-
lińskiego w Jaszunach (kilkoro 
z nich zdobyło wyróżnienia), 
którzy poznają historię wraz ze 
swoją panią Krystyną Karpicz.

Miłą niespodzianką był 
udział w konkursie uczniów 
szkół podstawowych z rejonu 
solecznickiego w Małych So-

lecznikach i Dajnowie. Uczen-
nica tej odległej od centrum 
rejonu podstawówki została po-
siadaczką jednej z głównych na-
gród. Uczniowie z Gimnazjum 
w Ejszyszkach również wzięli 
udział w konkursie i praca gim-
nazjalistki okazała się wśród 
najlepszych.

Cieszy to, że w organizowa-
nych przez Związek Polaków 
na Litwie konkursach trady-
cyjnie biorą udział uczniowie 
historyka Wiktora Łozowskie-
go z Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Wilnie i są wyróżniani. 
„Syrokomlówka” i „Konarski” 
również mogą się pochwalić za-
paleńcami, których absorbują 
dawne dzieje.

Najwięcej prac – odpo-
wiedzi na pytania – otrzy-
maliśmy w pierwszej katego-
rii konkursu. Na 15 pytań z 
różnych okresów dziejów Pol-
ski, traktujących o poszczegól-

Zwycięzcy konkursu „Znam historię Polski” uhonorowani

27 grudnia, w restauracji „Pan Tadeusz” w Domu Polskim w Wilnie podczas 
uroczystej gali zostali uhonorowani i nagrodzeni laureaci, osoby wyróżnione 
oraz zwycięzcy konkursu „Znam historię Polski”. Związek Polaków na Litwie 
ogłosił go z okazji 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 Piłsudskiego 
oraz jubileuszowego roku 100-lecia odrodzenia Państwa Polskiego.
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PODCZAS LOSOWANIA NAGRÓD
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Zwycięzcy konkursu „Znam historię Polski” uhonorowani
nych ważnych wydarzeniach i 
zjawiskach oraz mężach sta-
nu doczekaliśmy się bardzo 
różnorakie odpowiedzi. Jedni 
uczestnicy ograniczali się je-
dynie do zaznaczenia popraw-
nej odpowiedzi i lakonicznych 
komentarzy, inni zaś podawali 
wielce obszerne odpowiedzi, 
wykazując się znajomością 
szerszego kontekstu omawia-
nych wydarzeń; starannie za-
dbali o szatę graficzną swoich 
prac. I chociaż to nie mogło 
kardynalnie wpłynąć na ocenę, 
jednak takie prace czytało się 
ze szczególną przyjemnością.

Jak się okazało, największą 
pułapką dla odpowiadających 
na pytania było ostatnie z nich 
– 15, w którym należało podać, 
jakie terytorium straciła Polska 
w wyniku sowieckiej agresji w 
1939 roku. Trudności sprawi-
ło również pytanie o tym, jakie 
wyniki przyniosło Powstanie 

Styczniowe, jak to, w którym 
należało zdefiniować Legiony 
Polskie brygadiera Józefa Pił-
sudskiego. Pragniemy poinfor-
mować, że autorem pytań był 
profesor Uniwersytetu Wro-
cławskiego Julian Winnicki. 

W drugim wariancie kon-
kursu, gdzie uczestnicy mieli do 
wyboru 5 tematów, które mogli 
wybrać według upodobań i w 
dowolny sposób opracować, do-
czekaliśmy się bardzo interesu-
jących prac. Warto odnotować, 
że największą popularnością cie-
szył się trzeci temat, w którym 
należało opowiedzieć o osobie, 
która rozsławiła Polskę w świe-
cie. Brano na warsztat wybitne 
osobistości z dziedziny nauki, 
filmu, polityki, literatury. Naj-
więcej prac było o Janie Pawle II 
oraz wybitnej polskiej uczonej 
Marii Skłodowskiej - Curie. Ale 
byli też: Andrzej Wajda, Jan Ma-
tejko, Mikołaj Kopernik, Hen-

ryk Sienkiewicz…
Praca, która zdobyła jedną z 

głównych nagród była ilustracją 
4 tematu, traktującą o tym, co 
tak bardzo ważnego dali Polacy 
światu. Natomiast w pierwszym 
temacie – o mężach stanu, poli-
tykach – oczywiście dominował 
Marszalek Józef Piłsudski, do 
czego bez wątpienia przyczynił 
się jubileusz urodzin Naczelni-
ka Państwa Polskiego.

Nie może nie cieszyć fakt, 
że w konkursie wzięli udział 
ludzie, którzy od wielu, wielu 
lat uczestniczą praktycznie we 
wszystkich inicjatywach, im-
prezach, konkursach organi-
zowanych przez ZPL. Do nich 
należy pani Pelagia Jaśkiewicz 
z rejonu święciańskiego, pani 
Władysława Kursevičienė z re-
jonu elektreńskiego, pan Hen-
ryk Borkowski i pan Kazimierz 
Wołodko z rejonu wileńskiego, 
pan Edward Mackiewicz z rejo-

nu trockiego. Bardzo nam miło, 
że nasza przyjaźń z tymi osoba-
mi ciągle trwa. 

Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje praca Dariusza 
Lewickiego, w której zapre-
zentowana została niezwykła 
postać ks. prałata Karola Lu-
biańca. Postaci, która tak wie-
le potrafiła zdziałać w Wilnie 
na rzecz opieki i kształcenia 
sierot i dzieci z ubogich ro-
dzin oraz kształtowania pa-
triotycznych postaw miejsco-
wej ludności; przyczyniła się 
do powstania w Wilnie towa-
rzystwa dobroczynnego „Dom 
Serca Jezusowego”; pomysło-
dawcy wzniesienia w Wilnie 
kościoła Najświętszego Serca 
Jezusowego na Pohulance we-
dług projektu Antoniego Wi-
wulskiego. 

Podczas uroczystej gali zo-
stały ogłoszone nazwiska auto-
rów wyróżnionych prac. Są to:

1. Agnieszka Naniewicz, 
2. Dominik Szełkowski, 3. Pa-
weł Grygorowicz, 4. Agnieszka 
Rawdo, 5. Daniel Wiszniak, 6. 

Paulina Pieszko, 7. Agata Bru-
zgul, 8. Edward Mackiewicz, 9. 
Barbara Dajnowicz, 10. Gabrie-
la Andruszkiewicz, 11. Marcin 
Goroszenko, 12. Henryk Wi-
śniewski, 13. Agnieszka Len-
kiewicz, 14. Barbara Subacz, 
15. Agnieszka Bogdziewicz, 
16. Stefania Tomaszun, 17. 
Daniel Masalski, 18. Henryk 
Borkowski, 19. Agata Dołżko-
wa, 20. Ryszard Błaszkiewicz, 
21. Greta Butkiewicz, 22. Do-
rota Sinkiewicz, 23. Sebastian 
Salwiński, 24. Katarzyna Bog-
dziewicz, 25. Alina Turkot, 26. 
Dariusz Lewicki, 27. Rafał Ba-
ranowski, 28. Rafał Marcinkie-
wicz. 

Zarówno laureaci jak i wy-
różnieni po wylosowaniu nu-
merków mogli odebrać książki 
oraz nagrody rzeczowe w po-
staci sprzętu RTV.

Nagrody specjalne: tele-
wizory, tablet, magnetofon 
otrzymali zwycięzcy konkur-
su: Dariusz Lewicki z Wilna; 
Dorota Sinkiewicz – uczenni-
ca Dajnowskiej Szkoły Podsta-
wowej; Katarzyna Bogdziewicz 
– uczennica Gimnazjum w Ej-
szyszkach; Greta Butkiewicz z 
Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego w Wilnie oraz Sebastian 
Salwiński z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wilnie. Gra-
tulujemy.

Po uroczystym ogłoszeniu 
nazwisk osób wyróżnionych i 
wręczeniu nagród na zebranych 
czekał poczęstunek i słuchanie 
kolęd oraz oglądanie filmów, 
nakręconych przez Związek Po-
laków na Litwie.

Pragniemy jeszcze raz po-
dziękować wszystkim uczest-
nikom konkursu i jego sym-
patykom. Szczególne słowa 
kierujemy pod adresem naszego 
partnera w tej imprezie – Fun-
dacji „Oświata polska za grani-
cą”, która wsparła ją finansowo 
ze środków w ramach sprawo-
wania opieki Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą. 

Janina Lisiewicz

Modliliśmy się i radośnie śpiewaliśmy
Wczesnym rankiem, w dniu 

Bożego Narodzenia, po spo-
kojnej i skromnej Wigilii, wę-
dziagolanie śpieszyli na pierw-
szą Mszę św. Tu rozpoczyna się 
prawdziwe święto. Oddać cześć 
nowonarodzonemu Jezusowi, 
spotkać się z parafianami do ko-
ścioła śpieszyli również ucznio-
wie niedzielnej szkółki języka 
polskiego wraz ze swoją na-
uczycielką Leonią Piotrowską. 
Przynieśli oni pozostałe po wie-
czerzy wigilijnej opłatki i trady-
cyjnie dzielili się nimi z ludźmi 
w kościele. Wszyscy życzyli so-
bie nawzajem Bożego błogosła-
wieństwa i powodzenia w nad-

chodzącym roku.
Stojąc przy żłóbku ucznio-

wie po polsku odmówili „Ojcze 
nasz” i oddali hołd nowonaro-
dzonej Światłości, zaśpiewali 
polską kolędę „Lulajże, Jezu-
niu”. Pierwszą bożonarodzenio-
wą Mszę św. w języku polskim 
odprawił proboszcz wędzia-
golski, ksiądz i poeta Skaidrius 
Kandratavičius. Podczas świą-
tecznej liturgii śpiewali Pola-
cy - chórzyści wędziagolskiego 
kościoła pw. św. Trójcy, poma-
gali im uczniowie niedzielnej 
szkółki języka polskiego, a ko-
lędę „Cicha noc” uczniowie za-
śpiewali samodzielnie. 

Wędziagolan, którzy tego ran-
ka przyszli do kościoła, spotka-
ła podwójna radość i podwójne 
święto: cieszyli się z nowonaro-
dzonego Jezusa i znajdującej się w 
kościele młodzieży, która modliła 
się i śpiewała pieśni bożonarodze-
niowe. Wydaje się, że tu się rodzą 
cuda, niech nawet małe: nowo-
narodzonego Odkupiciela świa-
ta witają uczniowie, poszukujący 
osobistego kontaktu z Bogiem, z 
kościołem, z językiem. Dziękuję 
za takie doznanie.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 
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SALĘ „PANA TADEUSZA” WYPEŁNILI LAUREACI KONKURSU
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Miniony grudzień zaowoco-
wał interesującymi inicjatywami 
i imprezami skierowanymi do 
uczniów, których organizatorem 
było Stowarzyszenie Techników 
i Inżynierów Polskich na Litwie 
(STIP) przy współudziale Am-
basady Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Wilnie. W dniach 16-
17 grudnia młodzież szkolna 
miała wycieczkę do Warszawy, 
zaś 20 grudnia w Gimnazjum 
Inżynieryjnym im. Joachima Le-
lewela odbył się konkurs wiedzy 
pt. „Chcę zostać inżynierem”. 
O tych wydarzeniach opowiada 
prezes STIP Robert Niewia-
domski.

W wycieczce do Warszawy 

wzięło udział 30 uczniów wraz z 
opiekunami, w większości z klas 
8-10 z „Lelewela”, „Syrokomli”, 
„Jana Pawła II” i „Konarskiego”. 
Pierwszego dnia pobytu w sto-
licy Polski odwiedziliśmy Cen-
trum Nauki Kopernik. W tym 
niezwykłym ośrodku nauki ba-
wiliśmy się wspaniale wykonu-
jąc setki eksperymentów z dzie-
dziny fizyki, chemii i biologii. 
Spędziliśmy tam ponad 4 go-
dziny, zaś następnego dnia od-
wiedziliśmy planetarium w tym 
Centrum. Byliśmy pod ogrom-
nym wrażeniem, młodzież wy-
kazała ogromne zaciekawienie 
tematem. Poznawcza wypra-
wa do Warszawy była dobrym 

wstępem do przygotowania się 
do konkursu „Chcę zostać in-
żynierem”.

20 grudnia ub.r. do Gim-
nazjum im. Joachima Lelewela 
przybyło 22 uczniów z różnych 
szkół Wilna oraz przedstawicie-
le STIP wraz z utworzoną czte-
roosobową komisją jurorów.

Uczestnicy konkursu otrzy-
mali karty z dwudziestoma pyta-
niami. Na odpowiedź na każde z 
pytań uczniowie mieli jedną mi-
nutę. Po upływie 25 minut prace 
znalazły się na stole jurorów. W 
składzie komisji sprawdzającej 
byli: Robert Niewiadomski, Sta-
nisław Olszewski, Henryk Fal-
kowski, Marian Żurowicz. W 

czasie sprawdzania prac człon-
kowie STIP dr Jerzy Zaranka i 
dr Jan Matijoszus opowiadali 
dzieciom o różnych aspektach 
zawodu inżyniera, wyświetlali 
ciekawe filmy. 

Po sprawdzeniu prac uczest-
nicy konkursu zostali uhono-
rowani Dyplomami Uznania, 
ogłoszono też laureatów – zo-
stali nimi autorzy trzech najlep-
szych prac. III miejsce przyznano 
uczennicy II kl. gim. Gimnazjum 
im. Jana Pawła II Agacie Bruzgul; 
II miejsce zdobył uczeń I kl. gim. 
Gimnazjum im. Joachima Lele-
wela Dominik Gasperowicz, zaś I 
– uczeń I kl. gim. Gimnazjum im. 
Wł. Syrokomli Denis Gotowski.

Uczniowie zechcieli się po-
dzielić swymi wrażeniami o gru-
dniowych imprezach propagu-
jących zawód inżyniera. Oto ich 
wypowiedzi. 

Justyna Mieszkuniec, kla-
sa VIII c

„Konkurs „Chcę zostać in-
żynierem” bardzo mi się spodo-
bał. Były pytania z różnych 
dziedzin: od matematyki aż do 
historii. Niektóre nie były trud-
ne, ale czas był ograniczony i 
łatwo było się pomylić. Musie-
liśmy więc myśleć błyskawicz-
nie. Uważam, że ten konkurs, 
to dobra możliwość sprawdze-
nia swojej wiedzy”.

Magda Tučkutė, klasa 
VIIIa

„Konkurs „Chcę zostać inży-
nierem” bardzo mi się spodobał 
i dostarczył wielu pozytywnych 
wrażeń. Pytania były bardzo cie-
kawe, wymagały logicznego my-
ślenia, a odpowiedzi na niektóre 
z nich były wręcz zaskakujące. 
Dowiedziałam się wiele nowego. 
Mam nadzieję, że w następnym 
roku również taki konkurs się 
odbędzie. Chętnie wezmę w nim 
udział, a w przyszłości być może 
zostanę inżynierem”.

Kamila Rynkun, klasa 
VIIIa

„Konkurs „Chcę zostać inży-
nierem” był naprawdę bardzo cie-
kawy. Musieliśmy odpowiedzieć 
na szereg interesujących pytań, 
a czas na odpowiedzi był bardzo 
ograniczony. Potrzebny więc był 
zdrowy rozsądek. Myślę, że ta-
kie konkursy mobilizują do do-
skonalenia się w danej dziedzinie. 
Zdobyłam nowe doświadczenia i 
chciałam serdecznie podziękować 
organizatorom za tak wspaniały, 
świetnie zorganizowany konkurs. 
Zostały bardzo miłe wrażenia”.

Stanisław Olszewski, 
członek STIP

Poznać zawód inżyniera

21 grudnia w auli Świę-
ciańskiego Progimnazjum 
odbyła się bożonarodzenio-

wa zabawa przy choince. Świą-
teczny program przygotowa-
li uczniowie szkółki języka 

polskiego, którą pod opieką 
Związku Polaków na Litwie 
prowadzi nauczycielka Ariad-

na Stefańska.
Uczniowie przedstawi-

li zebranym skecz oparty na 

piosenkach ludowych, które 
zostały interesująco, twórczo 
zinterpretowane. Kierownik 
szkółki stara się zaciekawić 
dzieci i młodzież językiem 
polskim i w nietradycyjny spo-
sób prowadzić jego nauczanie, 
łącząc elementy gry, zabawy, 
twórczości. To pomaga łatwiej 
zaprzyjaźnić się z językiem i 
poznać go. A znajomość języ-
ków dziś – w otwartym świe-
cie, jest jak najbardziej pożą-
dana.

Działalność szkółki języka 
polskiego i pracę jej kierow-
niczki wspiera dyrektor pro-
gimnazjum Jurij Siemaszko, 
który też chętnie przychodzi 
na imprezy tu organizowane. 
Tak też było podczas świątecz-
nej zabawy, kiedy wśród go-
ści był zarówno dyrektor, jak 
i prezes koła ZPL w Święcia-
nach Sławomir Alancewicz. 

Walery Jemieljanow

Święta w szkółce języka polskiego w Święcianach
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Po raz kolejny najstarszy 
Polski Zespół Artystyczny 
Pieśni i Tańca „Wilia” bawił 
i wzruszał widza na tradycyj-
nym noworocznym koncercie. 
Od 30 lat z „Wilią” żegnamy 
stary rok i witamy nowy w pod-
niosłym nastroju – wśród ro-
daków, przyjaciół, miłośników 
ojczystej kultury. 

Podziwiając na scenie wspa-
niały zespół, spotykając okla-
skami jego popisy łączymy się 
my – widownia i oni – artyści 
w jedną całość i jesteśmy dum-
ni, że te rytmy, tańce, piosenki, 
które tworzą naszą kulturę na-
rodową potrafiliśmy zachować, 
cenić i prezentować.

Żywotność naszej kultu-
ry dowodzi to, że wciąż nowe 
pokolenia młodych ludzi zasi-
lają zespół i godnie kontynu-
ują tradycje „Wilii”, która po-
wstała w jakże niełatwych dla 
nas, Polaków na Wileńszczyź-
nie, latach 50. Okresie, kiedy 
po powojennym przesunię-
ciu granic i wędrówce ludów, 
jako społeczność musieliśmy 
tu, na ojczystej ziemi, odbu-
dowywać swoją kulturę, tra-
dycje, utrwalać tożsamość. I to 
nam się udało – dziś możemy 
z dumą to stwierdzić i złożyć 
głęboki ukłon tym, co w ciągu 
ponad 70 powojennych lat na 
to pracowali.

30 grudnia „Wilia” dała na 
scenie Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie dwa parugodzinne 
koncerty przy szczelnie wypeł-
nionej przez publiczność sali. I 
to było, jak zaznaczyła witając 
widzów prowadząca Agniesz-
ka Skinder „największe święto, 

największy prezent noworocz-
ny” dla artystów.

A dla widzów była prawdzi-
wa uczta duchowa – od pierw-
szych dźwięków poloneza aż 
po ostatnie słowa ludowej pio-
senki.

W noworocznym koncercie 
rytmy polonezów i mazurów 
zostały dopełnione pięknymi 
polskimi kolędami, zaś drugą 
część tworzyły tańce i piosen-
ki ludowe.

Widzowie mieli okazję po-
dziwiać dostojnie odtańczo-
ny polonez, którego muzykę 
sprezentował zespołowi kom-
pozytor Marian Waśkiewicz, 
którego łączą z Wileńszczyzną 
więzy emocjonalne. A nowe 
układy opracowała choreograf 
zespołu Marzena Suchocka.

Nie tylko doskonałym śpie-
wem, ale też interesującymi 
układami zachwycił chór. Li-
czący prawie setkę osób ze-

spół, który tworzą podstawowe 
i młodzieżowe składy tanecz-
ne oraz chóry, zaprezentował 
imponujące widowisko. Pięk-
ne stroje, do perfekcji dopro-
wadzone układy taneczne i 
profesjonalny śpiew, werwa i 
uśmiechy na twarzach zespola-
ków (pomimo tak dużego wy-
siłku) niezmiernie cieszyły oko 
i ucho widowni, która rzęsisty-
mi oklaskami nagradzała popi-
sy artystów, wśród których byli 

też doskonali soliści: Krystyna 
Malinowska, Elżbieta Jurgiele-
wicz, Ilona Maszkiewicz, Ewa 
Grodz, Andrzej Iwaszko, An-
drzej Malinowski, Ewa Jurgie-
lewicz, Ewelina Brasel, Paulina 
Jurkiewicz, Honorata Markie-
wicz, Mirosław Marszewski, 
Aleksander Sudujko, Tomasz 
Chszczanowicz i Łukasz Ka-
miński. 

Ten wspaniały noworocz-
ny koncert został przygo-
towany przez kierowniczkę 
zespołu, dyrektora organiza-
cyjnego i chórmistrzynię Re-
natę Brasel, choreograf ze-
społu Marzenę Suchocką oraz 
kierowniczkę dziecięcej gru-
py tanecznej Beatę Bużyńską. 
To im widownia dziękowała 
okrzykami „brawo” i wiązan-
kami kwiatów.

Z kolei zespół składał wy-
razy podziękowania sponso-
rom i przyjaciołom, bez któ-
rych wielki sukces zespołu nie 
mógłby dojść do skutku. Za 
wsparcie finansowe dziękowa-
no Stowarzyszeniu „Wspólno-
ta Polska” i Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, które 
wspierają zespół w ramach re-
alizacji projektu opieki Senatu 
RP nad Polonią i Polakami za 
granicą, samorządowi Wilna, 
Departamentowi Mniejszości 
Narodowych; za użyczenie 
sal do przeprowadzania prób 
– Domowi Polskiemu w Wil-
nie oraz administracji szkół w 
Lazdynai, im. Sz. Konarskiego 
oraz Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Wilnie. 

Wypada życzyć, by w no-
wym roku nie zabrakło nam 
tak samo barwnych spotkań z 
twórczością „Wilii”.

Janina Lisiewicz

„Wilia” – wspaniała i wzruszająca
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TAK PIĘKNIE PREZENTOWALI SIĘ TANCERZE W POLONEZIE
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CHÓR MIAŁ DLA WIDZÓW WIELE NIESPODZIANEK
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„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Z okazji Pięknych Jubileuszy 70-lecia słuchaczkom Polskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku Stanisławie MOLIENĖ, Halinie NIKIPIROWICZ i 
Magdalenie DZIKIEWICZ najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdro-
wia i niegasnącej aktywności na długie lata, dni pełnych słońca i ra-
dości, miłości i szacunku od najbliższych oraz stałej opieki Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej

składają członkowie koła ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu Wiesławowi  PIĄTKOWI  życzymy być 
w zdrowiu, rodzinnego szczęścia, nadal aktywnej społecznej działal-
ności i jak najwięcej radosnych dni w życiu

Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Techników i Inżynierów  
Polskich na Litwie

Nauczycielka muzyki udziela lekcji gry na 
fortepianie, przygotowuje dzieci do szkoły 
muzycznej. Tel. 861 401 686.

W dniach 27 – 30 grudnia 
Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska" w Ostródzie gościł 
grupę nauczycieli z Litwy i Bia-
łorusi. Zaproszeni nauczycie-
le odbyli tam staż metodyczny, 
który był prowadzony przez dr 
hab. Honoratę Cybulę – profe-
sor UWM z wydziału sztuki.

Uczestnicy stażu na zaję-
ciach z niezrównaną Panią Pro-
fesor Honoratą Cybulą mieli 
niepowtarzalną okazję poznać 
tajniki pracy z chórami osób do-
rosłych oraz dzieci. W warszta-
tach brał udział również chór 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Armii Krajowej w Ostródzie, 
który był ogromnym wspar-
ciem w pracy nad doskonale-
niem warsztatu nauczycieli. 
Trzydniową wytężoną pracę za-
kończył wspólny koncert kolęd 
śpiewanych przez nauczycieli 
z Litwy i Białorusi oraz dzie-
ci z chóru Szkoły Podstawowej 

nr 1. Odbył się on w kościele 
pw. św. Hiacynty i Franciszka 
w Ostródzie.

W imieniu swoim oraz in-
nych uczestników stażu pragnę 
złożyć serdeczne podziękowa-
nia organizatorowi warsztatów 
Stowarzyszeniu „Wspólnota 
Polska" Oddział w Ostródzie, 
a szczególnie Panu Prezesowi 
Dariuszowi Piotrowi Bonisław-
skiemu. Pan Prezes Dariusz 
Bonisławski  nam – nauczycie-
lom spoza granic Polski zawsze 
służy pomocną dłonią i wspar-
ciem w organizowaniu różno-
rodnych polonijnych przedsię-
wzięć w naszych krajach.

Na osobne podziękowania 
zasługuje również wspaniała 
Pani Profesor Honorata Cy-
bula. Ogromna pracowitość i 
oddanie Pani Profesor zaowo-
cowały wyniesioną przez nas 
nową wiedzą, którą wykorzy-
stamy w pracy ze swoimi chó-
rami i uczniami. 

Pragnę również ogrom-
nie podziękować dyrektoro-
wi Domu Polonii w Ostródzie 
Pani Małgorzacie Czeczora, 
dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Armii Krajowej 
w Ostródzie Pani Agnieszce 
Jankowskiej oraz Pani Rena-
cie Dziemiańczuk za szybkie 
zorganizowanie zdolnej grupy 
śpiewaczej.

Na zakończenie korzystając 
z okazji życzę wszystkim organi-
zatorom oraz uczestnikom sta-
żu szczęśliwego Nowego Roku, 
wielu udanych wspólnych in-
tegracyjnych projektów w pra-
cy zawodowej oraz spełnienia 
tych nawet najskrytszych ma-
rzeń. Łączy nas tradycja, język 
polski i Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska". 

Janina Stupienko,
nauczycielka muzyki 

Gimnazjum im. J.I.Kraszew-
skiego w Wilnie

Warsztaty w Ostródzie

RODZINNE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW STAŻU 


