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Biało-czerwone Wilno:
majowe święta i parada polskości

POLACY NA LITWIE – TO MY!

Maj w polskim kalendarzu wyróżnia się szczególnie podniosłymi świętami: Dzień Flagi RP, Dzień Polonii i
Polaków za Granicą oraz obchody Konstytucji 3 Maja. Są to wydarzenia i zjawiska, które odgrywają znamienną
rolę w dziejach Polski – tych liczących blisko trzy wieki, jak i najnowszych.
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MŁODZI WILIOWCY GODNIE KONTYNUUJĄ TRADYCJE

TROSKA O DZIECI – TO JEDEN Z PRIORYTETÓW POLITYKI AWPL-ZCHR
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Biało-czerwone Wilno: majowe ś

JEDNAKOWO KOCHAMY I SZANUJEMY LITWĘ I POLSKĘ

Święta majowe od lat są obchodzone
uroczyście nie tylko w Polsce, ale wszędzie
tam, gdzie mieszkają Polacy. A z woli Boga i
historii trudno znaleźć miejsce na ziemskim
globie, gdzie byśmy rodaków nie spotkali.
w wielu miejscowościach rejonu
trockiego, Niemenczynie, Mejszagole…
Od 2004 roku Związek Polaków na Litwie organizuje również parady polskości – przemarsze ulicami Wilna członków
Związku i jego sympatyków,
wszystkich rodaków, którzy odczuwają potrzebę demonstrowania solidarności i polskości.
Tegoroczna parada polskości
przypadła w szczególnym okresie historycznym: roku obchodów przez Polskę i Litwę setnej
rocznicy odrodzenia niepodległości. Właśnie te znamienne
daty sprawiły, że na Litwie na
najwyższym szczeblu – z udziałem Sejmu i rządu – była obchodzona kolejna – 227. rocznica
Konstytucji 3 Maja. Uznanie
epokowego wydarzenia sprzed
ponad dwóch wieków za wspólną polsko-litewską spuściznę
historyczną, powoli, ale jednak
toruje sobie drogę na Litwie. I tegoroczne obchody są tego świadectwem.
Uroczyste posiedzenie Sejmu odbyło się 3 maja z udziałem wicemarszałka Sejmu RP
Beaty Mazurek. Przemawiając
w litewskim parlamencie zaznaczyła: „Te wspólne dzieje sprawiają, że wspólnota polsko-litewska istnieje nadal, chociaż
ma inny charakter – charakter
związku państw europejskich.
Są to wspólnoty, w których nie
zawracamy naszej historycznej
wyjątkowości, ale szukamy dróg
do ich umacniania”. Stosunki
polsko-litewskie w lutym-marcu tego roku były szczególnie

nauki i kultury Litwy, reprezentanci społeczności polskiej – politycy, przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych i
twórczych, dziennikarze.
Rolę gospodarza spotkania
pełniła polska placówka dyplomatyczna – prowadził uroczystość dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, radca Ambasady RP
w Wilnie Marcin Łapczyński.
Zabierający głos podczas
uroczystości wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, marszałek Sejmu RL Viktoras Pranckietis, premier Saulius Skvernelis
mówili o Ustawie Rządowej z
dnia 3 Maja 1791 roku, analizowali jej znaczenie i wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni dalszych dziejów oraz
kreślili perspektywy współpracy na dziś i przyszłe lata.
3 Maja społeczność polska –
przedstawiciele Związku Polaków na Litwie, Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie – Związku
Chrześcijańskich Rodzin, samorządowcy, reprezentanci orga-

WILNO W
BIAŁO-CZERWONEJ
POWODZI
NARODOWYCH BARW
Parada polskości zorganizowana
w Wilnie 5 maja z okazji Dnia
Polonii i Polaków za Granicą,
poświęcona uczczeniu setnej
rocznicy niepodległości Polski
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WAŻNA SPUŚCIZNA,
WSPÓLNA HISTORIA
I NASZ WIELKI ZIOMEK
Wileńszczyzna już od pierwszych
chwil odrodzenia na przełomie lat
1988 -1989 (5 maja 1988 roku została założona pierwsza po II wojnie światowej masowa organizacja społeczna jednocząca Polaków
przy Litewskim Funduszu Kultury
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, które
po roku – na I zjeździe – zostało
przekształcone w samodzielną organizację – Związek Polaków na
Litwie) obchodziła dzień 3 maja
jako dzień Ustawy Rządowej, która jako pierwsza w Europie została
przyjęta przez Sejm Czteroletni i
dała naszemu narodowi powód do
dumy z tego, że to na polskiej ziemi i litewskiej (Rzeczypospolitej
Obojga Narodów) zrodził się dokument mający wpływ na światowy konstytucjonalizm.
A wraz z ustanowieniem
przez Sejm RP (z inicjatywy Senatu) w 2002 roku Dnia Polonii
i Polaków za Granicą (w dowód
uznania wielowiekowego dorobku i trwania przy polskości blisko 20-milionowej diaspory polskiej) oraz w 2004 – Dnia Flagi
RP, Polacy zrzeszeni w Związku
w kołach i oddziałach działających nie tylko na Wileńszczyźnie, ale na terenie całej Litwy
co roku obchodzą majowe święta. Znaczące wydarzenia kulturalne odbywają się na Laudzie
i Żmudzi, Wędziagole. Polski
maj jest odznaczany w Kłajpedzie i Turmoncie, Solecznikach,
gdzie szczególnie akcentowany
jest przez młodzież Dzień Flagi,

intensywne i stworzyły nadzieję tzw. „ocieplenia”. Pani wicemarszałek odnotowała, że jest
też nadzieja na to, że do końca roku zostanie reaktywowana praca Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu
RP oraz Sejmu RL, która ustała
przed kilkunastu laty.
Przemówienia marszałka Sejmu Viktorasa Pranckietisa oraz
innych polityków również były
zbudowane na faktach, podkreślających karty wspólnej historii
i strategicznego partnerstwa w
dobie obecnej. Uwieńczeniem
sejmowych uroczystości było
wciągnięcie na maszty na placu
Niepodległości flag państwowych Litwy, Polski i Ukrainy.
Manifestacją przyjaznych
stosunków była też uroczystość
z okazji chlubnej daty zorganizowana w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Zaproszeni na
nią zostali przedstawiciele duchowieństwa, korpusu dyplomatycznego ambasad rezydujących
na Litwie, elit rządzących, świata

nizacji społecznych, związków
twórczych, zespołów, młodzież
szkolna, harcerze, kombatanci wraz z korpusem dyplomatycznym Ambasady RP w Wilnie i wysokimi gośćmi z Polski
– wicemarszałek Sejmu RP Beatą Mazurek i senatorem Rafałem Ślusarzem oddali hołd Naczelnikowi Państwa Polskiego
Józefowi Piłsudskiemu na wileńskiej Rossie.
Po przywitaniu przez ambasador RP na Litwie Urszulę Doroszewską zebranych, zabierająca głos wicemarszałek Sejmu
RP Beata Mazurek powiedziała: „Setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości i państwowości motywuje
nas do umacniania świadomości narodowej i postaw patriotycznych, a nade wszystko do
oddania czci Polakom, bez których Odrodzona by się nie ziściła. (…) Pośród tych wielkich i
niezłomnych wyjątkowe miejsce na przestrzeni dziejów zajmuje postać wielu wymiarów i
wielu imion – Ziuk, Dziadek,
Naczelnik Państwa. (…) Ale
dla wszystkich to wskrzesiciel
Polski – Marszałek Józef Piłsudski. Jego wieńcem laurowym jest
hołd i wdzięczność Polaków”.
Ten hołd i wdzięczność rodacy okazali Marszałkowi i odrodzonej przed stu laty Ojczyźnie poprzez składanie wieńców
i swoją obecność przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz
uczestnicząc we Mszy św. odprawionej w wileńskim kościele
pw. Ducha Świętego.

WRAZ ZE ZWIĄZKIEM POLAKÓW NA LITWIE W POCHODZIE UCZESTNICZYLI
DOSTOJNI GOŚCIE – LIDERZY POLSKICH SPOŁECZNOŚCI W EUROPIE I ŚWIECIE
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święta i parada polskości

MY POLACY Z WILEŃSZCZYZNY, NAS NIEMAŁO TUTAJ JEST...

XXX
WILEŃSCY
POLACY GREMIALNIE STAWILI SIĘ NA PARADĘ POLSKOŚCI

i Litwy w słoneczne sobotnie
południe zgromadziła na placu Niepodległości i przylegających do niego ulicach ponad
dziesięć tysięcy Polaków z całej Litwy. Przedstawiciele szesnastu oddziałów Związku z
Kłajpedy, Szyłokarczmy, Laudy, Kowieńszczyzny i Kowna,
Druskienik, rejonów trockiego, solecznickiego, wileńskiego,
szyrwinckiego, święciańskiego,
jezioroskiego, Wisagini i Wilna
przybyli tu ze sztandarami swoich oddziałów, flagami narodowymi, transparentami, w strojach ludowych. Towarzyszyły im
zespoły artystyczne, orkiestry…
W samo południe uszeregowane kolumny rodaków, tradycyjnie już wraz z litewską orkiestrą „Trimitas” wyruszyły aleją
Giedymina ku Ostrej Bramie.
W świątecznym pochodzie
wraz z posłami na Sejm RL z
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ramienia AWPL-ZChR Ritą
Tamašunienė, Wandą Krawczonok, Jarosławem Narkiewiczem na czele z prezesem
Związku Polaków na Litwie Michałem Mackiewiczem, brali
udział przedstawiciele Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w
Wilnie wraz z zastępcą ambasador Grzegorzem Poznańskim i
konsulem Marcinem Zieniewiczem, posłowie do Europarlamentu wraz z przewodniczącym
AWPL-ZChR, europosłem Waldemarem Tomaszewskim, wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, wiceprezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Krzysztof
Łachmański, prezes Rady Polonii
Świata Teresa Berezowski i prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat.
Na czele pochodu wraz z
flagami Polski, Litwy i Unii
Europejskiej kroczyli rodacy w
strojach ludowych; honorowi
goście parady oraz przedstawiciele mniej licznych oddziałów:
z Kowna, Wisagini, Kłajpedy,
rejonu szyrwinckiego. Transparenty z hasłami: „100 lat Naszej
Ojczyzny, Naszej Macierzy”;
„Litwa Ojczyzną – Polska Macierzą”; „Bohaterów pamiętamy,
Niepodległość wychwalamy”;
„Ziemia ojców – nasza ziemią”
mówiły o myślach, uczuciach i
nastrojach uczestników marszu.
Najbardziej liczny Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie reprezentowały nie tylko koła Związku z
Suderwy, Niemieża, Szaternik,
Bujwidz (wśród innych feerią
barw wyróżniały się Kowalczuki), ale też zespoły artystyczne,
dzieci i młodzież szkolna – ubrani w stroje ludowe, z kwiatami,
sztandarami, muzyką demonstrowali jak różnorodna i dostojna jest Ziemia Podwileńska.
Szlacheckie stroje widniały na czele kolumny Trockiego
Oddziału Rejonowego ZPL. Zaprzyjaźnione Bractwo Kurkowe
z Polski nie tylko towarzyszyło
rodakom, ale też użyczyło strojów. Prezes Oddziału Jarosław
Narkiewicz wystrojony w strój
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PRZEWODNICZĄCY AWPL-ZCHR, PREZES WRO ZPL WALDEMAR TOMASZEWSKI SZEDŁ
W POCHODZIE W TOWARZYSTWIE KOLEGÓW Z PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

UKŁON W STRONĘ HISTORII ZIEMI TROCKIEJ
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ZIEMIA OJCÓW JEST ICH ZIEMIĄ – REJON SOLECZNICKI BUDUJE SWĄ PRZYSZŁOŚĆ NA TRWAŁYCH FUNDAMENTACH

POLACY Z TYMCZASOWEJ STOLICY PAMIĘTAJĄ O SWOICH KORZENIACH

Marlena Paszkowska

RZESZE WIERNYCH RODAKÓW U STÓP MATKI OSTROBRAMSKIEJ

z epoki oddawał hołd naszej
chlubnej historii. Landwarów
i Troki, Międzyrzecze i Stare
Troki , Połuknie – dorośli, młodzież i dzieci śpiewając, w radosnym nastroju prezentowali
mieszkańców słynącej z jezior i
niepowtarzalnych krajobrazów
Ziemię Trocką.
Prawdziwą furorę zrobił Solecznicki Oddział Rejonowy
Związku Polaków na Litwie. Przebierańcy na szczudłach unoszący flagi Litwy, Polski i Unii Europejskiej ponad młode drzewka na
alei Giedymina przyciągały uwagę; pięknie spisująca się orkiestra,
liczny zastęp harcerzy z flagą narodową, radośni „Solczanie”, „Ejszyszczanie”, młodzież z zespołu
„Kwiaty Polskie” – byli wspaniałą
wizytówka tego polskiego rejonu, który może się chlubić swoją
przeszłością, jak też wielkim samozaparciem i determinacją w
budowaniu nowoczesnego wizerunku. Kroczący na czele kolumny mer, prezes oddziału Zdzisław
Palewicz i dyrektor administracji, jeden z założycieli oddziału,
Józef Rybak, wygrywając na początku lat 90. ub. wieku z ramienia ZPL wybory samorządowe
konsekwentnie realizują jedno z
podstawowych haseł Związku –
„Ziemia Ojców – naszą ziemią”.
Wileński Oddział Miejski
Związku Polaków na Litwie był
w dużej mierze reprezentowany
przez młodzież: przedstawiciele stołecznych gimnazjów, które godnie stają do konkurencji
z litewskimi placówkami stolicy – pięknie się prezentowali na
pochodzie. Szczególnie reprezentacyjnie na paradzie polskości wypadł kolektyw „Kraszewskiego”.
Nie mogła też nie cieszyć
obecność polskiej uczelni – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, jak i naszej
przyszłości – wychowanków
przedszkoli, młodszych szkolnych dzieci oraz reprezentantów legendarnych już zespołów „Wilenki” i „Świtezianki”.
Wilno było również godnie reprezentowane przez weteranów
Związku – to oni zrzeszeni dziś
w Akademii i Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, Klubie Weteranów „Wilii” i innych kołach
liczących swoje życiorysy na kilka dziesięcioleci budowali podwaliny Związku.
Wilnianie i goście naszego
miasta, zarówno z Polski jak i
innych krajów bardzo serdecznie witali na ulicach Wilna polską paradę. Potrafiliśmy godnie siebie zaprezentować i to
jest również jeden z elementów
budowania wizerunku Polaka –
obywatela Litwy.

Wypełniając serce wileńskiej
Starówki biało-czerwonymi barwami, uczestnicy polskiej parady po półtorej godzinie dotarli
do Ostrej Bramy. Tu u stóp Matki Miłosierdzia wzięli udział we
Mszy św. celebrowanej przez
ks. Mirosława Balcewicza. Zjednoczony modlitwą kilkutysięczny tłum rodaków dawał poczucie
wspólnoty i jedności: w wierze,
miłości do ojczystej historii i kultury, pięknej tradycji i zdecydowania być tu, w swoim mieście,
na swojej ziemi gospodarzami i
robić swoje, jak to czynili nasi
praojcowie, dziadkowie i rodzice.
Nie przeciw komuś, tylko w imię
– rozkwitu i trwania na swoim.
Po zakończeniu parady
członkowie oddziałów udali się
na świąteczne majówki. Wilnianie świętowali w Domu Kultury Polskiej, rejon wileński – w
Bieliszkach, dokąd zaprosił również przedstawicieli mniejszych
oddziałów. Hucznie świętowano
w rejonie trockim i na Ziemi Solecznickiej witając majowe polskie święta.
„MAZOWSZE” – NASZA
DUMA, NASZA CHWAŁA…
Ten najstarszy (założony w
1948 roku i tego roku obchodzący jubileusz 70-lecia) i najbardziej liczny (skupiający
około dwóch setek artystów)
Państwowy Zespół Ludowy
Pieśni i Tańca im. T. Sygietyńskiego bezspornie jest najwspanialszym ambasadorem Polski
– jej kultury, tradycji i polskiego ducha.
Goszcząc w Wilnie w pierwszych dniach maja uświetnił
swoimi popisami uroczystość
z okazji Konstytucji 3 Maja w
Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, gdzie m.in. wykonał po
litewsku hymn państwowy Litwy oraz litewską piosenkę ludową, czym ostatecznie podbił
serca obecnych współobywateli – Litwinów; śpiewem uświetnił liturgię Mszy św. w kościele
pw. Ducha św.; wystąpił z programem koncertowym w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie i dał
galowy koncert „Kalejdoskop
barw Polski” (jeden z 9 programów ze swego repertuaru) w
„Pramogų arena”.
Galowy koncert „Kalejdoskop barw Polski” odbył się przy
wypełnionej po brzegi widowni.
Powiedzieć, że towarzyszyły mu
huczne brawa i okrzyki podziwu, to zbyt mało. Towarzyszyła
mu prawdziwa euforia i duma z
tego, jak bogatą mamy kulturę,
jak wspaniałe skarby odziedziczyliśmy i jak bogatym jesteśmy
narodem, mogącym nieskończenie czerpać ze skarbnicy różnorodnej ojczystej kultury – tańców, piosenek, przyśpiewek,
obyczajów.
W swym dorobku zespół ma
ponad 200 opracowań scenicznych z różnych regionów Polski
i prezentuje na scenie rodzimy
folklor jako największej warto-
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NIEJEDEN TAK PIĘKNY OBRAZEK OGLĄDALIŚMY PODCZAS KONCERTU „MAZOWSZA”

znawali w szkolnych zespołach,
czy też „Wilii”. To, bezspornie,
była ta dodatkowa nić, która tak
organicznie połączyła artystów i
widzów.
Na długo pozostaną w pamięci obrazki z „Winobrania”,
maraton krakowiaka, w którym
wirowało 16 par niestrudzonych
tancerzy; subtelne wykonanie
pieśni ludowych… Już tęsknimy
do kolejnego spotkania…
Zabierając głos po występie,
dyrektor i dyrygent „Mazowsza” Jacek Boniecki zaznaczył,
że bieżący rok jest szczególny, bo
zespół ma 70 lat: „Piękny splot
zdarzeń, że ta rocznica zbiegła się ze stuleciem odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Cieszymy się bardzo, że w tym
roku jesteśmy tu razem z wami.
Ten przyjazd – jak podkreślił –
był możliwy dzięki pracy wielu
osób i tutaj w Wilnie, ale i u nas.
Mógł się on odbyć dzięki współpracy Samorządu Województwa
Mazowieckiego z marszałkiem

Adamem Struzikiem na czele
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którym

dzie RP w Wilnie”. Również my,
widzowie, też się kłaniamy organizatorom za te chwile wzruszeń i uniesień.
Wspaniałemu „Mazowszu”
dziękowała za współpracę w jakże odległych latach 50. i 60. ubiegłego wieku „Wilia”, zaprzyjaźniona „Zgoda”, „Świtezianka”.
Sto rysunków przekazały dla rodaków dzieci ze żłobka-przedszkola w Niemenczynie… Z kolei prezes Związku Polaków na
Litwie Michał Mackiewicz, przypominając zespołowi, że przed
kilkunastu laty gościł w Zułowie
i tam zasadził tuje, które już pięknie urosły, dziękował za „Kryształowego Anioła”, którym został
wówczas obdarowany Związek
z okazji 15-lecia. W podzięce za
wspaniałą twórczość, przekazał
zespołowi Złotą Odznakę Związku Polaków na Litwie – najwyższe odznaczenie organizacji za
zasługi w krzewieniu polskości.
Sto lat dla zawsze młodego
„siedemdziesięciolatka” w wykonaniu sali może nie brzmiało
zbyt czysto, ale płynęło z otwartych, kochających serc.
Janina Lisiewicz

TANCERZE W OGNISTYM KRAKOWIAKU

Majowe święta w Poniewieżu

UCZESTNICY ŚWIĘTA PRZY MŁODYM DRZEWKU

kieruje profesor Piotr Gliński,
wicepremier rządu RP. Kłaniam
się także bardzo nisko Ambasa-
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ści sztukę. Każdy ruch, każdy
szczegół, gest i krok jest doprowadzony do perfekcji. I jeszcze
jedno godne uwagi i pochwały
spostrzeżenie – wspaniały nastrój artystów: ta lekkość i przyjemność z jaką poruszają się po
scenie daje poczucie niekończącej się radości i święta.
Wykonując zarówno ludowe,
jak też posiadane w repertuarze
programy patriotyczne, religijne zespół stał się synonimem patriotyzmu i ojczyzny dla Polaków
w Polsce i na obczyźnie. Mogliśmy to odczuć w całej pełni podczas galowego koncertu. Energia,
młodość, precyzja, wielki wdzięk
– wszystkich najwspanialszych
epitetów chce się użyć określając ten występ. Sala słuchała, sala
falowała w rytmie tańców i śpiewała tak doskonale znane piosenki. Tu przypomnieć wypada,
że na widowni dość sporą część
stanowili przedstawiciele kilku
pokoleń tzw. artystów-amatorów, którzy ojczysty folklor po-
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4 maja w Poniewieżu świętowano Dzień Polonii i Polaków za
Granicą, Dzień Flagi RP, 227.
rocznicę Konstytucji 3 Maja
oraz Dzień Matki. Impreza odbyła się w szkole dla słabosłyszących i głuchych. W imprezie
uczestniczył wikariusz kościoła katolickiego w Poniewieżu,
duchowy przywódca szkoły
ks. Rimantas Kaunietis, siostry
zakonne Lina i Eugenia.
Przybyłych gości witała organizatorka imprezy, dyrektor
szkoły Danuta Kriščiūnienė,
a także posłanka na Sejm Republiki Litewskiej Guoda
Burokienė, prezes koła ZPL w
Poniewieżu, nauczycielka języka polskiego Regina Czyrycka
oraz prezes Oddziału Związku
Polaków na Litwie „Lauda” Irena Duchowska.

Ze świątecznym programem
wystąpiły zespoły: „Issa” (kier.
Waleria Wansewicz, Kiejdany),
„Pušelė” (kier. Žygintas Aniulionis, Poniewież), „Liepsna”
(kier. Regina Liutkevičienė),
„Mėlynas šypsnys” (kier.
Laimutė Lazdauskienė). Na gitarze grał i śpiewał Regimantas
Pakavičius, Stanislovas Grigas
recytował swoje wiersze. Odpowiedzialny członek Zarządu
Towarzystwa Poprawy Litwy –
Gintautas Šimkus podarował
szkole kolejne drzewko – jabłonkę posadzono na szkolnym
podwórzu. Tego dnia została
również otwarta wystawa pięknych prac z ceramiki uczennicy
klasy 10. Skaistė Cibulskaitė.
Spotkanie
uwieńczyła
wspólna herbatka.

6

10-16 maja 2018 r., nr 19 (1315)

www.zpl.lt

Święto Matki w Turmoncie

Anna Łotoczko-Sukielienė.
Pani Anna śpiewała pieśni towarzyszące liturgii oraz jedną z
najpiękniejszych pieśni maryjnych „Czarna Madonno”. Po
modlitwie uczniowie zaprezentowali mamom i babciom
krótki koncert oraz wręczyli wszystkim paniom kwiatki.
W oczach wielu pań zabłysły
łzy, bo tego dnia były to jedyne kwiaty, jakich mogły się spodziewać: wiele dorosłych dzieci
starszych pań jest za granicą, a
tych, którzy są obok, niestety,
często nie stać na kupno kwiatów… Piękny bukiet róż otrzymała z rąk prezes Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL
Teresy Narkevičienė Anna

Łotoczko-Sukielienė – „matka” uczniów „Uśmiechu”.
Dalsza część obchodów Dnia
Matki odbywała się w Domu
Kultury, który sąsiaduje z siedzibą oddziału. Podczas koncertu wystąpił miejscowy zespół
wokalny „Srebrne pasemko”,
uczniowie szkółki, kapela, soliści. Podczas ponad dwugodzinnego koncertu każdy mógł się
popisać swoimi talentami. Święto wieńczył poczęstunek dla dorosłych i młodzieży, przygotowany przez Jezioroski Oddział
Rejonowy ZPL. Rodacy już tradycyjnie są inicjatorami i organizatorami świąt nie tylko dla
członków oddziału, ale też miejscowych mieszkańców.

UCZNIOWIE ZE SZKÓŁKI „UŚMIECH” WRAZ ZE SWĄ NAUCZYCIELKĄ W TURMONCKIM KOŚCIELE

Dzień Matki, przypadający w
pierwszą niedzielę maja, był świętowany w turmonckim kościele oraz
Domu Kultury miasteczka. Organizatorem obchodów był Jezioroski
Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie oraz działająca pod
jego opieką niedzielna szkółka języka polskiego „Uśmiech”.
W przededniu święta, w so-

botę, nie zważając na zmęczenie, jakie towarzyszyło rodakom
z rejonu jezioroskiego po wzięciu udziału w paradzie polskości
i majówce w Bieliszkach, na której byli gośćmi Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL, młodzież nie wracała do domu, ale
udała się do kościoła, by ozdobić
obraz Matki Boskiej w miejsco-

wym kościele pw. Serca Jezusowego, by w dniu święta był pięknie udekorowany.
Podczas niedzielnej Mszy
św., odprawianej w języku polskim, posługiwali uczniowie
szkółki, Słowo Boże czytała
Alona Filipowa, zaś psalmy
(wraz z uczennicą) – wykonała nauczycielka „Uśmiechu”

Seniorzy z Wiednia gośćmi PUTW

PREZES PUTW PREZENTUJE NAJNOWSZE WYDANIE

27 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się
spotkanie członków zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Wilna i Wiednia.
Rektor PUTW prof. Ryszard Jan Kuźmo przedstawił
gości z Austrii. Pod kierownictwem pani dr Elżbiety Szostak w
Wiedniu już siódmy rok działa
Polski UTW, skupiający około
90 słuchaczy – Polaków mieszkających w Austrii, w większości w stolicy.

Członek zarządu PUTW
w Wiedniu pan Krzysztof Basiak kieruje na UTW sprawami turystyki i sportu. Prywatnie jest kierownikiem zakładu,
który wykonuje grawerowanie na szkle i prowadzi sprzedaż szklanych wyrobów. Społecznie pan Krzysztof prowadzi
oddział Związku Piłsudczyków
„Dunaj”. Wśród gości była też
pani Ewa Bush, która jest kilkakrotną zdobywczynią pierwszego miejsca i złotego medalu w

nordic walking wśród seniorów
na zawodach europejskich. Inna
pani z Wiednia – Barbara Kosek,
również ma odznaczenia w tej
dziedzinie senioralnego sportu
oraz w pływaniu w tej wiekowej
kategorii wśród kobiet.
Austriacy w Wiedniu szczególnie się szczycą Polakami, bo
są to „potomkowie” króla Polski
Jana Sobieskiego, który uratował Europę od nawały muzułmańskiej, odniósł zwycięstwo
nad Turkami pod Wiedniem.

Dzięki naszym gościom poznaliśmy, a i przypomnieliśmy,
wiele faktów z historii i życia współczesnego Austrii. W
Wiedniu mieszkał i tworzył
światowej sławy kompozytor
Wolfgang Amadeusz Mozart
i doskonale nam znany autor
wspaniałych walców Johann
Strauss, odbywają się tutaj prestiżowe koncerty i festiwale, jak
np. Chopinowski. Tu się znajduje jeden z najstarszych uniwersytetów świata, założony w 1305
roku. Wiedeń szczyci się wspaniałymi pałacami, m.in. cesarza
Franciszka Józefa oraz Schonbrunn, a także sławną katedrą
św. Szczepana.
Austria – to państwo w środkowo-południowej części Europy. Powierzchnia jej jest półtorakrotnie większa od Litwy.
Mieszka tu ponad 7 mln ludzi,
wśród innych zamieszkałych
tu narodowości, godne miejsce
zajmują Polacy. W Wiedniu jest
prawie 2 mln mieszkańców, co
stanowi około 25 proc. ludności państwa. Wiedeń jest dużym portem rzecznym, łączącym przez Dunaj wiele państw
Europy.
W stolicy Austrii zachowała
się większość pomników sprzed
pierwszej i drugiej wojny światowej. Wiedeń jest jednym z niewielu miast europejskich, które
wyszło obronną ręką z pożogi
drugiej wojny światowej. Dla-

tego architektura miasta pozostaje prawie niezmieniona od
wieków.
Na zakończenie spotkania
austriaccy Polacy wręczyli słuchaczom PUTW w Wilnie swoje wydanie „Polonika” – pismo
Polonii austriackiej z ciekawym
tegorocznym nagłówkiem „Austriacki Alfabet Wielkanocny”.
Austria, jak i Polska, to kraj katolicki. Świętom Wielkanocnym
towarzyszy wiele obrzędów religijnych i ludowych. To kraj
niemieckojęzyczny, a w języku
niemieckim łatwo można tworzyć słowa związane z Wielkanocą – wystarczy dodać przedrostek „oster” (Wielkanoc) i już
mamy: Osterbrot – chleb wielkanocny; Osterkuchen – ciasto
wielkanocne; Osterwurst – kiełbasa wielkanocna lub Osterwein
– wino wielkanocne itp.
Z kolei my wręczyliśmy gościom nasze ostatnie wydanie
książkowe „Wilnianie – bohaterami swego życia”, z czego rodacy bardzo się ucieszyli. Goście przeglądali też „Kroniki
PUTW”, są to 34 tomy – skrupulatnie prowadzone przez kronikarzy na przeciągu ponad 23
lat.
Takie spotkania dają obopólne korzyści i integrują rodaków.
Helena Paszuk,
kronikarka, członek
Zarządu PUTW w Wilnie
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Dzień św. Floriana
w Wędziagole

Roman Niedźwiecki / zw.lt

Ryszard Jankowski

MŁODOCIANI MIŁOŚNICY HISTORII PODCZAS KONKURSU

8 maja br. – w dniu upamiętnienia 73. rocznicy zakończenia II wojny
światowej – Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” zorganizowało kolejną edycję konkursu historycznego „Czy znam
historię Polski ?”, poświęconego 100. rocznicy niepodległości Litwy i Polski.
Wzięło w nim udział 31 uczestników szkół polskich z Wilna oraz rejonów
wileńskiego i solecznickiego.
Komisja jurorów w składzie:
dr Józef Szostakowski, kustosz
Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie,
Roman Lachowicz – emerytowany starszy nauczyciel historii, Edyta Klimaszewska – polonistka-metodyk Gimnazjum
im. J. Słowackiego w Bezdanach
po sprawdzeniu prac testowych
uczestników konkursu postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić
10 osób. Kryterium zostania
laureatem konkursu – nabranie największej liczby punktów
z maksymalnie możliwej – 83.
Liderem w sprawdzianie
wiedzy z ojczystej historii i
zdobywcą I miejsca został Donat Jurewicz z Gimnazjum im.
J. I. Kraszewskiego w Wilnie.
Na jego koncie znalazło się 60,5
pkt.
Kolejne miejsca w szeregu laureatów zajęli: 2. Tomasz

Pieszko (Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach) – 59,5
pkt; 3. Emil Kleczkowski (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie) – 58,5 pkt; 4. Agnieszka
Wojciechowicz (Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Wilnie) –
57,5 pkt; 5. Dariusz Markowskij (Gimnazjum w Awiżeniach) – 57,0 pkt; 6. Gintarė
Dziminskaitė (Szkoła im. Sz.
Konarskiego w Wilnie) – 57,0
pkt; 7. Waldemar Szyłejka
(Gimnazjum im. św. St. Kostki w Podbrzeziu) – 56,0 pkt;
8. Łukasz Babiński (Gimnazjum
w Pogirach) – 55,5 pkt; 9. Dawid Kisiel (Gimnazjum w Ejszyszkach) – 54,0 pkt; 10. Elżbieta Jankowska (Gimnazjum
im. ks. Józefa Obrembskiego w
Mejszagole) – 50,5 pkt.
Wszystkim uczestnikom
wręczono dyplomy za udział,
książki i słodycze.

Dodatkowo pierwszej szóstce (miejsca 1-6) uczestników,
którzy w konkursie zdobyli największą liczbę punktów, zostaną wręczone nagrody rzeczowe
– tablety.
Kolejna czwórka (miejsca
7-10) wyróżnionych, w ramach
nagrody, zostanie zaproszona do
Polski. O terminie wyjazdu zostaną oni poinformowani dodatkowo.
„Macierz Szkolna” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział, nauczycielom
– za trud przygotowania oraz zachęcanie uczniów do zgłębiania
wiedzy z historii Polski.
Wyrazy wdzięczności Stowarzyszenie kieruje do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Wilnie oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
w Warszawie za wsparcie tej
inicjatywy.

Jak zostałem katolikiem
Przed zbliżającymi się uroczystościami Pierwszej Komunii św.
swoimi wspomnieniami o przygotowaniach do niej w groźnych latach sowieckich podzielił się ziomek Władysław Lutkiewicz.
„Moi rodzice – Polacy Jadwiga i Jan Lutkiewiczowie mieszkali we wsi Prejszagola, odległej
o 8 km od miasteczka Wędziagoła, w którym był kościół. Kiedy
miałem dziewięć lat, rodzice postanowili szykować mnie i brata
Bolesława (miał on wówczas siedem lat) do Pierwszej Komunii
św. W Wędziagole szykowała do
niej pobożna, w starszym wieku
pani Kłopotowska. Tak ją większość osób nazywała. Nauka odbywała się trzy razy tygodniowo.
Musieliśmy przygotować się w
ciągu miesiąca. Nie mniej ważne było dla nas na czas dotrzeć
do miasteczka i kościoła – poko-

nać 8 km drogi, a na dodatek las
Puszcza. Całą tę odległość, 8 km,
pokonywaliśmy z bratem w ciągu
1,5 – 2 godzin. Strasznie było iść
jedynie przez las. Ciągnął się on
na przestrzeni 1,5 kilometra. Z
domu w Prejszagole wychodziliśmy o ósmej rano. Było lato – ciepło, przyjemnie i ładnie, śpiewały
ptaki, świeciło słońce – tak wędrowaliśmy. W tamtych czasach w
Prejszagole znajdował się oddział
sowchozu Pogynie, tu się pasło
stado krów. Dobrze, że mleko wożono do mleczarni w Wędziagole.
Niekiedy i nas zabierano – sadzano na wóz, na bańki z mlekiem i
jechaliśmy. O godzinie 10.00 już
musieliśmy być w kościele, tam
czekało na nas jeszcze 15 dzieci,
które również szykowały się do
komunii. Lekcje trwały dwie godziny. Potem wracaliśmy na piechotę do domu...

Po skończeniu nauki, jednej
niedzieli, cała grupa dzieci przystąpiła do spowiedzi i przyjęła
Komunię św. w wędziagolskim
kościele pw. św. Trójcy. Tak wraz
z bratem Bolesławem zbliżyliśmy się do Boga i wiary katolickiej. Dobrze pamiętam, że było
to w lipcu 1952 roku.
Rodzice wówczas na pewno
bardzo się cieszyli ze święta Pierwszej Komunii św., byli zadowoleni,
że ich dzieci przyjęły Chrystusa do
swoich serc i życia. Teraz, patrząc
z perspektywy czasu, wiem, że życie nie było usłane różami, raczej
– cierniami, ale ludziom kochającym Boga wszystko zawsze wychodzi na dobre” – kończył swoje
opowiadanie ziomek, Polak Władysław Lutkiewicz
Zanotował
Ryszard Jankowski

STRAŻACY PODCZAS UROCZYSTOŚCI W WĘDZIAGOLE

Strażacy rejonu kowieńskiego
wspólnie z kolegami z gmin Puńsk
i Krasnopol w Polsce realizują projekt „Interreg”, finansowany z europejskich funduszy rozwoju regionalnego pt. „Współpraca Polski
i Litwy w rozwijaniu wolontariatu
na rzecz poprawy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego”. Projekt ten
wydatnie pomógł polepszyć warunki pracy i bytu strażaków, jak
również nabyć nowy sprzęt. W
Wędziagole odnowiono budynek
straży pożarnej, została skompletowana i rozpoczęła pracę 12-osobowa drużyna ochotników. Te dobre zmiany zbiegły się z Dniem
św. Floriana – patrona strażaków.
4 maja, w piątek, ponad 100
ochotników razem ze swoimi kolegami z gmin Puńsk i Krasnopol ze
sztandarami przybyło do wędziagolskiego kościoła pw. św. Trójcy,
by obchodzić swoje zawodowe
święto – Dzień św. Floriana. Uroczystości rozpoczęto od Mszy św.
Nabożeństwo w języku litewskim
i polskim odprawił proboszcz,
ksiądz i poeta Skaidrius Kandratavičius. Przy centralnym wejściu
do kościoła powiewały flagi państwowe Litwy i Polski – znak pięknej współpracy obojga narodów. Po
liturgii zostało poświęconych kilka
wozów strażackich. Uszeregowane drużyny strażaków ze sztandarami maszerowały wraz z orkiestrą
wojsk powietrznych powiatu kowieńskiego, dowodzoną przez kapitana kapelmistrza Ryszarda Ku-

kulskiego, ulicami miasteczka do
Centrum Kultury. Tam mer rejonu
kowieńskiego Valerijus Makūnas
razem z wicemerem Janem Gurskim i dyrektorem administracji
Antanasem Nesteckisem nowym
ochotnikom wręczyli legitymacje
i odznaki, zaś dla najbardziej wyróżniających się strażaków – listy
dziękczynne. Słowa podziękowania za inicjatywy i udane projekty
usłyszeli również kierownicy strażaków rejonu kowieńskiego Rytis
Velžys i Algirdas Žandaras.
Nie żałował dobrych słów i cieszył się z osiągnięć kolegów zastępca starosty gminy Puńsk i dowódca ochotniczej drużyny strażaków
Jonas Vaičiulis. Po wręczeniu odznaczeń i pozdrowieniach, swoje
utwory zebranym dedykowała orkiestra sił powietrznych powiatu
kowieńskiego. Po koncercie obcowaliśmy przy poczęstunku. Goście
z gminy Puńsk mówili, że o nas już
wiele słyszeli. Ciekawili, jak powodzi się Polakom w Wędziagole.
Wędziagolanie serdecznie
dziękują dowódcom kowieńskiej
ochotniczej straży pożarnej Rytisowi Velžysowi i Algirdasowi
Žandarasowi oraz całej drużynie
strażaków z Wędziagoły za to, że
zaprosili nas na swoje wspaniałe
święto zawodowe – Dzień św. Floriana.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

PODZIĘKOWANIE
20 kwietnia wiliowcy, byli widzowie oraz sympatycy
twórczości śp. Zofii Gulewicz oddali hołd Jej pamięci w
20. rocznicę odejścia do Domu Pana. Pragniemy na łamach „N.G.” podziękować ks. Tadeuszowi, ks. Józefowi, chórowi oraz służbie kościelnej za dzień pamięci śp.
Zofii Gulewicz. Dziękujemy także Związkowi Polaków
na Litwie i prezesowi Michałowi Mackiewiczowi za sfinansowanie autobusu oraz anonimowemu sponsorowi za
dofinansowanie dnia pamięci.
Klub Weteranów Zespołu „Wilia”
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„Ciebie, Boże, wysławiamy!”
Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich miłośników muzyki chrześcijańskiej na XXVIII
Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, wysławiamy!”. Od 1991 roku młodzi i starsi, soliści i całe zespoły, recytatorzy i autorzy co roku w maju zbierają się w jednym miejscu, by wychwalać Pana swoją twórczością, zapałem i energią!
W tym roku zgłosiła się wyjątkowo duża liczba uczestników – bo aż ponad 40!
Uczestnicy będą zróżnicowani pod względem wiekowym – od 4 do 82 lat, jak również pod
względem repertuaru – od klasycznych tradycyjnych utworów liturgicznych do współczesnych
piosenek religijnych. Więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!
W programie Festiwalu usłyszymy zarówno dobrze wszystkim znane utwory, jak i zupełnie
nowe – własnego autorstwa uczestników. Będą rozbrzmiewały w większości utwory w języku polskim, ale też w języku litewskim, łacińskim, a nawet rosyjskim, czy też ukraińskim! Również znani poeci Wileńszczyzny przedstawią swoją twórczość.
13 maja, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, godz. 15.00.
Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji o Festiwalu można zasięgnąć na oficjalnej stronie internetowej www.cbw.lt
Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Z okazji Pięknego Jubileuszu 85. Urodzin Helenie SZABŁOWICZ wiązankę
serdecznych życzeń: zdrowia, szczęścia,
miłości i opieki najbliższych oraz wielu
łask Bożych
składają członkowie koła ZPL w Kimbarciszkach oraz Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

Uprzejmie zapraszamy zespoły na
Dni Kultury Polskiej
na Laudzie i Żmudzi
2-3 czerwca

2 czerwca - sobota
XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy"
w Wodoktach i Kiejdanach
9.00 - 10.00 Pacunele, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i cmentarz (śladami „Potopu” H. Sienkiewicza)
10.30 - 11.00 Wodokty, kościół pw. św. Agaty i
cmentarz (śladami „Potopu” H. Sienkiewicza), występy zespołów przed kościołem
11.00 - 12.00 Msza Św. w Wodoktach
13.00 - 14.00 Występy zespołów przed gmachem Samorządu Kiejdan (Kėdainiai, Basanavičiaus 36), zwiedzanie
Muzeum Rzeźb W. Ulewicza w gmachu Samorządu
15.00 - 16.00 Spotkanie literackie w Centrum Wielokulturowym (Senosios Rinkos a. 12, Kėdainiai)
16.00 - 16.20 Występy zespołów na Starym Rynku
16.20 - 16.40 Korowód zespołów przez starówkę
Kiejdan ze Starego Rynku do Centrum Kultury
17.00 - 20.00 Koncert XVI Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Centrum Kultury (J. Basanavičiaus 24, Kėdainiai)
3 czerwca - niedziela
V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu
9.15 - 10.15 Msza św. w Katedrze pw. Chrystusa –
Króla (Panevežys, Katedros aikšte 8)
10.15 - 10.30 Korowód zespołów od Katedry na
plac Wolności
11.00 - 15.00 Koncert V Festiwalu Kultury Polskiej
Udział zgłosiły:
Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca „Wach” (Wach),
Mażoretki (Niebylec), Zespół Tańca „Jutrzenka”
(Niemenczyn);
Orkiestry Dęte: (Niebylec), (Kadzidło), (Wasilków).
Chóry: „Cantilena” (Małkinia), Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka (Jasienica);
Zespoły: „Pogranicze” (Szypliszki), „Echo” (Andrzejewo), „Melodia” (Augustów), „Jarzębiny”(Brok),
„Nadbużanie” (Nur), „Małkinianka”
(Małkinia Górna), Klub Seniora (Andrzejewo),
„Błękitne berety” i Wojsko Polskie (Bydgoszcz),
„Kotwica" (Kowno), „Issa” (Kiedany).
Inf.: +370 68 77 66 89; spklitwa@gmail.com
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

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

