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LICYTACJA SŁÓW
Mamy za sobą wizytę prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie. 
Budziła wiele emocji, w większości 
wśród Litwinów, bo po dość dłu-
gim okresie (jedni uważają, że sta-
nowczo za długim jak na sąsiednie 
państwa mianujące się strategicz-
nymi partnerami, inni znów, że jak 
nie ma wspólnego mianownika, to 
co po wizytach) miała miejsce wi-
zyta na najwyższym szczeblu. Jako 
przedstawiciele polskiej społeczności 
mieliśmy niewątpliwą satysfakcję, że 
prezydent Macierzy (bo Polska jest 
dla nas Macierzą) właśnie od spotka-
nia z nami rozpoczął swoją wizytę w 
Wilnie. I bardzo serdecznie do nas się 
zwracał. A jego słowa i stwierdzenia 
były bardzo szczere i przekonywują-
ce (co cechuje w zasadzie wszystkie 
przemówienia prezydenta Andrzeja 

Polonez i suktinis – w hołdzie 
litewskiej niepodległości
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Sto par – członkowie polskich zespołów artystycznych na Litwie oraz litewskiego zespołu „Pylimėlis” zatańczyło 
na placu Ratuszowym w Wilnie poloneza oraz litewski taniec suktinis. Tak artystyczna młodzież uczciła 
100-lecie odrodzenia niepodległości Litwy. Uroczysty popis wieńczyła prezentacja dwóch flag – Litwy i Polski. 
Powtórka wspólnego tańczenia ma się odbyć 11 listopada w dniu obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Dudy). Może tylko za dużo nam pan 
prezydent dziękował za to nasze by-
cie tu, na Litwie Polakami. Bo my, 
przynajmniej wielu z nas, miejsco-
wych Polaków, aż trochę wstyd się 
przyznać po tych słowach uznania 
ze strony głowy państwa polskiego, 
robimy wszystko to… dla siebie. Bo, 
jak słusznie prezydent zauważył, je-
steśmy tu od pokoleń. Prawda, w za-
leżności od tego, jaki klimat mieliśmy 
(mamy) w rodzinach, jakich nauczy-
cieli mieliśmy w swoim życiu, w więk-
szym lub mniejszym stopniu tej pol-
skości jesteśmy wierni. Cóż, każdy 
ma prawo do swoich wyborów. Czy 
przekażemy ją dzieciom i wnukom. 
Najprawdopodobniej tak, ale oni też 
mają prawo do swoich kryteriów wy-
boru. Jedno chyba jest pewne – two-
rzymy tu, na Litwie – w Wilnie i na 
Wileńszczyźnie społeczność, która 

po tym, kiedy Polska stąd odeszła, 
a raczej zmuszono ją odejść wraz z 
wielką rzeszą wilniuków w ramach 
dwóch fal tzw. repatriacji (skutecz-
nie wypłukała nasze szeregi m.in. z 
inteligencji), potrafiła stworzyć swoje 
polskie życie: mamy szkoły, zespoły, 
organizacje, instytucje. Mamy swo-
je pojęcie o polskości, które kształ-
towaliśmy przez prawie pół wieku 
praktycznie od Polski odizolowani. 
Wytrwaliśmy. Jesteśmy z tego dum-
ni i mamy prawo do tego, by nawet 
najbardziej przez nas szanowani ro-
dacy nie „pozwalali” nam wspania-
łomyślnie „mówić w domu i kościele 
po polsku”, „być Litwinami polskie-
go pochodzenia”, nie szczędzili nam 
obietnic, „że damy radę w każdych 
okolicznościach”, no i określali (na 
dodatek, nie konkretyzując), jakie na-
sze wymagania wobec władz Litwy 

(której obywatelami jesteśmy) są zbyt 
wygórowane. Nauka w ojczystym ję-
zyku; prawo posługiwania się nim 
w urzędzie, gdzie urzęduje często 
również rodak; tabliczka z napisem 
nazwy miejscowości czy ulicy, gdzie 
ta nazwa jest powszechnie od dzie-
siątków lat używana; uczenie dzieci 
języka państwowego od podstaw, 
według dostosowanych do poziomu 
wiedzy podręczników i odpowiednich 
metodyk; a nawet zniesienie progu 
wyborczego dla mniejszości narodo-
wych (bo my, zgodnie z XIX-wiecz-
nym hasłem, mamy w sobie to „za 
naszą i waszą wolność”) i jeszcze 
prawo do niezniekształconego na-
zwiska. Tego roku podczas obcho-
dów stulecia odrodzenia niepodle-
głości na placu Daukantasa w Wilnie 
bodajże po raz pierwszy nazwiska 
przywódców krajów wymieniano nie 

dodając litewskich końcówek. Więc 
Litwa już rozumie, że przyjechał w 
gościnę przewodniczący Rady Euro-
py Tusk, a nie Tuskas. Jednak szere-
gowy obywatel pozostaje przy jakimś 
dziwolągu zamiast nazwisku, którym 
posługiwał się jego dziadek i pradzia-
dek. Nawet Stanisława Narutowicza, 
który tak się właśnie podpisał pod 
Aktem Niepodległości w apelu sy-
gnatariuszy na tymże placu nazwano 
Stanislovas Narutavičius. Przepra-
szam, panie prezydencie, ale my tak 
to odbieramy, tacy jesteśmy, tak nas 
wychowano tu, na tej Ziemi Wileń-
skiej: polskiej, litewskiej, żydowskiej, 
białoruskiej. Przez wieki każdy miał 
jej część dla siebie. Pan prezydent 
pochodzi z Korony i, być może, ina-
czej to odczuwa. Chce wierzyć w do-

Dokończenie na str. 3
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W Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie prezydenta RP wraz 
z małżonką witała prawie pół-
tysięczna rzesza przedstawicie-
li Polaków zamieszkałych na 
Litwie. Obecni byli posłowie z 
ramienia AWPL-ZChR do Sej-
mu Republiki Litewskiej, euro-
poseł, przewodniczący AWPL-
-ZChR Waldemar Tomaszewski 
(przewodniczący odbył spotka-
nie z prezydentem Polski w War-
szawie w przeddzień jego wizyty 
na Litwie), prezes ZPL Michał 
Mackiewicz, prezesi oddziałów 
Związku z całej Litwy, kierow-
nicy i przedstawiciele polskich 
organizacji działających na Li-
twie, merowie, radni samorzą-
dów, nauczyciele, działacze pol-
scy w różnych dziedzinach życia 
społecznego, kierownicy zespo-
łów twórczych, kombatanci, har-
cerze.

Zebrani hucznymi oklaska-
mi witali parę prezydencką w 
gościnnym DKP. Uroczyste spo-
tkanie zainaugurowane zostało 
hymnami państwowymi Polski i 
Litwy w wykonaniu zespołu „Oj-

cowizna” (kierownik Wioletta 
Leonowicz).  

Na początku spotkania w 
DKP prezydent Andrzej Duda 
wręczył wysokie odznaczenia 
Państwa Polskiego 18 przedsta-
wicielom społeczności polskiej.

Krzyżem Komandorskim Or-
deru Zasługi RP został odznaczo-
ny Adam Błaszkiewicz – dyrektor 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie. Krzyżem Oficerskim Or-
deru Zasługi RP zostali odzna-
czeni: Lilia Kiejzik – kierownik 
Polskiego Studia Teatralnego w 
Wilnie; Alicja Klimaszewska – 
prezes Społecznego Komitetu 
Opieki nad Starą Rossą; Irena 
Litwinowicz – kierownik Teatru 
Polskiego w Wilnie; Artur Lud-
kowski – dyrektor Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie; Maria 
Rekść – mer samorządu rejonu 
wileńskiego. Krzyże Kawalerskie 
Orderu Zasługi RP zostały wrę-
czone: Alwidzie Bajor – dzienni-
karce; Hannie Balsienė – lekarce, 
współzałożycielce Towarzystwa 
„Zawsze wierni „Piątce”; ks. Ta-
deuszowi Jasińskiemu – probosz-

czowi parafii Ducha Świętego w 
Wilnie; Józefowi Lejszy – kościel-
nemu kościoła św. Teresy w Wil-
nie; Edycie Maksymowicz – re-
daktorce „Wilnoteki”; Reginie 
Markiewicz – kierowniczce wy-
działu oświaty i sportu samorzą-
du rejonu solecznickiego; Krysty-
nie Rutkowskiej – pracownikowi 
naukowemu; dr. Józefowi Szo-
stakowskiemu – pracownikowi 
naukowemu. Złotym Krzyżem 
Zasługi odznaczeni zostali: dr 
Mirosław Dawlewicz – wykła-
dowca na Uniwersytecie Wi-
leńskim; dr Henryka Sokołow-
ska – kierownik Centrum Języka 
Polskiego, Kultury i Dydaktyki 
na LUE; Józef Szuszkiewicz – 
animator ruchu sportowego w 
rejonie wileńskim; Grażyna Za-
borowska – dyrektor Centrum 
Kultury w Solecznikach.

Zwracając się do rodaków 
zgromadzonych na sali DKP pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda mówiąc o swojej 
wizycie w tak znamiennym roku 
– 100-lecia litewskiej niepodle-
głości i odrodzenia Państwa Pol-

skiego – ważnych wydarzeniach 
dla obu krajów, w bardzo serdecz-
nych słowach dziękował obec-
nym za bycie Polakami: 

„Bardzo dziękuję za tę moż-
liwość spotkania tu, w Wilnie, 
zaraz po przybyciu – spotkania 
w Domu Kultury Polskiej z mo-
imi rodakami, których ojczyzną 
jest Litwa. Państwo są u siebie, 
tu się urodziliście, tu żyjecie i tu 
jesteście Polakami, obywatelami 
Litwy. Bardzo dziękuję za to wła-
śnie w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Gratuluję wszystkim tym, 
którzy otrzymali odznaczenia 
państwowe. Każdy z nich usły-
szał ode mnie, że w imieniu 
Rzeczypospolitej dziękuję za tę 
działalność dla Polaków i dla pol-
skości, którą Państwo tutaj pro-
wadzą. Chciałbym, żeby wszyscy 
Państwo ode mnie jako Prezyden-
ta Rzeczypospolitej to podzięko-
wanie za bycie tutaj, za działanie, 
za pracę i służbę dla Polaków, dla 
polskości – przyjęli.

Chciałem Wam również jako 
Prezydent RP podziękować, że 
jesteście dobrymi, lojalnymi oby-
watelami państwa litewskiego, 
chociaż macie polskie pochodze-
nie, bo w ten sposób dajecie świa-
dectwo o nas jako o Polakach, że 
jesteśmy ludźmi pracowitymi, 
rzetelnymi, że jesteśmy ludźmi, 
którzy szanują bliźnich i szanują 
kraj, w którym żyją. Jestem Pań-
stwu za to jako Prezydent Pol-
ski wdzięczny, bo przez Państwo 
jest budowany tutaj wizerunek 
Polski, dobry wizerunek nasze-
go kraju, kraju Waszych ojców”.

Składając zebranym wyra-
zy wdzięczności, Prezydent RP 
podkreślił: „Jestem tutaj po to, 
by złożyć Państwu podziękowa-
nie za to, że trwacie w polskości. 
Dziękuję nauczycielom, którzy 
uczą języka polskiego, dziękuję 
wszystkim tym, którzy kształ-
cą tutaj nauczycieli. Dziękuję 

wszystkim tym, którzy dbają o 
polskie szkoły, o polskość i pol-
ską kulturę. Jestem Państwu za 
to ogromnie zobowiązany”.

Kontynuując temat oświaty i 
wykazując się znajomością pro-
blemów społeczności polskiej 
na Litwie Prezydent powiedział: 
„Są problemy, będę o tych pro-
blemach, które Państwa dotyka-
ją, rozmawiał z prezydent Da-
lią Grybauskaitė. Będziemy się 
starali powoli, mam nadzieję, 
te problemy pokonać, wspólnie 
uzgadniając metody rozwiązania 
kwestii, które budzą spory czy 
wątpliwości. Ale proszę Państwa, 
żebyśmy zachowali spokój i robili 
to w dobrym dialogu. Wydaje mi 
się, że relacje polsko-litewskie na 
poziomie politycznym kształtują 
się w tej chwili w dobrym kierun-
ku i liczę bardzo na to, że te dobre 
relacje przełożą się również na 
poprawiającą się Państwa sytu-
ację, jako Polaków żyjących tutaj, 
na Litwie. Możecie Państwo być 
pewni, że o tych ważnych spra-
wach, które mam skrzętnie wy-
notowane, będę z panią prezy-
dent rozmawiał”.

Prezydent dodał, że o proble-
mach i stanie szkolnictwa będzie 
się mógł dowiedzieć od małżon-
ki, która w swym programie ma 
przewidzianą wizytę w polskim 
gimnazjum.

Spotkaniu Prezydenta RP z 
rodakami towarzyszył występ ze-
społu „Ojcowizna”, który wyko-
nał kilka pieśni o Wilnie i Wi-
leńszczyźnie autorstwa Jana 
Gabriela Mincewicza (wśród 
nich znalazł się utwór „Wileńsz-
czyzny drogi kraj”) oraz popisy 
Polskiego Zespołu Ludowego Pie-
śni i Tańca „Wilenka” z Gimna-
zjum im. Władysława Syrokomli 
w Wilnie. 

W drugim dniu wizyty w Wil-
nie Prezydent RP wraz z małżon-
ką oraz przywódcami innych 
krajów i kierownictwem UE 
uczestniczyli w obchodach święta 
odzyskania niepodległości: uro-
czystym wciągnięciu flag państw 
bałtyckich na placu Daukantasa 
i przywitaniu zebranych przez 
prezydent Dalię Grybauskaitė, 
Mszy św. w Katedrze Wileńskiej, 
świątecznym koncercie w Litew-
skim Teatrze Opery i Baletu.

Trzeci dzień wizyty zaowo-
cował spotkaniem prezydentów 
obu krajów, które, jak i cała wi-
zyta, zostało podsumowane pod-
czas konferencji prasowej w Pała-
cu Prezydenckim. 

Jak zaznaczono, prezydenci 
omówili kwestie związane z bez-
pieczeństwem, gospodarką, no-
wym budżetem UE oraz najbliż-
szego szczytu NATO w Brukseli.

Prezydent Grybauskaitė na 
konferencji prasowej odnotowa-
ła, że Polska jest dla Litwy bardzo 
ważnym sąsiadem w sferze obro-
ny i gospodarki; największym 
partnerem gospodarczym i jed-
nym z największych inwestorów. 
Podkreśliła, że w kwestiach poli-
tyki bezpieczeństwa w regionie 
i realizowania projektów ener-

W ramach obchodów setnej rocznicy odrodzenia Państwa Litewskiego w 
Wilnie z oficjalną wizytą gościł prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. W czasie wizyty prezydent 
Polski wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami polskiej społeczności 
na Litwie, które odbyło się w Domu Kultury Polskiej tuż po wylądowaniu 
prezydenckiego samolotu w Wilnie i odwiedzeniu przez parę prezydencką 
Ostrej Bramy.
W dniu 16 lutego prezydent RP wraz z małżonką uczestniczył w oficjalnych 
obchodach setnej rocznicy odrodzenia litewskiej państwowości. Przed 
uroczystościami Andrzej Duda miał również spotkanie z przedstawicielami 
polskich firm działających na Litwie. W trzecim dniu wizyty prezydent 
Polski odbył rozmowy z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė. Małżonka 
prezydenta Agata Kornhauser-Duda w swoim programie miała wizytę w 
Wileńskim Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki oraz Gimnazjum im. 
Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Prezydent RP wraz z małżonką oddali 
cześć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, składając wieńce przy Mauzoleum 
Matki i Serca Syna na Rossie. Prezydent RP spotkał się z przedstawicielami 
Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz koła ZPL „Wileńska Młodzież 
Patriotyczna”. 
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PREZYDENT POLSKI ANDRZEJ DUDA Z DZIEĆMI Z „WILENKI”

Wizyta Prezydenta Polski na Litwie
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getycznych i komunikacyjnych, 
Polska i Litwa są jednomyślne. 

Prezydent zaakcentowała 
również to, że w sprawie kon-
fliktu z KE Litwa wesprze Pol-
skę i nie poprze żadnych form 
stosowania nacisku.

Odnosząc się do spraw bilate-
ralnych, w tym  problemów do-
tyczących polskiej mniejszości na 
Litwie, Dalia Grybauskaitė po-
wiedziała, że będą one w najbliż-
szej przyszłości rozwiązane. Jak 
zaznaczyła, mówiono o oświacie 
i zwrocie ziemi. I, jak zaakcento-
wała, rozwiązanie polskich po-
stulatów ma być dobrowolne i to 
nie jest skomplikowana sprawa.

W świetle tego, że stosunki 
pomiędzy Polską a Litwą weszły 
na inny poziom i są oparte na po-
litycznej życzliwości, bez zbęd-
nych nacisków, nie są to, zdaniem 
pani prezydent, kwestie, które 
miałyby stać na przeszkodzie 
współpracy dwóch państw i ich 

partnerstwa strategicznego.
M.in. prezydent zasugero-

wała, że problemami mogłaby 
się zająć polsko-litewska komi-
sja ds. oświaty, która działała do 
2011 roku. Jej rozszerzona tema-
tyka mogłaby też objąć nie tylko 
oświatę, ale i zwrot ziemi.

Odnosząc się do kwestii przy-
jęcia ustawy o mniejszościach na-
rodowych głowa państwa litew-
skiego zaznaczyła, że „w Sejmie 
mamy wiele ustaw dotyczących 
mniejszości. Prowadzą one do 
wielu dyskusji, ale należy pamię-
tać, że ustawy powinny być zgod-
ne z Konstytucją Litwy”. 

Prezydent Polski Andrzej 
Duda z kolei dziękował Dalii 
Grybauskaitė za stanowisko w 
sprawie sporu z KE. Oznajmił też, 
że podczas spotkania z polskimi 
przedsiębiorcami, przedstawicie-
lami największych firm polskich 
działających na Litwie: PKN „Or-
len”, PZU, LOTOS, które przy-

czyniają się do rozwoju gospodar-
ki Litwy, usłyszał opinię, że są one 
zadowolone ze stanu współpra-
cy z instytucjami i rządem Litwy. 

Prezydent Duda odnotował 
również ważną rolę współpracy 
obu państw w dziedzinie ener-
getyki i rozwoju tras Via Baltica, 
Real Baltica, Via Carpatia. 

Mówiąc o stanowisku w spra-
wie problemów polskiej mniej-
szości na Litwie prezydent zaak-
centował, że ich rozwiązanie nie 
dotyczy ludzi napływowych: „nie 
są to przyjezdni, to rodziny, które 
mieszkają tutaj z dziada pradzia-
da. Są lojalnymi obywatelami Li-
twy. Chciałbym, żeby mogli swoją 
polską tradycję zachować. Litwa 
ma, jako państwo, prawo wyma-
gać, żeby na maturze był zdawa-
ny język litewski. Ale chciałbym, 
żeby też poziom kształcenia w ję-
zyku polskim był dobrze realizo-
wany, żeby później Polacy mogli 
zdawać na studia i pracować dla 

dobra Litwy. Mam nadzieję, że 
stopniowo te kwestie będziemy 
omawiać w ramach komisji, dla 
dobra naszej współpracy.

Akcentując znajomość pro-
blemów prezydent nawoływał, by 
podejść do ich rozwiązania spo-
kojnie, załatwiając „po kolei”, 
„nie dając się przygnieść wszyst-
kiemu naraz”. Wyraził wiarę, że 
będą one rozwiązywane, bo widzi 
życzliwość ze strony pani prezy-
dent i premiera Litwy.

Prezydent Duda podkreślił: 
„Cieszę się z tych rozmów, bo 
widzę konstruktywne podejście. 
Jestem przekonany, że premier 
Morawiecki i władze Polski będą 
chciały do tego również życzliwie 
podejść”. Obok odnotował też, 
że: „wiele oczekiwań jest wygóro-
wanych, ale większości spraw uda 
nam się znaleźć rozwiązanie”.

Małżonka prezydenta, pani 
Agata Kornhauser-Duda odwie-
dzając Gimnazjum im. Ferdynan-
da Ruszczyca w Rudominie i za-
poznając się z jego działalnością 
zaznaczyła: „Jestem pedagogiem 
i nauczycielką z wieloletnim sta-
żem, dlatego sprawy oświaty, w 
tym oświaty polskiej za granicą 
leżą mi bardzo na sercu” . Dodała 
też, że towarzysząc prezydentowi 
w zagranicznych wyjazdach, za-
wsze odwiedza placówki, w któ-
rych kształcą się polskie dzieci. 
Pani prezydentowa miała okazję 
poznać nie tylko warunki, w ja-
kich odbywa się nauczanie w gim-
nazjum, ale też talenty uczniów.

Po południu ostatniego dnia 
wizyty na Litwie para prezydenc-
ka oddała hołd jednemu z archi-
tektów odrodzenia Państwa Pol-
skiego – Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, składając wieniec 
przy Mauzoleum Matki i Serca 
Syna na wileńskiej Rossie.

Janina Lisiewicz 

bry klimat i szczere chęci władz Litwy 
nie tylko w rozwijaniu partnerstwa stra-
tegicznego, współpracy gospodarczej, 
wsparcia w ramach realizowania poli-
tyki UE, ale też rozwiązywania proble-
mów (nie wygórowanych) Polaków na 
Litwie. Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Ale 
budzi wątpliwość już samo to, z jaką 
lekkością nasza, litewska pani prezy-
dent, oznajmiła, że te „problemy” (arty-
kułowane od ponad ćwierćwiecza), to 
nie jest nic nadzwyczajnego (co może 
stać na przeszkodzie stosunkom z Pol-
ską) i da się je pozałatwiać (byle bez 
nacisków), ot chociażby przy pomo-
cy komisji ds. oświaty, której kompe-
tencje się rozszerzy o… zwrot ziemi. 
Owszem, działała taka komisja, ale 
jej praca utknęła (obradowała ostat-
ni raz w ciągu trzech dni praktycznie 
po kilkanaście godzin na dobę i nic 
nie rozwiązała), kiedy zaszła zmiana 
Ustawy o oświacie i Litwa postanowi-
ła tak modną metodą buldożera wpro-
wadzić ujednolicone nauczanie języka 
litewskiego i składanie z niego matury. 
Żeby wszystko było jasne: my, Polacy 
na Litwie, jeszcze za czasów sowiec-
kich postulowaliśmy u władz Litwy o 
wzmocnione nauczanie języka litew-
skiego. Nauczanie, a nie jego ujedno-
licanie. Bo człowiek ma jeden język 
ojczysty, chociaż może perfekt opa-
nować nawet kilka. Miejmy nadzieję, 
chociaż skutecznie ją podcinają sło-
wa pani prezydent, że mamy w Sejmie 
„dużo ustaw dotyczących mniejszo-
ści”; „wszystkie inicjatywy muszą być 
zgodne z Konstytucją Litwy”. Muszą, 
bez wątpienia. Ale znamy doskonale 
praktykę, kiedy na „pomoc” w ratowa-
niu zagrożonej litewskości jest przywo-
ływany Sąd Konstytucyjny, Państwowa 
Komisja Języka Litewskiego, przeróż-
ne organizacje, które autorytatywnie 
stwierdzają, że dany projekt albo to 
jest niezgodny z literą czy też duchem 
Ustawy Zasadniczej, albo zagraża ję-
zykowi litewskiemu, a nawet bezpie-
czeństwu Litwy, czy też będzie dys-
kryminował nasze polskie dzieci (to w 
sprawie egzaminu z języka polskiego, 
który ma je, jako obowiązkowy, do-
datkowo obciążyć, a zdawany dobro-
wolnie – to już nie?). Mamy za sobą 
wizytę prezydenta Polski, nadchodzi 
przedwiośnie i to ocieplenie w przy-
rodzie być może ma szansę wpłynąć 
na relacje obu państw. Chociaż pewien 
były dyplomata postanowił zwątpić w 
to, jaki interes ma Litwa w zacieśnia-
niu więzi z Polską, kiedy ta ma kłopo-
ty w świecie. Wielu rodaków uważa, 
pomimo to, że my, tu, na swojej zie-
mi, znów możemy mieć nadzieję. Ale 
raczej wiemy, że o tyle będzie realna, 
o ile będziemy twardo stali na swoim. 
Mamy znów uzbroić się w cierpliwość, 
iść krok po kroku… Tak nam mówio-
no też w 1994 roku, kiedy po podpisa-
niu Traktatu między Rzecząpospolitą 
a Republiką Litewską o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej współ-
pracy jego założenia miały być reali-
zowane. W przyszłym roku będziemy 
obchodzili jubileusz ćwierćwiecza jego 
podpisania. Czy ktoś o tym jeszcze pa-
mięta? Będziemy mieli powód do jego 
obchodów?
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Nie można pominąć milcze-
niem tej szerokiej akcji podjętej 
przez księdza Karola w czasie 
ciężkich lat okupacji niemiec-
kiej oraz pierwszej i drugiej in-
wazji bolszewickiej. Pomimo iż 
ks. Lubianiec był gnębiony przez 
Niemców oraz poszukiwany 
przez bolszewików, nie opuścił 
Wilna i pozostał na stanowi-
sku, by czuwać nad swą dziatwą 
i swymi zakładami. Od 1914 do 
1920 roku DSJ nawiedzał głód, 
epidemie tyfusu i dyzenteria. 
By ratować dziatwę od głodu, 
ks. Lubianiec wziął w dzierża-
wę od Niemców folwark Pole-
sie. Pod pozorem tej dzierżawy 
mógł być w kontakcie ze wsią 
i stamtąd sprowadzać prowi-
zje dla Ochronki. Wszedł też w 
porozumienie z ziemiaństwem 
zaniemeńskim i tam, pomimo 
przeszkód niemieckich, wysłał 
do bogobojnych, życzliwych Po-
laków 125 dzieci. Oprócz tego, 
60 dzieci ulokował w majątku 
Grabioły kiernowskiej parafii, 
u państwa Górskich, gdzie było 
tańsze wyżywienie27.

Liczba dzieci w Ochronce 
każdego roku była inna (od 21 
sierot w 1909 roku do 854 osób 
w 1924 ), jednak zawsze prze-
ważali chłopcy. Zauważyć na-
leży, że raptowny wzrost liczby 
młodzieży w internacie w 1919 
roku był spowodowany napły-
wem bezdomnej dziatwy z Rosji. 
Zaś zwiększona liczba chłopców 
w roku 1921 spowodowana była 
zdemobilizowaniem młodzie-
ży, która w 1920 roku opuściła 
szkołę, by na Mińszczyźnie, Mo-

hylewszczyźnie, Wileńszczyź-
nie walczyć z bolszewikami28. 
Gdy domy nie mogły pomieścić 
wszystkich wychowanków, wy-
najmowano lokale w mieście.

Prawdą jest to, że ks. Lubia-
niec dla zdemobilizowanej mło-
dzieży rzemieślniczej wynajął 
mieszkanie przy ul. Konarskie-
go 50, otaczając ją swą opieką. 
Tamże zorganizował kursy dla 
dorosłych. Ponadto założył in-
ternat dla 160 dzieci repatrian-
tów. Dla potrzeb napływającej 
dziatwy z Rosji przerobił na-
byte wille w Rejslerowie (dziś 

Czarny Bór (Juodšiliai) i tam 
ją umieścił29.

Opierając się na źródłach 
historycznych, pierwsze jaw-
ne polskie szkoły ks. Karol Lu-
bianiec zorganizował w Wilnie 
w 1915 r.: siedmiooddziało-
wą przy ul. Dobrej Rady oraz 
przy ul. Koszykowej. Ponadto w 
1919 r. z jego inicjatywy działała 
szkoła przy ul. Wielka Pohulan-
ka (wraz z internatem) i jak już 
wspomniano, pięciooddziałowa 
w Czarnym Borze, a rok póź-
niej otwarto siedmiooddziałową 
i zawodową rzemieślniczą przy 
internacie przy ul. Stefańskiej.

Na przełomie lat 1921 i 
1922 pewien Adam Mickie-
wicz ofiarował Towarzystwu 
swój folwark w Podborzu.  
Ks. Karol Lubianiec natych-
miast przystąpił do organizowa-
nia tam szkoły powszechnej30. 
Ponadto, po zamordowaniu w 
1920 r. przez bolszewików ks. 
Napoleona Dyakowskiego, rek-
tora kościoła św. Stefana oraz 
kapelana wojsk polskich, kapłan 
Lubianiec wkrótce przejął jego 
dzieło, przytułek dla sierot „Po-
wściągliwość i Praca”31.

Godne podziwu jest to, że 14 
lipca 1920 roku koło zabudo-
wań DSJ stoczył się bój pomię-
dzy nacierającymi bolszewika-
mi, a cofającym się oddziałem 
Wojsk Polskich. DSJ stał się 
punktem oparcia dla przebra-
nych wojskowych polskich, 
łączników pomiędzy Wilnem, 
a posuwającą się dalej na połu-
dnie Armią Polską i dla ukry-
wających się jeńców polskich32.

W końcu 1918 r., kiedy 
tylko się zaczęły formować w 
Wilnie legiony polskie, 60 do-
brze ubranych, obutych, za-
opatrzonych w bieliznę, o 

wysoko rozwiniętym duchu 
patriotycznym chłopców z DSJ 
wstąpiło do Wojska Polskiego33; 
druga część poszła w kwietniu  
1919 r. po przybyciu do Wilna 
Armii Polskiej34; trzecia zaś – 
w 1920 r. przed drugą inwazją 
bolszewicką35. Wszyscy ocaleli, 
paru młodzieńców zgłosiło się 
do Seminarium Duchownego w 
Wilnie36, wielu zdobyło odzna-
czenia Virtuti Militari i Krzyże 
Walecznych, a od władz wojsko-
wych nieraz płynęły serdeczne 
podziękowania dla księdza Ka-
rola Lubiańca za dobrze wycho-
wanych i dzielnie walczących 
chłopców z tej Ochronki37.

Ponadto w 1913 r. dla po-
trzeb mieszkańców przedmie-
ścia Nowe Zabudowania, a bar-
dziej jeszcze dla duszpasterstwa 
dzieci z sierocińca, ks. kan. Karol 
Lubianiec zainicjował budowę 
niedużego kościółka Opatrzno-
ści Bożej na Dobrej Radzie. Ko-
ściół został zbudowany w stylu 
neogotyckim, w kształcie prosto-
padłościanu, z wieżyczkami, niż-
szą i węższą apsydą, jednonawo-
wy38. Twórcą projektu świątyni 
był litewski inżynier i architekt 
niemieckiego pochodzenia Au-
gust Klein, a kościół zbudował 
i nowe wnętrze zaprojektował 
Eduard Rouba. Cała robota we-
wnętrzna (ołtarzy, konfesjonały, 
inne rzeczy z drewna) tak stolar-
ska, jak ślusarska, była dziełem 
wychowanków Ochronki39.

Ksiądz kan. K. Lubianiec, 

obarczony licznymi obowiąz-
kami w seminarium diecezjal-
nym i kapitule biskupiej, nie 
mógł już podołać kierownic-
twu tej dobroczynnej instytu-
cji. DSJ potrzebował bowiem w 
warunkach powojennych więk-
szej i czynniejszej opieki, dla-
tego wielce szanowany ksiądz 
postanowił oddać go na zawsze 
Zgromadzeniu Salezjańskiemu, 
chociaż przez wiele lat pozostał 
prezesem. Księża salezjanie, 
sprowadzeni do Wilna przez 
ks. Generała Filipa Rinaldiego, 
przybyli do Wilna w uroczy-
stość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny – 15 sierpnia 
1924 roku40. Pod nowym za-
rządzaniem zlikwidowano sys-
tem koedukacyjny. Dziewczęta 
przeniesiono do drugiego dzie-
ła ks. kan. Lubiańca – „Powścią-
gliwość i Praca”. Tu zajęły się 
nimi przybyłe z Polski siostry 
zakonne „Córki Maryi Wspo-
możycielki”, mające z salezja-
nami wspólnego Ojca i założy-
ciela ks. Bosko41. DSJ przy ul. 
Dobrej Rady 22 przeznaczono 
na zakład tylko dla chłopców.

Z kolei myśl wzniesienia w 
Wilnie jeszcze jednej świątyni, 
poświęconej Sercu Jezusowemu, 
zrodziła się właśnie w umyśle 
ks. kanonika Karola Lubiańca. 
To on był głównym inicjatorem 
budowy kościoła42. Miłość ku 
Sercu Jezusowemu i żal obola-
łej Ojczyzny, zakutej w kajdany 
moskiewskie – te dwa uczucia le-

Świadek wiary katolickiej Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy pracę Da-
riusza Lewickiego, jednego ze zwycięzców konkur-
su „Znam historię Polski”. Opowiada ona o  
ks. kanoniku Karolu Lubiańcu. Postaci jakże zasłużonej 
dla polskiego Wilna, a praktycznie mało znanej. Zachę-
camy do lektury i refleksji nad tym, co może zdziałać 
człowiek, mający przed sobą konkretny cel i pewność, że 
chce służyć innym ludziom.

WIDOK KOŚCIOŁA OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WILNIE ZE 
STRONY POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ W ROKU 1914

Początek patrz w nr. 6



22-28 lutego 2018 r., nr 8 (1304) www.zpl.lt 5

gły u podstaw powstania monu-
mentalnej budowli. W 1909 r., 
pod protektoratem J. E. Edwar-
da von Roppa, ks. K. Lubianiec 
zawiązał Komitet Budowy Ko-
ścioła, który zatwierdził projekt 
architekta rzeźbiarza Antoniego 
Wiwulskiego i przyjął koncepcję 
budowy opartej na konstrukcji 
żelazno-betonowej43.

Po raz pierwszy na taką ska-
lę, dotąd niespotykaną na zie-
miach polskich i litewskich, za-
mierzano wykorzystać żelbet. 
Było to niewątpliwe novum tego 
projektu44. Prace na Pohulance 
przy zbiegu ulic Archangielskiej 
i Tombowskiej (dziś A. Vivul-
skio i Algirdo) rozpoczęły się w 
1913 r., jednak I wojna światowa 
i przedwczesna śmierć projek-
tanta przerwały budowę45. 

5 stycznia 1919 r. A. Wiwul-
ski wziął udział w obronie Wil-
na przed wojskami sowieckimi 
w składzie polskiej Samoobro-
ny Wileńskiej. Artysta o słabych 
płucach stał na warcie z karabi-
nem, opierając się namowom, 
by się nie narażał, zziębnięte-

mu skautowi oddał kurtkę i w 
krótkim czasie otrzymał zapa-
lenie płuc46. Według innej in-
formacji, schodząc z warty, A. 
Wiwulski oddał swój kożuch 
żołnierzowi, który go zastępo-
wał47. Architekta, po kryjomu, 
do kolejnego dzieła ks. Lubiańca, 
schroniska „Betanii”, przywiozła 
nauczycielka wileńska, przełożo-
na Ochronki DSJ Celestyna Fry-
de48. Nad łóżkiem chorego dzień 
i noc czuwali lekarze i ks. Lubia-
niec. Niestety, architekt zmarł 
10 stycznia tegoż roku49. Zwło-
ki Antoniego Wiwulskiego, na 
skutek życzenia społeczeństwa 
i pozwolenia biskupa wileńskie-
go Jerzego Matulewicza, począt-
kowo spoczęły w murze kościoła 
Najświętszego Serca Jezusowego 
w Wilnie z lewej strony wielkie-
go ołtarza. Pomnik-płaskorzeźbę 
artysty, wykonany przez rzeźbia-
rza, profesora Bolesława Bałzu-
kiewicza, umieszczono nad jego 
zabetonowanym grobem. Cere-
monia odsłonięcia tablicy odbyła 
się w trzynastą rocznicę śmierci 
(dnia 11 stycznia 1932 r.)50. W 

ten sposób zapragnął uczcić pa-
mięć młodego swego przyjaciela 
kapłan Karol Lubianiec, którego 
staraniem nastąpiło zezwolenie 
Stolicy Apostolskiej na uczcze-
nie w powyższy sposób zasług A. 
Wiwulskiego51.

Śmierć budowniczego z jed-
nej strony, a z drugiej niewypła-
calność banków, w których zło-
żono fundusze, nazbierane z 
ofiar wierzących, zaprzepaściły 
na długie lata możliwość inten-
sywnych prac przy wykończa-
niu świątyni. Ks. kan. K. Lubia-
niec bardzo boleśnie przeżywał 
chwile po śmierci swego przyja-
ciela, ale także fakt wstrzymania 
prac. Nie upadł jednak na duchu. 
Próbował w miarę sił walczyć o 
realizację podjętych zadań. W 
1920 r. wystąpił do Rady Mia-
sta z propozycją o zmianę na-
zwy ulic. Chodziło mu o ulice 
wokół Ochronki DSJ. Propono-
wał m.in. Wielką Pohulankę na-
zwać ul. Adama Mickiewicza, bo 
przy tej ulicy znajdował się teatr 
polski i kościół Serca Jezusowe-
go52. W latach sześćdziesiątych 

XX wieku, pod pretekstem nie-
ukończenia omawianego kościo-
ła, na rozkaz władz sowieckich 
świątynię zamknięto i zburzono, 
na jej fundamentach wystawiając 
istniejący do dzisiaj Pałac Kultu-
ry Budowlanych (architekt Algi-
mantas Mačiulis)53. Szczątki A. 
Wiwulskiego w 1964 r. przenie-
siono na Starą Rossę54.
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W Polskiej Bibliotece w Wę-
dziagole (ul. Kiejdańska 26) zo-
stała otwarta wystawa „Wilno 

Jesień życia też może być 
piękna. O tym nie z opowiadań 
wiedzą członkowie Polskiej Aka-
demii Trzeciego Wieku w Wil-
nie. Każde spotkanie, wykład 
czy wycieczka jest niezastąpio-
nym lekiem na smutek i samot-
ność, cudownym balsamem dla 
podtrzymania zdrowia. Właśnie 
takimi były ostatnie spotkania-
-wykłady na ATW.

W pierwszej połowie lutego 
wykład na Akademii miał profe-
sor Bogusław Grużewski. Jak za-
wsze była to niezwykle ciekawa, 
aktualna i bardzo oczekiwana 
przez słuchaczy prelekcja. Po-
przedziła ją nowa inicjatywa ko-
legi Romana Lachowicza, który 

zachęcił nas do ćwiczeń gimna-
stycznych, które, według niego, 
są bardzo pożyteczne dla ludzi 
w starszym wieku. 

Temat wykładu profesora 
Grużewskiego brzmiał: „Socjal-
na Europa, a polityka społeczna 
Litwy w kontekście współcze-
snych wyzwań”. Został on tak 
naświetlony przez profesora, że 
obecni nie tylko bardzo uważ-
nie słuchali, ale też aktywnie 
uczestniczyli w prezentowaniu 
poszczególnych kwestii, doko-
nując porównań tez wykładu z 
własnym życiem.

Ponadto wykład został do-
pełniony muzyką i piosenką. 
Panu Bogusławowi tym razem 

towarzyszył Romuald Tucz-
kowski, który grał na gitarze 
i śpiewał. By obecni mogli ra-
zem śpiewać, na ekranie były 
wyświetlane słowa wykony-
wanych piosenek. Razem za-
śpiewaliśmy znane i lubiane 
piosenki: „Barka”, „Polskie 
kwiaty”, a utwór „Bóg jest 
miłością” zwieńczył wykład. 
Wykonaniu piosenek towa-
rzyszyły rytmiczne ruchy. Po 
takim artystyczno-sportowym 
popisie mogliśmy zdecydowa-
nie stwierdzić, że ruch i śpiew 
jest nadzwyczajną gimnastyką 
dla mózgu i ciała.

Po wykładzie słuchacze nie 
tylko dziękowali wykładowcy 

i muzykowi, ale jeszcze długo 
kontynuowali dyskusję na tema-
ty poruszone w prelekcji profe-
sora Bogusława Grużewskiego.  

Druga część naszego spotka-
nia, tradycyjnie, była również 
miła i serdeczna. Obok bieżą-
cych spraw, o których poinfor-
mowali słuchaczy prezes ATW 
Marian Grygorowicz i jego za-
stępca Teresa Vaišvilienė, były 
piękne życzenia jubilatom, we-
sołe biesiadowanie przy obficie 
zastawionych świątecznych sto-
łach. Bardzo ciepło i serdecz-
nie pozdrowiliśmy z okazji uro-
dzin Teresę Vaišvilienė. Wraz z 
kwiatami i tradycyjnymi życze-
niami stu lat, kierowane pod jej 
adresem słowa wyrażały bezgra-
niczną wdzięczność dla czło-
wieka, który praktycznie jest 
niezastąpionym organizatorem 
życia naszej Akademii i bardzo 
pomysłowo i odpowiedzialnie 
pełni swoje obowiązki. I w du-
żej mierze właśnie dzięki temu 
jest nam wszystkim dobrze ze 
sobą. 

Nad częścią muzyczną im-
prezy czuwał i grał na akorde-
onie Czesław Stefanowicz. Tego 
popołudnia pomagali mu Janina 
Olechnowicz i Roman Lacho-
wicz. 

Chciałabym również przy 
okazji przypomnieć nasze 
pierwsze tegoroczne spotkanie, 
kiedy gościliśmy prezesa Pol-
skiego Stowarzyszenia Medycz-
nego na Litwie Daniela Lipskie-
go, który podzielił się z nami 
wrażeniami z pieszej pielgrzym-
ki do Santiago de Compostela. 
Pan Lipski bardzo obrazowo 
opowiedział o tym, czym jest 
taka pielgrzymka i jak wpły-

wa na człowieka taka podróż. 
Zna on te wrażenia z autopsji, 
ponieważ osobiście odbył taką 
wyprawę. Swoje opowiadanie 
prelegent zilustrował zdjęciami 
z podróży. Zarówno opowiada-
nie, atmosfera, jak i unikato-
we zdjęcia sprawiły, że słucha-
liśmy pielgrzyma z ogromnym 
zainteresowaniem i byliśmy mu 
wdzięczni, że zechciał podzie-
lić się z nami niecodziennymi 
wrażeniami. 

Wielce miłą niespodzian-
kę na styczniowym spotkaniu 
sprawił nam były prezes ATW 
Jerzy Grygorowicz. Dał nam 
możność powrócić wspomnie-
niami do minionych lat naszej 
działalności – spotkań, podróży, 
wykładów. Zebrał materiał o na-
szej działalności w jedną całość 
i stworzył swego rodzaju doku-
mentalny film. Projekcji towa-
rzyszyła bardzo udanie dobra-
na muzyka. Mogliśmy na nowo 
przeżyć chwile, które sprawiały 
kiedyś nam wiele przyjemności i 
zostały w naszej pamięci na dłu-
gie lata.

Jest wspaniale, że są koledzy, 
którzy potrafią zatroszczyć się o 
to, by sprawić przyjemność innym 
ludziom i nie żałują swego czasu 
na tak szlachetny cel. Właśnie do 
nich kieruję te strofy: Czy wie-
cie moi kochani, że życie to nie-
łatwa sztuka. / Szkoły i życia uni-
wersytety – do końca dni naszych 
nauka./ Trzeba być uczniem ce-
lującym, by nie marnować próż-
no dni i gdy ukończysz swe na-
uki, potomni wdzięczni byli ci./ 
Bo zostawiłeś światły ślad, który 
wzbogaca ludzkie życie – miłości, 
piękna, życzliwości i możesz czuć 
się wyśmienicie.

Józefa Łyczkowska,
słuchaczka ATW w Wilnie 

– miasto Miłosierdzia”. Pod-
stawowa jej myśl i cel – poka-
zać mieszkańcom Litwy i Eu-

Spotkania – to święta dla seniorów

Wystawa „Wilno – miasto Miłosierdzia” w Wędziagole

ropy najważniejsze miejsca w 
Wilnie i jego okolicach zwią-
zane z Bożym Miłosierdziem. 

Ta wystawa – to pierwsza wi-
zualna prezentacja wiedzy o 
miejscach, w których zabłysła 
iskierka Miłosierdzia i światłem 
swym rozpromieniła cały świat. 
Wiodąca myśl – przedstawić ta-
kie osobowości jak św. Faustyna, 
bł. ks. Michał Sopoćko, św. Jan 
Paweł II obrazując ich działal-
ność w głoszeniu największego 
wśród przymiotów Boga – Mi-
łosierdzia.

Na planszach z fotografiami 
„Wilno – miasto Miłosierdzia” 
zostały przedstawione nie tylko 
obiekty sakralne i miejsca, ale 
też ludzie, którzy głosili wieść o 
Bożym Miłosierdziu i ich dzieło 
zostawiło wyraźny ślad na Li-
twie. Na 16 planszach Wilno 
jest ukazane jako miejsce, w któ-
rym kształtowała się wizja za-
wierzenia świata Bożemu Mi-
łosierdziu. 

Na zdjęciach przedstawio-
ne zostały najważniejsze miejsca 
związane z kultem Bożego Mi-

łosierdzia: świątynia Miłosier-
dzia Bożego, kościół pw. Ducha 
Świętego, Ostra Brama, kościół 
pw. św. Michała, dom przy ul. 
Bakszta 4, gdzie w latach 1908-
1910 mieszkał bł. ks. Michał So-
poćko, kościoły – Bernardyński 
i śś. Janów. Znajdujące się pod 
zdjęciami opisy przedstawia-
nych miejsc są dopełnione frag-
mentami pism św. Jana Pawła II, 
bł. ks. Michała Sopoćki, cytata-
mi z dzienniczka św. Faustyny. 
Teksty są w języku polskim, li-
tewskim i angielskim.

Autorem pomysłu zorgani-
zowania tej wystawy jest ks. Ma-
riusz Marszałek – autor książ-
ki o bł. ks. Michale Sopoćce pt. 
„Ksiądz mego serca” oraz jeden 
z twórców filmu dokumental-
nego „Ufam Tobie”. Autora-
mi zdjęć są fotograficy Marian 
Dźwinel i Teresa Worobiej. 

29 listopada 2017 r. w Sej-
mie Litwy odbyła się uroczy-
stość z okazji otwarcia wystawy 
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PODCZAS WYKŁADU PROF. BOGUSŁAWA GRUŻEWSKIEGO

WĘDZIAGOLANIE ZAPOZNAJĄ SIĘ Z WYSTAWĄ
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WILNO  
JEST UKAZANE  
JAKO MIEJSCE,  
W KTÓRYM KSZTAŁTOWAŁA 
SIĘ WIZJA  
ZAWIERZENIA ŚWIATA 
BOŻEMU  
MIŁOSIERDZIU. 

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 zaintereso-
waniem 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 Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska”. W swojej działalności społecznej na rzecz Polaków mieszka-
jących poza krajem odkryła, że młodzi polonusi nie zawsze znają polskie piosenki, będące praw-
dziwymi 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 wy-
konawców 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 tere-
nie województwa opolskiego: piosenki patriotycznej w Brzegu i Korfantowie, piosenki rozrywko-
wej w Otmuchowie, piosenki ludowej w Gogolinie. Jego zwieńczeniem będzie koncert laureatów, 
który odbędzie się w Opolu 11 czerwca br. Dla najlepszych wykonawców organizatorzy przewi-
dują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w II PFPP jest nadesłanie zgło-
szenia 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 zakwalifikowa-
niu wykonawców do udziału w festiwalowych koncertach, co nastąpi do końca marca br. O de-
cyzji 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

13 lutego w zujuńskiej fi-
lii Wielofunkcyjnego Ośrodka 
Kultury w Rudominie odbył się 
wernisaż wystawy fotograficznej 
Wojciecha Klimaszewskiego pt. 
„Jesienne reminiscencje”. 

Prezes zujuńskiej wspólnoty 
Rima Dubickaja przywitała zebra-
nych, którzy przybyli na kolejną 
wystawę fotografika w Zujunach. 
Na wernisażu obecni byli miesz-
kańcy starostwa, krewni, znajo-
mi i koledzy autora prac. Wśród 
gości byli m.in. prezes Stowarzy-
szenia Fotografików przy Mu-
zeum Etnograficznym Wileńsz-
czyzny Marian Dźwinel, dyrektor 
Gimnazjum w Zujunach Marek 
Pszczołowski, prezes Lokalnej 
Grupy Działania Rejonu Wileń-
skiego Violeta Jankauskienė, była 
starościna gminy Zujuny Czesła-
wa Apolewicz, prezes koła ZPL w 
Zujunach Danuta Urbanowicz, 
kierowniczka Filii Biblioteki Cen-
tralnej w Zujunach Jadwiga Ry-
bakowa. 

Widzowie, przyglądając się 

„Wilno – miasto Miłosierdzia”. 
Wystawa gościła również w 
Strasburgu. Było to wyjątkowe 
wydarzenie, ponieważ ekspozy-
cje o tematyce religijnej bardzo 
rzadko są pokazywane w Parla-
mencie Europejskim.

Wystawę oglądała prawie 
cała Wileńszczyzna. Ponadto 
eksponowano ją w Łodzi, Gdań-
sku i innych miastach Polski, 
skąd obecnie przybyła do Wę-
dziagoły. 

W pierwszą niedzielę Wiel-
kiego Postu wystawa „Wilno 
– miasto Miłosierdzia” zosta-
ła wyeksponowana w Polskiej 
Bibliotece w Wędziagole. Jako 
pierwsi obejrzeli ją uczniowie 
niedzielnej szkółki języka pol-
skiego razem z nauczycielką Le-
onią Piotrowską. O ekspozycji 
opowiedział im niżej podpisany.

Przed Świętem Zmartwych-
wstania Pańskiego wystawę pla-
nuje się przenieść do wędziagol-
skiego kościoła pw. św. Trójcy, by 
jeszcze więcej wiernych i ludzi 
dobrej woli mogło obejrzeć i za-
poznać się z miejscami związa-

nymi z Bożym Miłosierdziem w 
Wilnie i jego okolicach.

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich do Polskiej Biblio-
teki w Wędziagole i obejrzenia 
wystawy „Wilno – miasto Mi-
łosierdzia”. 

Za to, że wystawa przybyła 
do Wędziagoły, wędziagolanie 
serdecznie dziękują posłance 
na Sejm RL z ramienia AWPL-
-ZChR Ricie Tamašunienė.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

„Jesienne  
reminiscencje” 

widokom utrwalonym na foto-
grafiach, mogli poszukać zna-
jomych miejsc i zgadnąć, gdzie 
zdjęcie zostało zrobione. 

Wiele serdecznych słów pod 
swoim adresem usłyszał autor 
wystawy. Na sali panowała miła 
atmosfera – przy dźwiękach na-
strojowej muzyki zebrani dysku-
towali, dzielili się wrażeniami i 
omawiali prace artysty fotogra-
fika. Należy odnotować, że zdję-
cia Wojciecha Klimaszewskiego 
były prezentowane m.in. na wy-
stawach w Hamburgu, Berlinie, 
Londynie, Chicago, Warszawie, 
Krakowie, znajdują się one rów-
nież w kolekcjach Muzeum Na-
rodowego we Wrocławiu i Książ-
nicy Pomorskiej w Szczecinie.

Wystawa potrwa do 13 mar-
ca, więc miłośnicy fotografii 
mają możliwość obejrzeć  „za-
chwycające zdjęcia” – jak okre-
ślili eksponowane prace uczest-
nicy wernisażu.

Ilona Jurewicz
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Wyrazy głębokiego współczucia 

Tamarze Usinowicz
 z powodu śmierci 

Cioci 
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie

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

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno poszczególne oddziały i 

koła, jak też każdy z członków ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związ-
ku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 309 we środy i czwartki od godz. 11.00 
do 16.00), o ile ma opłacone składki, może otrzymać nową legitymację członkowską. 
Zapraszamy.

W związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą śmierci 
Witolda Pileckiego serdecznie zapraszamy na otwarcie wysta-
wy plakatów „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony” oraz 
prezentację „Raportu Witolda” połączoną z pokazem filmu do-
kumentalnego „Tatusiu” (11 min) i spotkaniem z p. Małgorza-
tą Kupiszewską – koordynatorem i pomysłodawcą projektów o 
Rotmistrzu Pileckim.

Raport, czyli relacji Rotmistrza Witolda Pileckiego z jego po-
bytu i działalności konspiracyjnej w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz, został wydany staraniem Fundacji Gdzie z 
Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie i wydawnictwa 
APOSTOLICUM w Ząbkach.

Spotkania odbędą się:
26 lutego (poniedziałek)
14:00 – Dom Kultury Polskiej. Duża sala. Spotkanie z młodzie-

żą szkolną z Wilna i rej. wileńskiego (ul. Naugarduko 76, Wilno)
18:30 – Dom Kultury Polskiej. Sala 005. Spotkanie dla wszyst-

kich zainteresowanych.
27 lutego (wtorek)
10:00 – Gimnazjum w Ejszyszkach. Spotkanie z młodzieżą 

szkolną z rej. solecznickiego (ul. Vilniaus 81, Ejszyszki)
25 lutego (niedziela)
18:00 – w Wilnie w kościele pw. Ducha Świętego zostanie od-

prawiona Msza święta w intencji Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Witold PILECKI (1901-1948) – oficer rezerwy Wojska Pol-
skiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, dobrowolny więzień 
KL Auschwitz, oficer Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE", 
więzień polityczny okresu stalinowskiego, ofiara mordu sądowego.

Więcej informacji: http://www.pilecki.ipn.gov.pl/rp/biogra-
m/7081,Rotmistrz-Witold-Pilecki.html

Małgorzata KUPISZEWSKA – z wykształcenia filolog, ab-
solwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 
pedagog, z zamiłowania działaczka społeczna, manager kultury, 
dziennikarka, pisarka, koordynator projektów. Przez 20 lat uczy-
ła języka polskiego metodami autorskimi w otwockich szkołach.  
Autorka miniatur. Wydała książki Zrozumieć milczenie i Półtorej 
sekundy, półtorej minuty oraz medytacje w formie 4 audiobooków: 
W wielkopostnej ciszy, W majowych bzach, W szumiącym zbożu, W 
blasku promieni. Na dzień kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II 24 
kwietnia 2014 r., wspólnie z artystami z Warszawy i Krakowa, 
przygotowała album Dokąd zmierzasz / Where Are You Headed, 
wyróżniony nagrodą internautów Najlepsza Książka Katolicka.

W ramach Projektu Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwycię-
żony, pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, przeprowadzono 6 konkursów. Projekt 
realizowano przy współpracy historyków, literatów, projektantów 
graficznych, instruktorów tańca break dance, tłumaczy, aktorów, 
kompozytorów, scenografów, rzeźbiarzy, fotografików, muzyków, 
dyrektorów galerii, szkół, muzeów, sponsorów, posłów, biblioteka-
rzy, polonistów, nauczycieli a przede wszystkim dzieci od 6 roku 
życia, młodzieży i wolontariuszy.

Owocami projektu są: wstawa plakatów oraz edycja Raportu 
Witolda w wydaniu książkowym i audiobooku a także jego wer-
sja angielska Witold’s Report from Auschwitz.  Książki i audio-
booki przekazywane są bibliotekom w Polsce i poza jej granicami.

Wystawa plakatów „Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwycię-
żony. Raport z Auschwitz” była prezentowana w wielu miastach 
Polski a także w Parlamencie Europejskim i Ambasadzie RP w 
Rzymie. Przez rok dwa komplety wystawy przedstawiane będą 
w różnych miastach prowincji włoskich tj. w Padwie, Florencji, 
Anconie, Palermo, Neapolu.

Organizatorzy:
Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie oraz Fun-

dacji Gdzie.
 
Partnerzy:
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Ma-

cierz Szkolna”, Wileńska Młodzież Patriotyczna, Dom Kultury 
Polskiej w Wilnie


