
24-30 MAJA 2018 R., NR 21 (1317)

TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ISSN 1392-2513 WWW.ZPL.LT /ZwiazekPolakowNaLitwie

Wraz z odrodzeniem, w końcu lat 80. – na początku 90. ubiegłego stulecia na Wileńszczyźnie zrodziła się piękna tradycja 
– organizowanie festiwali polskiej kultury. Dzięki sile ducha nieodżałowanego śp. Gabriela Jana Mincewicza zaistniały 
„Kwiaty Polskie” w rejonie wileńskim – „Dźwięcz, polska pieśni” na usianej jeziorami Ziemi Trockiej, gdzie opiewał tę krainę 
w swych melodyjnych utworach śp. Wiktor Kowalewski. Rozbrzmiała „Pieśń znad Solczy” na Ziemi Solecznickiej, która 
powracała do swych korzeni dzięki działalności Związku Polaków i festiwal się zrodził z inicjatywy jego aktywnego działacza 
Zdzisława Palewicza.
W samym sercu Litwy – na Laudzie i Żmudzi niestrudzona Irena Duchowska od 16 lat promuje polską kulturę zapraszając na 
festyn „Znad Issy” dziesiątki zespołów z Macierzy i innych rejonów Litwy.
Tradycje organizowania kulturalnych promocji polskości, pieśni, tańców, zwyczajów rdzennych mieszkańców tej ziemi zostały 
przejęte przez Polaków w rejonie święciańskim, gdzie szerokim echem brzmiał festyn „Pieśń znad Żejmiany”. Na Ziemi 
Szyrwinckiej jednoczył wszystkich sympatyków polskiej kultury chwytliwym hasłem festyn „Śpiewaj razem z nami”.
Siła naszej kultury narodowej, piękno polskiej ludowości podbijały serca współobywateli innych narodowości w rejonie 
jezioroskim. Jechali na kresy Kresów koncertować rodacy z innych regionów zjednoczeni pięknym, solidarnościowym hasłem 
„Trzymajmy się razem”. Pięknie współgrał on z podobnym festynem organizowanym w wielonarodowej Wisagini, gdzie w 
wieńcu różnorodnych kultur, wielojęzyczności – polski, biało-czerwony kolor zajął swoje dostojne miejsce… 
Możemy być dumni, że potrafimy cenić spuściznę, dorobek minionych pokoleń, kochamy język, swoje pieśni i tańce oraz 
potrafimy je twórczo rozwijać, tworzyć nowe formy prezentacji. Umiemy promować kulturę, która jest atrakcyjna też dla 
ludzi innych narodowości, bo niesie w sobie bogatą ludowość i wielki ładunek patriotyzmu, ukochania swojej ziemi, wierność 
szczytnym ideałom. Jest to wielka wartość.
Ubiegłej niedzieli polska pieśń brzmiała w Solecznikach i Starych Trokach, inaugurując maraton polskiej kultury. Swym 
rozmachem i poziomem organizowania świąt udowodniły, że bez mała trzydzieści lat odrodzenia dobrze wykorzystaliśmy, by 
nie tylko trwać na swoim, ale też to „swoje” doskonalić, hołubić, godnie prezentować.

Popłynęła ojczysta pieśń…
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KRAKOWIANKI ZE STARYCH TROK

MŁODZIEŻ NA WIECZORYNCE WILEŃSKIEJ UROCZY MŁODZI TANCERZE
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Ubiegły tydzień w Kownie 
obfitował w wydarzenia kultu-
ralne. Kilka z nich dało okazję 
do spotkania z kulturą polską. 
16 maja Instytut Polski w Wil-
nie zaprezentował kowieńczy-
kom dokumentalny film Mi-
chała Kondrata „Dwie korony”. 
Film bardzo zafascynował wi-
dzów, którzy w szczególnym 
skupieniu go oglądali i każdy 
na swój sposób przeżywał jego 
fabułę.

Z kolei 18 maja w Centrum 
Wielokulturowym mieliśmy 
otwarcie wystawy zaprezento-
wanej przez Ośrodek „Pamięć i 
Przyszłość” pt. „Wrocław bre-
aks the Iron Curtain”, opowia-
dającej o historii tego miasta. 
Autorem tekstów jest pan Ma-
rek Mutor, dyrektor ośrodka. 
Wydarzenie to pośrednio było 
związane z obchodami Konsty-
tucji 3 Maja i o pierwszej w Eu-
ropie konstytucji, Ustawie Rzą-
dowej Obojga Narodów referat 
wygłosił karmelita, ojciec Emi-
lian. Zaś polski folklorystyczny 

19 maja w Kłajpedzie, w ra-
mach projektu „My – dzieci Li-
twy” w parku miejskim odbył 
się wielki koncert pt. „Warkocz 
przyjaźni”, który swą obecno-
ścią zaszczycił mer portowego 
miasta Vytautas Grubliauskas. 
Jego organizatorem było Cen-
trum Kultur Narodowych. W 
popisach wzięło udział 15 ze-
społów reprezentujących wspól-
noty narodowe: tatarską, bia-
łoruską, ukraińską, żydowską, 
ormiańską, azerbejdżańską i 
in. Podczas koncertu, który był 
trzecią imprezą realizowaną 

Odbyło się posiedzenie Rady  
Związku Polaków na Litwie 

W poniedziałek, 21 maja, odbyło się posiedzenie Rady 
Związku Polaków na Litwie.

Członkowie Rady omówili i zatwierdzili bilans ZPL 
za rok 2017, który zostanie skierowany do odpowied-
nich urzędów państwowych. 

Podczas posiedzenia rozpatrzono kwestie związane z 
przygotowaniami do XV zjazdu ZPL. Członkowie Rady 
podjęli uchwały warunkujące sprawne przeprowadzenie 
zjazdu, który odbędzie się w sobotę, 26 maja, w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie. 

Omówiono również inne zagadnienia i sprawy bie-
żące.

zespół „Kotwica” zaprezento-
wał koncert.

Przedstawiciel Wrocławia, 
pan Robert Jakóbczyński opo-
wiedział o historii powstania 
tej wystawy, skomentował każ-
de zdjęcie. Ci z nas, którzy mie-
li okazję gościć we Wrocławiu 
przeżyli miłe chwile zaocznego 
spotkania z tym miastem. Tego 
dnia kontynuowaliśmy „pol-
ski temat” w siedzibie Kowień-
skiego Oddziału ZPL przy alei 
Laisvės. Rozmowy, wymiana in-
formacji trwały przy herbatce. 

W sobotę, 19 maja, w Kow-
nie miały miejsce Dni Hanza. 
Przy kowieńskim zamku odby-
wały się koncerty. Nie zabra-
kło wśród występujących gości 
z Polski – słuchaliśmy gry cym-
balistów z Ełku. W niedzielę w 
tym historycznym miejscu od-
bywały się turnieje rycerskie, w 
których brali udział rycerze z 
Polski.

Franciszka Abramowicz

w ramach projektu, wystąpili 
również uczniowie niedzielnej 
szkółki języka polskiego „Pło-
myczek”, działającej przy Kłaj-
pedzkim Oddziale Związku Po-
laków na Litwie. Dziewczynki 
wykonały piosenkę „Walc wi-
leński”. Z tą piosenką wystąpią 
też na Festiwalu Szkółek Nie-
dzielnych, który się odbędzie w 
dniach 24-25 maja w Trokach.

Liulita Sulcienė,
prezes Kłajpedzkiego 

Oddziału ZPL

Spotkania z kulturą polską

W Kłajpedzie – po polsku

Po raz 23. rozbrzmiewał na 
Ziemi Solecznickiej Festiwal 
„Pieśń znad Solczy”. Od kilku 
lat organizowany w parku miej-
skim w Solecznikach, stał się 
jednym z podstawowych świąt 
w rejonie, skupiającym solczan, 
bliższych i dalszych wsi i miaste-
czek oraz gości zarówno z róż-
nych zakątków Litwy jak i z za-
granicy. 

W dniu wielkiego świę-
ta – Zesłania Ducha Świętego 
Msza św. koncelebrowana przez  
ks. prałata Wacława Wołodko-
wicza w scenerii miejskiego par-
ku z udziałem tak licznej rzeszy 
wiernych i chóru, który uświet-
nił liturgię była szczególnie uro-
czysta. Zgodnie z naszą tradycją 
poprzedziła Festiwal. 

Na program Festiwalu  
„Pieśń znad Solczy” złożyły się 
prezentacje zespołów artystycz-
nych: ludowych, estradowych, 
popisy dzieci wokalnie i mu-
zycznie uzdolnionych, scenka 
rodzajowa… A na dodatek był 
jarmark z różnorodnymi wyro-
bami, kuszące zapachami sto-
iska z obfitym jedzeniem, atrak-
cje dla dzieci… Słowem, każdy 
mógł znaleźć tego dnia w So-
lecznikach to, co mu najbardziej 
w świąteczną niedzielę było nie-
zbędne.

Witając zebranych prezes 

Solecznickiego Oddziału Re-
jonowego Związku Polaków na 
Litwie, mer rejonu Zdzisław Pa-
lewicz podkreślił, że pieśń łączy 
ludzi, pokolenia, narody… To 
udowodnił Festiwal, tego do-
wodziły przemówienia gości: 
prezesa Związku Polaków na 
Litwie, posła na Sejm RL Mi-
chała Mackiewicza, radcy kie-
rownika wydziału konsularnego 
Ambasady RP w Wilnie Marcina 
Zieniewicza, gości z Macierzy 
– przedstawiciela zarządu Sto-
warzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Andrzeja Modzelewskie-
go, wiceprezes Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” Joan-
ny Zając, mera miasta Castel-
nuoro Parano w słonecznych 
Włoszech Oreste De Bellis, w 
którego przemówieniu co i raz 
się powtarzały słowa zachwytu 
świętem, bogatą kulturą, ludo-
wością.

Po jakże imponującym śpie-
wie, stanowiącym I część pro-
gramu „Dźwięcz pieśń znad 
Solczy”, łączonego chóru zespo-
łów „Turgielanka” (kierownik 
Władysława Szyłobryt), „Ła-
łymka” (kierownicy: Loreta 
Grygorowicz i Gustaw Juzala), 
„Solczanie” (kierownik Barba-
ra Suckiel, choreograf Bożena 
Daniele, kierownik kapeli Ge-
nadij Afanasjew), „Ejszyszcza-

nie” (kierownik artystyczny Li-
lija Sawko, choreograf Wojciech 
Sawko, kierownik kapeli Fran-
ciszek Daszkiewicz), „Znad 
Mereczanki” (kierownik Ma-
ria Alencynowicz, chórmistrz 
Natalija Godowszczikowa, cho-
reograf Aleksandra Godowsz-
czikowa, kierownik kapeli 
Aleksandr Godowszczikow), 
„Kwiaty Polskie” (kierownicy: 
Żana Bogdevičienė, Anżelika 
Walukiewicz, choreograf Jele-
na Matujzo) oraz „Solczanki” 
(kierownik Elwira Uczkuro-
nis, choreograf Bożena Danie-
le)) został zaprezentowany 
obrazek „Wieczorynka wileń-
ska”. Scenka oparta na auten-
tycznych melodiach, pieśniach 
i tańcach, tradycjach przełomu 
XIX-XX wieków, zebranych w la-
tach 1993-2013 podczas ekspe-
dycji folklorystycznych przez et-
nomuzykologa Gustawa Juzalę. 
Miejscowe słownictwo, zwycza-
je, swojskie melodie – przybliży-
ły widzom życie pradziadów w 
wykonaniu młodzieży oraz ar-
tystów starszego pokolenia ze-
społów „Solczanie”, „Turgie-
lanka” i „Łałymka” oraz Kapeli 
Ejszyskiej. Salwy śmiechu i go-
rące brawa świadczyły o tym, że 
obrazek trafił w gusta publicz-
ności. 

Głośnymi oklaskami nagro-

Nad Solczą brzmiała polska pieśń

TRIO Z „PŁOMYCZKA" NA SCENIE
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GRA „LOMBARD"
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dzony został również duet Lore-
ty Grygorowicz i Gustawa Juzali 
za wykonanie piosenki „Litwi-
neczko, kochaneczko” z okresu 
powstania 1863 roku.

W dalszej części progra-
mu festiwalowego jak w kalej-
doskopie zmieniały się – już w 
popisach „solowych” – wymie-
nione zespoły. Ludowe i narodo-
we pieśni i tańce złożyły się na  
III część festiwalowego progra-
mu pt. „Barwy kultury polskiej”.

„W rytmie wiosny” – tak zo-
stał przez organizatorów zatytu-
łowany kolejny rozdział festi-
walu, w którym swe zdolności 
demonstrowały dzieci i mło-
dzież szkolna – wychowanko-
wie Szkoły Sztuk Pięknych im. 
St. Moniuszki w Solecznikach 
(orkiestra smyczkowa, kwintet 
akordeonistów, orkiestra akor-
deonistów i orkiestra dęta). W 
łączonym chórze śpiewali wy-
chowankowie wyżej wymienio-
nej placówki oraz szkół muzycz-
nych w Ejszyszkach i Jaszunach.

Różnorodny repertuar, sta-
ranne wykonanie, młodzień-
czy wdzięk tworzyły prawdzi-
wie wiosenny nastrój i zbierały 
zasłużone brawa. 

Zespół „Art of Music” wy-
stąpił pod hasłem „Śpiewaj 
wiosnę”. Zaprezentował pu-
bliczności interesujące aranża-
cje polskich przebojów estra-
dowych i ludowych piosenek. 
Jego występ był już praktycznie 
rozgrzewką przed specjalnym 
gościem Festiwalu – legendar-
nym polskim zespołem „Lom-
bard”. To on ściągnął do So-
lecznik rzesze młodych ludzi. 
Warto dodać, że też średnie po-
kolenie ma swe niezapomniane 
wspomnienia związane z reper-
tuarem zespołu. Finał Festiwa-
lu był naprawdę imponujący. W 
Solecznikach „Lombard” wystą-
pił z programem „W hołdzie so-
lidarności – drogi do wolności”.

Organizatorom: Centrum 
Kultury samorządu rejonu so-
lecznickiego (dyrektor Graży-
na Zabarauskaitė), Solecznic-
kiemu Oddziałowi Rejonowemu 
Związku Polaków na Litwie oraz 
samorządowi rejonu solecznic-
kiego należą się zasłużone sło-
wa podzięki, jak i wszystkim ar-
tystom – młodszym i starszym, 
zawodowcom i amatorom za po-
darowany piękny dzień w kręgu 
piosenki, muzyki, tańca – naj-
bliższych, bo ojczystych. 

Żadna impreza nie może się 
dziś odbyć bez sponsorów. So-
lecznicka „Pieśń znad Solczy” 
miała ich sporo. Był to samorząd 
rejonu solecznickiego, Solecz-
nicki Oddział Rejonowy ZPL, 
Instytut Pamięci Narodowej, 
Ambasada RP w Wilnie i Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych 
RP. Projekt współfinansowany 
w ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej nad Polonią i Polakami za 
granicą.

Janina Lisiewicz 

20 maja Kościół katolic-
ki obchodził piękne święto – 
Zwiastowanie Ducha Świę-
tego, czyli Zielone Świątki. 
Kościół pw. Zwiastowania 
NMP i św. Benedykta w Sta-
rych Trokach był tego dnia 
wypełniony po brzegi. Zebra-
li się tu nie tylko parafianie. 
Było również wielu gości z po-
bliskich miast, miasteczek i 
wsi. Bowiem w Starych Tro-
kach, po raz 27., odbywał 
się Festyn Kultury Polskiej 
„Dźwięcz, polska pieśni”.

Po nabożeństwie zespoły 
artystyczne z Trok, Landwa-
rowa, Rudziszek, Połuknia, 
Starych Trok, Grzegorzewa 
oraz goście z Podbrodzia wy-
ruszyli w pochodzie na plac 
przy kościele. Zespoły rejo-
nu trockiego weszły na sce-
nę, by w pięknej scenerii, uro-
czyście, wspólnym śpiewem 
rozpocząć wielką doroczną 
imprezę.

Dwie urocze prowadzące – 
Ewelina Gryniewicz i Kamila 
Edyta Fominowa – uczennice 
klasy 10 Szkoły Podstawowej 
im. Andrzeja Stelmachow-
skiego w Starych Trokach za-
prosiły na scenę prezesa Troc-
kiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie, 
posła na Sejm RL Jarosława 
Narkiewicza oraz prezeski 
kół ZPL w Starych Trokach: 
Marię Pucz i niżej podpisa-
ną do uroczystego otwarcia 
Festynu.

Na początku chór łączo-
ny wykonał „Rotę”. Kolej-
no, jedna po drugiej, płynęły 
piosenki patriotyczne, ludo-
we, romantyczne. Prowadzą-
ce nawiązały do tego, że rok 
2018 jest niezwykle ważny 
dla Litwy i Polski. Dwa są-
siednie państwa obchodzą 
setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Wydarzenia 
sprzed stu lat miały decydu-
jące znaczenie dla dalszego 

biegu historii obu narodów. 
Naród nie posiadający 

własnego państwa może prze-
trwać, ale naród pozbawiony 
własnego języka już nie. Dla-
tego najważniejszym celem 
naszych przodków w trudnej 
sytuacji historycznej – okresie 
rozbiorów – było pielęgnowa-
nie języka polskiego poprzez 
krzewienie oświaty i kultury. 
To kultura odegrała w swoim 
czasie olbrzymią rolę zarów-
no w kształtowaniu narodo-
wej tożsamości Polaków i Li-
twinów, jak też w ponownym 
zaistnieniu naszych państw 
na europejskiej mapie. Pozba-
wiony własnej państwowości 
naród polski nie zanikł. Jed-
nym z najważniejszych wa-
runków dalszego trwania 
narodu w tej trudnej sytuacji 
było kultywowanie narodo-
wej kultury i tradycji oraz za-
chowanie polskiego języka. 
Język był wyrazem narodo-
wej tożsamości i to on pozwa-
lał zachować pamięć o wolnej 
ojczyźnie.

Po występie łączonego 
chóru na scenę kolejno wcho-
dziły zespoły, by przedstawić 
swój dorobek artystyczny. 
Jako pierwsi wystąpili mali ar-
tyści ze żłobka-przedszkola w 
Starych Trokach (najmłodszy 
miał zaledwie 2,5 lat), wy-
chowankowie grupy kształce-
nia przedszkolnego. A zaraz 
potem witano ich starszych 
kolegów – uczniów miejsco-
wej Szkoły Podstawowej im. 
Andrzeja Stelmachowskiego.

Przez wiele godzin roz-
brzmiewały piosenki i pły-
nęły taneczne melodie nad 
Starymi Trokami. Widzowie 
zebrali się licznie i niezwy-
kle serdecznie podtrzymywali 
występujących gromkimi bra-
wami.

Po występach zespołów ar-
tystycznych na scenę zapro-
szono mieszkankę Landwa-

rowa Elżbietę Oleszkiewicz. 
Jest ona absolwentką Gimna-
zjum im. A. Mickiewicza w 
Wilnie, zawodową wokalist-
ką jazzową. Elżbieta uczestni-
czyła już w wielu konkursach 
oraz projektach muzycznych, 
a w roku 2017 została laure-
atką I Polonijnego Festiwalu 
Polskiej Piosenki w Opolu. W 
tym też roku zakwalifikowa-
ła się do udziału w elimina-
cjach do Konkursu Eurowizji, 
wykonała piosenkę własne-
go autorstwa pt. „Bejausmis” 
(„Nieczuły”) i uplasowała się 
na 4. pozycji wśród dwunastu 
uczestników półfinału.

Na Festyn przybyli rów-
nież nasi starzy przyjaciele z 
Podbrodzia – zespół „Wiza”. 
Występ gości nie tylko poda-
rował widzom kilka miłych 

utworów, ale i porwał do tań-
ca. 

Obecni na święcie mie-
li okazję zarówno nacieszyć 
ucho i oko pięknymi wystę-
pami, jak też – organizatorzy 
o to zadbali – zaspokoić głód. 
Każdy mógł spróbować prze-
pysznej kaszy gryczanej przy-
gotowanej na kuchni polowej.

Wszystko ma swój począ-
tek i koniec. 27. Festyn Kul-
tury Polskiej Ziemi Trockiej 
„Dźwięcz, polska pieśni” do-
biegł końca. W następnym 
roku odbędzie się on w Ru-
dziszkach, dokąd już teraz 
serdecznie zapraszamy.

Pragniemy podziękować 
prezesom i członkom kół ZPL 
rejonu trockiego za współpra-
cę i obecność na Festynie. 
Także składamy wyrazy po-
dziękowania starostom gmin 
rejonu trockiego, kierowni-
kom placówek oświatowych 
za przybycie do Starych Trok. 

Festyn nie mógłby się odbyć 
bez partnerów oraz sponsorów. 
A więc serdecznie dziękujemy 
za współpracę i wsparcie: Mi-
nisterstwu Kultury RL, Ra-
dzie Kultury, Departamento-
wi Mniejszości Narodowych 
przy rządzie RL, Stowarzysze-
niu „Wspólnota Polska”, sa-
morządowi rejonu trockiego, 
Domowi Kultury w Trokach 
oraz polskim mediom.

Organizatorzy również 
dziękują partnerom: Szko-
le Podstawowej im. Andrze-
ja Stelmachowskiego, kołom 
ZPL w Starych Trokach oraz 
„Przy szkole” i starostwu w 
Starych Trokach.

Irena Orłowa, 
prezes koła ZPL „Przy 

szkole”

Festyn kultury polskiej  
w Starych  Trokach

NA SCENIE – ŁĄCZONY CHÓR

ŚPIEWA ELŻBIETA OLESZKIEWICZ
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18 maja w Wielofunk-
cyjnym Ośrodku Kultury 
w Niemenczynie odbyła 
się sprawozdawczo-wy-
borcza konferencja Wileń-
skiego Rejonowego Od-
działu Związku Polaków 
na Litwie. WRO jest naj-
większym spośród 15 od-
działów ZPL – liczy ponad 
4 tysiące członków.

Obrady sprawozdawczo-wy-
borczej konferencji Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL po-
przedziła Msza św. dziękczyn-
na odprawiona w niemenczyń-
skim kościele pw. św. Michała 
Archanioła. Modlono się w in-
tencji członków Związku i jego 
pomyślnej działalności. Litur-
gię uświetnił śpiew chóru „Wi-
leńszczyzny”.

Konferencję zainauguro-
wano popisami dziecięco-mło-
dzieżowego zespołu tańca „Ju-
trzenka” (kierownik Leonarda 
Klukowska) oraz Reprezen-
tacyjnego Polskiego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Wileńsz-
czyzna” (kierownik Natalia 
Sasnauskaitė). Piękny taniec 
z biało-czerwonymi szarfami, 
pieśni patriotyczne i ludowe, 
dostojne tańce stworzyły jakże 
miły dla oka i ucha obrazek. W 
podniosłym nastroju przystą-
piono do obrad. 

Prowadzący Bożena Stel-
makowa i Robert Komarowski 
przywitali delegatów i gości. 
Wybrane zostały niezbędne do 
prowadzenia konferencji orga-
na: sekretariat, komisja manda-
towa i skrutacyjna. 

Jako pierwszy głos zabrał 
prezes zarządu Wileńskiego Re-
jonowego Oddziału ZPL, euro-
poseł, przewodniczący AWPL-
-ZChR Waldemar Tomaszewski. 
Po przywitaniu obecnych po-
słów na Sejm RL: prezesa ZPL 
Michała Mackiewicza, starostę 
frakcji AWPL-ZChR w Sejmie 
RL Rity Tamašunienė i Czesła-
wa Olszewskiego oraz samorzą-
dowców na czele z wiceprezes 
WRO, mer rejonu wileńskiego 
Marią Rekść, na prośbę prezesa 
uczczono minutą ciszy tych ko-
legów, którzy w ciągu ostatnich 
trzech lat odeszli do Pana. Jak 
zauważył prezes, oddział poże-

gnał stu członków.  
Jednak życie nie stoi w miej-

scu. Rozpoczętą przed prawie 
30 laty działalność kontynu-
ują kolejne pokolenia. Z wiel-
ką satysfakcją prezes odnotował, 
że w ciągu minionej kadencji 
(lata 2015-2018) do szeregów 
oddziału wstąpiło 1106 osób i 
obecnie liczy on 4256 członków 
i jest najliczniejszą strukturalną 
jednostką ZPL. I to właśnie lu-
dzie – ich zaangażowanie, ak-
tywność decydują o pracy od-
działu.

Przystępując do składania 
sprawozdania za ubiegłą kaden-
cję, Waldemar Tomaszewski za-
akcentował, że oddział tradycyj-
nie ma w swym kalendarzu trzy 
duże imprezy. Jest to konferencja 
„Polskie dziecko – w polskiej szko-
le”, Apel Pamięci w Krawczunach 
oraz Rodzinny Zlot Turystyczny 
AWPL-ZChR – ZPL. Kilkadzie-
siąt innych odbywa się w zakresie 
koła lub kilku podmiotów. Człon-
kowie WRO biorą również aktyw-
ny udział we wszystkich impre-
zach i akcjach organizowanych 
przez Zarząd Główny ZPL. Pre-
zes wymienił tegoroczną para-
dę polskości, która się odbyła  
5 maja oraz ubiegłoroczny Rajd 
Ułański. W obydwu imprezach 
brały udział tysiące członków 
Związku.

Ponadto praktycznie we 
wszystkich kołach oddziału 
odbywają się tradycyjne akcje 
i święta. 

Do prowadzenia tak rozle-
głej działalności potrzebne są 
fundusze. Wileński Rejono-
wy Oddział może się pochwa-
lić tym, że wydając dość liczne 
kwoty na realizację zaplanowa-
nych przedsięwzięć, na koncie 
oddziału ciągle figurują kwoty 
oscylujące w granicach kilkuset 
tysięcy euro, co pozwala szczy-
cić się umiejętnością ich pozy-
skiwania i daje poczucie nieza-
leżności. Gros tych pieniędzy 
stanowią odpisy rodaków kwot  
2 proc. podatku, jak też pie-
niądze programowe. Oddział 
wspiera finansowo inicjatywy 
kół, jak też oddziały czy też po-
szczególne koła na tych tere-
nach, gdzie rodacy tego wspar-
cia potrzebują.

Jak podkreślił prezes, w mi-

jającej kadencji finansowego i 
innego wsparcia udzielono w 50 
przypadkach. „Potrafimy zorga-
nizować się i mieć własne fun-
dusze, ale też potrafimy dzielić 
się i pomagać innym” – zaak-
centował z dumą Waldemar To-
maszewski. 

Obok działalności organiza-
cyjnej i udziału w życiu politycz-
nym i społecznym, podstawowy-
mi kierunkami pracy oddziału 
są: szkolnictwo, kultura i pielę-
gnowanie języka ojczystego. Pre-
zes zauważył, że w szkolnictwie 
odnotowujemy wielki sukces 
zarówno jako cała społeczność 
polska na Litwie, tak i rejonu wi-
leńskiego. Udało się nam dzię-
ki determinacji i wielkiej pra-
cy organizacyjnej osiągnąć to, 
że praktycznie wszystkie szko-
ły średnie pomyślnie przeszły 
akredytację i stały się gimna-
zjami. 36 polskich gimnazjów 
na Litwie – to 10 proc. w skali 
kraju, zaś w rejonie wileńskim, 
jest 17 gimnazjów z polskim ję-
zykiem nauczania. Ponadto w 
rejonie wileńskim 90 proc. dzie-
ci z rodzin polskich uczęszcza 
do polskich placówek oświato-
wych. Jest to wynik ukierunko-
wanej pracy, łączącej nauczy-
cieli, rodziców, lokalne władze. 
M.in. wydajnie przyczyniły się 
do tego organizowane konferen-
cje „Polskie dziecko – w polskiej 
szkole”. Słowa podzięki za taki 
stan kierował prezes do nauczy-
cieli, bo „nauczyciel w polskiej 
szkole, to nosiciel słowa polskie-
go i patriotyzmu”. 

Prezes ma też powody do 
dumy ze stanu rozwoju i funk-
cjonowania kultury w ojczystym 
języku w rejonie: mnóstwo ze-
społów artystycznych, etatowi 
pracownicy, wykwalifikowani 
specjaliści pracujący z nimi – 
to daje namacalne wyniki. Pre-
zes m.in. przypomniał o suk-
cesie „Perły” w ubiegłym roku 
na ogólnokrajowym konkursie 
„Kadagis”, na którym zespół 
ten zdobył I miejsce. Wymienił 
też festyn „Kwiaty Polskie”, po-
wstały z inicjatywy śp. Gabrie-
la Jana Mincewicza. Impreza ta 
jest dostojną manifestacją naszej 
kultury, naszej tożsamości. 

Mówiąc o najważniejszych 
kierunkach pracy Związku, 

Waldemar Tomaszewski pod-
kreślił, że o ile w szkolnictwie 
i kulturze potrafimy określić 
priorytety i skutecznie odnaj-
dywać i nad nimi pracować, to 
w dziedzinie używania w prze-
strzeni publicznej języka pol-
skiego – ojczystego nie jesteśmy 
na zadowalającym poziomie. 

Europoseł zauważył, że Kon-
wencja Ramowa Mniejszości 
Narodowych, a zatem i prawo li-
tewskie zezwala na to, by język 
mniejszości był używany obok 
języka państwowego wszędzie 
tam, gdzie zwarcie zamieszkuje 
mniejszość. Bardzo dobitnie za-
chęcał, by członkowie Związku 
korzystali z tego prawa, byli przy-
kładem dla innych. Dotyczy to 
napisów i dokumentacji w szko-
łach, bibliotekach, napisów pu-
blicznych, nazw ulic, miejscowo-
ści, zwykłych wywieszek w języku 
polskim, co pozwoli mu nadać od-
powiedni status. Radził, by każ-
dy w tej materii zaczął od siebie, 
stawiając sobie pytanie: kto, jeżeli 
nie ja, nie my?

Kolejną kwestią, co do której 
mówca nawoływał do zwiększe-
nia wysiłku, jest stan posiada-
nia organizacji. Doskonale słu-
ży społeczności polskiej baza w 
Bieliszkach, ale może być też 
jeszcze lepiej wykorzystywa-
na. Szczególną uwagę, jak za-
znaczył, należy zwrócić na te 
miejscowości, gdzie już nie ma 
szkół, placówek kultury. Nale-
ży tworzyć ośrodki i przeprowa-
dzać tam imprezy. Jako przykład 
podał organizowane zjazdy ab-
solwentów tych szkół, które już 
dziś nie istnieją. Należy walczyć 
z pustką i rutyną. Waldemar To-
maszewski podkreślił również 
wagę wzajemnej pomocy, kuro-
wania przez poszczególne koła 
sąsiednich rejonów, jak np. koło 
ZPL w Sużanach i rejon malac-
ki. Wileński Rejonowy Oddział 
opiekuje się rodakami w No-
wych Święcianach – m.in. w jej 
ramach został zbudowany Dom 
Polski w tym miasteczku.

W swym wystąpieniu prezes 
odnotował proces zmiany po-
koleń. Przychodzi coraz więcej 
młodzieży, to ona zajmuje stano-
wiska i przy wsparciu starszego 
pokolenia ma podjąć się aktyw-
nej pracy społecznej, w której 
potrzebne są liderstwo i element 
odwagi obywatelskiej.

Sprawozdanie komisji rewi-
zyjnej – ogłosiła je przewodni-
cząca komisji Helena Ziniewicz 
– pokazało strukturę przycho-
dów jak i wydatków oraz całe 
spektrum działalności kół. 
Rocznie jest to po kilkadziesiąt 
imprez, inicjatyw, akcji na miej-
scu w kołach, jak też poza nimi. 
Za tak szczegółowe i skrupulat-
ne sprawozdanie przewodniczą-
ca komisji doczekała się zarów-
no braw jak i słów podzięki. 

Po potoku liczb, wyliczaniu 
imprez, delegaci mogli usłyszeć 
wystąpienia gości. Uczestników 
konferencji witał prezes Związ-
ku Polaków na Litwie Michał 

Mackiewicz, który szczerze się 
cieszył i dziękował członkom 
Związku w rejonie wileńskim 
za ten ogrom pracy, który wy-
konują. Wyraził też satysfakcję 
z tego, że tak znacznie wzrosła 
liczba członków w oddziale, co 
świadczy o żywotności i atrak-
cyjności organizacji.

O wadze poczucia wspólnoty 
i ambitnych zadaniach Związ-
ku mówiła posłanka, członek 
koła ZPL w Mejszagole Rita 
Tamašunienė. Z sukcesów orga-
nizacji cieszył się poseł Czesław 
Olszewski, który pełni obowiąz-
ki prezesa w kole w Ławarysz-
kach. 

Z kolei mer rejonu wileń-
skiego, wiceprezes Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL Ma-
ria Rekść bardzo szczegółowo, 
na konkretnych przykładach, 
pokazała działalność samorzą-
du skierowaną na podniesienie 
poziomu i jakości życia miesz-
kańców, troskę o szkolnictwo, 
kulturę, sport. Dziecięce szko-
ły sztuk pięknych, sportowe, 
nowe ambulatoria, biblioteki i 
place zabaw – wszystko to ma 
służyć ludziom i w rejonie ich 
przybywa. Co nie jest znów tak 
powszechnym na Litwie zjawi-
skiem. 

Mówcy ocenili pracę oddzia-
łu na „dobrze”. Komisja manda-
towa, przewodniczący Mirosław 
Gajewski, zakomunikowała, że z 
wytypowanych w 55 kołach 198 
delegatów, na konferencję przyby-
ły 173 osoby. To ci delegaci mieli 
oddać swoje głosy w wyborach za-
równo prezesa, jak i formowanych 
komisji i Rady, zatwierdzić kandy-
datów na XV zjazd ZPL.  

Na stanowisko prezesa 
oddziału zaproponowano na 
nową kadencję dotychczaso-
wego wieloletniego prezesa 
Waldemara Tomaszewskiego. 
Pomimo mnóstwa powinności, 
prezes podjął się ponownie tego 
obowiązku. Jednogłośnie został 
wybrany na prezesa Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału ZPL. 
Dziękując za zaufanie prezes 
oznajmił, że będzie uczciwie 
pracował dla całego Związku, 
który może być przykładem dla 
całej Litwy, jak należy uczciwie 
pracować. Społeczność polska 
stanowi zdrowy wyjątek na tle 
całego kraju. 

Za jednogłośną zgodą dele-
gatów zostali wybrani zastęp-
cy prezesa: Maria Rekść, Edyta 
Klimaszewska, Bożena Stelma-
kowa, Albert Narwojsz i Robert 
Komarowski. Wybrano również 
31-osobową Radę oddziału oraz 
członków do Rady Związku Po-
laków na Litwie, zatwierdzono 
kandydatów na XV zjazd ZPL, 
wybranych w kołach.  

Uhonorowaniem czcigod-
nych jubilatów: Lucyny Ko-
tłowskiej i Mariana Naruńca 
oraz odśpiewaniem „Roty” za-
kończono obrady.

Janina Lisiewicz

Rosnące szeregi i aktywność
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Po raz 19. utalentowani wo-
kaliści z Wilna, rejonów: wileń-
skiego, trockiego, solecznickiego 
i święciańskiego mieli możność 
popisać się swymi umiejętno-
ściami na Festiwalu Polskiej 
Piosenki Dzieci i Młodzieży 
Szkolnej. Organizowany przez 
Stowarzyszenie Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” od dwóch dzie-
sięcioleci – po starcie w Rudzisz-
kach z inicjatywy nauczyciela 
muzyki Włodzimierza Saszen-
ki – stał się bardzo popularnym 
konkursem.

Tego roku w szranki konkur-
sowe stanęło ponad 60 uczest-
ników, tradycyjnie – w pięciu 
kategoriach wiekowych, obej-
mujących dzieci i młodzież od 
klas początkowych do 18 lat. 
Najliczniej była reprezentowana 
grupa w przedziale wiekowym 
8 – 11 lat – ponad 20 konkur-
santów. Jurorzy praktycznie nie 
mieli dylematów, kto ma stanąć 

na najwyższym festiwalowym 
podium wśród najmłodszych 
uczestników, ale w starszych 
kategoriach rywalizacja prze-
biegała bardzo ostro.

Doświadczeni członkowie 
komisji oceniającej w składzie: 
Barbara Kolago (przewodni-
cząca) – muzyk, kompozytor 
piosenek dla dzieci, sekretarz 
Międzynarodowej Kapituły Or-
deru Uśmiechu, doc. dr Asta 
Rauduvaitė – kierownik katedry 
muzyki na Litewskim Uniwer-
sytecie Edukologicznym, Alfre-
da Ciechanowicz – nauczycielka 
muzyki, ekspert oraz Włodzi-
mierz Saszenko – nauczyciel 
muzyki, musieli wsłuchiwać się 
w każdą nutę, zauważyć każdy 
szczegół...

Witając uczestników Festi-
walu, prezes „Macierzy Szkol-
nej” Józef Kwiatkowski mówił 
o imprezie i jej znaczeniu w 
odkrywaniu talentów. (Warto 
przypomnieć, że jedna z pierw-

szych laureatek Festiwalu – 
Ewelina Saszenko – nie tylko 
reprezentowała Litwę na Mię-
dzynarodowym Konkursie Pio-
senki Eurowizji, ale też ciągle 
oferuje słuchaczom interesują-
ce projekty muzyczne i cieszy, 
nas, Polaków swoimi sukcesa-
mi). Ponadto Festiwal dosko-
nale służy popularyzowaniu 
polskiej piosenki, wciąga dzie-
ci i młodzież w orbitę ojczystej 
kultury. To dzięki niemu nie-
śmiertelne przeboje polskiej es-
trady pozostają nadal w obiegu i 
brzmią w wykonaniu kolejnych 
pokoleń młodych Polaków z Wi-
leńszczyzny. 

Konkurs piosenki – to nie 
tylko śpiew, ale też kultura sce-
niczna. Jak podkreśliła prze-
wodnicząca jury, oceniany jest 
nie tylko poziom wykonania 
śpiewanego utworu, ale też do-
bór repertuaru, interpretacja 
oraz wygląd wykonawcy, jego 
kultura zachowania na scenie. 
Tu należy, zabiegając do przo-
du stwierdzić, że zwyciężczy-
ni konkursu – Monika Rynkie-
wicz swój sukces zawdzięcza w 
dużej mierze wyjątkowo udanie 
dobranemu strojowi, obrazowi, 
jaki stworzyła, które wraz z mu-
zyką, słowami, ekspresywnością 
wykonania złożyły się na impo-
nujące widowisko. Kto śledzi hi-
storię imprezy wie, że Monika 
Rynkiewicz do swego zwycię-
stwa dążyła, rzec można, z de-
terminacją. Od lat uczestnicząc 
w konkursowych zmaganiach 
wreszcie przełamała złą passę 
bycia tą „drugą”. Jej charakter, 
upór i wiara w to, że stanie na 
festiwalowej scenie jako zwy-
ciężczyni nie poszły na marne. 
Grand Prix przyniósł jej utwór 
„Jaskółka uwięziona”. 

Podsumowując wyniki roz-
śpiewanego maratonu pani Bar-
bara Kolago zaznaczyła, że, zda-
niem jurorów, tego roku poziom 
wykonawców był bardzo wyso-
ki. Dziękowała uczestnikom i 
ich instruktorom, gratulowała 
udziału i sukcesu w tej tak do-
skonale służącej promowaniu 
polskiej kultury imprezie.

Serdecznie witał uczestni-
ków Festiwalu kierownik wy-
działu konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Marcin Zieniewicz, 
który podkreślił znaczenie kon-
kursu i to, że Ambasada Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Wilnie na-
dal będzie wspierała imprezę, 
która jest organizowana jako 
część składowa projektu współ-
finansowanego w ramach spra-
wowania opieki Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za Granicą. Konkurs 
wspierał także Departament 
Mniejszości Narodowych przy 
rządzie RL, Fundacja „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, Dom 
Kultury Polskiej w Wilnie oraz, 
oczywiście, organizatorzy – Sto-
warzyszenie Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna”. Młodzi wykonawcy 
otrzymali dyplomy uczestnika i 

upominki. Uhonorowani zostali 
również nagrodami nauczycie-
le-instruktorzy, którzy przygo-
towali zwycięzców. 

W pierwszej kategorii wie-
kowej (do lat 8), w której wy-
stąpiło 6 dzieci, komisja po-
stanowiła przyznać tylko I i II 
miejsce. Za najlepszą uznana zo-
stała niezrównana Nicol Alek-
siejewa ze Szkoły Podstawowej 
w Kiwiszkach (instruktor Irena 
Wołczak), która wykonała pio-
senkę „Do słońca leć”. Nie tylko 
wspaniały głos, ale też ekspre-
sja wykonania, odwaga, z jaką 
mała artystka prezentowała się 
na scenie przyniosły jej laury i 
ogromną sympatię publiczno-
ści. Drugie miejsce wśród naj-
młodszych uczestników zostało 
przyznane Cyprianowi Roberto-
wi Niewiadomskiemu (nauczy-
cielka Krystyna Miliutienė) z 
Gimnazjum Inżynieryjnego im. 
Joachima Lelewela w Wilnie za 
wykonanie piosenki „Puszek 
okruszek”. 

W drugiej kategorii wieko-
wej (od 8 do 11 lat) laury zwy-
cięzcy przypadły Marii Rosz-
czyńskiej (nauczycielka Jolanta 
Dekevičienė) z Gimnazjum im. 
Władysława Syrokomli, która 
zaśpiewała piosenkę „Drzwi 
do kariery”. Miejsce drugie 
„wyśpiewała” Kornelia Baran 
(nauczycielka Zyta Najdenko-
wa) z Gimnazjum „Żejmiana” 
w Podbrodziu. W tej kategorii 
przyznano dwa trzecie miejsca. 
Zdobyli je: Paulina Jankowska 
(nauczycielka Elżbieta Karpo-
wicz) z Gimnazjum w Awiże-
niach z piosenką „Chłopiec z gi-
tarą” oraz Marta Walukiewicz 
(nauczycielka Lilia Ozarowska) 
z Gimnazjum im. Anny Krepsz-
tul w Butrymańcach. 

Wśród nastolatków w trze-
ciej kategorii wiekowej (od 11 
do 13 lat) I miejsce zajęła Elż-
bieta Rosowska (nauczycielka 
Justyna Łukaszewicz) ze Szko-
ły Podstawowej w Kiwiszkach 
z piosenką „Człowieczy los”. 
Młodociana wokalistka po mi-
strzowsku wykonała ten trudny 
utwór podbijając serca widzów i 
jurorów. Drugie miejsce jurorzy 
przyznali Mateuszowi Walucz-
ce (nauczycielka Irena Szejbak) 
ze Szkoły Podstawowej w Ko-
lonii Wileńskiej za wykonanie 
piosenki „Orkiestry dęte”. Ten 
„nieśmiertelny” przebój Mate-
usz wykonał tak artystycznie, że 
cała sala bawiła się wraz z soli-
stą i grzmiała brawami. Trzecie 
miejsce wyśpiewała urocza Kin-
ga Żybort (instruktor Bożena 
Sokolińska) ze Szkoły im. Szy-
mona Konarskiego w Wilnie. 
Zaprezentowała ona piosenkę 
„Tyle słońca w całym mieście”.   

W ostrej rywalizacji wśród 
młodzieży w wieku od 13 do 16 
lat laury zwycięzcy przypadły 
Waldemarowi Dudojciowi (na-
uczycielka Iwona Bujnowska) 
ze Szkoły Podstawowej im. Ma-
riana Zdziechowskiego w Su-
derwie za wykonanie piosenki 

„Nie zapomnij”. Drugie miej-
sce również zdobyła uczennica 
tej szkoły i wychowanka Iwony 
Bujnowskiej – Joanna Sinkie-
wicz. Zaśpiewała ona piosenkę 
Anny German „Tańczące Eu-
rydyki”. Należy odnotować, że 
„Eurydyki” co roku znajdują się 
w repertuarze konkursu. Tego-
rocznej wykonawczyni tego 
wspaniałego, ale wcale nieła-
twego utworu, dzięki wielkiemu 
talentowi udało się przywołać 
ciągle żywą pamięć o wspania-
łej piosenkarce Annie German. 
Trzecie miejsce zdobyła Emilia 
Silkaitė (nauczycielka Tatjana 
Ulbin) z Gimnazjum im. Jana 
Śniadeckiego w Solecznikach z 
piosenką „Tam, tam, tam”, któ-
ra zaprezentowała nie tylko do-
bry głos, ale też talent aktorski. 

Wśród młodzieży do lat 18 
znalazły się prawdziwe talen-
ty. Jurorzy wyróżnili tu pięcioro 
wykonawców, przyznając (tak 
jak i w drugiej kategorii wieko-
wej) dwa trzecie miejsca oraz 
Grand Prix. 

Pierwsze miejsce zdobyła 
Sandra Salkiewicz (nauczyciel-
ka Elwira Uczkuronis) z Gimna-
zjum im. Jana Śniadeckiego w 
Solecznikach za piosenkę „Boję 
się”. Jej perfekcyjne wykonanie 
tego utworu podbiło serca ju-
rorów i widzów. Podobnie jak 
ciepły, aksamitny głos Justyny 
Palkiewicz (nauczycielka Mire-
na Kasperowicz) z Gimnazjum 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w 
Czarnym Borze. Justyna zaśpie-
wała piosenkę „Muzyka twoje 
imię ma”. Dwa trzecie miejsca 
w tej kategorii zdobyły: Agata 
Dorodko (nauczycielka Anżeli-
ka Walukiewicz) z Gimnazjum 
w Ejszyszkach z piękną piosenką 
„Kasztany” (nie obywa się bez 
niej żaden festiwal) oraz Karina 
Katarzyna Januszkiewicz (Gim-
nazjum im. św. Urszuli Ledó-
chowskiej), którą przygotowała 
do konkursu nauczycielka Mi-
rena Kasperowicz, z jakże sen-
tymentalną piosenką „Małe tę-
sknoty”. 

Na uczestników Festiwalu 
czekała tego roku miła niespo-
dzianka: Fundacja „Muzyczny 
Krąg” zaprosiła dwoje zwycięz-
ców z najmłodszej grupy wieko-
wej: Nicol Aleksiejewą i Cypria-
na Roberta Niewiadomskiego 
do udziału w festiwalu piosenki 
w Warszawie.

Po sesjach zdjęciowych, wrę-
czeniu nagród zwycięzcom oraz 
gratulacjach z ust prezesa „Ma-
cierzy Szkolnej” Józefa Kwiat-
kowskiego, brzmiał hymn Fe-
stiwalu oraz piosenka, która 
przyniosła Monice Rynkiewicz 
Grand Prix. 

Za rok na miłośników pio-
senki czeka XX – jubileuszowy 
Festiwal. Wypada życzyć, by dał 
nam możność poznać kolejne 
talenty i był dla młodocianych 
miłośników polskiej piosenki 
udanym startem do „gwiazd”. 

Janina Lisiewicz

Wyśpiewany sukces
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MONIKA RYNKIEWICZ ZDOBYŁA GRAND PRIX

M
ar

ia
n 

Pa
lu

sz
kie

wi
cz

NICOL ZROBIŁA PRAWDZIWĄ FURORĘ
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Rozpoczęłam naukę w 
Szkole Pedagogicznej w 1967, a 
ukończyłam w 1971 roku. Nie 
czułam się tam samotna, ponie-
waż po skończeniu ośmiu klas 
w szkole w Mazuryszkach na 
studia do Wileńskiej Szkoły Pe-
dagogicznej udała się cała trój-
ka: Antoni Kasparas, Michał 
Treszczyński oraz ja – Jadwi-
ga Michalkiewicz. Tak liczne 
grono było także z Rudziszek: 
Helena Banasiak, Genowefa 
Kiejzik oraz Stanisława Siniaw-
ska. Wychowawca nasz, robiąc 
nam jakieś uwagi, zawsze mó-
wił: „Mazuryszki” albo „Ru-
dziszki”. 

Grupa nasza „ml” 
(mokyklinė lenkų – szkolna 
polska) była dość duża, bo li-
czyła około trzydziestu studen-
tów. Byliśmy koleżeńscy, po-
magaliśmy sobie mawzajem w 
nauce. Najpilniejszą z nas była 
Stanisława Kuldosytė. Zawsze 
mogliśmy też liczyć, jeżeli ktoś 
z nas potrzebował pomocy w 
nauce, na Marię Ławrynowicz, 
Leonardę Komaiszko, Michała 
Treszczyńskiego – zawsze go-
towi byli wytłumaczyć. To oni 
ukończyli szkołę z wyróżnie-
niem. Mieliśmy też swego mu-
zyka – Jan Żyliński grywał nam 
na przerwach na fortepianie.

Nasze życie szkolne poza za-
jęciami było bardzo różnorod-
ne. Chodziliśmy na wyprawy 
turystyczne, uczestniczyliśmy 
w zlotach, imprezach sporto-
wych: graliśmy w siatkówkę i 
koszykówkę; uprawialiśmy bie-
gi narciarskie – najpierw przy 
naszej szkole, a potem też na 
Sapieżynkach.

Lubiliśmy praktykę pedago-
giczną, którą mieliśmy w wileń-
skich polskich szkołach. Szcze-
gólnie swojsko czuliśmy się w 
Wileńskiej Szkole Średniej nr 
26 (obecnie Gimnazjum im. 
J. I. Kraszewskiego). Kierow-
niczką mojej i Marii Ławryno-
wicz praktyki była zasłużona 
nauczycielka LSRR Maria No-
niewicz. Na pamiątkę od niej 
dostałam słownik ortograficz-
ny z miłą dedykacją. Widziała 
we mnie „staranną, pracowitą 
jak mrówka” studentkę. Wiele 
doświadczenia zaczerpnęłyśmy 
z tej praktyki. Przydało się ono 
nam w przyszłej pracy z ucznia-
mi i rodzicami.

Latem mieliśmy praktykę w 
ówczesnych obozach pionier-
skich dla dzieci. Musieliśmy 
również pracować na polu i w 
ogrodach, m.in. w Antowilu, 
dokąd przyjeżdżał odwiedzić 
nas i swoją żonę (pracowała z 
nami jako kierowniczka gru-
py) dyrektor szkoły Bronisław 
Karbowski. Na lekcjach histo-
rii opowiadał nam o władcach, 
których „uśpiły już groby”, a 
my, niestety, nie zawsze potra-
filiśmy  zapamiętać daty...                      

Wychowawcą naszej grupy 
oraz wykładowcą matematy-
ki był Henryk Moroz. Trosz-
czył się o nas, często wspierał 
dobrą radą i darzył życzliwo-
ścią. Otrzymywaliśmy od nie-
go w prezencie książki polskich 
klasyków z pięknymi dedyka-
cjami, np.: „na pamiątkę z lat 
spędzonych w trudzie i znoju w 
murach Wileńskiej Szkoły Pe-
dagogicznej”. 

Jestem bardzo wdzięczna 
wykładowcom literatury i języ-
ka polskiego: Wacławowi Mo-
zyro oraz Apolonii Skakow-
skiej. To pan Wacław Mozyro 
namówił mnie podjąć studia na 
Uniwersytecie w Leningradzie, 
on również go ukończył. Judif 
Jefimowna Rozina uczyła nas 
nie tylko rosyjskiej gramaty-
ki, ale dała nam wiele wiedzy z 
kultury rosyjskiej: słuchaliśmy 
nagrań muzyki Czajkowskiego, 

Rachmaninowa, opowiadań o 
twórczości słynnych malarzy – 
Riepina, Szyszkina, Ajwazow-
skiego, Kuindżi. To ona zapo-
znała nas z twórczością Jeleny 
Kamburowej, z którą się przy-
jaźniła. Pani Rozina zaprosiła 
nas na koncert Kamburowej w 
Wilnie.

Z kolei pan Wiktor Turow-
ski nie tylko prowadził lekcje 
śpiewu i zapraszał nas na kon-
certy „Wilii”, ale też zachę-
cał do śpiewania w szkolnym 
chórze, którym kierował. To 
właśnie jako chórzyści dostą-
piliśmy zaszczytu udziału w 
świętach pieśni w Nowej Wi-
lejce, które odbywały się na gó-
rze za Wilenką.

Lekcje niemieckiego prowa-
dzone przez panie Halinę Kul-
bicką i Baušienė pomogły mi 
podjąć studia na germanisty-
ce na uniwersytecie w Lenin-
gradzie w 1977 roku. Za zdo-
bytą wiedzę, jestem wdzięczna 
także innym pedagogom. Nie 
da się zapomnieć litewskie-
go, bo dosłownie wkuwaliśmy 
go pod bacznym okiem pani 
Čebatariūnienė. 

Pani Irena Mozyro uczy-
ła nas zawsze pamiętać, gdzie 
jest serce, dzieliła się swoim na 
lekcjach zoologii i anatomii. A 
pani Maria Piotrowicz na lek-
cjach pedagogiki i psychologii 
uczyła nas „trzymać ręce przy 
sobie” – nie będzie wówczas 
problemów z uczniami (mia-
ła rację). Panowie Laimis Min-
tautas i Petrokas chcieli widzieć 
nas sportowcami, zaś pan Sur-
kow uczył nas odnajdywać za 
pomocą magnesu północ i po-
łudnie... Z kolei pan Bronius 
Lubšiavičius miał anielskie cier-
pienie i umiał odnaleźć w każ-
dym z nas ukryty talent akor-
deonisty.

Nauka w WSzP nie była 
zbyt trudna, ale czasu wolnego 
brakowało. Po podstawowych 
zajęciach zgodnie z rozkładem, 
dwa razy tygodniowo mieliśmy 
zajęcia z muzyki instrumental-
nej. Żeby móc szczycić się osią-

gnięciami, musieliśmy ćwiczyć 
dodatkowo.

Ubiegłego lata, po 46 la-
tach, nasza grupa urządziła 
spotkanie. Większość z nas na 
przeciągu tych wielu lat pozo-
stała „zaręczona” z pracą pe-
dagogiczną oraz krzewieniem 
polskości. To przede wszyst-
kim Maria Ławrynowicz. Od-
wiedzałam koleżankę w Rakań-
cach, Duksztach, Miednikach 
– tam, gdzie ona pracowała w 
szkołach. Do Miednik wybra-
ło się pewnego lata prawie pół 
grupy i to z noclegiem. Były to 
„długie nocne rodaków rozmo-
wy” o pracy, dzieciach, rodzi-
nie i wspomnienia o latach stu-
denckich.

Krzewią polskie tradycje 
na Wileńszczyźnie: Krysty-
na Wobolewicz-Mażul, Alicja 
Symonowicz-Warno, Jadwiga 
Wołodko-Wołoncewicz, Miro-
sława Drawnel-Kulewicz, Ge-
nowefa Łokucijewska-Żegarys, 
Halina Politowa-Podpriatowa, 
Irena Puchalska-Pieczkow-
ska, Konstancja Kucharewicz-
Bogdankienė, Antoni Kasparas. 
Leonarda Komaiszko-Gure-
wicz, po skończeniu studiów 
prawniczych pracowała jako 
sędzia w Wilnie. Obecnie jest 
emerytką i cieszy się życiem. Ja-
dwiga Kozar-Sinkiewicz – pełni 
obowiązki wicemera samorzą-
du rejonu solecznickiego oraz 
prezesa rejonowego oddziału 
Stowarzyszenia Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna”. Michał Tresz-
czyński wiele udziela się spo-
łecznie jako radny samorządu 
rejonu wileńskiego. To dzięki 
niemu ulice w Mazuryszkach i 
Szyłanach otrzymały nazwy lu-
dzi zasłużonych dla tych miej-
scowości: dyrektora szkoły w 
Mazuryszkach Wacława Jasiń-
skiego oraz księdza Michała 
Żuka z Szyłan. 

Niestety, nie przyjdą na na-
sze spotkania koleżanki, które 
odeszły do Domu Pana: Regi-
na Dudojć, Genowefa Kiejzik, 
Anna Zakrzewska, Regina Ra-
dulewicz...

Wyjechałam na studia do 
Leningradu (obecnie Sankt 
Petersburg), ukończyłam na 
Uniwersytecie Leningradzkim 
niemiecką i angielską filologię. 
Miałam wolny rozkład zajęć, 
więc studiowałam i zdawałam 
dodatkowo egzaminy z języka 
polskiego i literatury oraz z hi-
storii i geografii Polski. Zosta-
łam w tym pięknym mieście. 
Od ponad czterdziestu lat pra-
cuję w szkole średniej jako na-
uczycielka języka angielskiego. 
W ciągu pięciu lat prowadzi-
łam lekcje języka polskiego w 
szkole nr 216 imienia A. Mic-
kiewicza. Moi uczniowie nie-
jednokrotnie uczestniczyli w 
konkursie recytatorskim „Kre-
sy” i jako laureaci jeździli do 
Białegostoku. Tam również 
otrzymywali wyróżnienia.

Udzielam się pracy spo-

łecznej jako członkini peters-
burskiej Polonii. Jeździłam z 
dziećmi na kolonie do Polski, 
do Nysy. (Podczas wycieczki 
do Krakowa spotkaliśmy gru-
pę z Litwy, kierownikiem któ-
rej był... mój dyrektor i nauczy-
ciel geografii z Mazuryszek 
– Franciszek Szumski, który w 
owym czasie pracował w szko-
le w Awiżeniach). Prowadziłam 
też Kółko Miłośników Polsz-
czyzny, uczestniczyłam w pracy 
teatru amatorskiego oraz chó-
ru „Piosenka Biesiadna”. Obec-
nie jestem członkiem Klubu 
Przyjaciół Książki Polskiej im. 
Agnieszki Osieckiej. Dwa razy 
miesięcznie odbywają się spo-
tkania miłośników kultury, lite-
ratury, poezji i muzyki polskiej, 
wieczory literackie, prezenta-
cje nowych książek, spotkania z 
tłumaczami (jestem w składzie 
jury konkursu młodych tłuma-
czy „Sensum de sensu”).

Nie zapominam również ję-
zyka litewskiego – uczestniczę 
w imprezach związanych z Wi-
leńszczyzną i Litwą. 

Dla mnie, mieszkającej na 
stałe w Petersburgu, Litwa – to 
kraj i język mego Ojca i mojej 
Matki, to, jak powiedział mój 
śp. brat Józef Michalkiewicz w 
książce „Polacy w Petersbur-
gu”: „wdzięczność i pamięć o 
nauczycielach z Mazuryszek: 
Marii Paškevičiūtė, Władysła-
wie Sobolewskiej, Annie Szan-
toryckiej-Grajewskiej, Kry-
stynie Kłujszo-Iwanowskiej, 
Reginie Odyniec, Wacławie 
Jasińskim, Franciszku Szum-
skim, Jerzym Sienkiewiczu, 
Tomaszu Treszczyńskim (...) 
To możliwość ucieczki od co-
dzienności, od otoczenia rosyj-
skiego do „Stepów Akermań-
skich”, „Świtezianki”, do „Pana 
Tadeusza”, do „Ojca zadżumio-
nych” i „Anhellego”. To moż-
liwość, by wędrować „W pu-
styni i w puszczy” ze Stasiem 
i Nel, posłuchać „Jak śpiewają 
ryby w Ukajali”, przeżyć nie-
samowite przygody bohaterów 
z „Ogniem i mieczem”, „Pana 
Wołodyjowskiego”, „Potopu”, 
„Krzyżaków”, „Lalki” i „Fara-
ona”. Popłynąć przez ocean „Za 
chlebem” i, u kresu wędrówki, 
spytać siebie: „Quo vadis?”. 

Jadwiga Michalkiewicz-
-Pietrowska

Sankt Petersburg

Wspomnienia po latach
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TU SIĘ MIEŚCIŁA WILEŃSKA SZKOŁA PEDAGOGICZNA

LUBILIŚMY PRAKTYKĘ 
PEDAGOGICZNĄ, KTÓRĄ 
MIELIŚMY W WILEŃSKICH 
POLSKICH SZKOŁACH. 
SZCZEGÓLNIE SWOJSKO 
CZULIŚMY SIĘ W 
WILEŃSKIEJ SZKOLE 
ŚREDNIEJ NR 26

DLA MNIE, MIESZKAJĄCEJ 
NA STAŁE W 
PETERSBURGU, LITWA – TO 
KRAJ I JĘZYK MEGO OJCA I 
MOJEJ MATKI
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Przed miesiącem powstała grupa inicjatywna ds. zwołania w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 14 lipca 2018 
roku I zjazdu absolwentów polskich grup Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej, która w latach 1957-1973 działała 
przy ul. Palydowo 29 w Nowej Wilejce, a wcześniej (od1952 r. do 1957r.) jej grupy polskie istniały w Trokach. 

Członkami grupy inicjatywnej są:
Michał Treszczyński – tel. kom. 860333278, e-mail:tremich7@interia.pl;
Adolf Kodź – tel. (85) 2505285;
Jadwiga Sinkiewicz – tel. kom. 868697591, e-mail: jadvyga.sinkevic@salcininkai.lt;
Regina Markiewicz – tel. (8-380)30174, e-mail: regina.markevic@salcininkai.lt;
Antoni Jankowski – tel. kom. 861117363, e-mail:jankovski.antoni@gmail.com;
Kazimierz Uściło – tel. kom. 868016927, e-mail: kazusc@gmail.com;
Romuald Brazis – tel. kom. 868561608, e-mail: Romuald.brazis@gmail.com;
Regina Grydź – tel. kom. 868337721;
Krystyna Narkiewicz – tel. (85)2389480, tel. kom. 868385153;
Halina Rawdo – tel. kom. 862432360, e-mail: halinaravdo@gmail.com;
Lilia Andruszkiewicz – tel. kom. 861465149, e-mail: lilija.andruskevic@vrsa.lt;
Józef Kwiatkowski – tel. (85)2333225, tel. kom. 869819362, e-mail: macierzszkolna@interia.pl;
Krystyna Dzierżyńska – tel. (85)2333225, tel. kom. 869819365, e-mail: macierzszkolna@interia.pl.
Uprzejmie prosimy o informacje o osobach, które w latach 1952-1973 uczyły się w Trockiej Szkole Peda-

gogicznej, a następnie w Wileńskiej Szkole Pedagogicznej. Prosimy wskazać ich miejsce i czas pracy, obecny 
kontakt (adres, nr telefonu); nazwiska kobiet prosimy podać panieńskie oraz po zamążpójściu. Uprzejmie też 
prosimy o wypożyczenie winietek promocji z lat 1952-1973. Zostaną one zeskanowane i zwrócone. Potrzebne 
będą do przygotowania prezentacji na spotkanie i być może do okolicznościowego wydania o historii funkcjono-
wania Szkoły. Prosimy również o 3-5-stronicowe (A4) wspomnienia o swojej nauce, wykładowcach, kolegach.

Grupa inicjatywna każdemu wychowankowi Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej wyśle imienne zaproszenie 
na Zjazd z porządkiem dnia. Prosimy również potwierdzić telefonicznie swój udział.

Spotkanie odbędzie się w roku 60-lecia ukończenia pierwszej polskiej promocji Wileńskiej Szkoły Pedago-
gicznej, która swe początki miała w Trokach. W roku 1973 Wileńską Szkołę Pedagogiczną ukończyła ostat-
nia polska promocja.

Uszanujmy pamięć tych, którzy nierzadko po kilkadziesiąt lat nieśli kaganek oświaty mieszkańcom Wi-
leńszczyzny.

Grupa inicjatywna
Od redakcji: „Nasza Gazeta” dołącza wraz za „Magazynem Wileńskim” do akcji wydobywania z cienia 

historii Wileńskiej Szkoły Pedagogicznej i na swoich łamach będzie zamieszczała wspomnienia, którymi ze-
chcą się podzielić jej byli wychowankowie. Zaciekawieni tematem znajdą publikacje na ten temat w nr. nr. 4 i 
5 br. „Magazynu Wileńskiego”. Od dziś również na łamach „N.G.”.  

Wileńska Szkoła Pedagogiczna – 
wydobyć historię z cienia

Z okazji Pięknego Jubileuszu 65. Uro-
dzin Jelenie BOJKO-BUCZEL najser-
deczniejsze życzenia: zdrowia, radości, 
mnóstwa prezentów i gości, przyjaźni wiel-
kich i małych, wielu przygód niebywałych, 
uśmiechu wesołego i wszystkiego najlepszego

składają członkowie koła ZPL w Nowych Święcia-
nach

Z okazji Pięknego Jubileuszu Jelenie 
RAČKAUSKIENĖ wiązankę serdecznych 
życzeń: zdrowia, szczęścia, pogody du-
cha, spełnienia marzeń oraz życzliwości 
ludzkiej i przyjaźni

składają członkowie koła ZPL w Turmoncie 
oraz Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin Danu-
cie BARDOWSKIEJ najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, radości, uśmiechu, pogody 
ducha, miłości najbliższych, wspania-
łych przyjaciół oraz tylko szczęśliwych 
dni w życiu

składają członkowie koła AWPL-ZCHR „Za-
ścianki”  
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Uprzejmie zapraszamy na
Dni Kultury Polskiej  
na Laudzie i Żmudzi

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 kościele pw. św. Agaty w Wo-
doktach
13.00 - 14.00 Występy zespołów przed gmachem Samo-
rządu Kiejdan (Kedainiai, Basanavičiaus 36), zwiedzanie 
Muzeum Rzeźb W. Ulewicza w gmachu Samorządu
15.00 - 16.00 Spotkanie literackie, prezentacija tomiku 
wierszy Ireny Duchowskiej „W zielonej dolinie"
16.00 - 16.20 Występy zespołów na Rynku Wielkim
16.20 - 16.40 Korowód zespołów przez starówkę Kiejdan 
z Rynku Wielkiego do Centrum Kultury
17.00 - 20.00 Koncert XVI Festynu Kultury Polskiej 
„Znad Issy” w Centrum Kultury
20.20 - 23.00 Wieczór integracyjny w kiejdańskiej re-
stauracji „Aušruta" (Mickevičiaus 24)

3 czerwca - niedziela
V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu 
9.15 - 10.15 Msza św. w Katedrze pw. Chrystusa Króla 
(Panevežys, Katedros aikšte 8)
10.30 - 11.00 Korowód zespołów od Katedry na plac 
Wolności
11.00 - 15.00 Koncert V Festiwalu Kultury Polskiej
Uczestnicy:
Orkiestry Dęte: (Niebylec), (Kadzidło), (Wasilków)
Kapela ludowa „Łobuziacy” (Łobez)
Zespoły Pieśni i Tańca: „Wileńszczyzna”,  Kurpiowski  
„Wach” (Wach), „Wiwaty” (Pobiedziska)
Zespoły Tańca: Mażoretki  (Niebylec),  „Selevy” i „Liep-
sna” (Poniewież) 
Chóry:  „Cantilena” (Małkinia), Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka ( Jasienica) 
Zespoły: „Pogranicze” (Szypliszki),  „Echo" (Andrze-
jewo),  „Melodia” (Augustów), „Jarzębiny”  (Brok),  
„Nadbużanie” (Nur), „Małkinianka” (Małkinia Gór-
na),  Klub Seniora (Andrzejewo), „Błękitne berety“ i 
Wojsko Polskie (Bydgoszcz), „Kotwica” (Kowno), „Issa” 
(Kiedany) i Krystian Krasiński (Lajkucie).
Inf.: +370 687 76689, spklitwa@gmail.com

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 Zarzą-
du 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.

Apel Ambasady RP w Wilnie 
Polskie Miejsca Pamięci Narodowej  

w przedwojennym obiektywie
Szanowni Państwo,
Strona polska, dzięki inicjatywie społeczności polskiej, a także życzliwości władz pań-

stwowych 
i samorządów Republiki Litewskiej od lat dąży do odtworzenia, bądź odnowienia takich 

miejsc pamięci. W większości przypadków nie dysponujemy praktycznie żadnymi przed-
wojennymi zdjęciami takich miejsc, które mogą być bardzo pomocne w odtworzeniu ich 
pierwotnego wyglądu. 

Dlatego zwracamy się do obecnych, a także byłych mieszkańców Wilna i Wileńszczy-
zny i szerzej Litwy, z apelem o nadsyłanie kopii elektronicznych przedwojennych zdjęć, na 
których zostały uwiecznione polskie miejsca pamięci narodowej na obecnej Litwie. Chodzi 
nam w szczególności o wojskowe i wojenne kwatery cmentarne oraz groby żołnierzy Woj-
ska Polskiego i uczestników kolejnych powstań niepodległościowych. 

Zdjęcia prosimy nadsyłać mailowo na adres: wilno.amb.wk@msz.gov.pl. W treści maila 
prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Ambasadę RP w Wilnie zdjęć w działa-
niach na rzecz odnowy miejsc pamięci narodowej oraz umieszczenie ich w elektronicznym 
katalogu polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie. W przypadku braku możliwości ze-
skanowania zdjęć, prosimy o kontakt telefoniczny: + 370 5 219 47 31. 

Ambasada RP w Wilnie


