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„Pieśń znad Wilii” –
maraton ojczystej kultury

HYMNY LITWY I POLSKI PODCZAS INAUGURACJI FESTIWALU WYKONAŁY „PODBRODZKIE SŁOWIKI” I „WILEŃSZCZYZNA”

21 kwietnia Wilno witało kolejny, jubileuszowy, XXV Festiwal Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”. 25-lecie
Festiwalu, organizowanego przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki przypadło w roku
znamiennych rocznic – 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę. Obchody tak chlubnych rocznic zakładały
obecność w repertuarze zespołów – uczestników Festiwalu – patriotycznych utworów. To właśnie one, obok piosenek i tańców
tworzących skarbnicę twórczości ludowej i narodowej złożyły się na prawdziwy maraton ojczystej kultury: podczas nieomal
sześciogodzinnego koncertu wystąpiło ponad 30 zespołów!
Jubileuszowy, XXV Festiwal Kultury Polskiej na Litwie
„Pieśń znad Wilii” wystartował w sobotnie popołudnie w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie. W organizowanym przez
Centrum Kultury Polskiej na
Litwie im. St. Moniuszki, kierowanym przez prezes-dyrektor
Apolonię Skakowską maratonie koncertowym zaśpiewano i
odtańczono prawie setkę utworów, które splotły się w piękny wieniec ojczystej kultury.
W jubileuszowym Festiwalu,
poświęconym rocznicom niepodległości Polski i Litwy, wystąpiły zespoły reprezentujące
Wilno oraz rejony: wileński, solecznicki, trocki i święciański.

Po odegraniu hymnów
państwowych Litwy i Polski
oraz przywitaniu uczestników
i widzów Festiwalu przez organizatorkę imprezy Apolonię
Skakowską, która nawiązała
w swym krótkim wystąpieniu do historycznych dat oraz
znaczenia kultury, na scenie
kolejno się zmieniały zespoły. Były wśród nich te, które,
rzec można, same stały się historią i legendą, prezentując i
promując polską kulturę przez
ponad pół wieku, czy w ciągu
kilku dziesięcioleci (klasyczna „Wilia”, niezrównana w
oddaniu charakteru śpiewanych utworów „Wileńszczyzna”, roztańczona „Zgoda” i

wierna swej ludowości, jakże
autentyczna „Sużanianka”),
mające chlubny dorobek w
jakże barwnej i różnorodnej
twórczości i jej formach. Popisać się przed publicznością
miały też okazję te kolektywy, które dopiero kształtują
swój wizerunek: pozytywnie
zaskoczyły poprawną polszczyzną „Podbrodzkie słowiki”
z Gimnazjum „Żejmiana” w
Podbrodziu.
Widzowie mogli podziwiać
kunszt wykonania polskiego
zespołu pieśni i tańca „Ojcowizna”, rozśpiewanych, doskonale się bawiących na scenie
„Solczan” oraz jakże perfekcyjną w tańcu „Jutrzenkę”.

Oklaski widzów zbierały
patriotyczne utwory w wykonaniu „Grzegorzan” i piękny
śpiew trio „Hanki”. Widownia
nie skąpiła też braw „Troczanom” i uroczym, perfekcyjnym
w tańcu „Stu uśmiechom”.
Jurorzy Festiwalu: kompozytor i dyrygent Jaroslavas Cechanovičius, wokalistka Krystyna Sulżycka, piosenkarz i
konferansjer, organizator festiwali Wojciech Dąbrowski
mieli wyjątkowo niełatwe zadanie, by spośród naj najlepszych wyłonić tych, którzy
okazali się „wspaniali”. Festiwalowy maraton uwieńczony
został wręczeniem dyplomów
uczestnikom jubileuszowej

imprezy, nagrodami w postaci
statuetek z wizerunkiem patrona Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki i wspólnym śpiewem
jakże wzruszającej serca rodaków pod każdą szerokością
geograficzną piosenki „Kwiaty polskie”. Koncertowi towarzyszyło wzruszenie i jednak
zmęczenie, bo taki maraton
wymaga nie lada sił nie tylko
od artystów, ale też widzów.
XXV Festiwal Kultury Polskiej
„Pieśń znad Wilii” przeszedł
już do historii i zapisał w niej
kolejną kartę obecności polskiej kultury nad Wilią. Organizatorom i uczestnikom należą się za to gorące brawa.
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Rzeczowo i uroczyście

NA PREZESA TROCKIEGO ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL
NA KOLEJNĄ KADENCJĘ ZOSTAŁ WYBRANY JAROSŁAW NARKIEWICZ

Właśnie tak – rzeczowo i uroczyście przebiegała konferencja sprawozdawczowyborcza Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie.
Odbyła się ona 20 kwietnia w Rudziszkach. W piątkowe popołudnie
przedstawiciele kół oddziału zebrali się w Ośrodku Kultury w Rudziszkach.
Warto odnotować, że nowoczesne centrum kultury działa od roku i jego
kierownikiem jest Maryna Jankowska – aktywna członkini ZPL, kierownik
zespołów, w tym też wywodzącego się z Rudziszek – „Rudziszczanie”.
Placówka kulturalna jest estetycznie i funkcjonalnie urządzona i dobrze
służy mieszkańcom, w tym też Polakom.
Delegatów konferencji witały wyświetlane na ekranie urocze widoki oraz wersy z „Pana
Tadeusza”, opiewające piękno
ojczystej przyrody. Po tak relaksującym i romantycznie-patriotycznym wstępie, kilka piosenek wykonał zespół „Hanki”.
Jak zaznaczyły panie, taka inauguracja konferencji dała szansę
zebranym chwilę odpocząć po
pracowitym tygodniu i piątkowy wieczór spędzić na rzeczowej
dyskusji o działalności Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL.
SUKCESY I WYZWANIA
Po wybraniu niezbędnych do
przeprowadzenia sprawozdawczo-wyborczej konferencji organów: prezydium (zasiedli w nim
wiceprezesi oddziału), komisji
skrutacyjnej i mandatowej głos
zabrał prezes oddziału, poseł Jarosław Narkiewicz. Prezes odnotował, że oddział składa się z 11
kół i łączy 1001 członków. Niestety, liczba ich zmniejszyła się o 49
osób. Podstawowe przyczyny – to
nieubłagalny czas, który zabiera
weteranów (ich pamięć uczczono chwilą ciszy) oraz emigracja,
która z kolei wypłukuje młodzież.
Mówiąc o działalności oddziału prezes zaakcentował wagę pisania projektów – to one, dzięki
pozyskaniu środków, dają możność zrealizować nowe inicjatywy. Projekty członkowie oddziału
składają m.in. do Departamentu
Mniejszości Narodowych przy
rządzie RL, Ministerstwa Pracy i
Spraw Socjalnych, Ministerstwa
Kultury, samorządu rejonu, Sto-

warzyszenia „Wspólnota Polska”.
Jako przykład, prezes wymienił
projekt zrealizowany w Ostródzie i gimnazjum w Połukniu –
kształcenie aktywu – zdobywanie
nawyków aktywnej i efektywnej
działalności.
Działalność oddziału – to zarówno tradycyjne, odbywające się
od lat imprezy, takie jak „Plon”
w Rudziszkach, czy też wędrujący – organizowany przez kolejne koła – Festyn Kultury Polskiej
„Dźwięcz, polska pieśni”; igrzyska sportowe letnie i zimowe, jak
też nowe inicjatywy: rajd rowerowy poświęcony pamięci działaczki Związku i poetki śp. Barbary
Sidorowicz.
Prezes podkreślił również to,
że pomocnymi w organizowaniu
imprez i działalności ZPL są ośrodki kultury, w których pracują aktywni związkowcy: w Rudziszkach, Trokach, Międzyrzeczu.
Wiele imprez jest przeprowadzanych wspólnie ze szkołami, inne,
jak np. Dzień Pierwszoklasisty,
przekazane do ich gestii.
Poruszając temat placówek oświatowych i współpracy
z nimi, prezes odnotował, że to
właśnie członkowie Związku,
jego struktury pracowały na to,
by wspólnym wysiłkiem je zachować i przekształcić w gimnazja.
Obok najstarszego w tym szeregu Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, od 3 lat
działa Gimnazjum w Trokach.
Ostatnim, o które należało stoczyć wielką batalię, było Gimnazjum w Połukniu. Kwestia jego
istnienia jako oddzielnej placówki

pracującej w języku polskim była
poruszana zarówno w dialogu z
miejscowymi władzami, jak i na
innych płaszczyznach. Dziś, jak
zaznaczył prezes, gimnazja w rejonie trockim są w dobrych rękach, a wspólna troska o to, by
przybywało w nich uczniów, pozwoli im być żywotnymi. Jednym
ze sposobów na zdobycie narybku
jest zakładanie grup przedszkolnych przy gimnazjach. Proces ten
rozwija się od 7 lat. I daje pozytywne wyniki. A szkoły, jak podkreślił, to nasza mowa, kultura i
kondycja naszej młodzieży – pobieranie nauki w ojczystym języku jest najbardziej efektywne i o
tym należy rozmawiać z rodzicami potencjalnych uczniów polskich szkół.
Troska działaczy Związku o
polskie placówki oświatowe ma
też (powinna mieć) element
zwrotny. Nauczyciele, administracje szkół współpracując ze
Związkiem realizują wspólne
cele w dziedzinie pielęgnowania
kultury, języka, tradycji. Temu
ma też służyć baza szkół. Z kolei członkowie Związku, którzy
dziś pełnią odpowiedzialne funkcje i zajmują stanowiska we władzach samorządowych, również
służą pomocą. To do nich mogą
się zwracać oświatowcy i inni
aktywiści organizacji, oczekując
uważnego wysłuchania i pochylenie się nad problemami.
Jarosław Narkiewicz mówił
również o współpracy z koalicjantami, podkreślając, że na przeciągu lat partnerzy się zmieniają, zaś
pozycja Związku, radnych z ra-

mienia AWPL-ZChR zawsze jest
nastawiona na to, by dbać o interesy polskiej społeczności i o
tym należy pamiętać. Poruszył
też dość drażliwy temat obchodów świąt państwowych. Szkoły polskie przeprowadzają je na
należytym poziomie, jednak niekiedy, jak zaznaczył, chcemy być
bardziej święci niż papież. Zdarzały się przypadki organizowania uroczystości w języku litewskim. Czy to miało świadczyć o
większym szacunku do państwa,
którego jesteśmy obywatelami.
Wręcz przeciwnie, w ojczystym
języku możemy to czynić z nie
mniejszą godnością i czcią. I nie
jest to żadne uchybienie. To samo
dotyczy symboliki państwowej,
która pięknie może być łączona
z naszą, narodową. O tym musimy pamiętać i szanując państwo,
którego jesteśmy obywatelami,
szanować też siebie.
Kończąc swoje wystąpienie
prezes zachęcał obecnych do
udziału w obchodach 300-lecia
Koronacji Matki Boskiej Trockiej,
również w Sejmie Litwy (ma się
tam odbyć konferencja). Przy
okazji przypomniał, że to dzięki
staraniom frakcji AWPL-ZChR w
Sejmie RL, udało się zdobyć środki na remont kościoła w Trokach.
Apelując o wzajemne wspieranie się i „zaokrąglanie”, a nie
„zaostrzanie kątów”, życzliwość
i pozytywną ocenę pracy społecznej jak i pełnienia funkcji samorządowych przez rodaków, prezes
poruszył również bolesne kwestie: zanik klas polskich w Gimnazjum w Rudziszkach; spadek, po
zamknięciu szkoły w Szklarach,
aktywności rodaków w tej miejscowości; opłakany stan siedziby
związkowej w Świętnikach.
W trakcie wystąpienia prezesa
obecni mogli na ekranie oglądać
migawki ze świąt i imprez, które
się odbywają w rejonie trockim z
inicjatywy ZPL, co było zarówno
ilustracją, jak i swoistym świadectwem działalności oddziału.
AKTYWNA SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ
Podczas obrad konferencji sprawozdanie złożyli wszyscy prezesi kół oraz wiceprezesi. Mówiąc o
osiągnięciach i sukcesach nie omijali również problemów, nie unikali zadawania pytań i rozważań.
Z tych relacji wyłonił się ogólny
obraz pracy społecznej, której poświęcają swój wolny czas i zdolności członkowie oddziału. Mogą
być dumni z tego, że w ciągu praktycznie trzech dziesięcioleci zarówno zapału do pracy społecznej, jak i pomysłów aktywistom
nie brakuje. Mile byłaby jednak
widziana większa frekwencja rodaków na imprezach.
Koło ZPL w Landwarowie należy do najliczniejszych, liczy 249
członków. Jego wieloletnim prezesem jest Franciszek Żeromski,
dyrektor Gimnazjum im. H. Sienkiewicza. Landwarowianie są aktywnymi uczestnikami i organizatorami imprez oddziału, biorą też

udział w organizowanych przez
Zarząd Główny ZPL. Zawody
sportowe, obchody świąt, troska o
zespoły – zarówno dziecięce jak i
dorosłe, wyremontowanie i wyposażenie siedziby koła, akcje charytatywne, przeprowadzana od 19
lat Parafiada, w której udział bierze
młodzież katolicka z Litwy, Polski
i Białorusi, zaangażowanie seniorów – wszystko to pozwala mówić
o aktywności polskiego środowiska
miasteczka. Odradza się również
przed laty aktywnie działające koło
młodzieżowe, któremu przewodniczy Aiwaras Trojnowicz.
Liczne i prężnie działające
jest koło w Połukni. Zespół „Połuknianie”, działalność skierowana na opiekę nad miejscami
pamięci narodowej, rajd rowerowy im. śp. Barbary Sidorowicz i
uwiecznienie pamięci aktywnej
społeczniczki, patriotki ojczystej
ziemi, poetki poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na
domu, w którym mieszkała – to
dalece niepełny wykaz pracy koła.
Połuknianie w mijającej kadencji odznaczyli chlubny jubileusz
100-lecia oświaty polskiej w Połukniu. W polu ich troski była realizacja projektu „Tradycje Wileńszczyzny”; troska o dziecięcy
zespół „Strumyk”, jubileusz zespołu „Połuknianie”; udział w
koncercie „Do Betlejem”. A ponadto troska o symbole wiary i
mogiły powstańcze w okolicy wsi
Mamowo; udział w igrzyskach
polonijnych i stworzenie rekreacyjnej oazy dla młodzieży. Właśnie tą różnorodną działalnością
mogła się pochwalić prezes koła
Renata Krasowska.
Z kolei koło ZPL w Trokach
(prezes Tadeusz Tuczkowski), liczące ponad 200 osób jest dumne,
że udało mu się pozyskać godną
siedzibę, wyremontować ją i wyposażyć, teraz pięknie służy rodakom. Za udostępnienie i urządzenie lokalu pan Tuczkowski
dziękował prezesom Jarosławowi Narkiewiczowi i Michałowi
Mackiewiczowi oraz członkom
koła, którzy walnie się przyczynili do udziału w pracach porządkowych. Koło szczyci się swoim
zespołem „Troczanie” i zlotem
rodzinnym „Uśmiech lata”. Spośród innych inicjatyw, prezes wymienił wycieczkę śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego, która
została zorganizowana z okazji
chlubnych rocznic.
Koło ZPL w Starych Trokach
„Przy szkole” (prezes Irena Orłowa) może się szczycić treściwymi obchodami świąt narodowych,
aktywnością w imprezach rejonowych i centralnych Związku. Na
uwagę zasługuje przeprowadzany tu tradycyjnie konkurs ortograficzny i sportowe imprezy. Podziwu godny jest też udział i jego
wyniki zarówno w rejonowych zawodach sportowych, jak i igrzyskach polonijnych. M.in. dyrektor
Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach
Romuald Grzybowski przedstawił zebranym wykaz osiągniętych
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W Wilnie – bez zmian
Paweł Stefanowicz

sukcesów na polonijnych igrzyskach zimowych tego roku – jest
naprawdę imponujący.
O pracy swoich kół mówili:
Wincenty Rudis (Świętniki), Bożena Ławrukiewicz (Międzyrzecze), wicemer rejonu trockiego
Maria Pucz (Stare Troki), wiceprezes oddziału Alina Kowalewska (Rudziszki). M.in. to dzięki
jej doświadczeniu w pisaniu i realizowaniu projektów, zarówno
koło jak i oddział mogą pochwalić się sukcesami w tej dziedzinie.
W Rudziszkach działają dwa koła
„dorosłe” i młodzieżowe. Chlubą
miasteczka jest zespół „Rudziszczanie” oraz impreza dożynkowa
„Plon”, która jest organizowana
w czynie społecznym przez koła
ZPL trockiego oddziału. Związkowcy z Rudziszek biorą aktywny
udział w organizowaniu koncertu
kolęd „Do Betlejem”, który legitymuje się wysokim poziomem
artystycznym.
Wiceprezes oddziału Teresa Sołowjowa mówiła nie tylko o
inicjatywach Landwarowa, m.in.
o działalności seniorów, którym
patronuje, ale też o pracy aktywistów w Rykontach, problemach z
siedzibą w Świętnikach, odrodzeniu koła młodzieżowego w Landwarowie, które pod kierownictwem nowego prezesa ma podjąć
się opieki nad zapomnianymi grobami rodaków…
W swych wystąpieniach prezesi kół zgłosili również kandydaturę obecnego prezesa oddziału
Jarosława Narkiewicza na kolejną kadencję.
Po wysłuchaniu sprawozdania komisji mandatowej, która
stwierdziła, że na konferencję
przybyło 59 delegatów z ogólnej
liczby 74 oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, głos zabrał prezes ZPL Michał Mackiewicz. W
imieniu ZG ZPL dziękował oddziałowi za zachowanie struktur i
zaangażowaną pracę społeczną. I
chociaż ubolewał, iż liczba członków oddziału się nie zwiększyła,
to zaakcentował fakt, że tysiąc
aktywnych członków oddziału –
to siła, która może zintegrować
Polaków na Ziemi Trockiej. Odznaczył też działalność poszczególnych kół oraz troskę prezesa
Jarosława Narkiewicza o żywotność oddziału. Kierując słowa
uznania, wyraził nadzieję, że tak
też będzie w przyszłości.
Na prezesa Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL zgłoszono jednego kandydata – wieloletniego
jego prezesa Jarosława Narkiewicza. Kandydatura ta została poparta praktycznie jednogłośnie, przy
jednym głosie przeciw. Jednogłośnie głosowano również na kandydatury wiceprezesów. Ponownie
zostali wybrani: Maria Pucz, Alina
Kowalewska, Teresa Sołowjowa,
Renata Krasowska i Tadeusz Tuczkowski. Zatwierdzono też skład
25-osobowego zarządu oraz delegatów na XV Zjazd ZPL wytypowanych przez koła.
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SALA PODCZAS GOSOWANIA

22 kwietnia odbyła się sprawozdawczo-wyborcza
konferencja Wileńskiego Oddziału Miejskiego
Związku Polaków na Litwie. Na obrady do Domu
Kultury Polskiej w Wilnie przybyli delegaci
reprezentujący 55 kół oddziału.
Po przywitaniu przez prezesa Marka Kubiaka gości honorowych konferencji: zastępcy
ambasadora Rzeczypospolitej
Polskiej na Litwie Grzegorza
Poznańskiego oraz kierownika
wydziału konsularnego Marcina Zieniewicza przystąpiono
do wyboru prezydium. Znaleźli się w nim przedstawiciele, jak zaznaczyli organizatorzy,
kilku pokoleń: Fryderyk Szturmowicz, Artur Ludkowski oraz
Mirosław Marszewski.
Przy ustalaniu porządku obrad zaistniała istotna kolizja. Zaproponowany delegatom harmonogram nie zawierał punktu
wyboru prezesa oddziału i jego
władz, tylko sprawozdanie. Statu
ZPL zakłada, że kadencje obieralnych władz Związku (prezesów
kół, oddziałów, całej organizacji)
niezależnie od zaistniałej sytuacji
w okresie sprawozdawczym kończą się w maju. Wypada przypomnieć, że na skutek dymisji byłej
wieloletniej prezeski Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL Alicji Pietrowicz, w listopadzie ub. r.
odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza, na której na
stanowisko prezesa został wybrany Marek Kubiak oraz został
utworzony nowy zarząd. Stosunkowo krótki okres dzielący dwie
konferencje był, zdaniem nowych władz oddziału, powodem
do tego, by przedzjazdowa konferencja nie obejmowała wyborów
nowego prezesa.
Zabierając głos wiceprezes Związku Polaków na Litwie
Edward Trusewicz przypomniał
zebranym, że Uchwała Rady ZPL
zobowiązuje do przeprowadzenia
we wszystkich kołach i oddziałach

zebrań i konferencji sprawozdawczo-wyborczych. Ich brak – to naruszenie tej uchwały. Zaznaczył
również to, że Oddział Miejski nie
może wprowadzać zmian do Statutu ZPL, bowiem obowiązuje on
cały Związek. (Oddział Miejski
ma swój regulamin i o zmiany w
nim chodziło organizatorom konferencji, jak się wyjaśniło podczas
krótkiej dyskusji).
Członek prezydium konferencji Artur Ludkowski, odnosząc się do wystąpienia Edwarda
Trusewicza, zaproponował delegatom konferencji rozwiązanie
tego problemu w następujący
sposób: zatwierdzenie wyników
wyborów listopadowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej poprzez głosowanie. Większość delegatów zaaprobowała
taki porządek obrad.
Po wybraniu kolejnych komisji: skrutacyjnej i mandatowej
oraz sekretariatu przystąpiono
do dalszych obrad.
Sprawozdanie z działalności
w ciągu 4 miesięcy złożył prezes
oddziału Marek Kubiak. Zaznaczył, że pierwszym krokiem nowego prezesa i rady było zweryfikowanie stanu kół oddziału i
przeanalizowanie istniejącej sytuacji oraz przedstawienie wizji
działalności. Ma być ona realizowana poprzez wzmocnienie
„polskiej tożsamości na Litwie”,
budowanie relacji między członkami opartych na wzajemnym
szacunku i pomocy, tworzeniu
pozytywnego wizerunku Polaka na Litwie, ożywienie siedziby oddziału przy ul. Zawalnej.
Prezes mówił też o zwiększeniu
liczby kół w mieście (na ostatnim
zebraniu zarządu zarejestrowa-

nych zostało siedem), zwiększeniu aktywności w realizacji projektów. Odnotował, że w ciągu
minionego okresu zrealizowano m.in. takie projekty, jak akcja charytatywna – wspólnie z
Ambasadą RP w Wilnie – świąteczne paczki i sprzęt AGD dla
potrzebujących wsparcia osób,
koncert-konkurs kolęd i pastorałek. Dziękował tym członkom
oddziału, którzy aktywnie włączyli się do pracy i działalności.
Została też przedstawiona wizja działalności oddziału. Ma ona
objąć takie sfery jak wyszukiwanie
i opieka nad miejscami pamięci
narodowej i spoczynku rodaków;
wykłady i dyskusje o tematyce historycznej i patriotycznej; dbanie o zdrowie i zdrowy tryb życia,
sportowanie; inicjatywy kulturalne, różne formy edukacji, m.in.
komputerowej. Wizja działalności ma być dostępna na stronie internetowej Oddziału Miejskiego
i każdy z członków będzie miał
możność z nią się zapoznać oraz
wnosić swoje propozycje.
Na konferencji udzielono
głosu gościom. Przemawiając
kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie
Marcin Zieniewicz przywitał
zebranych i podziękował za
współpracę. Gratulował zarządowi oddziału, który ma dużo
interesujących pomysłów i one,
jak podkreślił „wpisują się w kierunek działalności państwa polskiego”. Dziękował również za
współpracę Zarządowi Głównemu ZPL i odnotował, że podkreślana przez prezesa ZPL Michała Mackiewicza siła w jedności
jest stawiana jako przykład dla
rodaków poza granicami Macierzy. Dodał przy tym, że jedność
jest w różnorodności: „Różnicie
się w poglądach, ale działacie dla
dobra Polaków na Litwie”.
Po pożegnaniu gości przystąpiono do głosowania nad
zatwierdzeniem wyników wy-

borów listopadowej konferencji
oddziału. Za potwierdzeniem
głosowało 125 delegatów, 8 –
przeciw, 16 powstrzymało się od
głosu. W ten sposób konferencja potwierdziła autentyczność
wyborów prezesa i władz Wileńskiego Oddziału Miejskiego
ZPL. Poprzez głosowanie odbyła
się też zmiana 24 punktu Regulaminu Oddziału.
Zatwierdzono listę delegatów oddziału na XV Zjazd
ZPL oraz kandydatów do Rady
Związku Polaków na Litwie.
Zostali nimi: Marek Kubiak
– prezes oraz obie wiceprezeski: Krystyna Zimińska i Edyta
Tamošiūnaitė.
Komisja mandatowa podała
do wiadomości, że ze 179 delegatów wybranych w kołach, na
konferencję przybyło 162.
Po ogłoszeniu informacji o
paradzie polskości, która się odbędzie 5 maja, uczestnicy konferencji opuścili salę.
Należy odnotować, że konferencja odbyła się w rekordowo
krótkim czasie, formalnie rozwiązując bieżące zagadnienia.
Zabrakło uroczystej jej oprawy
i towarzyszącej obradom struktur związkowych „Roty”. Z kolei
w przedstawionej wizji działalności oddziału obok aktywizacji
tzw. „kół zainteresowań”, uwadze jej autorów umknęły zagadnienia ważne dla całej społeczności polskiej Wilna, takie, m.in.,
praca na rzecz zwiększenia liczby
polskich dzieci w polskich szkołach; zakładanie nowych polskich grup przedszkolnych, co
staje się szczególnie aktualne w
świetle proponowanych uchwał
o obowiązkowym uczęszczaniu
do grup przygotowawczych. Ale
był smaczny poczęstunek, przy
którym delegaci mogli podyskutować i po prostu mile spędzić
kilka chwil.
Janina Lisiewicz
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Festiwal promujący twórczość

ZDOBYWCY „ZŁOTEGO DZWONECZKA” – ZESPÓŁ „KOLOROWE PIEGI”

W ubiegłym tygodniu w Wilnie odbył się kolejny festiwal promujący
twórczość dzieci i młodzieży. Festiwal Teatrów Szkolnych organizowany przez
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wraz
z Towarzystwem Miłośników Teatrów Szkolnych już po raz 22. zaprosiło
szkolne teatry do zaprezentowania swojej twórczości.
nazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie; „Szelmostwa Lisa Witalisa” (reżyser Magdalena Klepka,
zespół „TGT” – Turgielska Grupa Teatralna, Gimnazjum im. P.
K. Brzostowskiego w Turgielach;
„W akademii pana Kleksa” (reżyser Jolanta Rinkūnienė) – zespół
„Kolorowe piegi”, Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie; „Coś niecoś o motywacji, czyli
kabaret szkolny” (reżyser Diana
Markiewicz) – zespół „Twardy
orzeszek” (młodsza grupa), Szkoła Lazdynai w Wilnie; „Szczęście”
(reżyser Ewa Kupcewicz) – zespół
„Razem”, Gimnazjum im. św. U.
Ledóchowskiej w Czarnym Borze; „Piotruś Pan” (reżyser Edyta
Klimaszewska) – zespół „Skrzat”,
Gimnazjum im. J. Słowackiego w
Bezdanach; „Tajemniczy ogród”
(reżyser Bożena Bieleninik) – zespół „Wędrówka”, Gimnazjum
im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu; „Co ja tutaj robię” (reżyser
Irena Iljina) – zespół „Przyjaciele”, Gimnazjum im. św. St. Kostki
w Podbrzeziu; „Wagary” (reżyser
Irena Litwinowicz) – zespół „Wesoła Gromada”, Gimnazjum im.
A. Mickiewicza w Wilnie; „Miniatury z „Zielonej gęsi” (reżyser
Alina Masztaler) – zespół Studio
Teatralne, Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Wilnie; „Światła wielkiego miasta” (reżyseria Walentyna Markiewicz, Diana Markiewicz) – zespół „Twardy orzeszek”
(starsza grupa), Szkoła Lazdynai
w Wilnie.
Widzowie mieli okazję podziwiać zarówno bezpośrednią,
w stylu wesołej zabawy grę młodszych dzieci, jak poruszające aktualne problemy społeczne, mówiące o moralnych wartościach,
ludzkich postawach i wyborach
sztuki przygotowane przez mło-

dzież. Po raz kolejny oryginalny
sposób prezentacji zaoferował
teatr „Wędrówka”. Wywołał
on wielkie zaciekawienie wśród
młodszej widowni.
Cieszy nie tylko dobór ambitnego repertuaru, ale też poprawny język młodocianych aktorów. I
to jest wielka zasługa tej imprezy,
która, obok gry aktorskiej zakłada szacunek do słowa. W naszym
przypadku – ojczystego, języka
polskiego. Daje wielką satysfakcję to, że twórcza młodzież pod
kierunkiem swych niestrudzonych instruktorów obok slangu,
tak popularnych skrótów, wszelkich izmów potrafi posługiwać się
poprawną polszczyzną. Za to właśnie należą się słowa podziękowania pomysłodawcom zakładania
szkolnych teatrzyków i organizowania festiwalu (inicjatywa sprzed
prawie ćwierćwiecza Podlaskiego
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”).
Po dobrych kilku godzinach
wesołej zabawy, zadumy nad wątkami spektakli, emocjach i wzruszeniach oraz obejrzeniu widowiska teatralnego zainspirowanego
bajką napisaną przez Umberto
Eco i ilustracjami Eugenio Carmiego pt. „Dla mnie bomba!!!”,
wystawionego przez Teatr Lalek i Ludzi z Supraśla (reżyseria:
Krzysztof Zemło, scenografia:
Ewa Agnieszka Zemło, muzyka:
Jan Wyszkowski) poruszającego
tak aktualny dla współczesnego świata temat wojny i pokoju
oraz odpowiedzialności osobistej,
uczestnicy festiwalu i widzowie z
niecierpliwością czekali na wyniki
obrad komisji oceniającej.
Przewodnicząca jury dr Magdalena Kiszko-Dojlidko ogłosiła
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W ciągu minionych 22 lat
teatry szkolne przeżywały lata
„tłuste”, jak i „chude”. W tegorocznym XXII Festiwalu Teatrów
Szkolnych na scenie DKP w Wilnie przygotowane spektakle zaprezentowało 11 zespołów. Były
to trupy z Wilna i rejonu wileńskiego i tylko jedna – z Turgiel –
reprezentowała rejon solecznicki.
Młodocianych aktorów na
ich święcie witał prezes „Macierzy Szkolnej” Józef Kwiatkowski
oraz konsul wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec. Zwracając się do
młodzieży, podkreślili oni znaczenie teatru, który rozwija fantazję, kształtuje uczucia, uczy cenić
słowo. Ponadto tworzy okazję do
wspaniałego obcowania, odkrywania swoich talentów i pomaga
w pokonaniu tremy oraz zdobywaniu pewności siebie. Dla wielu,
jak podkreślili, staje się również
pasją całego życia lub wybranym
zawodem.
Prezentacje twórczej młodzieży oceniali jurorzy. Doskonale już
znana w Wilnie dr Magdalena
Kiszko-Dojlidko – aktorka i wykładowczyni Akademii Teatralnej
w Białymstoku (przewodnicząca komisji), mgr Ewa Agnieszka Zemło – scenograf i współzałożycielka Stowarzyszenia Teatr
Okno oraz Lilia Kiejzik – reżyser
i kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Jurorzy, jak
co roku, mieli niełatwe zadanie
wyłonienia tych naj najlepszych
trup: różnorodność form, tematyki oraz wieku i młodocianych aktorów zmusiły komisję oceniającą
do bardzo wytężonej pracy. W ciągu sześciu godzin wraz z widownią obejrzeli prezentacje: „Przyjaciel” (reżyser Łucja Andrijewska)
– zespół „Przyjaciele sceny”, Gim-

werdykt jurorów. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali Dyplom
Uczestnika. Komisja postanowiła
wyróżnić następujące spektakle:
„Wagary” (zespół „Wesoła Gromada”, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie), „Tajemniczy ogród” (zespół „Wędrówka”,
Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu).
Nagroda reżyserska została przyznana za przedstawienie
„Coś niecoś o motywacji, czyli kabaret szkolny” (zespół „Twardy
orzeszek”, młodsza grupa, Szkoła
Lazdynai w Wilnie).
Nagrody dla laureatów: „Brązowy Dzwoneczek” został przyznany za spektakl „Światła wielkiego miasta” (zespół „Twardy
orzeszek”, starsza grupa, Szkoła Lazdynai w Wilnie; „Srebrny Dzwoneczek” – „Miniatury
z „Zielonej gęsi” (zespół Studio Teatralne, Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wilnie); „Złoty
Dzwoneczek” – „W akademii
pana Kleksa”(zespół „Kolorowe
piegi”, Gimnazjum Inżynieryjne
im. J. Lelewela w Wilnie).
Tego roku jury było hojne na

aktorskie nagrody. Indywidualne nagrody aktorskie w postaci książek ufundowanych przez
Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Białymstoku otrzymali: Mucha ze spektaklu „Przyjaciel”; Pan Kleks–
spektakl „W akademii pana
Kleksa”; Prowadzący – spektakl
„Coś niecoś o motywacji, czyli kabaret szkolny”; Kelner ze spektaklu „Światła wielkiego miasta”.
Nagrody publiczności otrzymały dwa spektakle: „W akademii pana Kleksa” oraz „Miniatury
z „Zielonej gęsi”.
Na laureatów czekają też nagrody w postaci sprzętu teatralnego ufundowane przez wydział
konsularny Ambasady RP w Wilnie, które otrzymają w późniejszym terminie.
Członkowie wszystkich zespołów teatralnych biorących
udział w XXII Festiwalu Teatrów
Szkolnych otrzymali czekolady,
książki, posiłek.
Sponsorami tegorocznego
XXII Festiwalu Teatrów Szkolnych były: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, wydział konsularny
Ambasady RP w Wilnie, Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej, Fundacja „Pomoc
Polakom na Wschodzie”, Podlaski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w Białymstoku, Dom Kultury Polskiej w
Wilnie oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna”.
Organizatorzy oraz członkowie jury serdecznie dziękowali nauczycielom, instruktorom i
rodzicom za serce, pracę wychowawczą i artystyczną włożoną w
przygotowanie zespołów do Festiwalu. Z kolei członkom zespołów teatralnych dziękowano za
udane występy, a prowadzącym
– barwnym, tradycyjnym postaciom – uczniom z Gimnazjum
im. św. Rafała Kalinowskiego w
Niemieżu w rejonie wileńskim
– za artystyczne wykonanie swoich obowiązków.
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Jam dwór polski, dwór kresowy…

AUTOR WYDANIA

Jeszcze przed II wojną światową tereny Kresów Wschodnich
II Rzeczypospolitej były gęsto
usiane „gniazdami” ziemiańskimi w postaci mniej lub bardziej
okazałych dworów bądź pałaców,
które przez długie lata służyły
za bastiony patriotyzmu, wiary
i przywiązania do tradycji. To
tu niczym słoje na pniach drzew
nawarstwiały się dzieje poszczególnych rodów, chętnie przekazywane młodym w mowie i na
piśmie. Takie siedziby ich właściciele uważali za swoje świątynie,
każdy mieszkaniec dworu czuł
się mocno weń wrośnięty, gdyż tu
się urodził i wychował, a nieraz
też przeżył całe doczesne życie.
Nic więc dziwnego, że z dworem
wiązały się wszystkie wspomnienia jego radosnych i smutnych
chwil, jego doli i niedoli.
W okresie Polski porozbiorowej to właśnie dwory stały się
ośrodkami walki o przetrwanie
i odrodzenie państwowości, stanowiły miejsce dojrzewania świadomości narodowej. Tu lęgły się
niepodległościowe zrywy. Stąd
carskie kibitki po popowstaniowych klęskach wiozły aresztowanych, późniejszych katorżników. Tu kobiety na znak żałoby
milcząco przywdziewały stroje
w czarnych lub fioletowych barwach.
W dworach poprzez liczne
pamiątki: starą broń, portrety
rodowych przodków bądź sławnych postaci, wielce zasłużonych
dla dobra Ojczyzny, osiadała też
narodowa historia. Niepowtarzalnego bogactwa dopełniały ponadto gromadzone latami
księgozbiory, zapraszanie na spotkania przedstawicieli różnorakiego establishmentu kulturowego. Pozawieszane na ścianach
krzyże, obrazy świętych, regularny wieczorny pacierz domowników, czyli wierne warowanie
przy tradycjach sakralnych, popuszczanie pasa w okresie karnawałów, z goszczeniem się nawzajem sąsiedzkich dworów, huczne
polowania – wszystko to stanowiło nieodłączną część ziemiańskiego życia, przypominającego

w międzywojniu sielsko-anielską idyllę.
Szacuje się, że przed wybuchem II wojny światowej tereny
ówczesnego województwa wileńskiego usiane były ponad 2500
mniej lub bardziej wyszukanymi budowlami szlachecko-ziemiańskimi. Agresja Niemców z
początkiem września 1939 roku
oraz „nóż w plecy”, zadany niewiele później Polsce przez Związek Sowiecki, w brutalny sposób
przerwały to jakże nierzadko zaciszne życie. To właśnie na właścicieli majątków NKWD przypuściło w pierwszą kolej atak,
mordując albo zsyłając ich w ramach powszechnego „razkułacziwanija” na tzw. białe niedźwiedzie, a pozostawione dobra
zostały rozszabrowane przez
miejscową ludność. Widząc, co
się święci, bardziej przezorni
uciekli nieraz praktycznie jak
stali, byle dalej od sowieckiego
„raju”, pozostawiając to, co stanowiło dorobek życia kilku nawet pokoleń.
Bynajmniej nie miały też litości dla opuszczonych przez
niedawnych właścicieli dworkowych „gniazd” władze III Rzeszy, nawet jeśli te służyć zaczęły
za budynki urzędowe. Eksploatowano je po barbarzyńsku, jak
to zwykli czynić zaborcy. Na domiar złego, cofający się pod naporem wojsk sowieckich i stojący
w obliczu kapitulacji Niemcy, tu
i tam dworkowe „gniazda” puścili z dymem. Co też czyniono
wcześniej o ile wychodziło na
jaw, że znajdowała tu wsparcie
AK-owska partyzantka, próbująca bronić miejscowej ludności
przed wrażym bezprawiem.
Ukartowane w Jałcie w lutym
1945 roku nowe realia, równoznacznie z pozostaniem całej
kresowej Polski poza wschodnimi granicami II Rzeczypospolitej
skazały tutejsze dwory i dworki na wyraźną pastwę losu. Powszechna kolektywizacja z takąż
nacjonalizacją, masowe wywózki
na „nieludzką ziemię” tych, kto
dotąd się uchował, a do kogo w
bezceremonialny sposób przy-

traczano metki kułaków, pamiętając o ich przedwojennym
ziemiańskim statusie, znaczyły
nieuchronną bezpowrotność.
Ta wzburzona rzeczywistość
ferowała też nieuchronne wyroki
byłym ziemiańskim siedzibom.
Względne szczęście w nieszczęściu miały te, gdzie wcześniej lub
później zadomowiły się urzędy
sowchozów bądź kołchozów, placówki oświatowe albo kulturalne lub zasiedlono lokatorów. A
to dlatego, że co jakiś czas były
remontowane, przez co nie popadały w ruinę.
Znacznie gorszy los spotkał
natomiast dwory i towarzyszące
im przybytki gospodarcze, przeznaczone na magazyny i przechowalnie, nieraz rolniczej „chemii”, która zżerała je od środka.
Ten smutny los podzieliły takoż
skazane na mocowanie się z czasem bezpańskie budowle. Wiele
z nich zresztą w bitwie o przetrwanie poniosło fiasko. Dziś
w miejscach, gdzie stały, próżno szukać nawet fundamentów.
Nierzadko strażnikami dawnej
świetności są wiodące jakby donikąd aleje wiekowych drzew,
wrastające w ziemię groby byłych właścicieli oraz coraz bardziej ulotna pamięć o nich leciwych mieszkańców.
Owszem, rozpad byłego
Związku Sowieckiego i znalezienie się przedwojennej Wileńszczyzny w obrębie jak samodzielnej odtąd Litwy, tak też
Białorusi, spowodował pewne
dworkowe odrodzenie. Tu i tam
o swoje upomnieli się potomkowie byłych właścicieli, a odzyskawszy z reguły po istnej „drodze przez mękę” na własność
mniej lub bardziej zrujnowane
budowle, wysoko podwinęli rękawy przy renowacji, zmieniając dzięki znacznym finansowym
inwestycjom ich wygląd do niepoznania z przeznaczeniem na
hotele albo różnorakie placówki
kulturalne. Nie może też nie cieszyć fakt troskliwych poczynań
w tym kierunku poszczególnych
władz samorządowych, że przywołam tu chociażby gruntownie
odnowioną siedzibę Balińskich
i Śniadeckich w Jaszunach albo
dworek Houwaltów w Mejszagole, gdzie rozlokowało się Centrum Rzemiosł Tradycyjnych.
To prawda – czasy świetności dworów istniejących niegdyś
w obrębie II Rzeczypospolitej,
a obecnie wolą przewrotnej historii pozostających poza jej
wschodnimi granicami, bezpowrotnie minęły. Zważywszy powyższe, arcyważnym zadaniem jest dokumentowanie
tego niezwykłego w swej treści
dziedzictwa, czego w jakże imponujący sposób podjął się pierwotnie pracownik lwowskiego, a
następnie wrocławskiego „Ossolineum” Roman Aftanazy. Plo-

nem jego bez mała półwiecznych
niezwykle wnikliwych dociekań
stało się wydane w latach 19861994 monumentalne 11-tomowe dzieło „Dzieje rezydencji na
dawnych kresach Rzeczypospolitej”, wznowione z racji na
duże zapotrzebowanie odbiorców w latach 1991-1997. Cezurę czasową owych dociekań
zamyka jednak jakże tragiczny
dla Polski rok 1939. Późniejsze
losy ziemiańskich „gniazd” na
Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie, Grodzieńszczyźnie czy
Lwowszczyźnie wymagały natomiast wnikliwego opracowania.
I wielka chwała, że podjął się
tego, przejmując poniekąd sztafetę od Aftanazego, Grzegorz Rąkowski, czego potwierdzeniem
takie pozycje w jego pisarskim
dorobku, jak: „Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na
Białorusi”, „Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na
Litwie”, „Smak Kresów. Wśród
jezior i mszarów Wileńszczyzny”, „Smak Kresów. Czar Polesia”, przewodniki po Wołyniu,
Podolu i po Ziemi Lwowskiej.
A wszystkie cechuje niezwykle
wnikliwa penetracja tematu,
podbudowana koniecznym, nierzadko nawet parokrotnym, osobistym pobytem w opisywanych
miejscowościach. W odróżnieniu
od Aftanazego, który swe wywody opierał na materiałach archiwalnych oraz prowadzonej przez
lat ponad 40 rozbudowanej korespondencji: jak z właścicielami
kresowych rezydencji, tak też z
ich potomkami.
W przypadku liczącego obecnie 64 lata Rąkowskiego, notabene z wykształcenia biologa i wybitnego specjalisty od ochrony
środowiska, zauroczenie Kresami rozpoczęło się zupełnie niespodziewanie. On, wrośnięty
rodowymi korzeniami w Mazowsze, w wieku około trzech lat
otrzymał w darze od rodziców
Mickiewiczowskie „Ballady i romanse” z ilustracjami Jana Marcina Szancera. Nie umiejąc czytać, nauczył się tych wierszy na
pamięć. Jak podrósł, zapragnął
się dowiedzieć, gdzie znajduje
się trącąca nie lada tajemniczością opisana tam kraina. W ten to
sposób jego kroki przywiodły na
Wileńszczyznę i Nowogródczyznę, a uczynił to zaraz po tym,
kiedy zaczął się sypać Związek
Sowiecki. Przywalony plecakiem
na piechotę albo, wykorzystując
podręczne środki lokomocji, od
pierwszego pobytu chłonął dziewicze w wielu wypadkach piękno
tej ziemi; jeszcze nie mając pisarskich zamiarów, zaczął gromadzić zasłyszaną bądź wyczytaną
informację z nią związaną.
Zawarta przed kilkoma laty
przez Grzegorza Rąkowskiego
współpraca z Warszawskim Oddziałem Instytutu Pamięci Na-

www.zpl.lt

5

rodowej, gdzie ma przyjaciela w
osobie doktora historii Kazimierza Krajewskiego, takoż jak on
zafascynowanego byłymi północno-wschodnimi rubieżami
Rzeczypospolitej, jęła ostatnio
jakże imponująco procentować.
A to dlatego, że spod pióra tego
zapatrzonego na wschód od Polski guru wyszedł imponujących
rozmiarów, gdyż liczący aż 472
strony album, opatrzony tytułem „Kresowe rezydencje”, traktujący o ziemiańskich gniazdach
w postaci dworów, dworków, pałaców i pałacyków, rozsianych
na terenie byłego województwa wileńskiego. W bardziej
rozległym zamyśle jest to ledwie pierwszy tom swoistej kresowej encyklopedii. Kolejne (najprawdopodobniej cztery) będą
poświęcone Nowogródczyźnie,
Grodzieńszczyźnie, Polesiu, a
wędrówkę w południowym kierunku zakończy „spacer” po ziemiańskich posiadłościach na
Ukrainie.
Czas w sposób jakże okrutny
przerzedził dworkowo-pałacowy
stan posiadania sprzed II wojny
światowej w województwie wileńskim. W rzeczonym albumie
autor z ponad 2500 przedwojennych ziemiańskich „gniazd”
podał opisowi około 200, jakie
oparły się dziejowym kataklizmom. Niestety – jak twierdzi –
ledwie 75 z nich jest w dobrym
albo zadowalającym stanie, reszta wymaga renowacji, nierzadko
rychłej, gdyż coraz bardziej popadają w ruinę. Może być więc
tak, że utrwalone na zamieszczonych w albumie zdjęciach zostaną ostatnią po nich pamiątką.
18 kwietnia br. w pałacu Balińskich w Jaszunach z udziałem
Grzegorza Rąkowskiego i Kazimierza Krajewskiego odbyła się
zorganizowana przez Instytut
Polski w Wilnie oraz Warszawski Oddział IPN-u prezentacja
pierwszego tomu edytorskiego
majstersztyku – „Kresowe rezydencje”. Goście z Macierzy
opowiedzieli, jak powstawało
niepowtarzalne w treści dzieło,
a autor, by spotęgować obrazowość słowa, wykorzystał rzutnik,
wyświetlając własnoręcznie wykonane zdjęcia, odpowiedział na
pytania, jakie padły od zgromadzonych na sali.
Na stronach unikatowego wydania przewijają się tak
swojskie uchu: Zatrocze, Landwarów, Jaszuny, Biała Waka,
Orniany, Glinciszki, Bortkuszki, Wilkiszki, Czerwony Dwór,
Pikieliszki, Szumsk, Suderwa,
Niemież, Mazuryszki i dziesiątki im podobnych dworkowo-pałacowych ziemiańskich ostoi,
wrośniętych korzeniami w Wileńszczyznę. Tym bowiem, kto
tu długie lata gospodarzył, należy się wdzięczność i pamięć. Za
to, że warowali na ojcowiźnie,
choć jakże często mieli dziejowy „wiatr w oczy”.
Henryk Mażul

6

26 kwietnia - 2 maja 2018 r., nr 17 (1313)

www.zpl.lt

Polska Biblioteka
w Wędziagole zaprasza
28 kwietnia, w sobotę, zapraszamy na święto,
poświęcone 227. rocznicy Konstytucji 3 Maja
1791 roku – Ustawy Zasadniczej Obojga Narodów.
14.00 – wykład „Konstytucja Obojga Narodów
3 Maja 1791 roku. Historyczna pamięć Polaków
i Litwinów”. Prelegent – historyk Uniwersytetu
Witolda Wielkiego Rūstis Kamuntavičius.
15.00 – prezentacja kapeli Polskiej Biblioteki. Zabrzmią piosenki w języku polskim i litewskim.
Na zakończenie imprezy – poczęstunek.

Z okazji Dnia Urodzin dostojnej
Jubilatce Krystynie ADAMOWICZ
życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości w każdej chwili oraz
wszystkiego, co najlepsze i najmilsze w życiu.
Członkowie Klubu Weteranów „Wilii”
Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin
pani Alinie BENDŽIUVIENĖ najserdeczniejsze życzenia: krzepkiego zdrowia
na długie lata, szczęścia każdego dnia,
ludzkiej życzliwości oraz wielu łask Bożych
składa Wędziagolski Oddział ZPL

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

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

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 Związku (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.
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Zygfryd Binkiewicz

Troska o żołnierskie groby

NA CMENTARZU LEGIONISTÓW W DUKSZTACH STARYCH

Cmentarz żołnierzy-legionistów w Duksztach Starych (w
rejonie jezioroskim) – ofiar wojny polsko-bolszewickiej od ponad dziesięciu lat jest pod opieką Związku Polaków na Litwie.
Przywrócenie godnego wyglądu
miejscu spoczynku bohaterów
wojny polsko-bolszewickiej przed
dekadą wziął na swe barki Zarząd
Główny ZPL na czele z prezesem
Michałem Mackiewiczem.
W ramach upamiętnienia
pamięci poległych przy starym
metalowym krzyżu ustawiony został kamień pamiątkowy.
Dzięki wsparciu finansowemu z
Macierzy ustawiono kilkadziesiąt nowych nagrobków w miejscu zniszczonych przez czas.
Wyświęcenia kamienia pamiątkowego i kolejno odnawia-
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nych żołnierskich grobów były
pięknymi lekcjami ojczystej historii, na które przybywali rodacy zarówno z okolicznych
miejscowości, Jezioroskiego i
Wisagińskiego Oddziałów ZPL,
jak też rodaków z całej Wileńszczyzny.
Stałą opiekę nad wojskowym cmentarzem sprawują członkowie Wisagińskiego
Oddziału ZPL. Przed tygodniem, pod przewodnictwem
jego prezesa Zygfryda Binkiewicza, poczyniono na cmentarzu legionistów wiosenne porządki. Biało-czerwone barwy
na pomnikach – symbole pamięci i wdzięczności potomnych za przelaną krew w obronie odrodzonego państwa w
roku 100-lecia niepodległości.

Wędziagołę odwiedzili goście z Puńska i Sejn
tor tych słów zgodził się być przewodnikiem i opowiedzieć słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego
Wieku o naszej krainie, jej mieszkańcach. Obcowaliśmy w języku
polskim, chociaż wielu przybyłych
rozumiało i mówiło po litewsku – są
oni obywatelami Polski litewskiego
pochodzenia. Dlatego też rozmowa weszła na tory historycznego
pogranicza, jego kultury, ciągłego
poszukiwania przez mieszkających
tu ludzi swojej tożsamości, tęsknoty
do prawdy historycznej i losach ludzi. Goście opowiadali o tym, że w
Polsce mniejszości narodowe mają
coraz mniej problemów, pomagają
im, wspierają instytucje państwowe
różnego szczebla, a szczególnie samorząd. Goście serdecznie życzyli
też nam, by wszyscy zrozumieli, że
mniejszości narodowe należy szanować, pielęgnować i opiekować
się nimi, ponieważ są one wielką

Prezent dla Polskiej
Biblioteki
Książka – to dobry prezent,
ponieważ świadczy o uwadze i
szacunku wobec tego, komu jest
przeznaczona. Serdeczną uwagę
i szacunek wędziagolanom okazali przybyli do nas w ubiegłym
tygodniu goście z Polski. A nasza przyjaciółka Małgorzata Sporek - Czyżewska z „Pogranicza”
– Centrum Międzynarodowego
Dialogu im. Czesława Miłosza w
Krasnogrudzie, która dobrze wie
o naszym sentymencie do poety,
noblisty Czesława Miłosza przywiozła niedawno wydaną książkę
jego wierszy w języku polskim i

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

litewskim. Dostarczyła też inne
nowe prace współczesnych polskich poetów – książki i różne wydania o Krasnogrudzie. Wszystkie można już znaleźć na półkach
Polskiej Biblioteki w Wędziagole.
Serdecznie dziękujemy „Pograniczu” – Centrum Międzynarodowego Dialogu im. Czesława
Miłosza w Krasnogrudzie, które
sprezentowało naszej bibliotece
12 wydań. Cieszymy się z tych książek, które przyczynią się do rozszerzenia widnokręgu czytelników.
Ryszard Jankowski

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

Ryszard Jankowski

17 kwietnia Wędziagołę odwiedziła 45-osobowa grupa osób
z Puńska i Sejn. Byli to słuchacze
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przybyli oni do nas na kilka dni, by
zapoznać się z miejscami pamiętającymi Czesława Miłosza.
Pierwszym przystankiem na
szlaku ich podróży była Wędziagoła. Kierowniczką tej poznawczej wyprawy była aktorka i piosenkarka, założycielka Centrum
Międzynarodowego Dialogu im.
Czesława Miłosza „Pogranicze”
w Krasnogrudzie Małgorzata
Sporek-Czyżewska. Przyjaciółka wędziagolan jest nam znana
od ćwierć wieku, od czasu, kiedy
z bratem poety Andrzejem Miłoszem odwiedzała Wędziagołę.
Nieraz spotykaliśmy się również
na międzynarodowych imprezach
na Litwie i w Polsce.
Mile przez nią poproszony, au-

GOŚCIE W KOŚCIELE PW. ŚW. TRÓJCY

wartością przypominającą o historycznej przeszłości. O tym pisał również nasz ziomek, laureat

Nagrody Nobla Czesław Miłosz,
którego rodzinne miejscowości
przyjechali odwiedzić słuchacze

Uniwersytetu Trzeciego Wieku z
Puńska i Sejn.
Ryszard Jankowski

Uczestniczyliśmy w konferencji
archidiecezji kowieńskiej
14 kwietnia, po południu,
wędziagolanie wzięli udział
w konferencji, która odbywała się w archidiecezji kowieńskiej. Do zebranych ze słowami powitania zwrócił się
arcybiskup kowieński Longinas Virbalas SJ. W swym
przemówieniu Jego Ekscelencja mówił o stanie Kościoła,
jego koncepcji we współczesnym świecie.
Liturgia, posługa, ewangelizacja, wspólnota – to kamienie
węgielne Kościoła. O tym w ciągu

całego sobotniego popołudnia,
podzieleni na grupy, mówili, dyskutowali uczestnicy konferencji.
Zebrani aktywiści z różnych parafii kilku dekanatów mówili o
swoich marzeniach, wymieniali
opinie, dzielili się doświadczeniem w posłudze, szukali nowatorskich dróg nowej ewangelizacji. Propozycje i rozważania
sypały się jak z rogu obfitości.
Po pracy w grupach, moderatorzy musieli włożyć sporo wysiłku, by całą informację usystematyzować i podać uczestnikom

konferencji. W zebranej i podsumowanej informacji znalazły się
zarówno ciekawe propozycje jak
i innowacyjne myśli.
Konferencja się odbyła – jej
cel został osiągnięty. Końcowa
wspólna modlitwa zebranych
zachęcała do pielęgnowania i
doskonalenia więzi łączących
wiernych oraz poszukiwania
nowych dróg siania wiary.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagołskiego
Oddziału ZPL

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

5 MAJA –
PARADA POLSKOŚCI
W WILNIE
Szanowni Rodacy,
Związek Polaków na Litwie zaprasza Polaków zamieszkałych na Litwie, wszystkich swoich członków, sympatyków
i gości z Macierzy do udziału w świątecznej paradzie. Uroczystym pochodem z okazji Dnia Polonii i Polaków za
Granicą oraz kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja uczcimy 100. rocznicę odrodzenia niepodległości
obu krajów – Polski i Litwy.
Wszystkich Rodaków zrzeszonych w Związku, organizacjach społecznych, uczniów i nauczycieli szkół polskich, młodzież
i kombatantów, członków zespołów artystycznych i każdego, kto czuje się Polakiem, zapraszamy 5 maja br. do
przybycia na Plac Niepodległości przy Sejmie Republiki Litewskiej, skąd o godz. 12.00 wyruszymy
wspólnie w świątecznej paradzie ulicami Wilna: aleją Giedymina przez Plac Katedralny, ulicą Zamkową
i Wielką do Ostrej Bramy, gdzie przy cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej o godz. 13.30
zostanie odprawiona Msza św.
Szanowni Rodacy, wykażmy solidarność biorąc udział w uroczystościach z okazji znamiennych dat historycznych!

