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Wrzesień tradycyjnie jest tym miesiącem, podczas którego odbywają się święta plonów. Wszystko to, co pracowite ludzkie ręce z 
błogosławieństwa Pana potrafiły wyhodować na polach, w ogrodach i sadach daje powód do radości i zabawy, której się można oddać 
po pracowitym okresie zbioru plonów. Tradycje dożynkowe żywe są od wieków. Symbol dożynek – wieniec i bochen chleba z nowego 
urodzaju składane są na ręce gospodarzy, a ci z kolei dzielą się chlebem ze wszystkimi, tworząc wspólnotę ludzi zjednoczonych 
tradycją, wspólną pracą i zabawą. Na Wileńszczyźnie do organizowania dożynek aktywnie się włączają oddziały i koła Związku 
Polaków na Litwie. Polskie tradycje dożynkowe są pieczołowicie pielęgnowane w Polsce i wszędzie tam, gdzie zrządzeniem losu 
mieszkają nasi rodacy, którzy pracą swych rąk przyczyniają się do tego, by ziemia pięknie nam owocowała. 

Je
rz

y 
Ka

rp
ow

icz
Je

rz
y 

Ka
rp

ow
icz

W RUINACH SCHRONU ZNAJDUJE SIĘ MOGIŁA DWÓCH OFICERÓW, KTÓRZY TU ZGINĘLI

Dożynki  
na Wileńszczyźnie

W RUDZISZKACH – STOISKO POŁUKNIAN

W SOLECZNIKACH – BRZMIAŁY PIEŚNI LUDOWE O DOŻYNKACH

W PODBRODZIU – UCZESTNIKÓW 
POZDRAWIA PREZES ANNA ŁASTOWSKA

Vladas Šarėjus
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– właśnie taką myśl prze-
wodnią niosły Targi Edukacyjne 
Szkół Polskich na Litwie „100 
Barw”, które odbyły się 15 wrze-
śnia na placu Łukiskim w Wilnie. 
Mamy możliwość wychowywać 
i kształcić swoje dzieci w ojczy-
stym języku, co do roli którego 
w tym procesie chyba już mało 
kogo trzeba przekonywać. By 
w pełni odkryć i rozwijać swoje 
talenty oraz zdobywać wiedzę, 
dziecku potrzebne jest bezpie-
czeństwo, zrozumiała i przyjazna 
atmosfera. W placówkach z oj-
czystym językiem nauczania o to 
jest najłatwiej, bowiem nie tylko 
język w jakim dziecko obcuje, ale 
też tradycje, panujące zwyczaje, 
kultura są maksymalnie zbliżo-
ne do tych, jakie dziecko ma w 
rodzinie, swoim domu. 

Szkolnictwo polskie na Li-
twie ma wielowiekowe tradycje 
i chociaż po II wojnie światowej 
wraz ze zmianą państwowości i 
dwóch falach tzw. repatriacji od-
rodziło się w innym kluczu war-
tości i ideologii, to dzięki pracy 
nauczycieli, którzy mieli żywe 
w pamięci wzorce przedwojen-
nej polskiej szkoły i potrafili je 
zachować, przekazywać i rozwi-
jać, szkoła z polskim językiem 
nauczania na Wileńszczyźnie 
mogła nie tylko wytrwać w cią-
gu minionych ponad 70 lat, ale 
też stawiać czoła zakusom, by jej 
model – jako placówki realizują-
cej wychowanie i nauczania w ję-
zyku ojczystym obronić i uznać 
za tradycyjny model szkoły pol-
skiej na Litwie. 

Pomyślne przejście przez 
polskie szkoły średnie akredy-
tacji na gimnazja, zrealizowa-
nie optymizacji sieci szkół z jak 
najmniejszymi stratami – to ko-
lejny sukces, który nie mógłby 
zaistnieć bez mocnego wsparcia 
ze strony całej polskiej społecz-
ności, organizacji społecznych 
oraz parlamentarzystów i samo-
rządowców sprawujących władzę 
z ramienia AWPL-ZChR. Wiel-
ce się ku temu przyczyniło wie-
loletnie wsparcie szkolnictwa w 

języku polskim z Macierzy. Bio-
rąca początek przed z górą 50 
laty w formie dokształcenia ka-
dry pedagogicznej (za władzy so-
wieckiej taka jedynie funkcjono-
wała), a gdy zaistniała ku temu 
możliwość – szeroki udział w re-
nowacji placówek oświatowych, 
ich modernizacji, wyposażeniu, 
fundowaniu kolonii w Polsce, aż 
po wspieranie polskich rodzin – 
poprzez wyprawki i stypendia. 
Właśnie wyniki tej wspólnej, so-
lidarnej pracy mogliśmy oglądać 
podczas Targów Edukacyjnych w 
ubiegłą niedzielę.

Witając zebranych ze sceny 
na placu Łukiskim prezes Sto-
warzyszenia Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna” Józef Kwiatkowski, 
odnotowując sukcesy szkolnic-
twa w języku polskim na Litwie 
mówił o szkole z ojczystym języ-
kiem nauczania jako o najlepszej, 
bezpiecznej i skutecznej. Zachę-
cał rodziców, by podejmowali je-
dynie słuszną decyzję: kształce-
nia dzieci w ojczystym języku. 
Zapraszał do obejrzenia stoisk 
placówek oświatowych, służby 
pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej, Forum Rodziców Szkół 
Polskich, skorzystania z „Mia-
steczka zabaw niezwykłych” 
wraz z przedstawicielami Pol-
skiego Stowarzyszenia Pedago-
gów i Animatorów „Klanza” – 
Oddział w Białymstoku.  

Z kolei wicemer Wilna Edyta 
Tamošiūnaitė, odpowiedzialna 
za szkolnictwo, przyznała, że jest 
dumna z tego, że polska szkoła 
jest atrakcyjna i konkurencyjna. 
Przypomniała, że również dzię-
ki staraniom radnych z ramienia 
AWPL-ZChR dziś Wilno ma 6 
polskich gimnazjów i polskie li-
ceum. Życzyła też intensywnej 
pracy i satysfakcji z jej owoców.

Zabierając głos podczas inau-
guracji Targów, konsul generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej Marcin 
Zieniewicz gratulował pomysłu 
wyjścia społeczności szkolnych z 
murów do mieszkańców z tym, 
co mają najlepszego, dzięki cze-

mu rodzice znajdą potrzebną in-
formację. Wyraził też nadzieję, 
że projekt ten będzie kontynu-
owany. 

Prowadzący imprezę, przed-
stawiając kolejne przedszko-
la, szkoły, gimnazja zapraszali 
do popisów na scenie solistów, 
zespoły artystyczne, teatrzy-
ki działające w poszczególnych 
placówkach. Był to prawdzi-
wy kalejdoskop 100 barw – ta-
lentów. Obok tak doskonale 
znanych kolektywów, jak „Sto 
uśmiechów” (prezentujących 
przedszkole-szkołę „Źródełko” 
i Liceum im. A. Mickiewicza), 
„Świtezianki” z „Konarskiego”, 
weteranki szkolnych zespołów 
ludowych „Wilenki” z Gimna-
zjum im. Wł. Syrokomli, mło-
dociani soliści z „Kraszewskie-
go”, podstawówki z Kolonii 
Wileńskiej, szkoły w Lazdynai, 
w której zrodziła się piękna ini-
cjatywa „Maleńka Miłość” ba-
wiły publiczność. Popisywały 
się urocze „Stokrotki” ze szko-
ły-przedszkola „Wilia” i ambitny 

zespół „Ad Astra” z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II, utalentowa-
ne dzieci ze szkoły-przedszkola 
„Zielone Wzgórze”, Gimnazjum 
w Grzegorzewie i artystycznie 
zdolni tancerze z Progimnazjum 
im. Jana Pawła II. Widzowie z 
zapartym tchem oglądali popi-
sy Centrum Sztuki Samoobrony 
(prowadzi ją Marek Kubiak), do 
którego uczęszczają uczniowie z 
„Lelewela”, „Kraszewskiego” i 
„Konarskiego”.

Przedszkola, szkoły-przed-
szkola, podstawówki, progim-
nazjum, gimnazja i liceum oraz 
Wydział Ekonomiczno-Infor-
matyczny - Filia Uniwersytetu 
w Białymstoku – miały swoje pre-
zentacje w ustawionych na pla-
cu namiotach. Każda placówka 
wyeksponowała to, co uważa za 
największą swoją wartość i naj-
lepszą wizytówkę. Gimnazjum 
im. Jana Pawła II wystawiając dy-
plomy, wyróżnienia, odznacze-
nia – dało obraz „produktu koń-
cowego” procesu wychowania i 
nauczania w tym jedynym 4-let-

nim gimnazjum polskim, liczą-
cym dziś 400 uczniów. Gruntow-
na wiedza, praca nastawiona na 
końcowy efekt – zdobycie jako-
ściowej wiedzy, pomyślnie zdaną 
maturę i podjęcie upragnionych 
studiów. To pozwoliło tej szkole 
znaleźć się na 30 miejscu wśród 
szkół Litwy i na 7 – wśród wileń-
skich. Dyrektor placówki Adam 
Błaszkiewicz nieraz akcentował, 
że jednym z najważniejszych mo-
mentów jest motywacja do na-
uki. I, jak widzimy, gimnazjum 
potrafi z tym poradzić.

Pierwsze polskie gimnazjum 
– „Mickiewiczówka” tego roku 
znów ma okazję do bycia pionie-
rem – ten rok szkolny rozpoczę-
ło ono jako Liceum im. Adama 
Mickiewicza. Prowadzić będzie 
nauczanie od I klasy szkoły po-
czątkowej do IV licealnej, re-
alizując edukacje ekologiczną i 
zielonych technologii. Liceum 
bierze udział w Erasmusie plus i 
należy do grupy szkół stowarzy-
szonych w UNESCO. 

Gimnazjum im. Wł. Syro-
komli, jako tzw. długie gimna-
zjum, realizuje koncepcję kształ-
cenia kultury humanistycznej 
poprzez sztukę. Bierze udział w 
programach Erasmusa, w któ-
rych ma partnerów nie tylko w 
Polsce i Czechach, ale też Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Hisz-
panii, Chorwacji oraz programie 
FLEX, dzięki któremu ucznio-
wie dzięki wsparciu rządu USA 
mogą przez rok mieszkać i uczyć 
się nieodpłatnie w Stanach Zjed-
noczonych. Najstarszy szkolny 
zespół „Wilenka” niezadługo 
będzie obchodził 50-lecie, za-
kładanie mocnych fundamen-
tów dzięki doskonałej kadrze 
pedagogicznej klas początko-
wych, działalność projektowa, 
artystyczne zajęcia pozwalają 
uczniom rozwijać swoje talenty 
i zainteresowania. 

Od przedszkola – do uniwersytetu w języku ojczystym
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Janina Lisiewicz

LICZNA RODZINA UCZNIÓW POLSKICH SZKÓŁ ZŁĄCZONA WSPÓLNYM ŚPIEWEM

PRZY STOISKU GIMNAZJUM IM. WŁ. SYROKOMLI GOŚCI SERDECZNIE WITAŁA 
NOWA DYREKTOR HELENA MARCINKIEWICZ
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Wilno jest miejscem szcze-
gólnym, by się przekonać, że 
„wart pałac Paca, a Pac pałaca”. 
Ten możny lubujący się w prze-
pychu ród zostawił tu bowiem 
niejedną jakże okazałą budow-
lę dowodzącą tego, w czym na 
zdecydowane czoło wysuwa się 
istny barokowy klejnot – kościół 
pw. śś. Piotra i Pawła. Obok sa-
kralnych znaków świetności nie 
brak też świeckich, a jednym z 
nich jest datujący się pierwszą 
połową XVII wieku, pobudo-
wany z rozmachem pałac, zlo-
kalizowany w sercu wileńskiej 
Starówki, tuż obok świątyni, 
mającej za patronów śś. Janów: 
Chrzciciela i Ewangelistę.

Jak można przypuścić, w 
swych dziejach pałac ten miał 
różne przeznaczenie, ulegając 
też kataklizmowi pożarów i do-
znając niszczycielskiej ręki za-
borców. Do końca XVIII wieku 
należał do fundatorów – rodziny 
Paców, następnie nabył go wiel-
ki kanclerz litewski Aleksander 
Michał Sapieha. Po Powstaniu 
Listopadowym władze carskie 
skonfiskowały okazały budy-
nek, przeznaczając go na siedzi-
bę gubernatora. Od roku 1912 
znajdowała się tu natomiast ro-
syjska resursa szlachecka (klub 
towarzyski), otwierała też chęt-
nym podwoje restauracja „Rus-
skij Mir”. 

Po II wojnie światowej z lek-
kiej ręki władz sowieckich „u Pa-
ców” na dobre zadomowili się 
pracownicy łączności, urządza-
jąc m.in. będący ich własnością 
Dom Kultury, gdzie na organi-
zowanych w weekendy potań-
cówkach licznie bawiła się wi-
leńska młodzież.

Powodowane pierestrojką 
przemiany ustrojowe na Litwie 
i tarapaty finansowe, w jakich w 
ich wyniku znalazła się Poczta 
Litewska, sprawiły, że w pierw-
szej dekadzie XXI wieku ta zo-
stała zmuszona do wystawienia 
okazałego przybytku na sprze-
daż, a kupnem wyraźnie zainte-
resowały się władze Polski, szu-
kające akurat sposobności, by 

pod jednym dachem ulokować w 
grodzie nad Wilią swe placówki 
dyplomatyczne: ambasadę, kon-
sulat oraz Instytut Polski, będą-
ce dotąd w różnych miejscach.

Targu dobito w roku 2007 
za ówczesne 33 mln litów, co 
w obecnych realiach stanowi 
wartość ponad 10 mln euro, a 
oprawę szczególną aktu kup-
na-sprzedaży potwierdzili pre-
zydenci państw Valdas Adam-
kus oraz śp. Lech Kaczyński, 
dokonując 11 października 
2007 roku uroczystego otwar-
cia budynku. Zamiar rychłego 
zakrzątnięcia się przy pracach 
renowacyjnych, mających do-
prowadzić budowlę do potrzeb 
nowych właścicieli, storpedowa-
ła jednak zaczadzona antypol-
skimi fobiami grupa polityków, 
która poddała pod wątpliwość 
zasadność transakcji. Ich wnio-
sek trafił nawet do Prokuratu-
ry Generalnej Litwy, a niepo-
trzebnie powodowane emocje 
wyciszyły się dopiero wówczas, 
gdy ta, zbadawszy okoliczności 
sprzedaży, autorytatywnie orze-
kła, że przy zakupie nie doszło 
do złamania prawa.

Zakrojone na szeroką ska-
lę prace renowacyjne pałacu 
po sporządzeniu ich wnikliwe-
go projektu ruszyły 17 lutego 
2016 roku. W ciągu 28 miesię-
cy trwania ten zarówno od ze-
wnątrz, a przede wszystkim od 
wewnątrz zmienił wygląd do 
niepoznania, aczkolwiek zro-
biono wszystko, by zachować 
historyczny charakter budow-
li. Nie były to prace łatwe, co 
szczególnie dotyczyło odtworze-
nia polichromii ściennych, jakie 
z biegiem lat doznały licznych 
ubytków. Nad ich przebiegiem 
ze zdwojoną uwagą czuwały Ne-
ringa Šarkauskaitė-Šimkuvienė 
oraz Małgorzata Podgórska-Ma-
kal, mogące mieć satysfakcję, że 
po sfinalizowaniu prac wnętrze 
swym wystrojem prezentuje się 
naprawdę imponująco. Ponadto 
pracownicy warszawskiej firmy 
budowlanej „Warbud” wraz z 
branżowymi partnerami litew-

skimi – nie bez licznych kon-
sultacji z polskimi i litewski-
mi konserwatorami zabytków 
– przebudowali dach, wymie-
nili dachówkę, zmodernizowali 
elementy konstrukcyjne budyn-
ku, wzmocnili fundamenty, co 
pozwoliło pozyskać dla potrzeb 
również jakże gustownie odno-
wione, a dostosowane do orga-
nizacji przeróżnych wystaw po-
mieszczenia piwniczne.

Tak gruntowna renowacja, 
której łączny kosztorys opie-
wa na 18 mln euro, sprawiła, 
że nowi gospodarze: ambasada 
RP, działający przy niej wydział 
konsularny oraz Instytut Pol-
ski w Wilnie będą dysponowa-
li powierzchnią wielkości 3240 
metrów kwadratowych, w tym 
też zabytkową, choć wyraź-
nie w modern oprawie ponad 
300-metrową salą reprezen-
tacyjną, gdzie będzie można 
wreszcie organizować przeróż-
ne imprezy na miarę majesta-
tu Rzeczypospolitej. Nic więc 
dziwnego, że 12 września br. 
podczas prezentacji dla zainte-
resowanej braci dziennikarskiej 
odnowionej budowli i wycieczki 
po okazale prezentujących się 
pomieszczeniach zarówno am-
basador Urszula Doroszewska 
jak też dyrektor Instytutu Pol-
skiego w Wilnie Marcin Łap-
czyński nie kryli radości z po-
wodu ześrodkowania wreszcie 
pod jednym dachem będących 
dotąd „w rozsypce”, a rezydu-
jących w Wilnie reprezentacyj-
nych placówek Państwa Polskie-
go. Nie ma potrzeby też mówić, 
że ich pracownicy zyskali wa-
runki pracy naprawdę na miarę 
XXI wieku.

13 września w litewskiej sto-
licy odbyła się natomiast uro-
czystość oficjalnego otwarcia 
nowej siedziby Ambasady RP 
oraz Instytutu Polskiego, którą 
swą obecnością zaszczycili mi-
nistrowie spraw zagranicznych 
Polski i Litwy Jacek Czaputo-
wicz oraz Linas Linkevičius.

Henryk Mażul

Ambasada RP i Instytut Polski 
w Wilnie mają nową siedzibę

Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego może się szczycić tym, że 
jego absolwenci zdobywają naj-
więcej nieodpłatnych miejsc na 
litewskich uczelniach. Są tu pie-
lęgnowane tradycje Nowej Wi-
lejki, m.in. poprzez bliskie kon-
takty ze spadkobiercami tradycji 
13 Pułku Ułanów Wileńskich. 
Odrodzone harcerstwo i szero-
kie współdziałanie z rodzina-
mi uczniów, m.in. organizowa-
ne święta rodzin, poznawanie 
dziejów swojej dzielnicy wyróż-
nia pozytywnie tę placówkę.

Gimnazjum Inżynieryjne 
im. J. Lelewela może się szczycić 
tym, że oferuje swoim uczniom 
atrakcyjne nowoczesne kie-
runki zainteresowań: interak-
tywny designe, grafikę kom-
puterową, udziela wiele uwagi 
ochronie środowiska i badaniom 
z zakresu nauk przyrodniczych, 
biotechnologii, współpracuje z 
Politechniką w Warszawie. Ro-
kuje to nadzieje, że zawód inży-
niera – tak potrzebny we współ-
czesnym świecie – będzie miał 
swych adeptów (w swoim na-
miocie prezentowali „cuda” 
techniki).

Gimnazjum im. Sz. Konar-
skiego od 2 lat realizuje kształ-
cenie w zakresie innowacyjnej 
przedsiębiorczości, które zakła-
da łączenie tradycyjnego naucza-
nia z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii. Ilustruje to 
praca Klubu Mediacji Szkolnej i 
Rówieśniczej, Akademii „Office 
365”, zajęcia na Międzynarodo-
wym Dziecięcym Uniwersytecie 
„Alfa”, zajęcia w ramach progra-
mu Kulczyk Foundation „Wiem. 
Czuję… Pomagam!”. Uczniowie 
uczestniczą w unijnym projek-
cie z wykorzystaniem klocków 
Lego do nauczania matematy-
ki (znalazły się one na stoisku). 
Wyniki tych inicjatyw oraz zwy-
cięstw w olimpiadach i konkur-
sach – to podjęte w ubiegłym 
roku przez jej absolwenta stu-
dia na Uniwersytecie Harwarda 

oraz zwycięstwo dwóch uczennic 
w programie FLEX – dostanie się 
w ramach tego projektu na rocz-
ną naukę do Stanów Zjednoczo-
nych.

Taka promocja polskich 
szkół miasta Wilna (w przy-
szłości, jak zaznaczyli organi-
zatorzy, możliwe jest rozsze-
rzenie targów o szkoły rejonów 
wileńskiego, trockiego, solecz-
nickiego i święciańskiego) na 
centralnym placu stolicy stała 
się zarówno źródłem wiedzy o 
nich dla szerokiej rzeszy rodzin 
polskich, jak też współobywate-
li innych narodowości, którzy 
nie zawsze w mediach znajdują 
pełny i obiektywny obraz życia i 
działalności polskiej społeczno-
ści. Dla samych szkół, uczniów 
był to bez wątpienia również 
wyraz uznania, źródło satys-
fakcji z tego, że ich placówka, 
osiągnięcia, talenty są prezen-
towane na forum publicznym. 
I jest to duża wygrana polskiej 
społeczności. Oczywiście, moż-
na by było życzyć większej fre-
kwencji – Targi odbywały się 
podczas trwania Jarmarku Na-
rodów, który hucznie przebie-
gał na alei Giedymina. Jednak 
organizatorzy – Stowarzysze-
nie Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” 
wraz z partnerami: samorzą-
dem m. Wilna i Domem Kul-
tury Polskiej w Wilnie mogą 
śmiało twierdzić, że Targi swą 
rolę spełniły w wielkim stop-
niu, co było możliwe dzięki 
współfinansowaniu projektu 
w ramach sprawowania opieki 
Senatu RP nad Polonią i Pola-
kami za granicą poprzez Funda-
cję „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” oraz wsparciu Ambasady 
RP w Wilnie. Miejmy nadzieję, 
że kolejne Targi pozwolą doko-
nać promocji jeszcze większej 
liczby polskich placówek edu-
kacyjnych nie tylko ze stolicy.

Janina Lisiewicz 

UROCZYSTE OTWARCIE AMBASADY RP W WILNIE ODBYŁO SIĘ Z UDZIAŁEM MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH 
POLSKI I LITWY
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MODELE – ROBOTY OD "LELEWELA" ZACIEKAWIŁY MIŁOŚNIKÓW TECHNIKI
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W popularnej niegdyś piosence śpiewaliśmy jak to „za pieniądze ludzie podli”. 
Życie, niestety, wciąż na nowo to potwierdza. Po tym, jak grupka nadwiślańskich 
urzędników rozpętała na cały świat skandal wokół ZPL i rzekomych jego przestęp-
stwach – z przywołaniem struktur praworządności i nawet agencji do ścigania ter-
roryzmu – główni organizatorzy w rodzaju falkowscy-dzięciołowscy  potrafili, nie-
stety, znaleźć wspólników również nad Wilią. Nie mówimy tu o przedstawicielach 
społeczności litewskiej. Bo nie o nich tu mowa. Mówimy o „swoich”, którzy dotych-
czas należeli do najbliższych, doskonale orientujący się w sytuacji, wiedzący jak jest 
naprawdę. Ale pokusa wielka. Kiesa ze srebrnikami imponująca. Trzeba więc śpie-
szyć, szybciej zasłużyć na pańską łaskę, zdążyć się wysłużyć, żeby przy rozdziale tych 
srebrników nie być pominiętym...

 Zaczęły się rodzić różne oświadczenia, apele, słowa potępienia. Jako żywe z 
praktyk sowieckich wybrane. Pisane często jakby jedną ręką, która czasami była 
wyraźnie „niedouczona” – popełniała błędy gramatyczne... Jak „w dobrych daw-
nych czasach” ruszył klasyczny proces upodlenia. Tak przez całe lato, nakręcana 
monetami katarynka wciąż na nowo powtarzała te same manipulacje, kłamstwa, 
siała obłudę. Za przykładem urzędników-organizatorów z Warszawy, również w 
Wilnie tu i ówdzie rozkwitła  hipokryzja, cwaniactwo. Cóż, każdy zarabia po swo-
jemu. Cel ostateczny tej „działalności” – przewrót w ZPL. Do tego potrzebni są 
ulegli ludzie w kierownictwie ZPL.  A skoro tacy „swoi” są potrzebni, to muszą 
się znaleźć i kropka! Cena nie jest ważna. Jak nie jest dla nich ważna wola ludzi 
stanowiących Związek. Kto za to płaci też nie jest tajemnicą.

 Dziś wielu ludzi się zastanawia: co to jest? Czyżby na tym ma polegać pomoc  z 
Macierzy?! W głowie uczciwego, prostolinijnego człowieka wszystko to nie chce się 
pomieścić.

Tak naprawdę, szkoda jest ludzi zmanionych srebrnikami. Przecież wiadomo, 
judaszowe srebrniki jeszcze nikomu szczęścia nie przyniosły. I nigdy prawdzie nie 
służyły i służyć nie mogą.  Bo w pieniądzach prawdy nie ma.  I nigdy nie było.Wię-
cej w nich zła, zdrady, ludzkiej krzywdy... które, pamiętajmy,  wcześniej czy później 
powracają do ich sprawców niczym bumerang. 

A przecież przez ponad 60 lat nie mieliśmy pojęcia o żadnych dotacjach, żadnym 
„wspieraniu polskości”, więc  nie było podłoża do snucia intryg, dzielenia nas i usta-
wiania po kątach. Żyliśmy za żelazną kurtyną. Było trudno.  Przeżyliśmy  zesłania – 
Syberię i stepy Kazachstanu, i głód, i chłod, i harówę kołchozową. Nie wszyscy ocaleli 
na „nieludzkiej ziemi”. To prawda. A jednak wytrwaliśmy, pozostaliśmy Polakami, 
zachowaliśmy swoje wartości i swój honor, świadomość swej tożsamości  i miłość 

do Ojczyzny, 
język i wia-
rę. Właśnie te 
wartości pomo-
gły Polakom na 
Wileńszczyź-
nie przetrwać. 
Człowiek w cią-
gu dziesięciole-
ci nie wiedział 
o możliwo-
ści „pozyska-
nia” jakichkol-
wiek pieniędzy, 
niech nawet z 
Macierzy i po-
zostawał Pola-
kiem, ponosząc 

czasem  za swą polskość poważne konsekwencje.  Bolszewizm okazał się bezsil-
nym wobec polskiego ducha narodowego. „Choć umęczone ciało skona, sam duch 
zwycięży poświst kul” – pisał 24-letni komendant Związku Wolnych Polaków w 
Wilnie Jan Mackiewicz przed kaźnią. Tak też się stało. Przeżyliśmy!!! Zniewole-
nie wydawało się minęło...

Nastała wolność. Niech na razie tylko względna. Ale z mniejszych czy więk-
szych jej namiastek możemy korzystać. Ale nowe czasy niosą też nowe wyzwania 
i nowe zadania. Powstają też nowe zagrożenia i niebezpieczeńswa. Bo w głodzie 
i chłodzie polskość przetrwała, ale czy przetrwa w pogoni za chęcią  uzyskania 
coraz większego dobrobytu i wygody, w warunkach przekupstwa i szerzącej się 
merkantylności?

Ileż to razy słyszeliśmy od przyjeżdżających na Wileńszczyznę rodaków z Macie-
rzy, że prawdziwa polskość zachowała się tylko u nas, że jesteśmy wzorem, że od nas 
trzeba się uczyć polskości. I co z tego, skoro pomoc  w pierwszej kolejności  jest kie-
rowana do firm prywatnych czy specjalnie zakładanych kanapowych organizacyjek, 
nazywających siebie liberalnymi czy coś w tym rodzaju,  ale z założenia działających 
na rozbicie i poróżnienie zorganizowanej społeczności polskiej, w każdej chwili go-
towych stanąć na drogę narodowej asymilacji. Prawda, jak dotychczas żadne pienią-
dze, starania, pieczołowicie opracowywane metodyki rozbicia i osłabienia nas, nie 
odnoszą skutku. Więc fundacja, zarządem której ostatnio kieruje niejaki Falkowski, 
już kolejny raz podejmuje bezwzględną próbę zniszczenia wielotysięcznej organiza-
cji społecznej jaką jest ZPL.

Dlaczego tak jest? Temat głębszy, na pewno zasługuje na dokładniejsze opraco-
wanie... W każdym bądź razie stoją za tym ludzie miałcy i niedalecy w rozumieniu 
polskiej racji stanu. Mało tego, czasami odnosi się wrażenie, że są całkiem pozbawieni 
uczciwości i sumienia, szczególnie jeżeli chodzi o ocenę nas i czasów, które minęły, a 
z których przecież wszyscy wyszliśmy. Ktoś kiedyś rzucił im  „pomocną radę”: „Na-
zwijcie ich ruskimi szpiegami, agentami kremla, niech się tłumaczą”. I oni się tym 
starannie posługują... A przecież to nic nowego. Klasyczny neobolszewizm. Przera-
bialiśmy to kiedyś.  Sztuczki te są znane, więc nikt raczej nie będzie tracił czasu, by 
się tłumaczyć. Zresztą, nie ma to sensu. Znalazło się też nowe określenie: Polacy na 
Litwie żyją resztkami tradycji sowieckich. Tu chciałoby się wręcz wykrzyczeć: przy-
kład proszę, chociaż jeden. I dać odpowiedź: to pan krzewi u nas sowieckie tradycje, 
powielając oszczerstwa, szukając wrogów narodu, organizując akcje „potępienia”, 
upodlając ludzi. 

Bez sensu są wszelkie dyskusje. Ludzie bolszewii  zawsze mieli swą „jedynie 
słuszną rację”, zawsze podejmowali „jedynie słuszne decyzje”, wiecznie chodzi-
li z cyniczną miną i praktycznie nigdy się nie uśmiechali. Wszystko się zgadza. 
Neobolszewicy mają tylko nieco inne wartości od swych poprzedników: pieniądz 
i jeszcze raz pieniądz, a za nim idzie przekupstwo.  O niczym innym już mówić nie 
potrafią. I nas chcą ustawiać i dzielić według swoich wartości i przekonań. Naj-
lepiej dla nich by było, gdybyśmy byli postsowieckim zakompleksionym biernym 
tłumem. No i tę polskość trzeba nam w miarę możliwości zohydzać, żebyśmy się 
jej wstydzili. A praca nie jest taka trudna: temu dam, temu dam,  a na tym zaosz-
czędzę. Nadaremnie szukać jakichś kryteriów, według których pieniądze podatni-
ka polskiego są dzielone, nadaremnie prosić o jakąś jawność tego rozdzielnictwa. 
Wszystko dzieje się w tajemnicy. No bo jak otwarcie będziesz finansował czyjąś 
działalność wywrotową.  Ale mówić o pieniądzach potrafią długo i dużo. O pienią-
dzach i o budżecie, który to w ubiegłym roku był największy, a w tym roku jest re-
kordowy. Mówić z zarozumiałością i zadufaniem, jak o wartości największej, którą 
się posiadło, mówić przystało.

O innych uczestnikach korowodu wokół tych „wartości” w Wilnie i w Warszawie, 
jeszcze napiszemy. Ale główny prowadzący w tym „tańcu” dostarcza tyle materiału 
uzupełniającego, że dzisiaj jeszcze raz o nim w materiale znalezionym w internecie.

Na tropach prowokacji (3)

Okińczyc szkodził Orlenowi, w czyim interesie?
Tajne nagranie rozmowy ów-

czesnego szefa MSZ Radosława 
Sikorskiego i prezesa PKN Or-
len Jacka Krawca, na tzw. taśmach 
prawdy w restauracji „Sowa i 
Przyjaciele” w lutym 2014 roku, 
ujawnia litewski wątek afery jaki 
powstał wokół Orlenu. Oto frag-
ment:

SIKORSKI: To jest człowiek Okiń-
czyca, tego polskiego…
KRAWIEC: No wiem, wiem, ten 
Okińczyc.
SIKORSKI: Czyli wszystko wiesz.
KRAWIEC: Tak, tak…
SIKORSKI: Ja mogę nacisnąć na 
nich, bo to jest, przecież my finan-
sujemy, w pewnych wiesz. My mo-
żemy dmuchnąć (…)

LITEWSKIE  
PROBLEMY ORLENU
Podsłuchana rozmowa, która wy-
ciekła do mediów, dotyczyła pro-
blemów największej polskiej firmy 
paliwowej PKN Orlen, jakie ta na-
potkała na Litwie. Okazuje się, że 
nie były one przypadkowe, a nie-
które z nich pojawiły się za spra-
wą Czesława Okińczyca i jego sio-
strzeńca Jarosława Niewierowicza, 
w tamtym czasie ministra ener-
getyki Litwy. Ale po kolei. Skąd 
na Litwie wziął się polski koncern 
naftowy? W 2006 roku PKN Or-
len kupił pakiet kontrolny rafi-
nerii w Możejkach od rosyjskiego 
koncernu Jukos, doprowadzone-
go do bankructwa przez władze 
Rosji. Następnie odkupił rów-

nież udziały od litewskiego rządu 
i prywatnych inwestorów, stając 
się właścicielem 100 % akcji. Od 
tego czasu Orlen jest największym 
podatnikiem na Litwie. Na zakup 
akcji i niezbędne inwestycje płoc-
ki koncern wydał ok. 4 mld dola-
rów. To wielkie i dla wielu kuszące 
pieniądze. Po tym fakcie rafineria 
zmieniła nazwę na Orlen Lietuva. 
W międzyczasie litewska odnoga 
Orlenu napotkała potężne proble-
my. Najpierw Transnieft zawiesił 
dostawy ropy, kolejnym ciosem był 
pożar rafinerii. Następnie władze 
Litwy rozebrały 19 kilometrowy 
odcinek torów kolejowych mię-
dzy Możejkami a Łotwą, przez co 
polska firma utraciła najbardziej 
rentowny szlak eksportowy. Orlen 

planował inwestycję, polegającą na 
wybudowaniu nowego rurociągu 
do Kłajpedy. Prace były zaawan-
sowane do tego stopnia, że Orlen 
otrzymał nawet od strony litew-
skiej zgodę w postaci dokumen-
tu o wpływie inwestycji na środo-
wisko. Według litewskiego prawa 
zgodę tę, stosownym rozporządze-
niem ministra energetyki, należa-
ło odnawiać co trzy lata. I tak oto 
na arenę wkracza Okińczyc z sio-
strzeńcem ministrem.

ANTYPISOWSKI  
MECENAS BUDUJE  
SWOJE WPŁYWY
Czesław Okińczyc to znana postać 
dla litewskich polityków i biznes-
menów. Swoje wpływy zaczął bu-

dować od momentu, gdy stał się 
sygnatariuszem aktu niepodległo-
ści Litwy. Stał się nietykalnym pa-
nem mecenasem. Chwilę później, 
gdy Polacy na Litwie zmagali się z 
dyskryminacją i nielegalnym roz-
wiązaniem polskich samorządów 
na Wileńszczyźnie, on stał moc-
no przy największym polakożer-
cy i swoim przyjacielu Vytautasie 
Landsbergisie. Ta swoista lojalność 
została nagrodzona nieskrępowa-
ną możliwością robienia interesów 
i otrzymanymi funkcjami, choćby 
doradcy przy kolejnych prezyden-
tach Litwy. Gdy Polacy na Litwie 
cierpieli ze względu na swoją pol-
skość, Okińczyc budował swoje 
biznesy i rozwijał kancelarię praw-
ną. Założył też bez żadnych pro-
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FALKOWSKI MÓWI O REKORDOWYM BUDŻECIE...
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ca. Oto szerszy fragment roz-
mowy:

KRAWIEC: Dzisiaj taką notatkę 
czytałem, że to jest jedna wielka 
ściema na tej Litwie.
SIKORSKI: Złodzieje, przecież to 
są oszuści.
KRAWIEC: Zastanawiam się, by-
łem dzisiaj w Skarbie co tam zro-
bić, żeby jeszcze im bardziej na no-
sie zagrać.
SIKORSKI: A te obowiązkowe za-
pasy?
KRAWIEC: To jest znowu pod górę 
dla nas, bo możliwość utrzymywa-
nia za granicą, no to jest przeciwko 
nam. Wszystko jest przeciwko nam, 
co tam robią, niestety
SIKORSKI: Jakieś certyfikaty, zie-
lone, tak?
KRAWIEC: Tam jest wszystko…
SIKORSKI: Skur***ny
KRAWIEC: …każda decyzja i to 
niby Niewierowicz, ten z mniejszo-
ści polskiej, ten minister to jest na 
pasku pani prezydent i chodzi tak 
jak…
SIKORSKI: To jest człowiek Okiń-
czyca, tego polskiego….
KRAWIEC: No wiem, wiem, ten 
Okińczyc.
SIKORSKI: Czyli wszystko wiesz.
KRAWIEC: Tak, tak…
SIKORSKI: Ja mogę nacisnąć na 
nich, bo to jest, przecież my finan-
sujemy, w pewnych wiesz. My mo-
żemy dmuchnąć (…)

Ani Okińczyc, ani Niewiero-
wicz nie ustosunkowali się pu-
blicznie do treści opublikowa-
nych rozmów. A jest tam wątek, 
na który warto zwrócić uwagę. Si-
korskiego niepokoją „jakieś certy-
fikaty, zielone”, które są stawia-
ne jako przeszkoda dla rozwoju 
Orlenu, a decyzje w tej sprawie 
zależą od ministra. Sprawa z po-
zoru wydaje się zagmatwana, ale 
jak powiada stare porzekadło, je-
śli nie wiadomo o co chodzi, to 
chodzi o…

KONFRONTACJA UJAW-
NIA KRĘTACTWO
Orlen zainwestował potężne 
pieniądze w przejęcie „Mažeikių 
nafta”. Spółka, aby móc stabilnie 
funkcjonować, potrzebowała wy-
budować nowy rurociąg biegną-
cy w stronę Morza Bałtyckiego. 
Co kilka lat litewskie minister-
stwo energetyki musiało podpi-
sywać dokument o wpływie in-
westycji na środowisko. Zgodę tę, 
stosownym rozporządzeniem mi-
nistra energetyki, należało odna-
wiać co trzy lata. Nie było z tym 
większych problemów do czasu, 
aż ministrem energetyki został 
siostrzeniec Okińczyca. Raptem 
Orlen napotkał trudności, mini-
sterstwo nie zatwierdziło doku-
mentów, zwlekało z decyzją. W 
związku z tym szef Orlenu Lie-
tuva Ireneusz Fąfara zwrócił się 
do ministerstwa energetyki o 
wyjaśnienia. I tu rozpoczęła się 
dziwna gra na zwłokę. Tak oto 
całą sytuację wspomina ówczesna 
wiceminister energetyki Renata 
Cytacka: „Sytuacja była bardzo 
dziwna. Minister Niewierowicz 
osobiście kurował sprawę Orlenu 
i nikt inny nie miał całej wiedzy 
o zaistniałej sytuacji. Co więcej, 
minister próbował obarczyć od-
powiedzialnością za brak decyzji 
Valentinasa Mazuronisa, mini-
stra ochrony środowiska, jakoby 
ten blokował podpisanie zgody 
na dalsze korzystanie z rurocią-
gu”. Jak mówi Cytacka, potrzeb-
na była konfrontacja i ustalenie, 
kto mówi prawdę. W obecności 
przedstawiciela Orlenu Andrzeja 
Kupca, Renaty Cytackiej i prze-
wodniczącego AWPL Waldema-
ra Tomaszewskiego zatelefono-
wano w trybie głośnomówiącym 
do ministra Niewierowicza, ten 
twierdził, że to nie on, lecz mi-
nister środowiska blokuje wspo-
mniany dokument. Wykonano 
zatem telefon do ministra Ma-
zuronisa, który oznajmił, że nie 
podpisywał dokumentu na proś-

bę samego Niewierowicza. W taki 
oto sposób prawda wyszła na jaw, 
a kłamstwo obnażone. Mazuronis 
niezwłocznie kontrasygnował do-
kument, a następnie, po dekon-
spiracji, podpisał stosowny do-
kument Niewierowicz. Powstaje 
pytanie o dziwne zachowanie mi-
nistra oraz dlaczego do tej nieko-
rzystnej dla polskiego Orlenu sy-
tuacji w ogóle doszło? Staje się też 
jasne, dlaczego Renata Cytacka 
została zdymisjonowana z funkcji 
wiceministra energetyki. Bo tak 
uczciwa i kierująca się zasadami 
osoba nie pozwalała na „robienie 
prywatnych interesów”.

HARACZ CZY WPŁYWY 
KGB?
Na odpowiedź nie trzeba było 
długo czekać. Z dziennikarskich 
ustaleń wynika, że w tym samym 
czasie, gdy minister energetyki 
zwlekał z podpisaniem doku-
mentów niezbędnych do realiza-
cji inwestycji, jego wujek Czesław 
Okińczyc próbował „nakłonić” 
Orlen do podpisania umowy na 
obsługę prawną spółki z własną 
kancelarią prawną, która miała 
reprezentować Orlen na Litwie, 
obiecując jednocześnie szybkie 
rozwiązanie problemów. Czy ta-
kie zachowanie nie wypełnia defi-
nicji szantażu, albo haraczu? Wy-
nika stąd, że mecenas próbował 
cynicznie wykorzystać pozycję i 
stanowisko swojego siostrzeńca 
w celu osiągnięcia konkretnych 
wielomilionowych korzyści. A 
wszystko to ze szkodą dla inte-
resów Polski.

Ale w całej sprawie może być 
też drugie dno. Być może Okiń-
czyc próbował upiec dwie pie-
czenie na jednym ogniu, sko-
rzystać finansowo i dorzucić 
kolejne problemy Orlenowi. Po-
wszechnie wiadomym jest, że 
zakup rafinerii w Możejkach 
przez polski Orlen nie spodo-
bał się stronie rosyjskiej, doszło 

nawet do zaprzestania dostar-
czania ropy przez Transnieft. W 
świetle najnowszych doniesień 
i opublikowania na Litwie tzw. 
listy Tomkusa, czyli osób podej-
rzanych o bycie w czasach so-
wieckich tajnym współpracow-
nikiem KGB, na której znalazło 
się także nazwisko Czesława 
Okińczyca, sprawa nabiera no-
wego wymiaru. Pisałem o tym w 
swoim artykule „KGBistowskie 
sztuczki Okińczyca”. Czy me-
cenasowi chodziło tylko o wy-
muszenie kontraktu na obsłu-
gę prawną Orlenu, czy też może 
ktoś wywierał na niego naciski, 
aby ten poprzez swoje wpływy 
szkodził interesom polskiej fir-
my? Pytanie to jest o tyle za-
sadne, gdyż całkiem niedawno 
szef Departamentu Bezpieczeń-
stwa Państwa Darius Jauniškis 
potwierdził, że byli tajni współ-
pracownicy KGB naprawdę są 
szantażowani. To pytanie pozo-
stanie prawdopodobnie otwarte 
do czasu, aż na Litwie dokona 
się prawdziwa lustracja, a opi-
nia publiczna pozna zawartość 
KGBistowskich teczek. Swoimi 
działaniami Okińczyc szkodził 
Orlenowi, w czyim interesie? 
Czy tylko swoim, dla zysku, czy 
też sił zewnętrznych? Czy w obu 
„interesach” naraz. Jedno jest 
pewne, ujawnione nagrania w 
warszawskiej restauracji poka-
zują prawdziwą twarz mecena-
sa, sygnatariusza i biznesmena 
w jednej osobie i na pewno nie 
jest to twarz żony Cezara. Nato-
miast po tych wszystkich szko-
dliwych dla Polski i Orlen Lie-
tuva działaniach, jego dzisiejszy 
szef Michał Rudnicki daje za-
robić Okińczycowi poprzez za-
mieszczanie reklamy firmy na 
jego portalu ZW, wywołuje to 
śmiech politowania.

Antoni Matulewicz,
mojekresy.pl

blemów polskojęzyczną grupę me-
dialną ZW o lewicowo-liberalnym 
profilu, wybitnie antypisowską, 
korzystając z doświadczeń i współ-
pracy z mediami Michnika. ZW 
promuje te same wartości co Ga-
zeta Wyborcza, a w sprawach pol-
skiej mniejszości na Litwie atakuje 
polskie organizacje i polskich dzia-
łaczy, prezentując litewski punkt 
widzenia, szkodliwy dla zacho-
wania polskości na Kresach. Na-
tomiast w sprawach Polski okiń-
czycowe ZW wielokrotnie ustami 
swoich komentatorów ostro kry-
tykowało rząd Prawa i Sprawiedli-
wości. Dziwne jest to, że taka dzia-
łalność jest sowicie, bo milionami 
złotych, dotowana przez funda-
cje zależne od polskiego państwa. 
Jest też tajemnicą poliszynela to, 
że wykorzystując swoje kontakty i 
wpływy Okińczyc wywierał presję 
na polskie firmy, które chciały roz-
wijać swoją działalność na Litwie, 
aby zwracały się do jego kancelarii 
prawnej po to, by zdobyć swoiste 
„referencje” na działalność w tym 
kraju, oczywiście za stosownym 
honorarium za obsługę prawną.

OKIŃCZYC  
Z SIOSTRZEŃCEM 
WCHODZĄ DO  
GRY O ORLEN
Wróćmy ponownie do Orlenu 
i jego problemów na Litwie. W 
nagranej potajemnie w restau-
racji „Sowa i przyjaciele” roz-
mowie Sikorskiego z Krawcem 
padają dwa nazwiska Polaków z 
Litwy, Okińczyca i pana N […] 
Media w Polsce źle zinterpreto-
wały drugie nazwisko, błędnie 
podając „Niklewicza”. W rze-
czywistości, jak podał polski 
portal na Litwie „Wilnoteka”, 
na nagraniu słychać wyraźnie 
nazwisko „Niewierowicza”, ów-
czesnego ministra energetyki, 
obecnie prezesa zarządu Polsko-
-Litewskiej Izby Handlowej, a 
prywatnie siostrzeńca Okińczy-

Informujemy, że ogłoszony 
nabór na kierunek „Pedagogika 
języka polskiego” z opcją wybra-

Ruszyły studia polonistyczne w Wilnie  
na Uniwersytecie Witolda Wielkiego

nia „Pedagogiki ję-
zyka angielskiego” 
w Wilnie skutko-
wał przyjęciem 6 
studentów, którzy 
już rozpoczęli na-
ukę w Wilnie, jako 
studenci Uniwersy-
tetu Witolda Wiel-
kiego (VDU). Po 
ukończeniu 4-let-
nich studiów ba-
kalarskich zdobędą 
stopień bakałarza 
nauk pedagogicz-
nych i kwalifikację 
pedagoga.

Jest to efekt sta-
rań Akcji Wybor-

czej Polaków na Litwie-Związku 
Chrześcijańskich Rodzin. 

Będą mogli obok podsta-
wowej specjalności (język pol-
ski) wybrać język angielski jako 
drugą podstawową specjalność. 
Więc po ukończeniu studiów 
absolwenci otrzymają zawód 
nie tylko nauczyciela języka 
polskiego, ale też angielskiego.

Po długich perypetiach oraz 
zawikłanych debatach w spra-
wie reorganizacji uczelni wyż-
szych, udało się zachować w 
Wilnie kierunek pedagogiczny 
z filologią polską już zamknię-
tego Litewskiego Uniwersytetu 
Edukologicznego (LEU). Funk-
cjonuje jako wileńska filia polo-
nistyki pedagogicznej Akademii 
Edukacji Kowieńskiego Uniwer-
sytetu (VDU). 

Po skomplikowanej reorga-

nizacji LEU studenci z wcze-
śniejszych lat polonistyki rów-
nież kontynuują studia w 
Wilnie. W wyniku tego zacho-
wano dotychczas działające dwa 
– mające różne ukierunkowa-
nia oraz na różnych uczelniach 
– odrębnie działające kierunki 
polonistyki.

A więc możemy cieszyć się, 
że dla polskiej młodzieży na Li-
twie pojawiła się bardzo dobra 
możliwość pogłębiania wiedzy 
z języka ojczystego w Wilnie za-
równo na Wileńskim Uniwer-
sytecie (VU), jak i w Akademii 
Edukacji Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego (VDU).

Nie bacząc na starania osób 
zainteresowanych likwidacją 
tak potrzebnego do istnienia 

polskiego szkolnictwa na Litwie 
kierunku filologia polska i peda-
gogika – studia te działają. Zara-
zem jest to dobra możliwość do 
rozszerzenia Akademii Edukacji 
VDU i szykowania nauczycieli 
różnych przedmiotów do pracy 
w szkołach z polskim językiem 
nauczania. 

Wileńskie Centrum Eduka-
cyjne przy Akademii Edukacji 
Uniwersytetu Witolda Wielkie-
go (VDU), szykujące nauczy-
cieli do szkół mniejszości naro-
dowych: jest to naszym celem 
oraz wyzwaniem i właśnie w tym 
kierunku trwają nasze systema-
tyczne działania.

Jarosław Narkiewicz, 
poseł na sejm RL / L24.lt
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– tak nazwał Soleczniki pod-
czas inauguracji tradycyjnych do-
żynek mer rejonu solecznickiego, 
prezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL Zdzisław Pa-
lewicz. Dziękując Bogu za plo-
ny, a rolnikom składając słowa 
uznania za ich pracę na roli, go-
spodarz „Dożynek 2018” witał 
zebranych. Odwołując się do tra-
dycji stwierdził, że „Każdego roku 
spotykając jesień w Solecznikach 
świętujemy dzień dziękczynie-
nia. Dziękujemy Bogu za opie-
kę, rolnikowi i każdemu miesz-
kańcowi za pracę. Dziś Soleczniki 
stają się stolicą gościnności, so-
lidarności, życzliwości i radości. 
Tym bardziej docenia się wysiłek 
i trud rolnika w tym roku, trud-
nym pod względem pogody i nie 
najlepszym pod względem uro-
dzaju”. Wskazując na chleb mer 
zaakcentował: „Niech ten chleb 
solecznicki, upieczony ze świeże-
go zboża, będzie symbolem naszej 
wspólnoty. Naszych przyjaciół z 
zagranicy, naszej gościnności, 
czym teraz właśnie chcemy się 
podzielić”. Po tych słowach udał 
się do zebranych, by podzielić się 
chlebem.

Dożynkowe uroczystości po-
przedziła Msza święta, celebrowa-

na przez księdza dziekana parafii 
solecznickiej Wacława Wołodko-
wicza, podczas której przedstawi-
ciele 13 gmin rejonu składali dary, 
odbyło się poświęcenie chleba i 
wieńców dożynkowych. 

Tradycyjnie na święcie plo-
nów nie zabrakło dostojnych 
gości. Solecznickie dożynki za-
szczycili swą obecnością: euro-
poseł, prezes Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie – Związku 
Chrześcijańskich Rodzin Wal-
demar Tomaszewski, posłowie 
na Sejm RL z ramienia AWPL-
-ZChR Rita Tamašunienė, Mi-
chał Mackiewicz – prezes Związ-
ku Polaków na Litwie, Czesław 
Olszewski. Obecni byli rezydu-
jący na Litwie ambasadorzy: Pol-
ski – Urszula Doroszewska, Sta-
nów Zjednoczonych – Anne Hall, 
Chin – Shen Zhifei, posłowie na 
Sejm RP Iwona Arent i Grze-
gorrz Janik, prezydent Europej-
skiej Unii Wspólnot Polonijnych 
Tadeusz Adam Pilat, przedstawi-
ciele samorządów na Litwie, dele-
gacje gmin partnerskich samorzą-
du rejonu solecznickiego z Polski, 
Białorusi, Ukrainy. 

Zabierając głos goście składa-
li życzenia rolnikom oraz wszyst-
kim mieszkańcom gościnnego, 

ludzi pracowitych, sumiennych, 
oddanych sprawom kraju, w któ-
rym żyją. Bardzo dziękuję za tę 
postawę, która służy budowaniu 
dobrych polsko-litewskich relacji. 
Jednocześnie chcę Państwu go-
rąco podziękować za to, że trwa-
ją Państwo w polskości. Za to, że 
pielęgnujecie mowę ojców i polski 
obyczaj. Za to, że dbacie, aby wie-
dza o polskiej kulturze, historii, o 
naszych bohaterach narodowych 
– z których wielu było współtwór-
cami dziedzictwa Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów – była za-
chowana jako znak łączności z 
wielowiekową polską tradycją. 
(…) Życzę wszystkim mieszkań-
com rejonu solecznickiego rado-
snego świętowania i wszelkiej 
pomyślności. Życzę także satys-
fakcji z rozwoju Państwa wspól-
noty, która jest częścią wielkiej 
polskiej rodziny”. 

Uroczystości dożynkowe to 
czas, kiedy są finalizowane kon-
kursy na najlepszego rolnika 
roku, najładniejszą zagrodę, sto-
isko i wieniec dożynkowy. Tego 
roku za najlepszych gospodarzy w 
rejonie uznano Annę i Mieczysła-
wa Dudzińskich z Dajnowy, któ-
rzy uprawiają zboże na posiada-
nych 315 hektarach. Na drugim 
miejscu wśród rolników znaleź-
li się Alicja i Antoni Wojtkiewi-

Stolica gościnności, solidarności, życzliwości

Minęło beztroskie lato, je-
sień przejmuje prawa gospody-
ni. Rolnicy dbają o sprzątnię-
cie z pola urodzaju. Lato jest 
porą niezwykle pracowitą dla 
każdego rolnika. We wrześniu 
natomiast można trochę ode-
tchnąć, cieszyć się z tego, co 
zostało zebrane z pól i sadów.

Mieszkańcy rejonu trockie-
go mieli okazję wziąć udział w 
święcie dożynkowym „Plon - 
2018”, które tradycyjnie od-
było się w Rudziszkach. Impre-
za rozpoczęła się Mszą świętą 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa celebrowaną 
przez proboszcza parafii w Ru-
dziszkach, księdza Szymona 
Wikłę. Wierni dziękowali za 
zebrane plony, prezesi i przed-
stawiciele kół ZPL rejonu troc-
kiego na ręce kapłana złożyli 
dary z tegorocznego urodzaju. 
Liturgii towarzyszył śpiew ze-
społu kobiecego „Stare Troki”, 
oczywiście ze Starych Trok.

Dalsza część dożynek prze-
niosła się na plac przy koście-
le, gdzie prezes Trockiego Od-
działu Rejonowego Związku 
Polaków na Litwie, poseł na 
Sejm RL Jarosław Narkiewicz 
pozdrowił wszystkich zebra-
nych oraz przedstawił dostoj-

 „Plon – 2018”  
w Rudziszkach

pracowitego rejonu. „Dożynki są 
przede wszystkim Waszym świę-
tem, z Waszego trudu korzysta-
my wszyscy. Jesteśmy Wam winni 
wdzięczność i szacunek. Dzisiaj 
mamy okazję podziękować za wy-
siłek i zaangażowanie, jakie wkła-
dacie w swoją pracę na roli” – tymi 
słowami pozdrowił zebranych eu-
roposeł Waldemar Tomaszewski. 

Ambasador RP na Litwie Ur-
szula Doroszewska przeczytała 
list prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy, skiero-
wany do uczestników święta plo-
nów. Prezydent m.in. stwierdził: 
„Łączę się z Państwem serdecz-
nymi myślami w ten wyjątkowy 
czas, gdy jeszcze silniej odczuwa-
my więź ze zwyczajami przodków 
i bogatą historią. Rejon solecz-
nicki zamieszkuje wielu Pola-
ków, dlatego święto plonów jest 
tu jednocześnie świętem dumy 
z polskości. (…) W roku stule-
cia odzyskania przez Polskę nie-
podległości pragnę podkreślić, że 
pełen poświęcenia trud rolników, 
ich patriotyzm i ofiarność stano-
wią dla nas niewyczerpalne źró-
dło dumy i inspiracji. Te wartości 
niezmiennie przyświecają rów-
nież społeczności polskiej na Li-
twie. Polacy cieszą się tutaj opinią 

czowie (Małe Soleczniki) – na 
ogromnym areale bez mała tysią-
ca hektarów uprawiają nie tylko 
zboże, ale też prowadzą hodowlę 
koni. Na trzeciej pozycji uplaso-
wał się gospodarz z gminy dzie-
wieniskiej Józef Okuszka, który 
uprawia 369 hektarów. 

Najwspanialszy wieniec do-
żynkowy został spleciony w So-
lecznikach, na drugiej pozycji 
uplasował się wieniec z Ejszyszek, 
zaś na trzeciej – z Białej Waki.

Dożynki – to też kiermasz 
sztuki ludowej i rękodzieła oraz 
jakże barwna i pomysłowa pre-
zentacja stoisk dożynkowych 
poszczególnych gmin. Przyby-
li na święto mogli nie tylko oko 
nacieszyć wszelkimi cudami, ale 
też nabyć pamiątki, poczęstować 
się przysmakami z darów pól i sa-
dów, wiejskich zagród. 

Święto nie mogło się odbyć 
bez muzyki i tańców. Uczestni-
ków dożynek bawiły miejscowe 
zespoły: „Solczanie”, „Łałymka” 
oraz „Art of Music”. Tradycyjnie 
nie zabrakło też renomowanych 
kolektywów. Tego roku na solecz-
nickiej scenie wystąpił znany li-
tewski zespół „Rondo”, goście z 
Polski – „Brathanki” oraz Biało-
rusi – „Biełyje Rosy”. Świątecz-
na wesoła zabawa zjednoczyła 
wszystkich uczestników dożynek.

nych gości, którzy zaszczycili 
imprezę swoją obecnością. Byli 
to m.in. poseł na Sejm RL Jo-
nas Liesis, wicemer miasta Wil-
na Edyta Tamošiūnaitė, mer 
samorządu rejonu trockiego 
Edita Rudelienė oraz wicemer 
Maria Pucz, radni samorządu 
rejonu trockiego, starostowie, 
dyrektorzy placówek oświato-
wych, prezesi kół ZPL rejonu, 
przedstawiciel Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Sebastian 
Jaworowski.

Impreza dożynkowa, którą 
prowadził znakomity Wincuk 
Bałbatunszczyk – dobrze zna-
ny i lubiany Dominik Kuzinie-
wicz, była prawdziwą ucztą dla 
duszy i ciała. Świąteczny kon-
cert zainaugurował chór skła-
dający się z solistów różnych 
zespołów rejonu trockiego. Ko-
lejno wystąpiły zaproszone ze-
społy, m.in. „Malwy”, „Kro-
pelki”, „Hałas”, „Vaiva”. Na 
święto plonów przybył też ze-
spół „Sare Roma” z niezwykle 
kolorowym i pełnym energii 
programem. Piosenki i tańce 
członków zespołu od początku 
porwały publiczność do tań-
ca. Tego dnia gościliśmy na 
rudziskiej scenie bardzo sym-
patyczną i lubianą Katarzy-

BUTRYMAŃCE WIERNE WIERZE I TRADYCJOM
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ni oraz popisy artystyczne. Ich 
twórczość dla duszy i ciała oce-
niała dostojna komisja, która 
odwiedziła wszystkie stoiska - 
zagrody. Gospodarze zachęcali 
do obejrzenia zagród, często-
wali smakowitymi i jakże po-
mysłowymi wyrobami. Były to 
dania z owoców i warzyw, sery, 
miód, ciasta, wędliny i prze-
różne smakołyki.

Członkinie koła ZPL „Przy 
szkole im. Andrzeja Stelma-
chowskiego” tego roku prze-
brały się w stroje afrykańskie i 
zaoferowały egzotyczne dania 
z owoców. Tegoroczne lato było 
niezwykle upalne, więc uznały, 
że na Ziemi Starotrockiej mogły 

owocować nawet banany i ko-
kosy. Zaprezentowały również 
piosenkę na ten temat ułożoną 
przez Elwirę Lavrukaitienė.

Każde koło otrzymało po-
dziękowanie za swe twórcze 
starania.

Goście święta plonów mieli 
okazję podziwiać wystawy da-
rów jesieni oraz zrobić zakupy 
na kiermaszu.

Organizatorem obchodów 
święta plonów w Rudziszkach 
jest Trocki Oddział Rejonowy 
Związku Polaków na Litwie 
oraz koło ZPL w Rudziszkach.

Irena Orłowa,
prezes koła ZPL  

„Przy szkole
im. A. Stelmachowskiego”

 w Starych Trokach

Festyn Kultury Polskiej 
„Nad brzegiem Żejmiany”, or-
ganizowany przez Święciański 
Oddział Rejonowy Związku Po-
laków na Litwie tego roku ob-
chodził swój jubileusz – polska 
pieśń i taniec głośnym echem 
grzmiały 15 września w Podbro-
dziu po raz dwudziesty. Zgroma-
dził liczne grono uczestników i 
gości oraz zademonstrował po-
pisy całej plejady zespołów, so-
listów, muzyków.

Jubileuszową imprezę zain-
augurowała prezes Święciań-
skiego Oddziału Rejonowego 

Nad brzegiem Żejmiany – po raz dwudziesty

ZPL Anna Łastowska. Wita-
jąc zebranych życzyła im weso-
łej zabawy w gronie rodaków. 
Zgromadzonym uczestnikom i 
gościom błogosławił proboszcz 
podbrodzkiej parafii, ksiądz 
Włodzimierz Sołowiej. Kon-
cert, w którym wzięli udział 
zarówno miejscowe zespoły i 
soliści z rejonu święciańskiego, 
jak i goście z rejonu wileńskiego 
prowadzili Jolanta Baranowska 
oraz Damian Kondratowicz (ab-
solwentka i uczeń Gimnazjum 
„Żejmiana” w Podbrodziu).  

W prawdziwym maratonie 

popisów artystycznych widzo-
wie mieli okazję podziwiać i 
oklaskiwać Reprezentacyjny 
Zespół Pieśni i Tańca „Wi-
leńszczyzna” oraz „Mejsza-
golanki” z rejonu wileńskiego. 
Nie zabrakło na festiwalo-
wej scenie utalentowanych 
uczniów jedynego w rejonie 
święciańskim polskiego gim-
nazjum „Żejmiana” – zespo-
łów „Stokrotka” i „Podbrodz-
kie słowiki”, zaprezentowały 
swój śpiew solistki Karolina 
Łyndo, Olga Lipska, Katarzy-
na Szydłowska, tancerze gru-

py „Fortuna” ze Szkoły Sztuk 
Pięknych w Nowych Święcia-
nach, zespół „Magunianka” 
z Magun oraz „Marzenie” z 
Nowych Święcian. Głośny-
mi dźwiękami festyn witała 
orkiestra dęta z Powiewiórki 
pod kierunkiem Bronislovasa 
Vilimasa, który szczyci się ty-
tułem jednego z najlepszych 
dyrygentów na Litwie. Ojczy-
stymi rytmami serca zebranych 
podbijał miejscowy ludowy ze-
spół „Żejmiana”. 

Wśród demonstrujących 
swoje talenty artystyczne zna-
lazł się również poseł na Sejm 
Republiki Litewskiej, pochodzą-
cy z rejonu święciańskiego, Zbi-
gniew Jedziński. Po serdecznych 
pozdrowieniach skierowanych 
do zebranych, zagrał on na gi-
tarze własny utwór. 

Swoją obecnością festyn za-
szczycili posłowie na Sejm RL: 
Michał Mackiewicz – prezes 
Związku Polaków na Litwie 
oraz Czesław Olszewski, mer 
rejonu święciańskiego Riman-
tas Klipčius, radni samorządu 
rejonu święciańskiego: staro-
sta Podbrodzia Edward Wor-
szyński i dyrektor Domu Pol-
skiego w Nowych Święcianach 
Edward Jedziński oraz Edita 
Meskovienė, dyrektor Gimna-

zjum „Żejmiana”. Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej repre-
zentował na święcie poseł Jan 
Klawiter, przybyła też do Pod-
brodzia I sekretarz wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Marta Olesińska oraz 
prezes Zarządu Głównego To-
warzystwa Miłośników Wilna i 
Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko. 

Gospodyni festynu „Nad 
brzegiem Żejmiany”, prezes 
Święciańskiego Oddziału Re-
jonowego ZPL Anna Łastow-
ska gościom, artystom oraz 
sponsorom wręczyła dyplomy 
oraz torty-sękacze. Dziękując 
za bycie razem, podkreśliła, że 
jest to gest wdzięczności lu-
dziom za ich pracę, solidar-
ność, budowanie wspólnoty 
serc, która potrzebna jest każ-
demu z nas w tych niełatwych 
czasach.

Świąteczną dyskotekę, pod-
czas której uczestnicy festynu 
świetnie się bawili prowadził ze-
spół disco polo z Białegostoku 
„Junior”. Końcowym akordem 
tradycyjnego święta kultury pol-
skiej na Ziemi Święciańskiej 
były imponujące fajerwerki, któ-
re rozjaśniały wieczorne niebo 
tęczami barw w takt poloneza 
kompozytora Wojciecha Kilara 
z filmu „Pan Tadeusz”. 
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TAŃCZY "ŻEJMIANA"

nę Zvonkuvienė. Zaśpiewała 
ona kilka znanych i bliskich 
Polakom na Litwie piosenek. 
Dzięki serdeczności i otwarto-
ści artystka zdobyła wielu wiel-
bicieli swej twórczości. Od kil-
ku lat w imprezie dożynkowej 
w Rudziszkach bierze udział 
zespół z Białorusi „Lalki Cor-
poration”, w rytmach którego 
publiczność świetnie się bawi.

Plac przed kościołem mie-
ścił nie tylko scenę, na której 
odbywał się koncert, było tu 
też wiele stoisk wabiących bar-
wami i zapachami. Koła Troc-
kiego Oddziału Rejonowego 
ZPL tradycyjnie przygotowa-
ły poczęstunek z darów jesie-

STAROTROCZANIE W ROLI AFRYKAŃCZYKÓW

DOŻYNKI – CZAS NA TANIEC I ZABAWĘ

Jerzy Karpowicz
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W dniach 14-17 września 
grupa rodaków z Kiejdan wraz 
z zespołem „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz) gościła w Warsza-
wie na zaproszenie Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku im. Haliny 
Szwarc. „Issa” wystąpiła dwu-
krotnie – w sali widowiskowej 
urzędu dzielnicy Warszawy Bie-
lany, podczas spotkania człon-
ków i sympatyków Stowarzysze-
nia Przyjaciół Huty Warszawa i 
w Domu Nauki Centrum Me-
dycznego Kształcenia Podyplo-
mowego.  

Grupa miała ciekawą wy-
cieczkę po warszawskiej Sta-
rówce, podczas której przewod-
nik zapoznał z historią miasta. 
Kiejdańczycy oglądali miasto z 
wieży Pałacu Kultury i Nauki, 
na trasie ich spaceru był kościół  
św. Krzyża, Uniwersytet War-
szawski, Pałac Prezydenta, Plac 
Zamkowy, Zamek Królewski, 
rynek Starego Miasta, Grób Nie-
znanego Żołnierza. W Teatrze 
Wielkim grupa była na wspania-
łym koncercie galowym ZPiT 
„Śląsk” im. Stanisława Hady-

ny z okazji 65-lecia zespołu, w 
Łazienkach Królewskich – na 
koncercie chopinowskim. Pod-
czas pobytu mieli okazję oglądać 
występ kabaretu „Szczęśliwa 
60”. Miejscem akcji programu 
„U grubego Joska” jest słynna 
przedwojenna knajpa, w której 
przedstawione jest warszawskie 
środowisko cwaniaków i typów 
spod ciemnej gwiazdy. Dowcipy 
i szlagiery kabaretu przywołały 
specyficzny warszawski folklor 
z minionych lat.

W niedzielę odbyło się spo-
tkanie integracyjne kiejdańczy-
ków z mieszkańcami i władzami 
dzielnicy Bielany i słuchacza-
mi UTW w Sali Domu Nauki. 
Oklaskiwano chór UTW „Bel 
Canto”, który przed rokiem go-
ścił na Laudzie i Żmudzi. 

Rodacy z Kiejdan serdecz-
nie dziękują prezes UTW im. 
Haliny Szwarc Irenie Moskal za 
zaproszenie, bardzo ciepłą go-
ścinę, zorganizowanie sponso-
rowanego pobytu w stolicy.

(Inf.wł.) 

Kiejdańczycy w Warszawie

16 września br. odbył się  
V zjazd Wileńskiej Młodzieży 
Patriotycznej (WMP) – koła Wi-
leńskiego Oddziału Miejskiego 
Związku Polaków na Litwie. W 
trakcie obrad na kolejną roczną 
kadencję został wybrany nowy 
prezes organizacji – została nim 
Emilia Czekień. 

Ustępujący prezes – Magda-
lena Bartoszewicz, przedstawiła 

delegatom zjazdu sprawozdanie 
ze swojej rocznej działalności, 
która zaowocowała wieloma ini-
cjatywami. Były to po raz kolejny 
przeprowadzone akcje: „Młodzi 
dla Rossy”, „Krew Wolności”, 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
WMP oraz bieg „Tropem Wil-
czym”. Po raz pierwszy koło zor-
ganizowało dwie gry miejskie: 
„Jego ulice, jego kamienice – 

miasto Józefa Piłsudskiego” oraz 
„Burza w Wilnie” z okazji ob-
chodów operacji „Ostra Brama”. 
Rocznicę operacji AK uczczono 
m.in. organizując rajd rowerowy, 
wycieczki z przewodnikiem, po-
kaz filmu „Wyklęty” oraz spo-
tkanie z reż. Konradem Łęckim.

W ciągu całego roku Wi-
leńska Młodzież Patriotycz-
na nagrywała krótkie wywiady, 
które złożyły się na cykl o wileń-
skich „siłaczkach” – kobietach- 
Polkach o ciekawych losach. Koło 
także brało udział praktycznie we 
wszystkich uroczystościach orga-
nizowanych przez społeczność 
polską, jak również samodziel-
nie zorganizowało obchody go-
dziny „W” – 1 sierpnia w Wilnie. 
Młodzież miała też wyjazdy inte-
gracyjne oraz szkoleniowe, w ra-
mach których udało się zwiedzić 
takie miasta i miejscowości jak: 
Lwów, Wrocław, Gdańsk, Dyne-
burg oraz Karpacz. 

Koło współpracowało z wie-
loma organizacjami, wspólnie re-
alizowało projekty. „Wieczór Ko-
lędowy” został zorganizowany 
razem z Nową Awangardą Wi-
leńską. Podczas „Biegu Tropem 
Wilczym” Garnizon Nowa Wi-
lejka zapewnił rozrywkę uczest-
nikom. WMP niejednokrotnie 
pomagała w prowadzeniu kwe-

sty na rzecz cmentarza na Ros-
sie. Ważnym wydarzeniem dla 
członków koła było spotkanie 
z prezydentem RP Andrzejem 
Dudą oraz jego małżonką Aga-
tą Kornhauser-Dudą.

Nowa prezes zapowiedzia-
ła kontynuację dotychczasowej 
działalności, rozwój organizacji i 
nowe inicjatywy. Emilia Czekień 
została wybrana większością gło-
sów uczestników zjazdu, w którym 
wzięło udział piętnastu członków 
koła, jeden sympatyk oraz dwaj 
byli członkowie. Koło pożegnało 
Rajmunda i Władysława Klonow-
skich, którzy odeszli z koła. 

Koło Wileńska Młodzież 
Patriotyczna zostało założone 
w 2012 roku jako dobrowolne 
zrzeszenie młodych ludzi, oparte 
na zasadach koleżeństwa, współ-
pracy i wzajemnego szacunku, 
mające na celu działalność na 
rzecz zachowania i rozwoju pol-

skich tradycji oraz idei narodo-
wej na Wileńszczyźnie, kultywo-
wania więzi z rodakami w Polsce 
oraz innych państwach, a także 
promowanie polskiej kultury, ak-
tywizowanie społeczne młode-
go pokolenia Polaków i kształ-
towanie wartości narodowych 
polskiej wspólnoty.

W sprawach dotyczących 
koła, nowa prezes Emilia Czekień 
prosi zwracać się wyłącznie pod 
numerem +370 678 04 174 lub 
na e-mail wilnomp@gmail.com.

Więcej o Wileńskiej Młodzie-
ży Patriotycznej można się do-
wiedzieć na oficjalnym fanpage-
’u: facebook.com/wilnomp.

Warto pamiętać, że każdy 
młody Polak, który chce dzia-
łać na rzecz polskiej społeczno-
ści, jest mile widziany w naszym 
gronie.

Inf. WMP

Wileńska Młodzież Patriotyczna ma nowego prezesa

Z okazji Jubileuszu 70-lecia słuchaczce 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Czesławie MASIULIENĖ najserdeczniej-
sze życzenia: dobrego zdrowia i aktyw-
ności społecznej na długie lata, miłości i 
szacunku od najbliższych oraz stałej opieki 
Matki Boskiej Ostrobramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

W GOŚCINNEJ WARSZAWIE


