TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ISSN 1392-2513

7-13 CZERWCA 2018 R., NR 23 (1319)

WWW.ZPL.LT

Nowe oblicze
Alei Pamięci Narodowej
w Zułowie

TAK WYGLĄDA DZIŚ ALEJA PAMIĘCI NARODOWEJ W ZUŁOWIE

Zułów – miejsce urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego od kilkunastu lat jest pod opieką Związku
Polaków na Litwie. Po początkowym ustawieniu kamienia pamiątkowego w miejscu kolebki Marszałka,
w 2010 roku, po tragedii smoleńskiej, założyliśmy też Aleję Pamięci Narodowej, w której co roku
pojawiają się nowe znaki pamięci – dąb oraz stela upamiętniająca ważną historyczną datę albo
sylwetkę bohatera szczególnie zasłużonego dla Wileńszczyzny lub narodu polskiego.
Kto odwiedzał to miejsce przedtem, zanim Zułowem zaopiekował się Związek, ma porównanie jak
nie do poznania zmieniło się jego oblicze. W roku bieżącym mamy kolejną radość. Kostką z kamienia
ciosanego została wyłożona dróżka wzdłuż Alei. Stało się to możliwe dzięki dotacji Senatu RP w
ubiegłym roku. Pomimo innych wykonanych wtedy prac, na pozostałe pieniądze mieliśmy możliwość
zakupić też kostkę oraz inne niezbędne do tej inwestycji materiały. Obecnie spółka „Żyburtuva” pod
kierownictwem Andrzeja Orłowskiego wykonała prace montażowe, mimo że w roku bieżącym nasi
„przyjaciele” postarali się, by projekt uporządkowania Zułowa był, „tradycyjnie”, oceniony na zero
dotacji. Chlubnym wyjątkiem okazał się rok ubiegły, jubileuszowy – 150. rocznica urodzin Marszałka.
I za to Bóg zapłać. Chociaż szkoda, bardzo szkoda, że w powstałych warunkach , raczej nie będzie
możliwości należycie upamiętnić 100. rocznicy odzyskania Niepodległości u kolebki tego, kto „dał
Polsce wolność, granice, moc i szacunek”.

/ZwiazekPolakowNaLitwie
JUBILEUSZ
PEŁEN GORYCZY
W bieżącym tygodniu litewski „Sąjūdis”
obchodził 30. urodziny. Został założony
3 czerwca 1988 roku. Na zebranie założycielskie do sali Litewskiej Akademii Nauk przybyli przedstawiciele świata kultury, nauki, działacze społeczni.
Właśnie tego dnia została utworzona
grupa inicjatywna, składająca się z 35
osób. Ciekawe, że wśród nich nie było
ani jednego dysydenta, czy studenta.
Natomiast połowę stanowili członkowie
ówczesnej Komunistycznej Partii Litwy.
Bardzo szybko w całej Litwie zaczęły
powstawać grupy wspierania „Sąjūdisu”.
20 października tegoż roku odbył się I
zjazd organizacji, a już podczas marcowych wyborów 1989 roku do Rady
Najwyższej ZSRR z 42 delegatów, aż
36 reprezentowało „Sąjūdis”. Podobny sukces odnieśli działacze ruchu w
wyborach do Rady Najwyższej Litwy w
1990 roku. Już w I turze wyborów z 90
wybranych deputowanych – 72 było z
łona „Sąjūdisu”. Ten sukces doprowadził
do ogłoszenia 11 marca Aktu Niepodległości. Po 30 latach ówcześni działacze
„Sąjūdisu” na uroczystej akademii poświęconej jubileuszowi 30-lecia powstania ruchu, która się odbyła w historycznej sali Aktu 11 Marca Sejmu Litwy, nie
skąpili słów goryczy. W wystąpieniach
niektórych członków grupy inicjatywnej
dało się zauważyć zarówno osobisty
żal ludzi, którzy po latach znaleźli się na
marginesie życia politycznego, jak też
wyraźnie przebijała myśl o tym, że ideały „Sąjūdisu”, chęć zbudowania demokratycznego społeczeństwa nie zostały
zrealizowane. Wyobcowanie społeczne, ogromne rozwarstwienie, arogancja rządzących i zachłanność biznesu
przy braku troski państwa o szeregowego obywatela nie pozwalają ziścić
się marzeniom o Litwie nie tylko wolnej,
ale też przyjaznej dla swoich obywateli.
Smutnym i dającym powody do zastanowienia się dokąd zmierza kraj, było
wystąpienie przedstawiciela młodego
pokolenia, tych, którzy urodzili się w wolnej Litwie. Doktorant wydziału filozofii
Uniwersytetu Wileńskiego zauważył, że
musimy przestać dziękować poprzednikom i władzy, nastał czas na przejrzenie.
Przejrzenie dość bolesne. Trudno o inne,
kiedy się pomyśli o 600 tysiącach obywateli, którzy żyją poza granicą ubóstwa. Tak
samo jak młodych ludzi, którzy nie widzą swojej przyszłości w kraju, i 82 proc.
uczniów, którzy marzą o wyjeździe z Litwy. Młody człowiek skrytykował również
tak dziś popularne pojęcie globalnej Litwy.
Globalnej, a więc będącej gdzie bądź. W
takim razie powstaje retoryczne pytanie:
po co potrzebne jest nam państwo, o wolność którego walczył „Sąjūdis”?
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Gdyby Falkowski chciał wykonywać
swoje obowiązki...
Skandal, który wybuchł w
przeddzień, w trakcie i po 15.
Zjeździe ZPL nie był dla mnie
zaskoczeniem. Jeszcze w 2016
roku, uczestnicząc jako wiceprezes Rady Polonii Świata w obradach Forum Polonii Amerykańskiej w Rzeszowie, dowiedziałem
się, że w przeddzień, pełniący
wówczas obowiązki wice ministra spraw zagranicznych RP Jan
Dziedziczak instytucjom współpracującym z Polonią nakreślił zadanie potrzeby zmiany prezesów
Kongresu Polonii Amerykańskiej
oraz Związku Polaków na Litwie.
Dlatego niewiele się dziwiłem,
gdy przez ostatnie półtora roku
doświadczałem pewnego rodzaju szantażu, prób upokorzenia i
oszczerstw. Miałem świadomość,
że dzieje się to za sprawą jednego
człowieka, który gorliwie wykonuje to zadanie. Jest to prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” Mikołaj Falkowski. Przechodziłem więc po prostu
nad tym do porządku dziennego,
do spraw ważnych i ważniejszych,
niezbyt się przejmując intrygami. Chociaż, owszem, rodziły one
wewnętrzny sprzeciw i chęć przeciwstawienia się.
Jestem wdzięczny delegatom Zjazdu za okazane zaufanie. Podziwiam i szanuję ich stanowczość oraz podjętą decyzję
pomimo różnego rodzaju prowokacyjek i pomówień. Dziękuję za tak liczne próby dodania mi
otuchy i pewności siebie. To prawda, sytuacja nie należy do przyjemnych, ale bywały też gorsze.
To, co nas nie zabije, to wzmocni.
Trzeba tylko to przeżyć.
Rozumiem i podzielam zdanie, że dłużej milczeć nie mogę.
Przede wszystkim członkowie
ZPL mają prawo wiedzieć, co tak
naprawdę się dzieje i dlaczego. Pomimo uczucia wstrętu do tych intryg i fałszu, muszę wszystko od
nowa przypomnieć.
Praktycznie raz w życiu spotkałem się z Falkowskim w siedzibie rządowej fundacji w Warszawie, prezesem zarządu której
został on mianowany w końcu
2016 roku. Pech chciał, że właśnie tego roku, po raz pierwszy
po wielu latach, „Nasza Gazeta” – tygodnik ZPL – otrzymała
wsparcie finansowe z Senatu RP
poprzez tę, jak się okazało, wrogą dla ZPL fundację. Do tego czasu dotacje były albo symboliczne,
albo wcale ich nie było, mimo to,
że jest to jedyna gazeta społeczna, integrująca Polaków z całej
Litwy zrzeszonych w szeregach
ZPL. Pierwszeństwo zawsze miały wybrane „wielkie” tytuły, portale i radio prywatne. Przyznana
w tamtym roku dotacja była dla
nas relatywnie duża, przy podpi-

saniu umowy koszty wydawania
gazety zawczasu nie zostały dokładnie obliczone i nie były dokładnie podzielone według rodzaju wydatków.
Rozliczenia dotacji z Polski
odbywają się w następujący sposób: my wystawiamy swoją fakturę do fundacji na całą kwotę, jeżeli
projekt jest całkowicie zrealizowany. Później do tego dołączane
są załączniki – kopie rachunków
potwierdzające wydatki według
ich rodzajów zawartych w umowie. W przypadku gazety są to
koszty druku, koszty przygotowania materiałów do druku (skład,
łamanie, korekta itd.).
W naszym przypadku osoba
przygotowująca rozliczenie śmiało
wypisała fakturę na całość dotacji,
bo gazeta ukazywała się regularnie,
więc, mówiąc językiem urzędowym, „projekt był zrealizowany w
100 proc.”. Później, przy kopiowaniu załączników, powstały problemy – zauważyliśmy, że nie mieścimy się w kwocie według rodzajów
wydatków i pozostają niewykorzystane środki na druk tygodnika, zaś
na inne wydatki zostały określone
zbyt małe kwoty. Stało się jasne, że
potrzebna będzie korekta wydatków. Co w zasadzie zdarza się dość
często i taka korekta przy rozliczeniu jest dopuszczalna. Sama fundacja może przesunąć wydatki z jednego rodzaju na inny w wymiarze
do 15 proc. Jeżeli korekta ma być
większa, poważniejsza, to fundacja
zwraca się do Kancelarii Senatu RP,
która albo uznaje zasadność zmian,
albo nie. Jeżeli nie uznaje, wówczas
pieniądze należy zwrócić. W przeszłości takie przypadki się zdarzały
i Kancelaria Senatu zawsze uznawała nam zasadność zmian.
W biurze Zarządu Głównego
ZPL, faktycznie w trybie społecznym, przygotowywane są rozliczenia kilkudziesięciu projektów
z oddziałów z całej Litwy. Więc
ten projekt, wymagający korekty
i zmian rodzajów wydatków bezpośrednio w fundacji, po wstępnych przymiarkach i próbie na roboczo określenia sum wydatków
na całość dotacji, w końcu odłożono, by zdążyć na czas rozliczyć te
projekty, gdzie wszystko gra. Nie
zwrócono uwagi na preliminarne
załączniki, które pozostały przy
naszej fakturze, gdyż i tak było
wiadomo, że wszystko jest do zamiany. W dodatku tak się stało,
że czasowo nie mieliśmy dostępu do banku PKO, a sprawa była
paląca. Nie traktowaliśmy tych
załączników w sensie formalnym
jako dokumentów, był to raczej
wariant roboczy obliczania kwot
do pełnej dotacji.
Śpieszyliśmy się, gdyż nowo
mianowany prezes zarządu fundacji Mikołaj Falkowski wraz z

solidną delegacją pracowników w
tym czasie przez kilka dni był w
Wilnie. Wiedzieliśmy, że M. Falkowski zapoznaje się z polskimi
organizacjami, jego ludzie przyjmują rozliczenia od tych, kto ma
je przygotowane. Wiadomo, każdy chce zaoszczędzić czas i środki na dodatkowym wyjeździe do
Warszawy z rozliczeniem dotacji. Niby wszystko normalnie, tak
jak ma być. W dodatku, w biurze ZPL spodziewano się wspólnie z pracownikami Falkowskiego
przeanalizować te rozliczenia, z
którymi powstały problemy. Dotychczas tak zawsze było, gdy
pracownicy fundacji przyjeżdżali do organizacji. Tu, na miejscu,
są wszystkie oryginały dokumentów, więc prawie wszystko można
rozstrzygnąć od ręki.
I jakież było nasze zdziwienie,
gdy M. Falkowski ze swą delegacją
nie raczył nawet zajrzeć do biura,
bądź co bądź największej, czołowej polskiej organizacji. Nowo
mianowany prezes wyjechał z
Wilna, nie chcąc nawet nas poznać. A gdy przedstawiciele ZPL
sami przywieźli dokumenty do
fundacji i poprosili, by zechciano je przejrzeć w ich obecności,
gdyż niektóre z nich są do wymiany, usłyszeli, że nie ma takiej
potrzeby.
„Proszę zostawić, wszystko
sprawdzimy i za jednym razem
wszystko zamienicie, co będzie do
wymiany” – tak nam powiedziano. Nikt nawet w najkoszmarniejszym śnie nie mógł przewidzieć, co
ci ludzie z tym zrobią. A przecież
to była normalna praktyka. Robotę wykonaliśmy, projekt zrealizowaliśmy, pieniądze zostały wydane. Niektóre organizacje nawet
po kilka razy jeżdżą do Warszawy,
by potwierdzić wydatki. ZPL zawsze był stawiany za przykład w
tej sprawie. A tu proszę – korupcja,
przestępcy… Okrzyknięto na całą
Litwę i połowę Polski. A przecież
nikt nie miał żadnego interesu coś
świadomie fałszować, kogoś oszukiwać, czy, jak twierdzi Falkowski,
zatajać przed fundacją. To nie są
papiery, za którymi idą jakieś pieniądze, czy mogą przynieść komuś
inną korzyść...
Osobiście udałem się do Warszawy z oryginalnymi dokumentami, żeby ostatecznie rozliczyć
dotację na gazetę i nie tylko. Od
początku byłem zszokowany.
Prezesa Falkowskiego widziałem
pierwszy raz w życiu. Czułem jednak nie tylko brak najmniejszej
życzliwości, ale otwartą wrogość.
Spotykałem się z takim stosunkiem na Litwie, wiadomo, żyjemy
i działamy nie zawsze w przychylnej atmosferze. Ale na tak otwarcie wrogie traktowanie w Polsce
nie byłem i nie jestem przygoto-

wany. Oczekiwałem, że zamienimy koszty w ramach tych 15
przewidzianych procent, gdzieś
zaliczymy wydatki na gazetę nie
objęte w rozliczeniu… Ale nie
było o tym mowy. Sam prezes fundacji coś liczy, oskarża, z jakimiś
papierkami co chwila biega do innego pokoju do prawnika, będąc
w korytarzu wciąż do kogoś telefonuje. Ponadto żąda kodu dostępu do rachunku bankowego ZPL,
bo sam musi wszystko policzyć...
Naliczył kilkadziesiąt tysięcy złotych. Licz, panoczku, licz,
rób co ci się rzewnie podoba... Już
wiem, że taka pomoc, to żadna pomoc. Nie chcę jej i nie chcę dalej z
tym człowiekiem prowadzić dialogu i dyskutować. To nie ma sensu.
Zwróciliśmy fundacji całą
kwotę, naliczoną przez Falkowskiego, wraz z odsetkami.
Jestem przekonany, że Falkowski świadomie zajął wobec ZPL
wrogą postawę, że gorliwie wykonuje zadanie. Teraz rozumiem, że
Falkowski też nie dopełnił swoich obowiązków. Prawnicy z Warszawy przekonują mnie o tym, by
teraz powołać Falkowskiego do
sądu, by zwrócił pobrane pieniądze. Gazeta ukazywała się regularnie, co oznacza, że projekt został zrealizowany, a koszty były w
sumie dwa razy wyższe, niż przyznana kwota dotacji. Należało tylko odpowiednio rozdzielić wydatki na poszczególne rodzaje prac.
O tym, że można wprowadzać
korekty i zmiany świadczy też taki
fakt. Zgłosiliśmy do fundacji, że
jeden z mniejszych oddziałów
nie wykorzystał dotacji i mamy
do zwrotu ponad 6 tys. zł. Już
po skandalicznym „rozliczeniu”
„Naszej Gazety”, zatelefonowano
z fundacji nalegając, by Związek
tych pieniędzy nie zwracał, tylko
rozliczył się z innych swoich wydatków, że prezes na to pozwala.
Jednak cały czas miałem w pamięci
te szatańskie błyski w oczach Falkowskiego, więc poprosiłem, by
takie pozwolenie dał na piśmie.
Nie odezwał się więcej. Kwota
została zwrócona. Dzisiaj miałby dodatkowy powód twierdzić,
że nie wszystkie projekty zostały
zrealizowane, a dotacja rozliczona
itd. Chociaż i tak to twierdzi. Nie
wiem na jakiej podstawie, chyba
jednak coś wymyślił…
Na pierwszym, po wynikłych
opisanych wydarzeniach, posiedzeniu 30-osobowej Rady ZPL
poinformowałem szczegółowo
obecnych o skandalicznym rozliczeniu dotacji na „Naszą Gazetę”. Stwierdzono, że najprawdopodobniej przyjaciela w osobie
nowo powołanego prezesa fundacji Falkowskiego mieć raczej
nie będziemy, więc należy jeszcze bardziej wzmóc kontrolę nad
rozliczeniami dotacji z Polski, by
wyłączyć jakiekolwiek błędy i
nieprawidłowości w księgowo-

ści. Były też sprawdzenia i praca komisji rewizyjnej. Nie stwierdzono naruszeń. Nie zginęła ani
jedna złotówka, księgowość jest
prowadzona zgodnie z przepisami prawa litewskiego. Bo w naszych warunkach zawsze mogliśmy oczekiwać uderzenia z tej
strony. Ale, przepraszam, nie z
tej, z której nastąpiło...
Nie mieć przyjaciela to jedno,
ale mieć otwartego wroga, to co
innego. Półtora roku faktycznego
szantażu. Falkowski straszył prokuratorem, domagał się dymisji
kierownictwa Związku, podejmował różnorakie próby zniesławienia i upokorzenia prezesa ZPL...
Wydawało się, że specjalnie był
wynajęty do ścigania i zniszczenia Związku Polaków na Litwie.
Wszystko to wyglądało trochę
nieprawdopodobnie. Nie chcieliśmy więc przed czasem wynosić
tych spraw na publiczne forum.
Ale przed Zjazdem nasi adwersarze sami nie wytrzymali... Ostatnio Falkowski wydaje oświadczenie według swoich interpretacji,
insynuacji, rzuca wiele oszczerstw
– jako Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie”. O dziwo! W
dwóch językach: po polsku i po litewsku. Po co? Ano z nadzieją, że
trafi to do antypolskich sił litewskich, które potrafią dokończyć
dzieła, które prowadził ostatnio
Falkowski – zniszczyć ZPL jako
silną, liczącą się strukturę.
Po co i komu to było potrzebne? Gdyby fundacja, jako operator dotacji, faktycznie zarabiająca
na tym, czym zajmuje się społecznie m.in. ZPL, zechciała wykonać swoje obowiązki, pochylić
się nad rozliczeniami, czy tu w
Wilnie, czy w Warszawie, sprawdzić wszystko rzetelnie, życzliwie zaaprobować wydatki, które
można zaaprobować, resztę odrzucić... Gdyby Falkowski stawiał sobie za cel pomagać, jak to
czynią inne fundacje i instytucje
w Polsce. Gdyby poczuwał się do
obowiązków, za które mu płacą
gażę... Wszystko by było inaczej.
Ale zechciało mu się za wszelką
cenę, na początek, zmienić kierownictwo ZPL na bardziej uległe. Ma tu swych przyjaciół, na
których stawiał. Niestety, żaden
z nich nigdy nawet nie był członkiem Związku. Wygląda więc to
na marzenie ściętej głowy.
Jest to pierwsza informacja w
zarysie i moje rozważania o zaistniałej sytuacji. Sprawa dopiero się
rozkręca. Będę więc na bieżąco informował członków ZPL i Czytelników gazety, co się dzieje wokół
nas i w nas samych. Szkoda, oczywiście, czasu, który można wykorzystać z lepszym pożytkiem dla
polskiej sprawy. Ale cóż ty, człowieku, na to poradzisz!
Michał Mackiewicz,
prezes Związku Polaków
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Europosłowie PiS do premiera Morawieckiego z
ostrą krytyką fundacji Falkowskiego
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Bruksela, 4 czerwca 2018 r.
Szanowny Panie Premierze!
Nasi rodacy na Litwie zachowali tożsamość opartą na wspólnocie wartości i są
przykładem świetnej samoorganizacji i determinacji w dochodzeniu swoich praw.
Dzięki Związkowi Polaków na Litwie i Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin bronią praw jej mieszkańców do zachowania języka,
kultury i tradycji przodków. Od lat części organizacji politycznych na Litwie – tych
o skrajnie antypolskim nastawieniu – zależy na zniszczeniu polskości na Wileńszczyźnie. Systematycznie dążą one do rozbicia jedności środowiska polonijnego.
Dlatego my jako posłowie do Parlamentu Europejskiego z wielkim zaniepokojeniem i oburzeniem przyjęliśmy informację o zachowaniu pani Urszuli Doroszewskiej,
Ambasador RP na Litwie, wymierzonym w autonomię i samostanowienie największej

Z poważaniem
Prof. Mirosław Piotrowski, Poseł do PE
Dr Urszula Krupa, Poseł do PE
Stanisław Ożóg, Poseł do PE
Beata Gosiewska, Poseł do PE
Zbigniew Kuźmiuk, Poseł do PE
Do wiadomości:
Sz. P. Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Wiktor Jusel

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA LUBLIN WRĘCZA HONOROWE ODZNACZENIE ALICJI PIETROWICZ
– WIELOLETNIEJ PREZES WILEŃSKIEGO ODDZIAŁU MIEJSKIEGO ZPL, KTÓRA BYŁA WIELCE
ZAANGAŻOWANA DO WSPÓŁPRACY WILNA I LUBLINA

Obojga Narodów. W przyszłym
roku będziemy właśnie obchodzili 450. rocznicę tego związku.
Na przestrzeni wielu lat oba
miasta łączyły wspólne więzi.
Tworzą je ludzie. Artur Szymczyk stwierdził, że przywiezione odznaczenia, które z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Oddział w
Lublinie Dariusza Śladeckiego i
prezesa Towarzystwa Przyjaciół
Grodna i Wilna Tomasza Radziewicza przyznał prezydent
miasta dr Krzysztof Żuk – to
skromny dar, gest wobec tych
ludzi, który ma wyrazić podziękowanie za współpracę, za okazywane zainteresowanie i dobro.
Odznaczenia zostały przyznane: Waldemarowi Tomaszewskiemu (Medal 700-lecia Miasta Lublin), Michałowi
Mackiewiczowi (Medal Prezydenta Miasta Lublin), Jarosławowi Narkiewiczowi (Medal
Prezydenta Miasta Lublin), Arturowi Ludkowskiemu (Medal
Prezydenta Miasta Lublin), Alicji Pietrowicz (Medal Prezydenta Miasta Lublin), Tatianie Czepukojć (Medal 700-lecia Miasta
Lublin), Ricie Gvazdaitytė
(Medal Prezydenta Miasta Lu-
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polskiej organizacji w Republice Litewskiej, poprzez nieuprawnioną próbę wpłynięcia na demokratyczne wybory w ZPL. Równocześnie nasz niepokój budzą kroki podjęte przez niektórych działaczy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Mając na
względzie wcześniej wpływające do MSZ interwencje poselskie i doniesienia mediów
polonijnych, wnioskujemy o pilne przeprowadzenie kompleksowej kontroli prawidłowości i celowości wydatków oraz działalności ww. Fundacji i wyciągnięcie politycznych
i personalnych konsekwencji.
Wdzięczni bylibyśmy Panu Premierowi za zwrócenie uwagi kierownictwu Fundacji, że nazywa się ona „Pomoc Polakom na Wschodzie”, a nie
Fundacja „Ścigania Polaków na Wschodzie”.

Lublin – Wilno. Historia i współczesność

1 czerwca w Wilnie gościła grupa przedstawicieli miasta
Lublin, w składzie której byli:
zastępca prezydenta Lublina
Artur Szymczyk, radny Marek Wójtowicz, prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Lublinie Dariusz
Śladecki, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie Tomasz Rodziewicz, główny specjalista w kancelarii prezydenta miasta Lublin
Zdzisław Niedbała. Okazją do
kolejnej wizyty w Wilnie było
uhonorowanie najbardziej prestiżowymi odznaczeniami przyznawanymi przez prezydenta
Lublina przedstawicieli polskiej
społeczności na Litwie: Medal
Prezydenta Miasta Lublin oraz
Medal 700-lecia Miasta Lublin.
Zagajając uroczystość zastępca prezydenta miasta Lublin
Artur Szymczyk odnotował, że
Wilno i Lublin ściśle współpracują ze sobą, wspólnie obchodzą
znamienne daty – ostatnio był
to jubileusz 700-lecia Lublina.
Historyczne związki obu miast
– to Szlak Jagielloński i Unia
Lubelska, która przed 449 laty
połączyła narody Polski i Litwy,
które utworzyły Rzeczpospolitą
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blin), Irenie Fedorowicz (Medal
700-lecia Miasta Lublin), Władysławowi Wojniczowi (Medal
700 - lecia Miasta Lublin) oraz
niżej podpisanej. Odznaczonym
osobom oraz szeregowi przedstawicieli społeczności polskiej
na Litwie zostały również wręczone zaproszenia na obchody
449. rocznicy Unii Lubelskiej,
które się odbędą w dniach 30
czerwca - 1 lipca w Lublinie.
W imieniu odznaczonych
dziękował gościom Waldemar
Tomaszewski – poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący AWPL-ZChR. Podkreślił on, że jest to wyróżnienie
zasług w budowaniu dobrych,
partnerskich kontaktów Wilna i Lublina. Budowania więzi z miastem tak ważnym dla
Państwa Polskiego i dla obojga
narodów. „Unia Lubelska, której okrągłą – 450. rocznicę – będziemy obchodzili w przyszłym
roku wyraźnie na to wskazuje.
Polacy z Wilna często bywają
w Lublinie, który jest miastem
zadbanym, prężnie rozwijającym się” – powiedział europoseł
i przypomniał, że miał zaszczyt
otwierać w Ratuszu Miejskim
w Lublinie wystawę „Wilno –

miasto Bożego Miłosierdzia”.
Podziękował też przedstawicielom Lublina za odznaczenia
oraz za uwagę wobec nas, za pomoc i współpracę, które mamy
i odczuwamy. Wyraził również
nadzieję, że relacje między rodakami w Lublinie i Wilnie nadal będą się rozwijały. Waldemar Tomaszewski wręczył też
upominki gościom.
Z kolei Tomasz Rodziewicz
wręczył pamiątkowe odznaki z
okazji 25-lecia Towarzystwa osobom, z którymi szczególnie blisko
współpracowali członkowie Towarzystwa w ciągu tego okresu.
Szczególne podziękowania kierował do Alicji Pietrowicz, wieloletniej prezes Wileńskiego Oddziału
Miejskiego ZPL. Ta współpraca
trwa ponad 20 lat, dzięki niej,
jak zaznaczył prezes, powróciliśmy do dawnych historycznych
związków pomiędzy Lublinem a
Wilnem. Wszystko zostało zapoczątkowane w 1996 roku, kiedy
lublinianie przyjechali do Wilna
na plener malarski. Potem była
wspólna międzynarodowa konferencja poświęcona Marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu, następnie
w Lublinie odbyła się konferencja
poświęcona historycznym związkom pomiędzy Wilnem a Lublinem, było też wydanie publikacji.
Jak odnotował Tomasz Rodziewicz, to w Lublinie została
umieszczona tablica upamiętniająca powrót Wileńszczyzny
do Macierzy (w 1922 roku).
Miasta łączyły rody magnackie
i powojenna rzeczywistość, kiedy profesorowie Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie przyjechali do Lublina, by pracować
na miejscowym uniwersytecie.
Wilnianie mieli też swój udział
w powstaniu Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.
Po oficjalnej części był czas na
wspomnienia i nowe znajomości.
Wśród członków 20 - osobowej
grupy była pani Magdalena Zarzycka-Redban. Pani Magdalena
ma niezwykle dramatyczny ży-

ciorys. Urodziła się w więzieniu,
ponieważ jej matka i ojciec byli
skazani za działalność niepodległościową w szeregach WiN przez
władze komunistycznej Polski.
Mama Stefania Zarzycka w więzieniu zmarła i dwuletnia dziewczynka trafiła do Domu Dziecka.
Dopiero po odbyciu wyroku jej
ojciec Władysław Zarzycki mógł
odnaleźć córkę. Niestety, wrócił schorowany i wkrótce zmarł,
pozostawiając dzieci sierotami.
Pani Magdalena musiała przejść
przez ciężkie moralne przeżycia,
kiedy była nazywana dzieckiem
bandytów, nie mogła podjąć studiów. Obecnie działa aktywnie w
Stowarzyszeniu „Dzieci wyklęte”
(prezesuje mu). Łączy i pomaga
tym, którzy mieli tak jak ona niełatwy sierocy los i bohaterskich
rodziców, którzy zginęli walcząc
o wolną Polskę.
Do Wilna przyjechała też historyk sztuki Anna Wilczyńska-Nowak w poszukiwaniu śladów
malarza Ignacego Pinkasa. Pani
Anna pisze obecnie pracę naukową o tym artyście. Ignacy Pinkas
trafił do Wilna jako legionista
z oddziałami generała Żeligowskiego wyzwalającymi Wilno. Był
zauroczony miastem i namalował sporo jego pięknych widoków. Tu w Wilnie poznał też
swoją żonę – wdowę Marię Kazanowicz, z którą w 1928 roku
w kościele św. Anny wzięli ślub.
Na stałe mieszkali w Krakowie.
Do Wilna wraz z synem
– studentem przyjechał też
dr hab., profesor nadzwyczajny
Waldemar Kozyra. Profesor ma
kontakty z litewskimi historykami, pragnie również nawiązać
więzi z Polakami-historykami
z Wileńszczyzny. Ciekawią go
zarówno dzieje historyczne, jak
i współczesne życie Litwy i polskiej diaspory.
Związki dwóch miast, dzięki
takim ludziom, są „skazane” na
dalszy rozwój, bo wspólne korzenie są trwałym spoiwem i wyrastają z nich wciąż nowe pędy
owocnej współpracy.
Janina Lisiewicz
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Osiecka – bliska i śpiewana

FAUSTYNA ZAWALSKA ZDOBYŁA GRAND PRIX

istotną rolę. Odwieczne tematy:
miłości, która niejedno ma imię,
uroku i dramatu życia, naszych
postaw i zachowań, ocean uczuć,
których dane jest nam w życiu doświadczyć – o tym pisała… Wyśpiewane praktycznie od razu stawały się przebojami, które żyją w
ciągu dziesięcioleci i są aktualne
dla kolejnych pokoleń. I właśnie
to, również na wileńskim gruncie, bezspornie zadecydowało o
sukcesie konkursu.
Sala Domu Kultury Polskiej wtorkowego popołudnia
nie pękała w szwach, ale posłuchać ulubionej poetki przyszli
jej prawdziwi fani. Konkurs zagaił i obecnych uczestników i widzów przywitał tego roku prezes
Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL Marek Kubiak. Urocza
prowadząca, uczestniczka dwóch
poprzednich edycji konkursu,
Barbara Kuziniewicz – obecnie
Aliaševičienė – po zapoznaniu
obecnych z uczestnikami konkursu i jego warunkami oraz
przedstawieniu organizatorów i
komisji oceniającej, w skład której weszli: Edward Trusewicz –
muzyk, dyrygent, wiceprezes
ZPL, Irena Litwinowicz – kierownik Teatru Polskiego w Wilnie,
Elita Narkiewicz-Jurkevičienė
(zdobywczyni Grand Prix I konkursu) oraz Aleksandra Jabłońska i Kuba Cybula – członkowie
duetu PARA.
Jak zaznaczyła prowadząca,
laureaci konkursu wezmą udział
w warsztatach wokalnych w
Ostródzie. By wyśpiewać sukces,
zdobyć nagrody i miano laureata
tegoroczni konkursanci musieli zaprezentować dwie piosenki,
z których jedna musiała być do
słów Agnieszki Osieckiej.
Konkursowe zmagania zainaugurowała kapela „Wesołe Wilno” pod kierownictwem
Edwarda Szczęsnowicza. Starsi
panowie zaśpiewali dwa utwory
„Leżę pod gruszą” oraz „Jeszcze
w zielone gram”.
Kolejno na scenie DKP wystąpił Radosław Stasiło, uczest-

nik i laureat Festiwali Polskiej
Piosenki Dzieci i Młodzieży
Szkolnej. Radek zaśpiewał nieśmiertelny przebój „Kwiaty we
włosach” oraz „Uciekaj moje serce”. Należy odnotować, że był to
jedyny solista-chłopak w tegorocznej edycji konkursu.
Nastrojową piosenkę „Kasztany” (wylansowana została
m.in. w 1955 roku!) oraz „Ludzkie gadanie” zaśpiewała Patrycja
Łuszczyńska.
Zespół „Znad Mereczanki” (pod kierownictwem Marii Alencynowicz i Natalii Godowszczykowej) wykonał utwór
„Od nocy do nocy” (bijący rekordy popularności walc z filmu
„Noce i dnie”) oraz piosenkę ludową „Cicha woda”.
Pod numerem piątym wystąpiła Ewelina Grabowska z dwiema doskonale znanymi piosenkami do słów Agnieszki Osieckiej
„Niech żyje bal” (mieliśmy
okazję słuchać jej kilkakrotnie
w Wilnie w wykonaniu Maryli Rodowicz) oraz „Miasteczko
cud”. Ta ostatnia brzmiała podczas konkursu dwukrotnie.
Solistka zespołu „Marzenie”,

usłyszeliśmy „Miasteczko cud”
i „Czas nie będzie na nas czekał”.
Teresa Bożerodzka i Krystyna Taraszkiewicz już po raz drugi
biorą udział w konkursie. Tego
roku wykonały dwa utwory: „W
żółtych płomieniach liści” i „Był
taki walc”. Bardzo miło wypadła uczestniczka poprzednich
konkursów Bożena Stelmakowa, śpiewając „Ludzkie gadanie”
oraz „Nie liczę godzin ni lat”.
Konkursowe zmagania wieńczył występ zespołu „Volk Vibes”
wykonując znany przebój „Dobranoc panowie” oraz jakże oryginalną piosenkę „Kupała”.
Jurorzy mieli spory dylemat
w ustaleniu zwycięzców, bo poziom tegorocznych konkursantów był naprawdę wysoki. Zanim
debatowali nad oceną wykonawców, swą oryginalną twórczość
wilnianom zaprezentował duet
PARA z Warszawy, łączący słowa
Aleksandry Jabłońskiej z muzyką
produkcji Jakuba Cybuli. Widzowie mieli wielką przyjemność posłuchać ich twórczej pracy oraz
popisów uczestników konkursu.
Wreszcie jurorzy ogłosili
werdykt. Zwyciężczynią konkursu i posiadaczką Grand Prix
została Faustyna Zawalska,
która zaprezentowała dojrzały
śpiew i styl wykonania. Pierwsze miejsce jurorzy przyznali Justynie Stankiewicz, drugie – Katarzynie Szydłowskiej,
zaś trzecie – Monice Rynkiewicz. Wyróżnione zostały również zespoły „Cztery Plus” i
„Volk Vibes”. To oni wraz z
nagrodami rzeczowymi otrzymali zaproszenie do udziału w warsztatach wokalnych
w Ostródzie pod kierunkiem
profesor Instytutu Muzycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Honoraty Cybuli, które odbędą się w dniach
24-26 sierpnia br.
Wilno może sobie pogratulować kolejnej edycji konkursu,
który, wydaje się, doskonale się
zadomowił w mieście nad Wilią.
Janina Lisiewicz

Wiktor Jusel

29 maja w Wilnie odbył się
III Konkurs Piosenki „Do słów
Agnieszki Osieckiej” organizowany przez Wileński Oddział
Miejski Związku Polaków na
Litwie.
Inicjatorką zorganizowania w
Wilnie konkursu piosenki „Do
słów Agnieszki Osieckiej”, na
wzór odbywających się w Polsce, jest nauczycielka muzyki z
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, członek Rady Wileńskiego
Oddziału Miejskiego ZPL Janina Stupienko. Pani Janina zjednała do swojej idei wiernych
sympatyków zarówno w Wilnie
(pomysł przed trzema laty został podtrzymany przez Zarząd
Główny ZPL) oraz w Polsce, w
Ostródzie, gdzie odbywające się
koncerty galowe piosenek do
słów tej wspaniałej poetki mają
swoje tradycje i wielkich entuzjastów wśród członków Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, działającego pod
jego pieczą Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz burmistrza
miasta i Domu Polonii, którzy
postanowili otoczyć opieką wilnian – miłośników piosenek do
słów Agnieszki Osieckiej. Magnesem, który przyciągał uczestników konkursu na Litwie są
też warsztaty wokalne organizowane z udziałem pani profesor Honoraty Cybuli z Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Po dwóch kolejnych udanych
edycjach konkursu, tegoroczna
również nie zawiodła nadziei organizatorów, ani sponsorów –
stołecznego samorządu i Domu
Kultury Polskiej w Wilnie. Do
konkursu stanęło 15 uczestników: soliści, duety, zespoły. Reprezentowali różny poziom i styl
wykonania, ale, wszystkich łączyła miłość do wyrafinowanej poezji Agnieszki Osieckiej, która
w swych wierszach przedstawiła
cały wachlarz problemów życia
kobiety oraz spraw, zdawałoby się
prostych i oczywistych, odgrywających w życiu człowieka bardzo

reprezentującego asocjację „Litpolinwa” (kierownik Wiesław
Dudziński) wykonała góralską
piosenkę ludową „Idzie dysc”
(zaśpiewała ją a capella) oraz
„Uciekaj moje serce”.
Katarzyna Szydłowska, znana naszym Czytelnikom również
z działalności społecznej w Turmoncie, w rejonie jezioroskim,
akompaniując sobie na fortepianie zaśpiewała wesołą piosenkę
„Czerwony Kapturek” oraz dramatyczny utwór „Tango na głos
i jeszcze jeden głos”, zbierając
burzliwe brawa.
Ewelina Wołoskowa wraz z
kolegami akompaniującymi jej
na gitarze i akordeonie przedstawiła słuchaczom „Dziewczynę szamana” oraz utwór „Na zakręcie”.
Artyzmem wykonania podbiła serca publiczności (i, jak się
okazało, jurorów) Justyna Stankiewicz, która obecnie jest studentką Akademii Muzycznej w
Gdańsku. W jej wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę „Jeżeli miłość
jest” i urzekającą „La Boheme”.
Faustyna Zawalska jest dobrze znana wileńskiej publiczności. Brała udział zarówno w festiwalach Polskiej Piosenki Dzieci i
Młodzieży Szkolnej, jak i w popisach młodych twórców oraz
w koncertach piosenki biesiadnej. Oprócz wyśpiewanych piosenek „Nie żałuję” oraz „To nie
ja”, Faustyna deklamowała swój
wiersz „Mamo” – poświęciła go
swojej mamie, której już nie ma.
Tegoroczna zdobywczyni
Grand Prix w festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej Monika Rynkiewicz tego wieczoru zaśpiewała
piosenki: „Dobranoc panowie” oraz „Czy przyjdziesz do
mnie”.
W konkursie wziął również
udział zespół „Cztery Plus”,
który tworzą słynne wileńskie
czworaczki – rodzeństwo Gancewskich: Ewelina, Augustyn,
Robert i Daniel. W wykonaniu
tego uroczego zespołu uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II

NA SCENIE ZESPÓŁ „CZTERY PLUS”
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Boże Ciało i Dzień Ojca w Wędziagole

PODCZAS UROCZYSTOŚCI W KOŚCIELE

Pierwsza niedziela czerwca jest
Dniem Ojca. Tego dnia jest obchodzone ojcostwo, podobnie jak w

Dniu Matki – macierzyństwo.
Ubiegłej niedzieli w wędziagolskim kościele pw. Św. Trójcy, o

godzinie 9.00 została odprawiona Msza św. w języku polskim.
Modliliśmy się za zmarłych na-

szych ojców, jak też żywych. Wędziagolanie prosili dla ojców o siłę
Opatrzności Bożej, o pomoc w pokonywaniu niełatwych wyzwań
współczesnego świata.
Z rana, na długo przed nabożeństwem w kościele zebrali się
polscy chórzyści, którzy zaśpiewali
litanię do Przenajświętszego Serca Jezusowego, akt poświęcenia,
pieśni przeznaczone na modlitwy
czerwcowe, do Przenajświętszego
Serca Jezusowego.
Tego roku pierwsza niedziela czerwca jest też świętem Ciała i
Krwi Chrystusa – Bożym Ciałem. Po
polskiej mszy odbyła się uroczysta
procesja, podczas której przy monstrancjach z Przenajświętszym Sakramentem ustawionych na czterech ołtarzach zostały przeczytane
urywki z czterech Ewangelii. Podczas procesji proboszcz parafii wędziagolskiej, poeta Skaidrius Kan-
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dratavičius po wyjściu na podwórze
kościelne błogosławił wędziagolan
pilnie pracujących na polach, handlarzy, sprzedających na ryneczku
przy kościele oraz wszystkich tych,
którzy nie mogą znaleźć drogi i nie
mających czasu do świętowania niedzieli i uroczystości Bożego Ciała.
Po procesji odbyła się Msza św. w
języku litewskim. Przypominamy i
zapraszamy wszystkich w przyszłą
niedzielę na odpust Serca Jezusowego. Sporo ludzi modliło się przy
słynącym z cudów Jezusie Ukrzyżowanym i otrzymali wiele łask –
wyzdrowiało, doznało nawrócenia.
Odpust Serca Jezusowego w Wędziagole – to czas błogosławieństwa
Bożego. Odbędzie się on w niedzielę, 10 czerwca o godz. 9.00 zostanie
odprawiona Msza św. w języku polskim, po mszy – wspólna uroczysta
procesja, a o godz. 10.00 – Msza św.
w języku litewskim.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

Kiejdańskie festiwale: „Znad Issy” i „Czesław Miłosz ”
orkiestry dęte. Wszystkie te twórcze kolektywy, grając i śpiewając,
maszerowały centralnymi ulicami
starówki kiejdańskiej, weseląc zebranych tu ludzi. Wszyscy razem
doszliśmy do Pałacu Kultury, gdzie
odbywał się dalszy ciąg święta. Tutaj, na świątecznym koncercie, wystąpiły wszystkie zespoły przybyłe
na Festiwal Kultury Polskiej. Wyróżniający się różnorodnością rodzajów muzyki, wspaniały koncert
trwał do wieczora. Wędziagolan
cieszył udział w Festiwalu utalentowanej młodzieży. O jej talentach
przekonaliśmy się również wieczorem. Razem z uczestnikami Festiwalu treściwie i wesoło spędzaliśmy czas w kawiarni „Aušrūta”, a
młodzieżowe zespoły podarowały zebranym jeszcze więcej swoich popisów. Festiwale kultury
polskiej stwarzają piękną możliwość, by się cieszyć, doskonalić,
obcować.

Ryszard Jankowski

W sobotnie popołudnie,
2 czerwca, wędziagolanie ledwie
mogli nadążyć – aktywnie uczestniczyli w XVI Festiwalu Kultury
Polskiej „Znad Issy” i „Czesław
Miłosz – 2018”. Festiwal „Czesław
Miłosz – 2018” jest organizowany w Kiejdanach po raz trzeci. W
Muzeum Kraju Kiejdańskiego, w
sali krzyży V. Svirskiego, wędziagolanie wzięli udział w uroczystym
otwarciu wystawy fotograficznej
„Tomas Venclova – oto przychodzi słowo”. Było szczególnie ciekawie słuchać wystąpień doc. dr.
Mindaugasa Kvietkauskasa „Poszukiwanie Ojczyzny Litwaków”
i dr Brigity Speičytė „Pan Tadeusz
i podziemie literackie na Litwie”.
Byliśmy zaproszeni również na
koncert zespołu „OKATA”, który odbył się w centrum wielokulturowym. Chcieliśmy też zdążyć na
plac Starego Rynku i ulice starówki, gdzie już się zbierały zespoły artystyczne z Polski i Litwy. Były to
zespoły pieśni i tańca, śpiewacze,

WĘDZIAGOLANIE Z GOŚĆMI Z NIEBYLCA NA KIEJDAŃSKIEJ ULICY

Ryszard Jankowski

Wycieczka na okręt wojenny

RODACY Z KŁAJPEDY PRZY WOJSKOWYM OKRĘCIE

Wczesnym rankiem 2 czerwca dzieci ze szkółki niedzielnej
języka polskiego i dorośli członkowie Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków na Litwie,
20-osobowa grupa, udali się na
zwiedzanie amerykańskiego
okrętu wojennego USS BAINBRIDGE, który był zakotwiczony nieopodal nowej przeprawy
promowej w Kłajpedzie. Zwiedzenie statku zaproponował
nam przed miesiącem Marcin
Zieniewicz, radca-konsul, kierownik wydziału konsularnego
Ambasady RP w Wilnie, który
z kolei otrzymał zaproszenie z
ambasady amerykańskiej. Chętnie skorzystaliśmy z tej okazji i
w ustalony dzień z dokumentami tożsamości, według zawczasu
sporządzonej listy, trafiliśmy na
statek w asyście pracownika ambasady amerykańskiej na Litwie

Sauliusa Montvily. Tu wycieczkę w języku angielskim prowadził marynarz wojskowy, a biegle tłumaczył jego opowiadanie
członek naszego Oddziału Rimantas Rubavičius. Dowiedzieliśmy się o stanie technicznym,
wyposażeniu okrętu wojennego. Na pokładzie obejrzeliśmy
główną broń – potężną armatę
i magazyny rakiet. Największe
wrażenie sprawił na nas helikopter, znajdujący się na pokładzie. Z wielką radością robiliśmy sobie zdjęcia przy nim wraz
z jego pilotem.
Serdecznie dziękujemy organizatorom wycieczki za możliwość zwiedzenia okrętu wojennego.
Liulita Sulcienė,
prezes Kłajpedzkiego
Oddziału ZPL

6

7-13 czerwca 2018 r., nr 23 (1319)

www.zpl.lt

Czar młodych lat

Po II wojnie światowej, w
toku dwóch fal tzw. repatriacji,
wielu nauczycieli z Wileńszczyzny wyjechało do Polski i w latach sześćdziesiątych XX wieku
odczuwany był wielki brak nauczycieli w polskich szkołach,
które odradzały się w szybkim
tempie. Nierzadkie były sytuacje,
gdy Ministerstwo Oświaty Litwy
angażowało do pracy w polskich
placówkach oświatowych absolwentów szkół średnich, którzy
znali język polski.
W 1958 roku ukończyłam
Czarnoborską Szkołę Średnią z
rosyjskim językiem nauczania, ale
7 klas ukończyłam po polsku, w
Skorbucianach. Dyrektor szkoły w Skorbucianach Alfons Leon
Ajewski poradził mi, abym zwróciła się do kierownika wydziału
oświaty w sprawie podjęcia pracy w szkole, tak też uczyniłam.
Skierowano mnie do Mieżańskiej
Szkoły Początkowej rejonu wileńskiego, do pracy z uczniami 1-3
polskich klas. Otrzymałam łączoną klasę po nauczycielu, którego na początku listopada zabrano do wojska. Zamieszkałam u
tych samych gospodarzy, u których mieszkał mój poprzednik.
W Mieżańcach zastałam
dużo młodzieży, była tu biblioteka, ośrodek pomocy medycznej.
Szkoła ośmioletnia znajdowała
się w Antokalcach, jej dyrektorem był p. Braciszko. Nieopodal
znajdowała się wieś Europa, licząca dwadzieścia domów, dalej
– wsie Giejsiszki i Alejuncy. Giejsiszki II nazywano ukraińskimi,

bowiem mieszkali tam Ukraińcy.
Szkołę średnią uczniowie mogli
ukończyć w miasteczku Mejszagoła. Szkoły rejonowe przyjaźniły się. Pamiętam, jak w 1958
roku uczniów Szkoły Czarnoborskiej zaproszono na studniówkę
do Mejszagoły. Później dziesiątoklasiści z Mejszagoły odwiedzili
nas w Czarnym Borze.
Na początku pracy pedagogicznej odczuwałam wielkie
trudności, ponieważ nie miałam
nawyków praktycznych. Pamiętam, jak przyjeżdżał do szkoły inspektor z wydziału oświaty pan
Kizik. O nim żartem mawiano,
że „idzie Maciej z kijkiem”, bo
chodził o lasce. Pan Kizik wiele
mi pomógł, tłumaczył, jak należy
pracować. Po zakończeniu roku
szkolnego postanowiłam wstąpić do Szkoły Pedagogicznej w
Nowej Wilejce, był to rok 1959.
Nasz rocznik studiował dwa
lata. Byliśmy 17. promocją szkoły. Naszą wychowawczynią była
Jekatierina Kirpicznikowa, obowiązki dyrektora pełnił Bronisław Karbowski, wicedyrektora
– Irena Mozyro. Zespół wykładowców liczył 15 osób. W grupie
byłam jedyną Tatarką. Szykowano nas do zawodu nauczyciela
klas początkowych. Uczono historii, geografii, przyrody, matematyki, języka polskiego, litewskiego, rosyjskiego, rysunków,
śpiewu, muzyki, gimnastyki,
prac. Każdy student musiał nauczyć się grać na instrumencie
muzycznym. Wybrałam mandolinę. Uczyła mnie gry na niej

H. Čiurlionienė. Była ona krewną słynnego malarza i kompozytora K. M. Čiurlionisa.
Wspominała o nim z wielkim
wzruszeniem. Nauczyłam się
również grać na skudučiai (rodzaj fujarki) i zostałam członkiem zespołu, który na nich grał.
Ponadto śpiewałam w chórze i
tańczyłam w kółku tanecznym.
Tańczyliśmy ludowe tańce polskie i litewskie. Mieliśmy piękne
kostiumy. Pamiętam, jak pewnego razu zaproszono nas do Szkoły Specjalnej w Wielucianach. Po
koncercie było przyjęcie i zabawa. Wychowankowie tej szkoły
otrzymywali wykształcenie średnie, a była tam młodzież również
z Łotwy i Estonii. Wielu z nich
cieszyło się, że już wkrótce będą
mogli wrócić do domów.
W Szkole Pedagogicznej języka polskiego uczyła nas Maria
Piotrowicz, wspaniała nauczycielka; matematyki – Henryk
Moroz, prac – Bronius Lubševičius, historii – dyrektor Bronisław Karbowski. O wszystkich
wykładowcach zostały bardzo
dobre wspomnienia.
Nasza grupa liczyła 21 osób.
Pamiętam pewne wydarzenie:
12 kwietnia 1961 roku byliśmy
na lekcji prac. Nauczyciel włączył
radio i usłyszeliśmy o pierwszym
kosmonaucie Juriju Gagarinie.
Po ukończeniu Szkoły Pedagogicznej mieliśmy 2-tygodniową wycieczkę do Leningradu
(obecnie Petersburg). Oglądaliśmy białe noce, Ermitaż, fontanny Peterhofu, Muzeum Pusz-

kina. Miałam też spotkanie z
krewnymi – ciocią i jej rodziną. Zachwycił mnie wspaniały
meczet, podobny do meczetu w
Bucharze. W mieście nad Newą
mieszkało wówczas 40 tysięcy
muzułmanów.
Od dzieciństwa marzyłam
pracować w przedszkolu. Pracując w klasach początkowych polubiłam dzieci, podobało mi się
obcować z rodzicami. Nie żałowałam, że wybrałam ten zawód. Po
ukończeniu Szkoły Pedagogicznej w 1961 roku, podjęłam pracę
w szkole początkowej w Zułowie.
Zastępowałam również nauczycielkę w pobliskiej Pożejmiańskiej
Szkole Początkowej. Nieopodal
znajdowały się również inne placówki – szkoły początkowe: kocielnicka i powiewiórska oraz
szkoła ośmioletnia w Balulach.
W 1962 roku skierowano
mnie do Glinciskiej Szkoły Początkowej w ówczesnym rejonie
niemenczyńskim. W szkole nauczanie odbywało się w języku
rosyjskim, bo mieszkało tu dużo
Rosjan. Kierownikiem szkoły
był pan Markow. Pracowałam
w klasach łączonych. Ponieważ
w kolejnym roku szkolnym dla
dwóch nauczycieli było za mało
uczniów, więc skierowano mnie
do Bezdan. Do tego osiedla był
dobry dojazd z Wilna, można
było dojeżdżać i autobusem, i pociągiem. Mieszkałam u starszej
pani o nazwisku Szymańcowa,
uczyłam dzieci w klasach 2 - 4,
a zespół nauczycielski wyróżniał
się koleżeńskością.

W 1964 nowym roku szkolnym powstały dwa wolne etaty w klasach początkowych w
Skorbuciańskiej Szkole. Dyrektor Ajewski przyjął mnie i moją
koleżankę Marinę Lebiedziównę
(byłyśmy uczennicami tej szkoły,
kiedy uczęszczałyśmy do klasy 5,
6 i 7). Tak rozpoczęłyśmy pracę w
ojczystych stronach. Mieszkałam
z rodziną w Sorok Tatarach. Jesienią i wiosną do Skorbucian dojeżdżałam rowerem, zimą – na nartach. Gdy była dobra pogoda, do
szkoły często chodziłam pieszo.
W 1974 roku otrzymałam w
Pogirach mieszkanie. Z czasem
szkołę przeniesiono ze Skorbucian do Sorok Tatarów. W Skorbucianach nie zachował się nawet jej budynek, zachowała
się natomiast kaplica. W maju
2017 roku odbyła się prezentacja książki o Skorbucianach autorstwa Liliany Narkowicz i cieszę się, że mogłam być pomocna
w zilustrowaniu tej monografii
zdjęciami z dawnych lat.
Zawsze marzyłam zdobyć
wyższe wykształcenie. Wstąpiłam więc do ówczesnego Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego na wydział języka i literatury
rosyjskiej. Dwukrotnie w ciągu
roku jeździłam na sesje. Pracowałam, uczyłam się i opiekowałam
się trójką dzieci. Mąż pracował
w Wojdatach. Na wszystko starczyło i sił, i czasu. Wkrótce otrzymałam dyplom wyższej uczelni.
W Sorok Tatarach istniała w
owym czasie wieczorowa szkoła
młodzieży pracującej. Przez trzy
lata wieczorami uczyłam tam geografii, języka rosyjskiego i literatury,
zaś w dzień pracowałam w klasach
początkowych, które były łączone.
W 2010 roku szkoła w Skorbucianach obchodziła 120-lecie
istnienia. Na spotkanie przybyli
goście: nauczyciele, którzy tutaj
pracowali, m.in. Józef Rusakiewicz z Mejszagoły. Organizatorem tej uroczystości była dyrektor
szkoły w Sorok Tatarach Danuta
Kłopowa, m.in. też absolwentka
Szkoły Pedagogicznej.
W 1992 roku odeszłam na
emeryturę. Mam troje dzieci, 8
wnuków i 7 prawnuków, lecz
szkoły nie zapominam.
Latem 1974 roku byłam na
kursach nauczycielskich w Trokach. Spotkałam tam niektóre
koleżanki z lat nauki w Szkole
Pedagogicznej. Odwiedziliśmy
naszą wychowawczynię E. Kirpicznikową, która mieszkała w
Trokach, było dużo wspomnień.
Obecnie już nie ma wśród nas
Teresy Milewskiej i Jadwigi Mikutajtisówny. Dawno już nie spotykałam Ały Bilewiczównej i Józefy Wołosewiczównej. Uczyły
się też z nami siostry Bronisława
i Czesława Narkiewiczówne. A z
niektórymi, niestety, nie widzieliśmy się 57 lat. Może spotkamy
się na I Zjeździe Absolwentów
Szkoły Pedagogicznej?
Fatima Szantrukowa,
z domu Szczucka
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Święto rodziny w Mariampolu Porządkowaliśmy
groby rodziny
Miłoszów

ZESPOLACY, KTÓRZY WYSTĄPILI PODCZAS ŚWIĘTA

W sobotę, 26 maja w romantycznej Palisadzie w Mariampolu odbyło się po raz ósmy tradycyjne już „Święto Rodziny”.
Świętowanie rozpoczęło się
od Mszy św. polowej, celebrowanej przez księdza proboszcza parafii porudomińskiej Mirosława
Balcewicza. Po modlitwie małżonkowie Renata i Saulius wraz
z trójką dzieci (oraz czwartym
w łonie) dali świadectwo wiary. Wobec zgromadzonych osób
oświadczyli, że wiara i modlitwa
wzmacniają ich związek.
Po uroczystej inauguracji
święta rozpoczął się koncert.
Prócz miejscowych artystów
wystąpili również goście – zespół pieśni i tańca „Mały Jawor”
(kierownik Elita Sinkiewicz) z
Awiżeń. Ich skoczne tańce i
wesołe piosenki publiczność
nagrodziła gromkimi brawa-

mi. Swoje talenty zaprezentowali również soliści z naszego
starostwa: Anastasija Markiewicz (śpiewała po białorusku) i
Andrzej Żyło – akordeonista –
wirtuoz, który akompaniuje też
najmłodszej wiekowo grupie artystów zespołu „Kropelki” (kierowniczka Krystyna Wołejko).
Zespoły z miejscowego Centrum Kultury również wystąpiły
na scenie w Palisadzie: „Kropelki” ( taneczny, trzy grupy wiekowe), „Malwy” (kierownikKrystyna Wołejko), „Harmonia”
(kierownik Luba Nazarenko)
oraz „Korzyść” (kierownik
Wiktor Garlukowicz).
Na święto przybyli goście z
Białego Błota w Polsce, zaprzyjaźnieni z mieszkańcami starostwa oraz starostą Mariampola Andrzejem Żabiełowiczem,
poseł na Sejm Republiki Litew-

skiej z ramienia AWPL-ZChR
Czesław Olszewski, kierownik
wydziału kultury, sportu i turystyki samorządu rejonu wileńskiego Edmund Szot, kierowniczka żłobka-przedszkola
Irena Tamoševičienė.
Wszyscy wesoło spędzili sobotnie popołudnie. Na dzieci czekała animator Agnieszka, zjeżdżalnia oraz możliwość
przejechać się bryczką. Przybyli na święto mogli też posilić się
pyszną zupą z kuchni polowej.
Wieczorem tańczono na dyskotece, którą prowadził Wiktor Garlukowicz. Po północy
rozpalono ognisko.
„Święto Rodziny” zostało
zorganizowane przez mariampolskie starostwo oraz filię Rejonowego Wielokulturowego
Ośrodka Kultury w Mariampolu.
Teresa Skoczyk

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.

PREZES RYSZARD JANKOWSKI PRZY CZYSZCZENIU POMNIKA

Czerwiec jest bogaty w imprezy i wspomnienia o pisarzu,
laureacie Nagrody Nobla Czesławie Miłoszu. Jest on urodzony i odwiedzał Wędziagołę właśnie w czerwcu.
Wędziagolanie wspominają
twórcę, nie zapominają również
tu, na przykościelnym cmentarzu pochowanych jego przodków i już od ponad ćwierćwiecza
doglądają groby przedstawicieli tej honorowej, słynnej rodziny. Również w tych dniach wędziagolanie myli i czyścili stare
pomniki, porządkowali groby.
Odwiedzają je i teren przykościelny licznie przybywający
turyści z zagranicy. Będą teraz
mogli nie tylko odczytać napisy,
ale też cieszyć się z troskliwości
wędziagolan. Już po raz drugi
w tym roku zasadziliśmy kwiaty: rodzina Miłoszów jest w Wędziagole wspominana i szanowana. Mieszkańcy miasteczka

spełniają obietnicę daną bratu
pisarza – Andrzejowi, że dopóki
pozwolą im siły, będą doglądali
i porządkowali stary cmentarz.
Być może uda się im zainteresować również młode pokolenie i ono będzie kontynuowało
szlachetną misję. Należało zobaczyć, usłyszeć i odczuć, jak
w 1992 roku Czesław Miłosz,
odwiedzając Wędziagołę cieszył
się, że po tylu latach, po ponurym okresie sowieckim, znalazł doglądane, uporządkowane groby jego przodków, chwalił
miejscowych mieszkańców za
ich wiarę, tradycje, szacunek do
historii tej krainy i jej ludzi. Te
słowa wędziagolanie pamiętają i
starają się propagować szlak Miłosza. Sami organizują i uczestniczą w imprezach, upamiętniających tego wybitnego człowieka
naszej krainy.
Ryszard Jankowski

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.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na lipiec i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do
22 czerwca. 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.
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Z okazji Jubileuszu 70-lecia słuchaczowi Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Władysławowi MARCISZEWSKIEMU najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdrowia i
aktywności społecznej na długie lata, miłości i szacunku od
najbliższych oraz stałej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej
składa koło ZPL oraz Zarząd PUTW w Solecznikach

Wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci

Honoraty Szapuro
córkom oraz ich rodzinom
składa Krystyna Radziun

Wyrazy szczerego współczucia w ciężkiej chwili utraty

Mamy
składamy

Marii Gajdukiewicz
członkowie koła ZPL „Karolina”

WYMIANA LEGITYMACJI
Podzielamy ból i smutek

Wadima Gajdukiewicza
z powodu utraty

Babci

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.

Członkowie koła ZPL „Karolina”
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