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RADA ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
UCHWAŁA NR R-1/2018
W SPRAWIE ZWOŁANIA 15. ZJAZDU
ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
Wilno, 29 stycznia 2018 r.
Rada Związku Polaków na Litwie, kierując się art. 2.82. ust. 1 Kodeksu Cywilnego
Republiki Litewskiej, art. 7 Ustawy o asocjacjach,
art. 9 ust. 3, ust. 7, art. 14 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 1, 2 Statutu ZPL, uchwala, co następuje:
1. Zwołać zjazd Związku Polaków na Litwie 26 maja 2018 r. w
Domu Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76.
1.1. Rejestrację delegatów rozpocząć o godz. 10:00.
1.2. Rejestrację delegatów zakończyć o godz. 11:00.
1.3. Obrady rozpocząć o godz. 11:10.
2. Ustalić termin zebrań sprawozdawczo-wyborczych:
2.1. zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach ZPL powinny się odbyć w terminie do 15 kwietnia 2018 r.;
2.2. konferencje sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach ZPL
powinny się odbyć w terminie do 15 maja 2018 r.
3. Ustalić, że delegatów na 15. zjazd ZPL wybierają koła powołane do dnia przyjęcia uchwały o zwołaniu zjazdu.
4. Ustalić przedstawicielstwo na 15. zjeździe ZPL z liczby członków
zarejestrowanych kół do dnia przyjęcia uchwały o zwołaniu zjazdu:

4.1. koło ZPL niezależnie od liczebności wybiera 1 delegata;
4.2. koło liczące 30 osób i więcej wybiera kolejnych delegatów
od 30 członków ZPL;
4.3. osoby wybrane na 14. zjeździe ZPL do Rady ZPL, Komisji
Rewizyjnej, Komisji Statutowej są delegatami na 15. zjazd ZPL.
5. Ustalić tryb formowania Rady ZPL:
5.1. konferencja oddziału typuje do Rady 1 kandydata od 500
członków;
5.2. oddział liczący mniej niż 500 osób na swej konferencji sprawozdawczo-wyborczej typuje 1 kandydata do Rady.
6. Zobowiązać prezesów oddziałów i kół ZPL do przedłożenia
w biurze Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie kopii
protokołów zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych w
ciągu 5 dni po ich odbyciu.
Prezes ZPL Michał Mackiewicz

Odbyło się posiedzenie Rady
Związku Polaków na Litwie
W poniedziałek, 29 stycznia, w Wilnie odbyło się posiedzenie Rady Związku Polaków na Litwie. Podstawową
kwestią, jaką miała omówić Rada, było przyjęcie Uchwały o zwołaniu kolejnego, 15. zjazdu Związku Polaków na
Litwie. Trzyletnia kadencja obecnych struktur zarządzających Związkiem kończy się w maju br.
Członkowie Rady po dyskusji nad projektem Uchwały,
jednogłośnie głosowali za przyjęciem powyżej zamieszczonej Uchwały.
Na posiedzeniu omówiono też sprawę zorganizowania
tego roku polskiej parady w Wilnie. Członkowie Rady byli
jednomyślni w tej kwestii, by tego roku – jubileuszowego
dla Litwy i Polski – obchodzących 100-lecie odzyskania
niepodległości pochód się odbył tradycyjnie w pierwszych dniach maja – świętując Światowy Dzień Polonii i
Polaków za Granicą, Dzień Flagi RP, Święto Konstytucji
3 Maja. Ustalono, że przemarsz odbędzie się w sobotę,
5 maja. Zarząd Główny ZPL ma powołać komitet organizacyjny polskiego święta, który zadba o przeprowadzenie
parady. Organizatorzy nawołują rodaków do aktywnego
udziału w święcie i proszą o nieorganizowanie tego dnia
innych imprez.
Podczas posiedzenia Rady zostały też omówione inne bieżące sprawy.

Prestiżowa nagroda dla „Wilii”
PODCZAS CEREMONII NAGRADZANIA

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca
„Wilia” (kierownik artystyczny Renata Brasel) został uhonorowany prestiżową nagrodą
Wilna – statuetką św. Krzysztofa. Nagroda ta
jest przyznawana dla wybitnych osobowości i
zespołów w dziedzinie kultury, sportu, nauki
i biznesu. Polski zespół został wyróżniony w
kategorii „Za pielęgnowanie tradycji i więzi
społecznych”. Działająca od 63 lat „Wilia”

stała się ambasadorem polskiej kultury narodowej, polskiego folkloru. To tu kształtowali
się prawdziwi zapaleńcy, dla których polski
taniec i piosenka, tradycje stały się wartością, którą skutecznie potrafili przekazywać
kolejnym pokoleniom. Statuetkę św. Krzysztofa z rąk mera Wilna Remigijusa Šimašiusa
odebrali wiliowcy Marta Chmielewska i Łukasz Kamiński.
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Studia w Polsce
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ofertą studiów w Polsce (absolwenci szkół polskich, studenci i in.), adresowaną do osób narodowości polskiej, na spotkanie
z przedstawicielami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz wybranych uczelni
polskich, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. w godz. 15.00-16.00 w Domu Kultury Polskiej
(sala duża).
W czasie spotkania będą mieli Państwo okazję zapoznać się z aktualnymi zasadami naboru na programy stypendialne przeznaczone dla osób narodowości polskiej, a także zapoznać
się z ofertami poszczególnych uczelni. Poniżej przedstawiamy program spotkania organizowanego przez Ambasadę RP w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
Program spotkania
Termin: 8 lutego (czwartek) w godz. 15.00-16.00
Przewidywana formuła spotkania:
• przedstawienie uczestników spotkania, prezentacja NAWA – możliwości stypendialne
dla Polonii i Polaków za granicą (ok. 10 min);
• prezentacje uczelni: Projekt Study in Poznan, Uniwersytet Jagielloński, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
• sesja Q&A (ok. 10 min);
• networking z udziałem przedstawicieli uczelni polskich, podczas którego uczestnicy
spotkania będą mogli bezpośrednio porozmawiać z przedstawicielami wybranych uczelni
polskich na temat konkretnej oferty edukacyjnej – ok. 15 min.
Uczestnicy: maturzyści polskiego pochodzenia zainteresowani podjęciem studiów na polskich uczelniach (w tym ze stypendium Rządu Polskiego), studenci i absolwenci Wileńskiej
Filii Uniwersytetu w Białymstoku, którzy mogą być zainteresowani studiami magisterskimi
lub innymi studiami w Polsce.

Zakończenie oktawy
bożonarodzeniowej
na Kowieńszczyźnie
Sobotni poranek zgromadził kowieńskich Polaków
przy kościele karmelickim
pw. św. Krzyża. Zebrali się tu,
by udać się w gościnę do rodaków z koncertami kolęd oraz
modlitwą w ojczystym języku.
Pierwszym przystankiem był
kościół pw. św. Józefa w Kiejdanach. Warto odnotować, że
kiedyś był to kościół należący do karmelitów. Tej soboty
księża Władysław Bojko – ojciec Emilian oraz brat kapucyn Piotr Komorniczak odprawili tu Mszę św. głosząc słowo
Boże w ojczystym języku polskim. W liturgii wziął udział
chór kościelny z parafii św.
Krzyża w Kownie wraz z organistką Virginiją Bivainienė.

Ryszard Jankowski

Wędziagolanie uczcili
155. rocznicę Powstania Styczniowego

PODCZAS ZWIEDZANIA MUZEUM POWSTANIA STYCZNIOWEGO W PODBRZEZIU

W roku jubileuszowych obchodów stulecia Polski i Litwy, w dniach 2021 stycznia, uroczyście świętowaliśmy również 155. rocznicę Powstania
Styczniowego 1863 roku, które miało miejsce również w naszych okolicach
i zostawiło wielki odgłos patriotyczny. Stąd pochodzą przywódcy powstania,
tu odbywały się powstańcze walki, są powstańcze mogiły i pomniki oraz
spalone wsie. W miejscowych kościołach modlili się uczestnicy powstania,
zachowały się również dzwony z tamtego okresu, które nawoływały lud do
walki...
DZIEŃ PIERWSZY:
PODBRZEZIE – ŚWIĘTOBROŚĆ – WĘDZIAGOŁA
Chłodnym rankiem 20 stycznia w Wędziagole, przy kościele pw. św. Trójcy, zatrzymał się
autokar z uczestnikami marszu „Za wolność naszą i waszą”
– młodzieżą z Wileńszczyzny,
harcerzami Wileńskiego Hufca
Maryi im. Pani Ostrobramskiej

na czele z księdzem hm. Dariuszem Stańczykiem. Do nich
dołączyli uczniowie niedzielnej szkółki języka polskiego w
Wędziagole z nauczycielką Leonią Piotrowską oraz inni wędziagolanie. Autokar ruszył w
kierunku północno-zachodnim
– do kolebki Powstania 1863 w
naszej krainie – Podbrzezia. Tu
przed 155 laty jeden z dowód-

ców powstania, ksiądz Antoni
Mackiewicz, zebrał duży oddział uzbrojonych mężczyzn i
stanął na jego czele.
Przybywając do zaśnieżonego i zimowego Podbrzezia,
uczestnicy marszu „Za wolność naszą i waszą” – młodzież
z Wileńszczyzny i Wędziagoły,
tchnęła w tę miejscowość młodzieńczą energią.

Stojąc w uroczystym szeregu, młodzież oddała hołd pamięci uczestników powstania.
Po krótkiej rozgrzewce wyruszono w stronę Muzeum Powstania 1863 roku. Uczestnicy marszu obejrzeli ekspozycję
broni i dokumentów, wysłuchali opowiadania o historycznych
wydarzeniach, które tu się odbywały przed 155 laty. W sali
konferencyjnej obejrzeliśmy
krótki historyczny film oraz
wystawę obrazów. Wszyscy się
cieszyli, że mieli okazję zwiedzić jedyne na Litwie Muzeum
Powstania 1863 roku.
Z muzeum zwartą kolumną uczestnicy marszu ruszyli
w stronę kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Podbrzeziu, gdzie czekali
już na nich uczestnicy marszu,
którzy dopiero co przybyli z
Polski – nasi przyjaciele: proboszcz parafii św. Stanisława w
Zbuczynie, ks. kan. Stanisław
Chodźko, mecenas Artur Tchórzewski oraz inni.
W starym podbrzeskim kościele, który był świadkiem wydarzeń z tamtego okresu, została odprawiona uroczysta
Msza św. za dusze uczestników powstania i tych, którzy
ich wspierali. Mszę św. koncelebrowali ksiądz hm. Dariusz
Stańczyk i ksiądz kan. Stanisław Chodźko. Podczas liturgii śpiewali harcerze oraz inni
uczestnicy marszu.
Po nabożeństwie odwiedziliśmy grób ojca Stanisława

Ojciec Emilian w wygłoszonym kazaniu nawiązał do tematu tak długo oczekiwanego
powrotu Zakonu Karmelitów
na Litwę. A wykonane w języku polskim kolędy przez polski zespół z Ziemi Kiejdańskiej
„Issa” oraz kowieńską „Kotwicę” przypomniały wiernym
dawne czasy, rodzinne domy, w
których piękne polskie kolędy
brzmiały w okresie bożonarodzeniowym. Kiejdańscy Polacy
zaprosili rodaków z Kowna na
herbatkę, rozmowy i, oczywiście, wspólne śpiewanie.
Po mile spędzonych chwilach w towarzyskim gronie kowieńczycy wyruszyli w dalszą
drogę, która wiodła do Łabunowa. Wybraliśmy stary trakt,

oraz oddaliśmy hołd uczestnikom powstania przy ustawionym ku ich czci kamieniu pamiątkowym, zapaliliśmy znicze
i modliliśmy się. Jeszcze długo chodziliśmy po Podbrzeziu
oglądając znajdujące się tu interesujące ekspozycje.
Po pożegnaniu Podbrzezia
uczestnicy marszu zawrócili w
kierunku północno-wschodnim
i przybyli do Świętobrości. Tu,
nie zważając na głęboki śnieg,
który okrył stary cmentarz przy
kościele Przemienienia Pańskiego, w którym w 1911 roku
został ochrzczony poeta, laureat Nagrody Nobla Czesław
Miłosz, dobrnęliśmy do grobu dziadka poety, przy którym
zapaliliśmy znicze i uczciliśmy
pamięć zmarłych.
Uczestnicy marszu stromym zboczem, ślizgając się, zeszli do Doliny Powstańców i na
cmentarz. Tu w 1863 roku odbyła się bitwa powstańców pod
dowództwem Antoniego Mackiewicza z carskim wojskiem.
Polegli powstańcy – 75 osób –
zostali tu pochowani. Betonowy pomnik, który został ustawiony ku ich czci w 1938 roku,
zachował się do dziś. Młodzież
minutą ciszy uczciła pamięć poległych, zapaliła znicze i modliła się.
O zmierzchu udaliśmy na
południe i już o zmroku przybyliśmy do Wędziagoły. Tu w
Polskiej Bibliotece (ul. Kiejdańska 26) omówiliśmy miniony dzień, mieliśmy kolację
i czas na rozrywkę, kiedy grała muzyka i brzmiały piosenki w różnych językach. Wesoło dźwięczał śmiech młodych
ludzi. I chociaż dzień był zimny, podróż długa, to jednak
nie odczuwało się zmęczenia –
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RODZINNE ZDJĘCIE „KOTWICY” I „ISSY”

że ostatnia Msza św. w języku
polskim w łabunowskim kościele była odprawiona za czasów smetonowskich. Niestety,

wszyscy byli bezgranicznie zadowoleni i szczęśliwi.
Po kolacji uczestnicy marszu „Za wolność naszą i waszą”
udali się na nocleg do wiejskiej
zagrody turystycznej „Wieloryb”, znajdującej się we wsi
Stankuny, nieopodal Ibian. Należy przypomnieć, że wieś Ibiany w 1863 roku została spalona
za aktywny udział jej mieszkańców w powstaniu. Jedni mieszkańcy zostali powieszeni, drudzy – zesłani na Syberię.

do Tomska, zmarł w dworze w
Borkach, a pochowany jest na
cmentarzu w Wędziagole.
Stojąc przy białym, drewnianym krzyżu, oddaliśmy hołd
powstańcom – braciom z rodziny Wilkiewiczów. Metalowa tabliczka na krzyżu mówi o tym,
że jeden z nich – Marcelin, został zabity we wsi Ibiany, inni
– zesłani na Syberię.
Młodzież, stojąc przy grobach rodziny Gorskich, z wielkim zainteresowaniem słuchała opowiadania o tym znanym
rodzie polskich arystokratów,
który podarował światu wielu
słynnych, zasłużonych przedstawicieli. Odznaczyli się oni
podczas organizowania Powstania 1863 roku, a także w dziedzinie nauki, literatury, sztuki.
Przy grobach rodziny Miłoszów uczestnicy marszu dowiedzieli się o pochowanym tu aktywnym uczestniku Powstania
1863 roku Arturze Miłoszu,
który był adiutantem działającego w kowieńskim powiecie
jednego z dowódców powstania – Zygmunta Sierakowskiego oraz wielce się przyczynił
do ukrywania młodzieży przed
poborem do carskiego wojska.
Uczestnicy marszu byli zdziwieni, kiedy się dowiedzieli,
że w tym starym grobie spoczywają też zwłoki jeszcze jednego przedstawiciela rodu Miłoszów. Jest to husarz, również
Artura, który z wojskiem hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza brał udział w
bitwie ze Szwedami pod Kircholmem.
Wiele jest na starym przykościelnym cmentarzu grobów
Polaków z tych stron, wszystkie trudno wymienić, którzy
bezpośrednio uczestniczyli w

DZIEŃ DRUGI:
WĘDZIAGOŁA
Wczesnym rankiem 21 stycznia
w kościele pw. św. Trójcy zbierali się uczestnicy marszu „Za
wolność naszą i waszą” oraz
miejscowi mieszkańcy. Uroczystą Mszę św. w języku polskim
w intencji powstańców 1863
roku, poległych i spoczywających w ziemi wędziagolskiej i
na dalekiej Syberii, koncelebrowali przybyli goście: ksiądz
hm. Dariusz Stańczyk, ksiądz
kan. Stanisław Chodźko oraz
proboszcz miejscowej parafii,
ksiądz i poeta Skaidrius Kandratavičius. Kazanie wygłosił ks. hm. Dariusz Stańczyk.
W liturgii Mszy św. aktywnie
uczestniczyli i śpiewali harcerze z Wileńszczyzny.
Po nabożeństwie uczestnicy marszu „Za wolność naszą
i waszą” odwiedzili groby powstańców na przykościelnym
cmentarzu.
Odwiedzono grób Aleksandra Chmielewskiego, który brał
udział w Powstaniu Listopadowym 1831 roku. Przyczynił się
on również do organizowania
Powstania 1863 roku. Piastował urząd wojewody kowieńskiego, był sądzony i zesłany

po przykrych zajściach, wywołanych kłótniach wśród wiernych przez parafian-Litwinów
modlitwa w języku polskim w
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OSTATNIA MSZA ŚW.
W JĘZYKU POLSKIM W
ŁABUNOWSKIM
KOŚCIELE BYŁA
ODPRAWIONA
ZA CZASÓW
SMETONOWSKICH
wszystkich kapłanów, którzy
pełnili posługę duszpasterską
w tej świątyni. A po nabożeństwie zebraliśmy się w siedzibie
Kowieńskiego Oddziału ZPL
na wspólne biesiadowanie i
śpiewanie kolęd wraz z „Kotwicą”. Mieliśmy też już ostatnią tego roku wizytę Świętego
Mikołaja z prezentami. Kończąc bożonarodzeniową oktawę powoli wchodzimy w okres
wyciszenia.
Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego
Oddziału ZPL

HARCERZE ODDALI HOŁD PAMIĘCI POWSTAŃCÓW NA CMENTARZU W WĘDZIAGOLE

Powstaniu 1863 roku i jeszcze więcej tych, którzy wspierali powstańców. Dlatego za
wszystkich się modlono i zapalono znicze. Młodzież miała także możliwość dotknąć
historycznego wędziagolskiego dzwonu, który od roku 1721
nawoływał mieszkańców tej
krainy do powstań i walki.
Uczestnicy marszu cieszyli się, że poznali wiele ważnych faktów historycznych.
Uszeregowani na placu przed
kościołem, udali się do ostatniego przystanku wspomnień
historycznych – krzyża upamiętniającego tragedię wsi
Ibiany – za aktywny udział w
Powstaniu 1863 roku miesz-

kańcy wsi byli okrutnie ukarani: gubernator kowieński
Murawjow przysłał wojsko,
mieszkańców zesłano na Syberię, wieś spalono i sprowadzono tu staroobrzędowców
z Rosji. Młodzież przy krzyżu zapaliła znicze i modliła
się. Uhonorowano bohaterów tamtych czasów ustawiając się parami i krocząc w rytmie poloneza przy dźwiękach
muzyki z młodzieńczym patosem centralną ulicą Wędziagoły, udając się w kierunku Polskiej Biblioteki. Tu młodzież
się posiliła przed podróżą i
urządziła wspaniałe pożegnalne święto z muzyką, śpiewem
i tańcami. Wszyscy obiecali

Ryszard Jankowski

który liczy kilkaset lat i biegnie
w malowniczej scenerii nieopodal Niewiaży. Przypominam
sobie opowiadania rodziców,

kościele już nie była możliwa.
I oto teraz zapowiedziana wizyta w parafii Opatrzności Bożej ze słowem Bożym w języku
polskim i polskimi kolędami
spotkała się z wielkim zaciekawieniem mieszkających tu
rodaków. Po tak długim czasie
w kaplicy hrabiów Zabiełów
(kościół w Łabunowie spłonął
w czasie II wojny światowej)
znów podczas liturgii słychać
było polskie słowo. Mszę św. w
intencji zmarłych, spoczywających na łabunowskim cmentarzu odprawili ojciec Emilian
i brat Piotr. Mieszkańcy Łabunowa wraz z proboszczem
ks. Skaidriusem Kandratavičiusem serdecznie dziękowali
kowieńczykom za przybycie i
zapraszali do częstszych odwiedzin.
Zadowoleni, w podniosłym
nastroju wracaliśmy do Kowna. I już następnego dnia, w
niedzielę byliśmy znów razem
na Mszy św. w kościele karmelickim pw. św. Krzyża, podczas
której modliliśmy się za dusze

www.zpl.lt

również w następnym roku
przybyć do Wędziagoły.
Za pomoc w zorganizowaniu w Wędziagole pięknego i
treściwego historycznego święta upamiętniającego 155. rocznicę Powstania Styczniowego
1863 roku „Za wolność naszą i
waszą”, wędziagolanie serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom święta, a szczególnie
naszym przyjaciołom: ks. hm.
Dariuszowi Stańczykowi, mecenasowi Arturowi Tchórzewskiemu, ks. kan. Stanisławowi
Chodźce. Boże, wynagródź im!
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Rozszerzony obraz zarysu dziejów Nowej Wilejki

NOWA WILEJKA. ROK 1939 – SZKOLENIA NA WYPADEK WOJNY

ROK 1940
11.01. Przedwojenny polski
sklep „Jutrzenka” w Nowej Wilejce został w chwili obecnej w
symbolicznej nazwie „Aušra”,
niestety, jedynie już jako apteka. „Jutrzenka” zatrudniała
22 osoby. Interesów wielkich
nie robiła, ale byli ludzie do
niej przyzwyczajeni. Tymczasem przyjechali z kooperatywy
„Ruta”, kazali się zlikwidować,
przejęli mienie i na tym miejscu
otworzyli sklep z nową nazwą.
Pracownicy zaś powiększyli grono bezrobotnych. „Żadne prośby nie pomogły, ani propozycje,
bo prosili, żeby ją przechrzcić z
„Jutrzenki” choćby na Perkuna i dać nowego zarządzającego, byle ludzie mogli choć do
wiosny przepracować. Nic nie
pomogło”. Z listu F. Hryncewiczówny do F. Bortkevičienė z
4.01.1940 r.
Ks. Sadowski polecił zebrać
z kościółka w Wielucianach
wszystkie sprzęty kościelne, bo
w dawnym zakładzie poprawczym urządzają szpital.
16.01. Pisać listy na tereny
polskie było zakazane, widocznie, by zapobiec szerzeniu się
niewygodnych wiadomości.
19.01. Niebywałe styczniowe mrozy tej zimy – 39 st. o 7.
rano sprawiają zagrożenie. W
budynku szkolnym przy ul. Kościelnej (Palydovo g.) – chłód.
Bolszewicy pozwolili mieszkańcom wyciąć na Zamkówce
w Nowej Wilejce i obok strzelnicy drzewa na opał.
11.02. Z byle powodu aresztowuje się ludzi. Do starć dochodzi nawet w kościołach. Po mszy
w niedzielę za śpiew „Boże coś
Polskę” aresztowano 14 osób:
siedzą na Łukiszkach; Szynkowski, Krysiak i Kozłowski są skazani na 5 miesięcy ciężkich robót.
Dokończenie.
Początek patrz w nr., nr. 3-4

16.02. Święto z okazji Niepodległości Litwy. Przed mszą
przed kościołem podniesiono
sztandar. Kościół zapełniony.
Ks. Dziekan miał mszę, a dyrektor gimnazjum – kazanie po
litewsku. Po mszy niezainteresowani co do pensji tłumnie
opuścili kościół. Z tej okazji odbyła się również akademia w sali
kinowej, którą zagaił burmistrz.
Sala przepełniona.
4.03. Po mszy jak zwykle
„Boże coś Polskę”, ludzi niewiele.
U Ziemnickiej w sprzedaży
są zdjęcia Nowej Wilejki fot. K.
Lelewicza. Kiermasz na Kaziuka słaby. Pani Kuster sprzedaje
swoje rzeczy i z tego żyje.
10.03. Litwini mówią: Dziwne miasto Wilno – język polski,
władza litewska, wojsko sowieckie.
12.03. Chłopcy nie mogą nosić polskich guzików i odznak
z orzełkami, bo ,,zakaz noszenia obcych mundurów”. Zarządzenie to dotkliwie godziło w znajdującą się w trudnych
warunkach ludność. Byli wojskowi, podobnie gimnazjaliści
i kolejarze nie mieli prawa pojawiać się na ulicach w dawnych
płaszczach i czapkach, a często
było to ich jedyne ubranie. Zastosowane metody okazały się
drażniące i mało skuteczne.
Zwłaszcza młodzież, na przekór
władzom, widywano w mundurach gimnazjalnych lub wojskowych, w czapkach z orzełkami.
17.03. Niedziela Palmowa.
Przed kościołem palmy, większość z nieśmiertelników, przeważają barwy żółte, zielone i
czerwone, amarantowego i białego mało.
20.03. Pomimo trudnych
czasów dzieci ze szkoły powszechnej nr 2 przystępują do
I Komunii św.
24.03. Kiedy na Wielkanoc podczas rezurekcji o 6.00,
ksiądz zaśpiewał: „Wesoły nam
dziś dzień nastał...” – ludzie zaszlochali. Procesja w kościele

odbyła się wśród płaczu. Gdy
ks. proboszcz Wł. Sadowski, wygłaszając kazanie, wspomniał
tych, którzy utracili swój dom,
nagle głos mu się załamał, odpowiedział mu wówczas głośniejszy szloch zebranych.
Zamkówka w Nowej Wilejce, podobnie zresztą jak i
góra Giedymina, służyła w
swoim czasie miejscem pamięci powstańców 1863 r., stanął
na niej upamiętniający to wydarzenie krzyż. W tym czasie,
kiedy Wilno zwrócone było dla
Litwy, częste były wypadki niszczenia po nocach niezmienionych jeszcze szyldów w języku
polskim, bądź zdzierania, nawet
z drzwi mieszkań prywatnych
tabliczek z polskimi napisami.
Prawdopodobnie takowe były
właśnie umocowane na krzyżu
w Nowej Wilejce, bo dlaczego
10 czerwca 1940 Litwini usuwają z Zamkówki ten pamiątkowy
krzyż powstańczy.
Zmiana władzy następuje 15
czerwca 1940 roku – bolszewicy
zajmują Litwę.
1.04. Z rana detonacje, bolszewicy rozbierają lód przed mostem koszarowym. Na Wilence

PRACOWNICY MAGISTRATU

kra zniosła most Żwirblański,
uszkodzony most koło masarni.
Woda pod biurem elektrowni.
14.07. Podczas wyborów w
szkole powszechnej nr 1 przy
ul. Połockiej organizowano lotną komisję, gdy dorożka zbiera
głosy chorych.
W Nowej Wilejce wieżę kościelną przerobiono na basztę.
Przeszywają tory kolejowe na
szerokie.
19.07. Ułożono z podkładów nową rampę od nas aż do
dworca.
25.07. Na torach kolejowych
– brama z flagami sowieckimi,
będzie pierwszy pociąg z Moskwy po szerokim torze. Na wiadukcie tłum, czekają na pociąg
moskiewski.
1.08. Do stojącego pociągu
na torach zeszło się dużo ciekawskich dziewczyn i dzieci.
Rosyjscy żołnierze grali, śpiewali, tańczyli – dziewczynom
podobało się. Urbanowiczówna
kwiaty przypięła bojcowi, Maryśka Zdanowiczówna dała swój
adres, Waldek Januszewski obdarowany scyzorykiem.
6.08. Burmistrzem zostaje Józef Noniewicz, mąż byłej

uczennicy Marii Leszczykówny.
7.08. Według rozporządzenia władz przesuwają zegarki
według czasu moskiewskiego.
Dla wielu trudno było do tego
się przysposobić, zostali więc nadal żyć według czasu polskiego.
1.09. Z powodu deszczu
początek roku szkolnego we
wszystkich szkołach odbywał
się na dworcu w poczekalni
III klasy. Ustawiły się w ten sposób: środek – żydowska szkoła,
Szkoła Powszechna nr 1 zajęła
prawą stronę, Szkoła Powszechna nr 2 stanęła po lewej stronie,
Gimnazjum im. św. Kazimierza
rozlokowało się w kącie po prawej stronie, w lewym kącie zaś
zmieściło się trochę rodziców.
„Jak każdy kwiat ma swój
zapach, owoc swój smak, a liść
swój wygląd, tak każdy człowiek
ma swój obowiązek, swoje własne wspomnienia i święte pamiątki” (wg M. Sopoćki). Taką
właśnie pamiątką była rocznica
wyzwolenia Wilna podczas insurekcji kościuszkowskiej 1794
roku. Nie zapomniała o niej w
1941roku i Nowa Wilejka, nawet na naszej ulicy na płocie Kamienieckich kredą został skreślony napis: „Niech żyje wolna
Polska”. Przy torze kolejowym
na betonowym stopniu od strony ulicy Połockiej (Kojelavičiaus g.) wykonany został czerwoną farbą olejną napis „Niech
żyje Rzeczpospolita Polska”.
23 kwietnia tego roku w rocznicę wyzwolenia Wilna władza
litewska umieszcza tabliczki z litewskimi nazwami ulic – na zielonym tle białe litery. Na naszym
płocie od strony Zdanowiczów
wisi „Siauroji gatvė”. Po dzisiejszej nocy zjawił się na tabliczce
orzeł biały, wyżej na płocie również biały stempel orła... Na płocie Kamienieckich to samo.
30.04. W przededniu Pierwszego Maja rozpoczął się i bolszewicki jubileusz. Na kopule
koszarowej wieczorem zapalono
czerwony lampion, a nad nim
powiewała jaskrawo czerwona
płachta. Radio z megafonem wy-
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korzystywało swą moc na całą
Nową Wilejkę.
3 Maja zaś – w kościele nabożeństwo świąteczne, gimnazjum
ma rekolekcje. Wzmocniona
ochrona policyjna i wojskowa.
Te fakty są świadkiem wspólnego współżycia w konkretnych
warunkach każdego narodu. W
Nowej Wilejce tak jest już chyba
od zawsze.
Ale w lniarni za świętowanie 3 Maja zwolniono 20 robotników.
21.05. Wczoraj wieczorem
i przez całą noc szło na zachód
wojsko bolszewickie. W Kiwiszkach pod Nową Wilejką – bolszewicy. Były kościół wojskowy
w Nowej Wilejce bolszewicy
przerabiają na klub, obok budują lotnisko.
16.06. Na górze Żwirowej
przy ul. Kościelnej stoją bolszewickie kulomioty (karabiny maszynowe).
23.06. Tabliczkę Siauroji zasmarowana na biało.
ROK 1941
5.05. W lniarni zwolniono 20
robotników za świętowanie
3 Maja.
12.06. Boże Ciało. Radio podało wiadomość o możliwości
wojny Rosji z Niemcami.
13.06. Radio TASS zaprzeczyło o możliwościach wojny. Twarze przechodniów bez uśmiechu,
zastygłe w przerażeniu. Czystka:
na dworcu inteligentna kobieta z
dziećmi i tłumokami.
Był to czas zaprzeczenia
człowieczeństwa, czas represji,
łapanek i egzekucji ulicznych,
aresztowań, tortur, transportów
do obozów koncentracyjnych i
wywózek...
ROK 1942
1.05. Żołnierze niemieccy chodzą po okolicznych wsiach i Nowej Wilejce, szukają bielizny,
koców, mebli zrabowanych w
koszarach i domach wojskowych
– zabierają to, co było polskie i
bolszewickie. Pensja zarobkowa zmniejszona do 71 marek
2 pfeningów.
3.05. Święto Królowej Pokoju. Śpiew udał się – trzej niemieccy żołnierze byli wzruszeni,
oglądali się za siebie, że tak dużo
młodzieży na mszy.
8.06. Kolejka po kartki. „Rytas” wydaje mąkę, masło, cukier,
sól, mięso; „Maistas” – chleb.
Kto silniejszy ten pierwszy. Kolejarze poskarżyli się szefowi
Niemcowi, więc ten przyszedł
sam, wyłajał Litwinów, kazał obsługiwać w pierwszą kolej kolejarzy. „Serce i wstyd wyjechały
do Anglii na urlop”.
ROK 1943
15.04. Dotarła informacja o
znalezieniu 12 tys. oficerów
polskich zamordowanych przez
bolszewików pod Smoleńskiem
(Katyń).
12.04. O godz. 20.30 warkot,
a potem alarm: sowieckie samo-

loty przeleciały nad Nową Wilejką. Latają co drugi dzień. Nastał
czas ogromnych trudności, sytuacja była trudna do opanowania.
Częstsze stawały się kradzieże w
rzeźni i fabryce. Robotnicy łamią
zamki, rozbijają drzwi i kradną
pudami słoninę i smalec.
19.04. Mleka już nie kupuję,
bo brak marek.
ROK 1944
28.02. Nadal są kartki.
30.12. Z rana wyruszam po
order na naftę. Już zmiana, zamiast 9 litrów order tylko na 8
litrów, zapłaciłam 16 rubli. Rachunek za żarówki i tytoń, zapałki i papierosy wyniósł przeszło
93 rubli. Interesanci za 2 pudełka papierosów proponowali pół
bochenka chleba, a za pikowaną
sukienkę – kawał słoniny.
***
Tak się złożyło, że wiele lat
musiały czekać przedstawione
rękopisy „Zarysu dziejów Nowej
Wilejki” i skróty pamiętników
na swego czytelnika „Naszej Gazety”, który na przeciągu pięciu
miesięcy co tydzień zachłannie
połykał drukowane na łamach tygodnika nieznane fakty o starych
dziejach, a być może poszczególnych był świadkiem naocznym,
czy też słyszał z ust osób starszych.
Lawina wydarzeń, nazwisk, spostrzeżeń… Wiele myśli i odczuć
daje się odczytać między wierszami, wydawałoby się za bardzo wyraziste i zrozumiałe by je notować.
Być może odnajdą się z czasem
kartki tych pamiętników, które
się nie zachowały, smutno, bo te
kartki są niby wydarte z życiorysu ich autora. Niestety, wydruk
ogółem 18 odcinków na łamach
„Naszej Gazety” jest już dla wielu
opóźniony, nie doczekali... Niech
więc zostaną dla młodego czytelnika jako wyraz solidarności pokoleń, jako promień wskazujący
wieczne wartości na etapie borykania się z trudnościami w dzisiejszej, jakże nieprostej codzienności. Niech zostaną wyrzutnią
myśli: „Co o nas, o naszym życiu
napiszą dla potomków, czy znajdą
w nas, w naszych czynach wsparcie, czy się zawiodą, bo może nie
tak żyliśmy...”. Wydaje się jednak,
że pozytywnym myśleniem potrafimy wiele zdziałać w przemianie swej świadomości, a w rezultacie w przemianie swych czynów i
działań. Niniejsza praca Ludwiki
Ussowicz niech będzie tym dziedzictwem, które ukształtuje pamięć w nas, a dobrze by było, gdyby jej wpływ ukształtował dobrą
pamięć i po nas. Zadbajmy o to,
bo „kto zapomni o swoich korzeniach, ten spędzi życie w cieniu
obcych drzew”.
Opracowała
Teresa Brazewicz,
prezes koła ZPL
Gimnazjum
im. J. I. Kraszewskiego
w Wilnie
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Na marginesie dyskusji
o podręcznikach dla polskich szkół
Przed tygodniem w DKP w Wilnie odbyła
się dyskusja zainicjowana przez Polski Klub
Dyskusyjny, której myśl przewodnia zawarta była
w pytaniu „Czy polscy uczniowie na Litwie będą
uczyli się z atrakcyjnych podręczników w języku
polskim na miarę XXI wieku”.
Jako prelegenci wzięli w niej
udział: prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, kierownik Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie
Edukologicznym dr Henryka Sokołowska, przedstawicielka Centrum Rozwoju Edukacji Danuta
Szejnicka oraz redaktorka w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie mieszkająca
na Litwie) Kaja Kojder.
Powodem do zadania powyższego pytania posłużyły m.in.
błędy językowe w podręcznikach
dla szkół polskich wydawanych
przez litewskie wydawnictwa na
Litwie. Wychodzić powinniśmy
z założenia, że błędów w podręcznikach być nie powinno, jest
to oczywiste. Zresztą tak samo
jak i to, że, niestety, się zdarzają. Winę za nie ponosi wydawca.
Bo to jego obowiązkiem jest dać
„produkt” odpowiedniej jakości.
O tym, że litewskie wydawnictwa po macoszemu traktują
wydawanie podręczników tłumaczonych na język polski nietrudno się przekonać nie tylko
na podstawie rażących błędów,
ale też niezgrabnego stylu, nieodpowiedniego słownictwa.
I trudno się temu dziwić, wiedząc, że rolę tłumacza, korektora, redaktora poręczają jednej (!)
osobie – tłumaczowi. Który, na
dodatek, ma bardzo mocno ograniczoną swobodę działania: np.
wymaga się dosłownego tłumaczenia przysłów, wykorzystywania niezmienionych ilustracji, co
często jest praktycznie niemożliwe i stwarza kuriozalne przypadki. Ponadto wydawnictwo (jako
posiadacz praw autorskich litewskiego wydania) samo decyduje
o wyborze autora tłumaczenia
i żadna ekspercka komisja nie
sprawdza, jak został przetłumaczony podręcznik i czy spełnia
należycie swoją rolę.
Kto jest winien w zaistnieniu takiej sytuacji? Winnych
brak. Z tej prostej przyczyny, że
zaopatrzenie szkół mniejszości
narodowych w podręczniki zostało puszczone na samopas. Już
na początku lat 90. (jak zaznaczył w swym wystąpieniu Józef
Kwiatkowski) władze oświatowe republiki postanowiły zrezygnować z wydawania tłumaczonych podręczników dla klas
starszych, mając nadzieję w ten
sposób wprowadzić do szkół
polskich litewskie podręczniki.
Jednak stanowcze protesty spo-

łeczności polskiej, których wyrazicielem była właśnie „Macierz
Szkolna”, obstawanie przy tradycyjnym modelu szkoły polskiej na Litwie (z nauczaniem
wszystkich przedmiotów w języku polskim i korzystania z podręczników w języku ojczystym)
zmusiły decydentów do zmiany
zdania, ale wcale nie zobligowały do praktycznej troski o to, by
takie podręczniki zaistniały. Do
przeznaczanej z tzw. koszyczka
ucznia kwoty na podręczniki dodano wręcz symboliczny dodatek
i to miało i ma wystarczyć nie tylko na tłumaczenia, ale też wydanie autorskich podręczników do
nauki języka polskiego.
„Macierz Szkolna”, zauważmy – organizacja społeczna, postanowiła zwrócić się do polskich
szkół i wytypować 10 podręczników do tłumaczenia (wydawnictwo nie bierze się do roboty jeżeli
nie ma zapotrzebowania na 400500 egzemplarzy). Po zebraniu
informacji w ciągu 12 lat w ten
sposób wydanych zostało 12 pozycji książkowych z 8 przedmiotów po 450 egzemplarzy.
Podkreślić należy, że „Macierz Szkolna” jest organizacją
społeczną i zarówno prowadzone przez nią badania, jak i typowanie podręczników, a także
np. zwracanie się do nauczycieli
z prośbą o tłumaczenie czy też
napisanie podręcznika jest „prywatną” prośbą i tak naprawdę
ani szkoły, ani nauczycieli do niczego nie zobowiązuje. Wykonanie lub nie wykonanie zależy od
dobrej woli drugiej strony.
Władze oświatowe Litwy całkowicie się odżegnały od troski o
podręczniki dla szkół polskich, jak
gdyby tylko czekając na okazję, by
w razie niezaradzenia w sprawie
rozwiązania problemu z podręcznikami w języku ojczystym, wprowadzić w języku litewskim.
Jak zauważono podczas dyskusji, w Polsce szkoły mniejszości narodowych (w tym, oczywiście, litewskie) mają zapewnione
nieodpłatne podręczniki. Zaś
w Republice Czeskiej nie tylko tworzeniem i tłumaczeniem
podręczników, ale też sprawami
programów nauczania, wydawania materiałów dydaktycznych,
doskonaleniem kwalifikacji nauczycieli szkół mniejszości polskiej zajmuje się powołana do
tego oddzielna instytucja (prowadzi też badania naukowe, monitoring), chociaż zarówno szkół
polskich, jak i uczniów w nich
jest tam znacznie mniej niż na

Litwie.
Na Litwie nie mamy w Ministerstwie Oświaty i Nauki, nie
mówiąc już o rejonowych jednostkach oświatowych, nie tylko działu, ale ani jednej osoby (!),
która by miała w polu widzenia
oświatę mniejszości narodowych
i mogła być zarówno koordynatorem działań, jak też służyć informacją na temat stanu, kondycji
i potrzeb oświaty w języku polskim na Litwie. O potrzebie jej
powołania przedstawiciele społeczności polskiej mówią od lat.
Niestety, bez skutku. Bo, zdaniem
decydentów, jednakowo należycie dba się o wszystkie placówki
oświatowe bez względu na to, w
jakim języku jest prowadzone nauczanie. Jak to jest na praktyce,
możemy się przekonać nie tylko
na podstawie sytuacji z podręcznikami z poszczególnych przedmiotów, ale też tłumaczeniem
zadań egzaminacyjnych, materiałów dostępnych w wydawnictwach internetowych oraz od lat
nieodnawianymi podręcznikami
zarówno dla klas początkowych,
jak i starszych z języka polskiego.
O tym, jak rozwiązać ten problem, szczególnie jeżeli chodzi o
starsze klasy, obecni na sali poloniści, jak i prelegenci byli raczej
zgodni, że należałoby sprowadzać
je z Polski. Prawda, nie jest to takie znów proste (pomijając trudności jakie mogą wyniknąć w Macierzy i kto ma za nie zapłacić),
bo jak dotychczas Ministerstwo
Oświaty i Nauki było zgodne co
do tego, że podręczniki z zagranicy sprowadzane być mogą do
nauki języka obcego. Wystąpienie do odpowiednich decydentów w tej sprawie byłoby więc najbliższym zadaniem. Kolejnym
– dostosowanie podręczników z
Macierzy do programów obowiązujących na Litwie, dopełnieniem
o tzw. treści litewskie w postaci
wydania suplementów. Wymagałoby to dość znaczącej pracy. Niestety, obecni poloniści raczej nie
czuli się na siłach, by podjąć się
pisania autorskich podręczników.
Zresztą, słusznie zauważając, że
wymaga to dziś pracy nie jednego autora, a całego zespołu. No i
odpowiedniego finansowania, by
wydać współczesny zarówno treściowo jak i wizualnie podręcznik
należy wykupić prawa autorskie.
Jakby nie były trudne rozwiązania, już dziś należy do nich się
przymierzać. A raczej trzeba było
to zrobić już „wczoraj”. Pomimo
płacenia podatków, które idą też
na oświatę, społeczność polska
na Litwie musi liczyć na własne,
społeczne siły. Miejmy nadzieję,
że duch pracy u podstaw jeszcze
żyje, chociaż minął nam z górą
jeden wiek.
Janina Lisiewicz

6

1-7 lutego 2018 r., nr 5 (1301)

www.zpl.lt

Joanna Bożerodska

W hołdzie patronowi

KONFERENCJĘ ZAGAIŁ PREZES STIP ROBERT NIEWIADOMSKI

Barbarą Aganauskienė oraz szanowni prelegenci.
O przyczynach powstańczego zrywu 1863 roku i jego skutkach na terenie Litwy mówił historyk Paweł Giedrojć. Pytania
kierowane do autora prelekcji świadczyły o tym, że wielu
przedstawicieli braci inżynierskiej pasjonuje się historią.
Z kolei kierownik katedry
politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie
doc. dr Andrzej Pukszto przybliżył zebranym postacie dwóch
przywódców Powstania Styczniowego: Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego.

Janina Lisiewicz

PAWEŁ GIEDROJĆ MÓWIŁ O POWSTANIU STYCZNIOWYM NA LITWIE

Joanna Bożerodska

Należy przyznać, że na
pierwszy rzut oka temat tegorocznej konferencji Stowarzyszenia Techników i Inżynierów
trochę zaskoczył: co historia ma
wspólnego z myślą techniczną.
Ano ma. Pierwiastek humanistyczny jest obecny w kształceniu przedstawicieli stricte
technicznych zawodów na prestiżowych uczelniach świata,
bowiem bez zrozumienia istoty duszy człowieka, mechanizmów rządzących światem wewnętrznym, trudno jest dopiąć
prawdziwych szczytów w realizowaniu myśli technicznej mającej służyć ludzkości.
Do pochylenia się nad tematem Powstania Styczniowego,
którego 155. rocznicę obchodzimy tego roku, niejako zobligował
STIP jego patron – św. Rafał – Józef Kalinowski – w 2017 r. minęła 110 rocznica jego śmierci.
Zainaugurował konferencję i serdecznie witał zebranych
prezes Stowarzyszenia Robert
Niewiadomski. Zaś koordynator programu, członek zarządu
STIP Henryk Falkowski przedstawił gości zarówno z Wilna,
jak też z Polski oraz Austrii.
Tego roku wilnianie gościli
kolegów-inżynierów w większości z branży transportowej
z Bydgoszczy, Piły, Ełku, Warszawy. Na konferencję przybyli też prezes Związku Polaków
na Litwie, poseł Michał Mackiewicz, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich
na Litwie „Macierz Szkolna”
Józef Kwiatkowski, wileńscy
przewodnicy na czele z prezes

humanistyczny nie jest obcy
inżynierom, kolejną osobą zabierającą głos sobotniego popołudnia był inżynier i poeta
Aleksander Śnieżko. Zaprezentował on kilka swoich utworów
oraz opowiedział o historii powstania tomiku „Równoległe
wszechświaty”, w którym znalazły się tłumaczenia na język
polski wierszy rodaków niepiszących po polsku. Byli wśród
nich też potomkowie zesłańców. Wzruszenie i gorące oklaski towarzyszyły deklamowanym wierszom.
Końcowym akcentem sobotniej konferencji był występ trio
znanych na Wileńszczyźnie
wykonawców i muzyków: Jasi
Mackiewicz, Ryszarda Bryżysa i Jarosława Królikowskiego.
Wykonali oni kilka piosenek
do słów Aleksandra Śnieżki,
opiewających piękno rodzinnego miasta – Wilna. Brawa
obecnych były wyrazem uznania dla wykonawców.

Joanna Bożerodska

Stowarzyszenie Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie pod patronatem św. Rafała
Kalinowskiego w minioną sobotę, 27 stycznia,
zorganizowało międzynarodową konferencję
„Styczniowe Powstanie 1863 r. 110 rocznica
śmierci św. Rafała Kalinowskiego, powstańca”,
która się odbyła w Domu Polskim w Wilnie.

Bardzo obszerny i szczegółowy wykład o przebiegu powstania na Mazowszu północno-wschodnim, a konkretnie
na Ziemi Łomżyńskiej, zaprezentował kolegom prezes zarządu Łomżyńskiej Rady Federacji NOT Bogdan Laskowski.
Zebrany przez niego materiał,
zaangażowanie badacza świadczyło o tym, że jest to temat,
któremu pan Laskowski poświęcił wiele czasu i wnikliwych dociekań. Przedstawił
bardzo dokładny obraz powstańczych walk oraz represji, jakie carat zastosował wobec uczestników i sympatyków
zrywu niepodległościowego
1863 roku.
O patronie STIP – Rafale Kalinowskim – jego latach
młodzieńczych, karierze wojskowej, udziale w Powstaniu,
doli sybiraka i posłudze zakonnika oraz drodze do świętości

mówił gość z Polski, sekretarz
generalny Polskiego Związku
Techników i Inżynierów Wiktor Piwkowski.
Zebrani mieli okazję poznać
nie tylko życiorys (Rafał Kalinowski jest urodzony w Wilnie, studia odbył na prestiżowej
petersburskiej uczelni, a żywota dokończył w Wadowicach),
ale i osobowość oraz talenty
tego nieprzeciętnego człowieka, jego postawę patriotyczną
oraz niezwykły dar spowiednika, osoby pragnącej nieść pomoc ludziom. Jak podkreślił
prelegent, był w nim pierwiastek świętości i niezwykła zdolność rozumienia innego człowieka.
Pan Piwkowski przedstawił też szerszy kontekst polskich zrywów patriotycznych
na przykładach Powstania Listopadowego, Styczniowego i
Warszawskiego. Ciekawe fakty, intrygujące wnioski złożyły
się na ten interesujący wykład.
Zgodnie z myślą przewodnią konferencji, że pierwiastek

UCZESTNICY KONFERENCJI Z UWAGĄ WYSŁUCHALI WYKŁADU O ŚW. RAFALE KALINOWSKIM
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Wspomnienia o pierwszej MB Gromnicznej

Chociaż luty jest uznawany
najzimniejszym miesiącem w
roku, a w staropolskim przysłowiu mówi się o tym, że jest groźny i srogi, i takim był tego roku,
kiedy po raz pierwszy zabrano
mnie do kościoła na Gromniczną. W mroźny poranek 2 lutego
tato powiedział mamie, by ciepło
mnie ubrała, bo pojadę razem z
nim i babcią do kościoła. Mama
i brat zostali w domu wraz z chorym dziadkiem. Babcia włożyła
kożuch, wojłoki, wełniane rękawice i zawinęła do papieru pęk
woskowych świec. Tato zaprzągł
konia, który zachował się w naszym gospodarstwie, bo ojciec
był tzw. „jedinolicznikiem”, bo
ci, którzy w latach 1949-1951,
kiedy rozpoczęła się kolektywizacja wstąpili do kołchozów,
musieli oddać własne konie do
wspólnego gospodarowania. Mój

ojciec nie złożył podpisu pod podaniem o przyjęcie do tzw. komuny, pozostawał nadal gospodarzem indywidualnym. Prawda,
drogo to go kosztowało…
Usadowiliśmy się w saniach i
pojechaliśmy do kościoła. Śniegu było powyżej kolan. Po drodze spotykaliśmy tłumy ludzi
idących na piechotę do świątyni
na Mszę św. ku czci Matki Boskiej Gromnicznej.
Tego dnia w kościołach święci się świece. Blask ich promieni rozprasza mrok nocy. Ale jest
niczym wobec tej jasności, którą przyniósł na świat Chrystus.
Poświęcone 2 lutego świece, jako
widomy znak Bożej jasności, zapalamy w trudnych chwilach. Ze
słów babci i wspomnień z dzieciństwa wiem, że zapalano je podczas burzy i stawiano w oknach,
gromnicami zażegnywano klęski

Środa Popielcowa
Pierwszy dzień Wielkiego Postu to uroczystość przede wszystkim religijna. Podniosły, smutny nastrój udzielał się każdemu
choćby przez krótki czas spędzony w kościele. W dawnych czasach w tym dniu wiernym, którzy
popełnili publiczny grzech ciężki
(na przykład zabójstwo, nierząd)
wkładano specjalne szaty pokutne. Biskup wyprowadzał ich przed
bramy kościoła. Oznaczało to wykluczenie „publicznych grzeszników” ze społeczności wiernych aż
do czasu odprawienia przez nich
pokuty.
Wszyscy wierni szli do kościoła
i klękali przed ołtarzem, aby ksiądz
posypał im głowy popiołem mówiąc:
„Z prochu powstałeś i w proch się
obrócisz” – wypowiadał kapłan
nad każdym, któremu szczypta

spopielonej palmy z Kwietnej Niedzieli osiadła szarą plamą na włosach. Symbol pokuty – szary proch
– przyjmowali na stopniach ołtarzy
królowie, książęta, wielcy panowie i
żebracy, bezdomni, trędowaci. Wobec Boga wszyscy są równi. Wobec
śmierci też.
O śledziowe łby w Popielec nie
było trudno, bo właśnie śledzie
należały do tradycyjnego pożywienia postnego, a poza nimi –
żur. Żurowi, myślę, że trzeba poświęcić trochę więcej uwagi, bo on
dawał siłę do pracy dziesiątkom
pokoleń Polaków. Gotowano go
na wiele, wiele sposobów, dzisiaj
już zapomnianych. Zupa ta zwana z łaciny glicerium, z ruskiego
kysielem, z niemieckiego żurem,
przyszła do nas z Rusi i stała się
bardzo polską potrawą. Polska za-

gradowe, dymem z nich kreślono
znaki krzyża na drzwiach, piecu,
oknach i belkach pułapu.
Gdy dojechaliśmy do mostu
przez Wilię w Niemenczynie
zobaczyliśmy duży tłum ludzi.
Żołnierze sowieccy stali tu na
warcie w długich szarych szynelach z karabinami na ramionach.
Od śpieszących do kościoła żądali jakichś „sprawek” – dokumentów potwierdzających tożsamość. Kto ich nie miał, tym
kazano iść do pracy do kołchozu. Zamiast udać się do kościoła,
ludzie tłumiąc gniew wracali do
domów. Oprócz nas, nikt nie jechał wozem. Więc strażnik spytał po rosyjsku: „Skąd macie konia”. Tato dobrze rozmawiał po
rosyjsku, więc wytłumaczył, że
pracuje w Niemenczyńskim Gospodarstwie Leśnym i ma prawo
na trzymanie konia. Na szczęście miał ze sobą „dokument”
to potwierdzający, więc pokazał go żołnierzowi. Ten machnął
ręką, co oznaczało, że możemy
jechać przez most, a za nami ruszyli seniorzy i inwalidzi. Z powodu tego incydentu nie tylko
zmarzliśmy, ale też spóźniliśmy
się na nabożeństwo. Babcia zamiast do kościoła, poprowadziła mnie na plebanię i poprosiła
gospodynię, by pozwoliła mi się
ogrzać, a sama pośpieszyła do
świątyni. Ludzie już wychodzili
z kościoła po poświęceniu świec.
Babcia zwróciła się do proboszcza, aby poświęcił nasze świece.
Ksiądz zgodził się, ale poprosił
powiedzieć, dlaczego tak późno przyszła do kościoła. Babcia
opowiedziała o wydarzeniu przy
moście, o tym, że dużo ludzi zawrócono, niby z powodu braku
dokumentów, a tak naprawdę z
powodu tego, że szli do kościoła,
by poświęcić gromnice. Ksiądz
poświęcił przyniesione przez
babcię gromnice i cicho powiedział: „Trudne mamy czasy, ale
Pan Bóg nas nie opuści”.
lewajka z żytniego zakwasu z różnymi dodatkami była postna. Podawano żur na obiad, którym król
Władysław Jagiełło podejmował
dostojnych gości. Jadła żur chłopska rodzina, mieszczańska i szlachecka. Nawet było przysłowie:
„Wstępna Środa następuje, pani
matka żur gotuje”. Żur był zupą
tanią i łatwą do przyrządzenia,
zwłaszcza, że w każdym niemal
domu stale znajdował się zakwas
z żytniej mąki, niezbędny do pieczenia chleba. Środa Popielcowa
otwiera cykl czterdziestu sześciu
postnych dni. W sam Popielec
najczęściej nie jedzono nic, tak
jak w Wielki Piątek. W te dwa dni
w roku ofiarnie, z myślą o Bogu,
odmawiano sobie nawet żuru, z
wyjątkiem dzieci, którym pozwalano wypić mleka.
Opracował
Kazimierz Wołodko

Ksiądz razem z babcią udał
się na plebanię, a gdy zobaczył
mnie, to zapytał z uśmiechem:
„Sowieci cię nie zabrali?”. Babcia podziękowała księdzu za
poświęcenie gromnic i gospodyni za to, że pozwoliła ogrzać
się wnukowi. Gdy mieliśmy już
wychodzić z plebanii, ksiądz
przypomniał o tym, że byłem
u niego: składałem egzamin z
katechizmu i z jego rąk otrzymałem Komunię św. Spytał
mnie, czy chodzę do kościoła,
czy uczęszczam do szkoły, w jakiej klasie się uczę, czy rodzice pomagają w nauce. To zainteresowanie księdza bardzo mi
zaimponowało. Na pamiątkę
podarował mi książkę „Modlitewnik do Pana Boga”.
Tato w ciągu tego czasu był
na podwórzu, na chłodzie. Już
jadąc powiedział, że nie mógł
zostawić konia, ponieważ obok
chodzili jacyś szubrawcy i w każdej chwili mogli go uprowadzić.
W drodze powrotnej, widząc,
że wyjechaliśmy z ulicy Kościelnej, znów zatrzymał nas żołnierz
przy moście: „Skąd jedziecie, co
wieziecie?”. Tato po rosyjsku wytłumaczył, że jedziemy z kościoła, bo dziś święcono gromnice.
Widocznie ten niedowiarek nie
miał zielonego pojęcia, co to jest
gromnica (może podejrzewał, że
to nabój), więc kazał pokazać jak
ta rzecz wygląda.
Babcia wybrała zawinięte w
papier świece i pokazała mu. Ze
zdziwieniem patrzył na nie, jednak machnął ręką na znak, że
możemy jechać.
Mnie w całej tej historii ciekawiło to, po co babcia wiozła tak
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duży pęk świec do poświęcenia.
Więc spytałem ją o to. Babcia wyjaśniła, że każdego roku kupuje
się jedną nową świecę woskową,
zwaną gromnicą. Do niej dołącza gromnice z ubiegłych lat oraz
świece od chrztu i pierwszej Komunii św. Stąd tyle świec. Babcia
wyjaśniła też, że w każdym domu
powinna być przynajmniej jedna
gromnica. Zapalano ją przy konającym, aby jej światło – płomyk
Bożej miłości – ogarnęło umierającego w ostatniej chwili na ziemskim padole.
Kiedy wróciliśmy do domu,
mama już wiedziała, co się działo na niemenczyńskim moście,
bo sąsiedzi, którym sowieccy
żołnierze nie pozwolili iść do
kościoła dokładnie opowiedzieli
o tej barbarzyńskiej akcji. Mama
kazała szybko zdjąć wierzchnie
ubranie i siadać do stołu. Za zasłoną w ruskim piecu czekała na
nas gorąca kolacja. W ruch poszły łyżki z miskami.
Dzień Matki Boskiej Gromnicznej zakończył okres świątecznych zabaw. Kto nie wyrzucił choinki na Trzech Króli, robił
to na Gromniczną. Kolędnicy
kończyli swoje obchody, schowali gwiazdę i królewską koronę do następnego roku. Wieczorami już nie było słychać kolęd.
Panny, które nie znalazły mężów
w karnawale, musiały czekać ze
ślubem do Wielkanocy. Przysłowie ludowe mówiło: „Od Święta Matki Gromnic będą dziewki
trąbić” (płakać). A niezdecydowani kawalerowie nieraz słyszeli: „W dzień Panny Gromnicznej
bywaj zdrów, mój śliczny”. No i
wiadomo było, że: „Na Gromnicę – masz zimy połowicę”.
Kazimierz Wołodko
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Sukces tenisistów

Pani Alicji Barbarze Kosinskienė
wieloletniej starszej specjalistce
Działu kształcenia ogólnego
Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy
wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa
Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich
na Litwie „Macierz Szkolna”

Podzielamy ból i smutek
oraz składamy wyrazy głębokiego współczucia

Alicji Barbarze Kosinskienė
z powodu śmierci

Mamy
Zarząd Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Solecznikach

28 stycznia br. w Szawlach odbył się Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego
imienia J. Urbšienė. W zawodach uczestniczyli również
tenisiści Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego
z Mickun. W grupie zawodników 2008 roku urodzenia i

młodszych, tenisistka z Mickun, Diana Tabunowa, pokonała wszystkich rywali i została
mistrzynią turnieju.
Jeszcze jedna zawodniczka z
Mickun, Miłana Skajwa, zdobyła 6 miejsce.
Chłopcy walczyli w grupie
tenisistów 2006 roku urodze-

nia i młodszych, w której Edwin
Prystawko zdobył 6., a Ernest
Urbanowicz – 7 miejsce.
Mark Wajtonis,
trener Szkoły Sportowej
Samorządu
Rejonu Wileńskiego

Polonia zaśpiewa znowu w stolicy polskiej piosenki
Trwa nabór wykonawców do udziału w II Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,
który, jeśli Senat przyzna niezbędne środki finansowe, odbędzie się w dniach: 6-11 czerwca br.
Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku spotkał się z dużym zainteresowaniem artystów polonijnych. Wzięły w nim udział 23 podmioty wykonawcze (soliści i zespoły)
z ośmiu krajów europejskich i Kanady. Pomysłodawczynią i głównym organizatorem festiwalu
jest Halina Nabrdalik, dziennikarka Radia Opole, a zarazem prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W swojej działalności społecznej na rzecz Polaków mieszkających poza krajem odkryła, że młodzi polonusi nie zawsze znają polskie piosenki, będące prawdziwymi perłami polskiej kultury narodowej. Stąd pomysł festiwalu, którego głównym celem jest
popularyzacja polskiej piosenki w szeroko rozumianych kręgach polonijnych, a także kreowanie
żywych, serdecznych więzi Polonii z Macierzą. Ten festiwal ma być również dla polonijnych wykonawców wspaniałą okazją do bliższego poznania się, wymiany kontaktów, a nawet wspólnego
koncertowania w krajach swojego zamieszkania.
Program tegorocznego, II PFPP, rozpisany jest na kilka koncertów, organizowanych na terenie województwa opolskiego: piosenki patriotycznej w Brzegu i Korfantowie, piosenki rozrywkowej w Otmuchowie, piosenki ludowej w Gogolinie. Jego zwieńczeniem będzie koncert laureatów,
który odbędzie się w Opolu 11 czerwca br. Dla najlepszych wykonawców organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w II PFPP jest nadesłanie zgłoszenia do 15 marca br. na adres: festiwalpolonijny.opole@gmail.com zawierającego wypełnioną
kartę uczestnika wraz z minimum trzema, różnymi w charakterze, polskimi piosenkami. Komisja
Artystyczna, po przesłuchaniu zgłoszonych w formie MP3 nagrań, zdecyduje o zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w festiwalowych koncertach, co nastąpi do końca marca br. O decyzji Komisji Artystycznej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Szczegółowe
informacje na temat II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, także kartę zgłoszenia
uczestnika można znaleźć na stronie internetowej www.wspolnotapolska.opole.pl
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Stanisławowi Sosnowskiemu
z powodu śmierci

Ojca
składają członkowie koła ZPL „Karolina”

Podzielamy ból i składamy wyrazy głębokiego współczucia

rodzinie i bliskim
z powodu śmierci

Ryszarda Kozłowskiego
Członkowie koła ZPL „Przyjaźń”
oraz koła AWPL-ZCHR „Znicz”

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na marzec i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do
22 lutego. 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.

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

