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Słowo wstępne

O Kronice Laudańskiej, jej autorce oraz moich z nią relacjach…

Na wstępie chciałbym wyrazić zadowolenie, że niniejsza książka, Kronika Lau-
dańska, ukazuje się w Bibliotece Świętokrzyskiej. Czynię to przynajmniej z  trzech 
powodów. Po pierwsze jej treścią jest działalność organizacji polskich na Laudzie 
oraz jedynego polskiego zespołu pieśni na Żmudzi o nazwie Issa – na przestrzeni 
ponad 26 lat (od 13 listopada 1994 r. do 27 listopada 2020 r.). Po drugie autorką tych 
doskonale udokumentowanych zapisów kronikarskich jest nasza rodaczka z sienkie-
wiczowskich Kiejdan – nauczycielka Irena Duchowska, człowiek orkiestra, z  pasji 
wszechstronna działaczka społeczna i animatorka kultury, z powołania uzdolniona 
poetka. To założycielka w roku 1994 koła ZPL w Kiejdanach przy Kowieńskim Od-
dziale Związku Polaków na Litwie, w  roku 2000 Stowarzyszenia Polaków Kiejdan 
oraz w roku 1998 zespołu Issa (oczywiście wszystkim tymi organizacjami i zespołem 
kieruje). Po trzecie Kronika Laudańska stanowi 399. pozycję naszego wydawnictwa, 
ostatnią przed książką Rodzina Staszowsko-Świętokrzyska Jubileuszowo; obie będą 
prezentowane podczas XV Posiadów w cieniu Bartka w dniu 25 września 2021 roku.

Jestem pod wrażeniem dynamiki i  wszechstronnej aktywności Siłaczki z  Laudy, 
z którą los zetknął mnie wiosną 2004 r. Trwały przygotowania do IV Targów Wydaw-
nictw Regionalnych, gdy Irena nawiązała ze mną kontakt. Jego rezultatem było wy-
danie debiutanckiego tomiku wierszy Znad Issy, którego promocja odbyła się 21 maja 
2004 r. w Golejowie k. Staszowa podczas Targów. Za miesiąc, 20 czerwca tego roku 
uczestniczę (wraz z Leonem Janowiczem) w Centrum Kultury im. Czesława Miłosza 
w Szetejniach w Festynie Kultury Polskiej Znad Issy w prezentacji tomiku Duchowskiej 
pod tym samym tytułem. Został on entuzjastycznie przyjęty nie tylko przez czytelni-
ków, ale także krytyków. Tomasz Wroczyński z Uniwersytetu Warszawskiego napisał, 
iż tomik jest widomym świadectwem bogactwa kultury polskiej na Litwie i  jej żywych 
związków z najlepszymi tradycjami kultury narodowej. Liryka Ireny Duchowskiej niesie 
treści głębokie i ważne: umiłowanie ojczyzny, przywiązanie do tradycji i wiary ojców. Jest 
także świadectwem umiłowania mowy rodzinnej i wiernej jej pielęgnacji.

Rok później, kierowane przeze mnie (od paru miesięcy) Świętokrzyskie To-
warzystwo Regionalne wydało kolejny tomik wierszy zatytułowany Głos z Laudy. 
Miałem go przyjemność prezentować osobiście w siedzibie Akademii datnowskiej 
i w Związku Polaków w Kownie w dniu 3 maja 2005 roku. W tej wizycie na Litwie 
towarzyszyła mi Magdalena Helis z Kielc i Gerard Socha ze Strzyżowa. W swoim 
wystąpieniu zwróciłem uwagę na silny wpływ w jej wierszach akcentów patriotycz-
nych. Podkreśliłem, iż ich tematyką jest problem zaniku tradycji polsko-języcznej 
Kowieńszczyzny, a także walka o obronę polskości tego regionu. Podczas imprezy 
zaprezentowałem także wystawę zdjęć z Ameryki Północnej, dzieląc się refleksjami 
z podróży za ocean w roku 2004. Po tej udanej imprezie literacko-artystycznej Irena 
odbyła z nami wycieczkę śladami sienkiewiczowskiego Potopu. 
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Tomik Głos z Laudy został także zaprezentowany podczas wiosennego spotkania ludzi 
prawych w Zagnańsku w dniu 28 maja 2005 roku, obok innych nowości Biblioteki Święto-
krzyskiej. Kolejne nasze spotkanie miało miejsce w dniach 22-23 lipca 2005 roku podczas 
wizyty delegacji Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego (Ludomira i Maciej Zarębscy, 
Zdzisław Łączkowski) na Litwie, 22 lipca uczestniczyliśmy w Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie w obchodach jubileuszu 50-lecia urodzin Ireny Duchowskiej, a 23 lipca w Ośrodku Pol-
skim w Kownie miało miejsce nasze spotkanie autorskie, podczas którego prezentowałem 
wystawę fotograficzną Literackie ślady polskości na Litwie, a Zdzisław Łączkowski przedstawił 
swoją najnowszą książkę (wydaną w Bibliotece Świętokrzyskiej) dedykowaną kobietom pt. 
Wiktoria. Ponad rok później, 15 września 2006 roku miałem zaszczyt prowadzić wieczór au-
torski Ireny w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Podczas niego odbyła się pre-
zentacja kolejnego jej tomiku poetyckiego zatytułowanego Mój testament. Ukazał się jako 213. 
pozycja Biblioteki Świętokrzyskiej. Następnego dnia Duchowska uczestniczyła w I Posiadach 
W cieniu Bartka, które odbyły się w ówczesnym Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego 
w Zagnańsku. Tematem Posiadów były Patriotyczne wartości literatury małoojczyźnianej. 
Obok wypowiedzi dyskutantów na ten temat odbyła się promocja nowości Biblioteki Świę-
tokrzyskiej, w tym Mojego testamentu Ireny Duchowskiej. Według opinii Zdzisława Łącz-
kowskiego, autora recenzji tomiku, wiersze w nim zawarte chociaż są utworami pełnymi bólu 
i metafizycznego cierpienia, nie mają wyłącznie wydźwięku pesymistycznego. Najistotniejszym 
ich przesłaniem jest, wg niego, wiara w Najwyższe Wartości, wiara w Boga. Wiersze jej bo-
gacąc naszą wrażliwość dotykają tajemnicy naszej duszy, naszego bólu, a poprzez niego mogą 
dać „ożywczą świeżość”, która zapewnia, że człowiek oczekuje dnia swojego odejścia w spokoju, 
w poczuciu pogodzenia z losem. W czasie imprezy wystąpieniu Ireny Duchowskiej towarzy-
szyły piosenki uczennicy języka polskiego w Akademii Ugne Miliukaite, która ubrana w strój 
ludowy wzbudzała niekłamany podziw licznie zgromadzonej widowni.

W roku 2007 poetka opublikowała swój kolejny tomik Miraże, tym razem w wy-
dawnictwie litewskim w wersji dwujęzycznej: polsko-litewskiej. Tomik zawierał wier-
sze nostalgiczne, pełne przemyśleń i nawiązania do przeżyć autobiograficznych poet-
ki-działaczki na rzecz polskości na Litwie, jest niewątpliwie w jej dorobku twórczym 
wyjątkowy. Jest swoistym poetyckim zapisem historii miłości jako takiej: miłości do 
Ojczyzny, do bliźnich, do dzieci… To dojrzała poezja osoby po przejściach, osoby po-
siadającej ogrom doświadczeń życiowych i przeżyć. Autorka udowadnia, że w pełni 
zasługuje na miano poety. Tomik ten Duchowska zaprezentowała m.in. 21 września 
2007 roku w Zagnańsku, podczas biesiady literackiej z udziałem (obok niej) m.in. 
Bożeny Kilanowski z Kanady, Wojciecha Piotrowicza z Wilna, Stanisława Szwarc-
-Bronikowskiego z Warszawy i Janusza Krupy z Białegostoku.

18 kwietnia 2008 roku Irena Duchowska w towarzystwie Wojciecha Piotrowicza była 
gościem Klubu Artystycznego Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. Podczas spotkania, które 
miałem zaszczyt poprowadzić, goście z Litwy czytali swoje utwory poetyckie oraz odpo-
wiadali na pytania słuchaczy. Następnego dnia towarzyszyłem Irenie i Wojciechowi w ich 
wieczorze autorskim w Bibliotece Publicznej w Starachowicach. Kolejna wizyta Ireny Du-
chowskiej (w towarzystwie Wojciecha Piotrowicza) w Zagnańsku miała miejsce 23 maja 
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2009 roku. Przyjechali na moje zaproszenie, aby wziąć udział w IV Międzynarodowych 
Posiadach W  cieniu Bartka, których głównym programem był Polonijny Sympozjon 
Poetycki. Obok gości z Litwy zaprezentowali się Bożena Sokołowska ze Lwowa, Natalia 
Poneta, Alina Szymczyk i Władysław Panasiuk z Chicago (USA), oraz Andrzej Pedryc 
i Wawrzyniec Marek Rak z Węgier, a także poeci z kraju, którzy niegdyś przez dłuższy 
czas przebywali w USA – Janusz Obara ze Starachowic oraz Wiesław Kot ze Staszowa. Na 
zakończenie Sympozjonu głos zabrał Bogdan Dworak z Zawiercia, pisarz i uznany krytyk 
literacki, który podsumowując występy poetów polonijnych, ocenił pozytywnie warto-
ści artystyczne prezentowanych utworów, podkreślając równocześnie ich wysoki ładu-
nek emocjonalno-uczuciowy. Po kilkunastu miesiącach Irena Duchowska wzięła udział 
w IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury, który obradował pod moim kierow-
nictwem w dniach 24-26 września 2010 roku w Kielcach i kilku innych miastach ziemi 
świętokrzyskiej (obrady zespołów problemowych). Irena uczestniczyła w obradach ple-
narnych oraz w pracach zespołu „Mateczniki Małych Ojczyzn” w pałacu Wielopolskich 
w Chrobrzu. Jak pisze w Kronice Laudańskiej – ponad dwustu uczestników kongresu przez 
trzy dni debatowało nad prowadzeniem edukacji regionalnej wśród społeczności lokalnej, 
rolą nauki w służbie regionu, sprawami mniejszości narodowych, znaczeniem literatury ma-
łych ojczyzn, czy pracą regionalistów w muzeach.

Wiosną 2014 roku Irena Duchowska wydała w Bibliotece Świętokrzyskiej kolejny tomik 
poetycki zatytułowany Sentymenty. W tej antologii znalazły się utwory drukowane w po-
przednich tomikach oraz wiele wierszy nowych, nigdy dotąd nie publikowanych. Widać 
wyraźnie tradycyjny, sentymentalny charakter tej poezji, jej związki z twórczością okresu 
dawnej Polski kresowej. Sama autorka nie ukrywa, że jej niedościgłym wzorcem jest sam 
Adam Mickiewicz i  jego poezja, zaś głównym podmiotem lirycznym rodzina, najbliżsi, 
dom, ojczyna, ukochane rodzinne miasto Wilno, Kiejdany , Lauda, Troki. W tomiku znala-
zły się wiersze pełne bolesnych przeżyć, zawiedzionego uczucia. W pełni podzielam opinię 
Jana Tulika, który charakteryzując uniwersalizm poezji Ireny Duchowskiej, podkreśla zna-
czenie opisów emocji i miłości, wyrażanej w sposób różnorodny, czasami tradycyjnie, to 
znów z dozą ironii czy autoironii, ale pobłażliwej, nikogo nie krzywdzącej.

Tomik ten był promowany podczas IX Posiadów W cieniu Bartka w dniu 17 maja 
2014 r. w Zagnańsku. Były one poświęcone 230. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej, 
a wzięło w nich udział blisko 50 osób przybyłych z całej Polski i z zagranicy; obok Ireny 
Duchowskiej uczestniczyli w nich m.in. prof. Andrzej Tyszka z Podkowy Leśnej, Euge-
niusz Skoczeń z Racławic, Wojciech Jachimowicz z Nowej Soli, Stanisław Całus z Czę-
stochowy, Bogdan Dworak z Zawiercia, a także słynny reżyser Jacek Kęcik z Warszawy 
i Lucyna Kukomska z Elbląga. Irena z wrodzoną dla siebie swadą przedstawiła genezę 
powstania tomiku Sentymenty oraz zaprezentowała kilka wierszy w nim zamieszczo-
nych. Przy okazji poinformowała o trudnej sytuacji Polaków na Litwie, której władze 
lekceważą europejskie standardy stosowane wobec mniejszości narodowych. 

Następne nasze spotkania miały miejsce: 16 maja 2015 roku w Ośrodku Świętokrzy-
skich Mateczników Patriotyzmu i  Kultury w  Zagnańsku (dawnym Ośrodku Regio-
nalizmu Świętokrzyskiego) podczas X Posiadów W cieniu Bartka; 28 maja 2016 roku 
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na I Zjeździe Mateczników Patriotyzmu i Kultury (także w Ośrodku w Zagnańsku), 
w  trakcie którego Irena zaprezentowała bogato udokumentowaną zdjęciami działal-
ność Stowarzyszenia Polaków Kiejdan – swoistego matecznika Polskości na Żmudzi 
litewskiej. Po raz kolejny Irena przybyła do Ośrodka w Zagnańsku na wieczór autorski 
16 marca 2017 roku, na którym zaprezentowała swój najnowszy tomik We mgle wy-
dany prze Urząd Gminy w Kadzidle. Następne spotkanie miało miejsce w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej w Warszawie w dniu 28 września 2018 r. na organizowanej z mojej 
inicjatywy konferencji Mateczniki Polskości jako zjawisko kulturowe. Podczas tej impre-
zy Irena omówiła prowadzony przez siebie od blisko 25 lat kiejdański Matecznik. 

Ostatni raz widzieliśmy się 16 września 2019 roku w Ośrodku w Zagnańsku na jubi-
leuszu 15-lecia Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego i 5-lecia funkcjonowania 
Ośrodka Matecznikowego. Podczas imprezy Irena Duchowska zaprezentowała utwory 
poetyckie własnego autorstwa sławiące miłość do Polski, jej pierwszej ojczyzny, oraz 
przedstawiła działalność w Związku Polaków na Litwie, a także wytrwałą pracę na rzecz 
utrwalania tożsamości polskiej wśród sąsiadów bliższych i dalszych. Po jej wystąpie-
niu z wielką przyjemnością wręczyłem jej w podziękowaniu za długoletnią współpracę 
okolicznościowy dyplom oraz zestaw kilkudziesięciu pozycji Biblioteki Świętokrzyskiej 
z prośbą o przekazanie ich do szkół polskich w okręgach: kiejdańskim i kowieńskim. 

Na zakończenie moich przemyśleń związanych z  autorką bogatej, doskonale 
udokumentowanej kroniki działalności polskiego matecznika na Laudzie – nie-
zwykłej kobiety, przysłowiowej litewskiej Matki Polki, chciałbym podkreślić, iż po-
siada ona wiele wyróżnień przyznanych za działalność polonijną i krzewienie pol-
skości na Litwie. Jest m.in. laureatką nagrody Witolda Hulewicza (w uzasadnieniu 
nazwano ją ożywczym duchem Sienkiewiczowskiej Laudy), honorową obywatelką 
gminy Kadzidło, kobietą sukcesu – panteonu chwały ludzi Gór Świętokrzyskich 
oraz Aniołem Dobroci rejonu radziwiliskiego. W swoim dorobku ma także medal 
Łukasza Opalińskiego przyznany przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. 

Wyrażam satysfakcję, iż Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne jest wydawcą tej nie-
zwykłej kroniki. Na jej 336 stronach czytelnik znajdzie nie tylko dokumentację 26 lat wie-
lokierunkowej działalności organizacji polskich na Laudzie, ponad 20 lat funkcjonowania 
Issy, jedynego polskiego zespołu pieśni na Żmudzi, ale także zapis podróży Ireny Duchow-
skiej i członków koła, a potem Stowarzyszenia Polaków w Kiejdanach oraz zespołu Issa po 
świecie – do miejsc pielgrzymkowych jak Lourdes, Taize, Guadalupe czy Ziemia Święta, na 
Europejskie Spotkania Młodych (Barcelona, Praga, Warszawa, Budapeszt, Paryż, Lizbona, 
Kolonia, Mediolan, Zagrzeb) oraz wielokrotnych wizyt w Polsce w celu odbycia spotkań 
autorskich, udziału w Salonach Książki Polonijnej, imprezach kulturalno-literackich, konfe-
rencjach naukowych, seminariach, kongresach kultury regionalnej, Forach III Wieku, Jar-
markach Folkloru, plenerach artystycznych, imprezach poetyckich, zlotach turystycznych, 
czy relacje z występów artystycznych, a także z udziału w koloniach letnich i ćwiczeniach 
rycerskich na polskich zamkach. Jestem pewny, iż Kronika Laudańska zostanie ciepło przy-
jęta, zarówno przez czytelników, jak i krytyków wśród Polaków w Polsce i na Litwie.

Maciej A. Zarębski
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1994

Założenie organizacji polskiej na Laudzie 13.11.1994
13 listopada, po uroczystym koncercie 

z okazji Świąt Niepodległości RP w Kow-
nie, z  udziałem posła na Sejm RL Artu-
ra Płokszto, zostało powołane Koło ZPL 
w  Kiejdanach przy kowieńskim Oddziale 
Związku Polaków na Litwie w  składzie 
8  osób. Na prezesa wybrana została na-
uczycielka fizyki Akademskiej Szkoły 
Średniej w  Akademii datnowskiej rejonu 
kiejdańskiego – Irena Duchowska, która 
od jesieni, za pozwoleniem dyrektora szkoły Romualdasa Lengvinasa, w gabinecie 
fizyki, po lekcjach społecznie zaczęła uczyć języka polskiego większą grupkę dzieci 
z okolic Datnowa. Wcześniej języka polskiego w Akademii uczyli się tylko Paweł, 
Alina i Kazimierz Duchowscy.

1995

Spotkanie rodaków 4.02.1995
4 lutego po raz pierwszy na 

Żmudzi gościł Konsul Gene-
ralny RP w  Wilnie Dobiesław 
Rzemieniewski. Spotkanie z  ro-
dakami odbyło się w sali Nauko-
wo-Badawczego Instytutu Rol-
nictwa w Akademii datnowskiej 
rejonu kiejdańskiego. W spotka-
niu m.in. uczestniczył poseł na 

Sejm RL, wieloletni dyrektor Instytutu Rolnictwa Antanas Budvytis, wicedyrektor 
Instytutu Rolnictwa Zenonas Dapkevičius, kierownik Działu Rolnictwa Samorzą-
du Rejonu Kiejdańskiego Algimantas Dagys, dyrektor Szkoły Średniej w Akademii 
Romualdas Lengvinas, prezes ZPL Ryszard Maciejkianiec, prezes kowieńskiego 
Oddziału ZPL Genowefa Praniewicz, prof. Janusz Majkowski z Warszawy, prezes 
Klubu Robotników w Kiejdanach Adolfas Blotnis, rodacy z Kiejdan i pobliskich 
miejscowości.

W Pułtusku 19-20.02.1995
19 lutego na zaproszenia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” grupa rodaków 

z Litwy gościła w Domu Polonii w Pułtusku. W krużgankach Pułtuskiego Zam-
ku została otwarta wystawa „Litwo, ojczyzno moja”. Prace swe wystawili malarze: 
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Marcin Czechun, Jan Jankowski, Stanisław Kaplewski, Anna Kudriaszowa, Danuta 
Lipska, Władysław Ławrynowicz, Jurij Makiejew, Lila Miłto, Tadeusz Romanow-
ski, Walentyna Skarżyńska oraz fotografik Antonina Połtawiec. Gości witał dyrek-
tor Domu Polonii Grzegorz Russak. Uroku wernisażowi dodał piękny śpiew Luby 
Nazarenko i Teresy Kołtun. Uroczystość inauguracyjną swą obecnością zaszczycił 
poseł na Sejm RP Leszek Moczulski. Otwarcia wystawy i  przecięcia symbolicz-
nej wstęgi dokonali prezes ZPL Ryszard Maciejkianiec i  dyrektor Domu Polonii 
Grzegorz Russak. Nad wyjazdem i sprawnym zorganizowaniem wystawy czuwali 
Aleksander Żyndul, Irena Pieszko oraz Janina Sławińska. W wyjeździe wzięli udział 
aktywiści ZPL z różnych regionów Litwy, Laudę reprezentowała Irena Duchowska. 

W Datnowie 31.03.1995
31 marca do Datnowa po raz pierwszy zawitał zespół 

„Kotwica” z Kowna, który wystąpił w datnowskim ko-
ściele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Zespół 
śpiewał podczas Mszy Św. odprawianej przez o. Stani-
sława oraz po jej ukończeniu. Wierni mieli możliwość 
podziwiać „Modlitwę” z opery „Halka” Stanisława Mo-
niuszki w solowym wykonaniu Teresy Chmielewskiej. 
Po koncercie rodacy udali się na herbatkę zorganizowa-
ną na plebanii. O. Stanisław zawsze życzliwie otwierał 
serce i drzwi dla każdego przechodnia, zawsze też moż-
na było wstąpić do kuchni na plebanii i pokrzepić się 

nie tylko duchowo. Mimo czasami zdażających się kradzieży czy wandali, drzwi 
kościoła też zawsze były otwarte. O. Stanisław – Algirdas Mykolas Dobrovolskis 
(ochrzczony w Datnowie) kościołem i odrodzonym klasztorem kapucynów opie-
kował się od 1990 roku, od 1991 roku działał tu nowicjat, było trzech braci. Tro-
ską o. Stanisława stał się niezbędny remont XVIII-wiecznego kościoła, wymiana 
okien, pokrycie dachu, powołanie do życia opuszczonych murów klasztornych, 
oczyszczenie terytorium klasztornego podwórza i wiele innych prac, w czym ak-
tywnie pomagali również młodzi Polacy Paweł, Alina i  Kazimierz Duchowscy. 
Polacy nawiązali kontakt z o. Stanisławem w końcu maja 1989 roku, kiedy udali 
się z pierwszą pielgrzymką do Podbrzeża na spotkanie z legendarnym księdzem, 
znanym szeroko w świecie. Był poligłotą, znał około dziesięciu języków, opowia-
dał, że do lat 7 w domu rozmawiał tylko po polsku. Śpiewał chorały, opowiadał 
o sobie, prezentował własne tłumaczenie utworów Rainera Marii Rilke. Swoim 
przykładem zachęcał do modlitwy. 

Akademia 7.05.1995
7 maja w Akademii datnowskiej w Naukowo-Badawczym Instytucie Rolnictwa 

rodacy świętowali Dzień Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy imprezy mieli okazję po-
słuchać pięknego śpiewu zespołu „Harmonia” z Mariampola pod kierownictwem 
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szeroko znanej i powszechnie lubianej Luby Nazarenko. Po koncercie stęsknieni 
polskości rodacy spotkali się przy świątecznym stole. 

Majówka 28.05.1995
28 maja rodacy spotkali się w kościele Zwiastowania NMP w Datnowie. Mszę 

Św. w intencji rodaków odprawił i kazanie wygłosił o. Stanisław. Ostatnio Algirdas 
Mykolas Dobrovolskis udostępnił rodakom miejsce na polskie książki w klaszto-
rze. W ten sposób spora część prywatnej biblioteki rodziny Duchowskich, powięk-
szona o dary z Polski, stała się powszechnie dostępna dla stęsknionych polskiego 
słowa. W  bibliotece można też znaleźć czasopisma z  Polski. Polską prasę od lat 
przesyła Fundacja „Oświata Polska za Granicą” z Jackiem Giełbutowiczem na czele. 
Po Mszy Św. całymi rodzinami zebrani rodacy udali się na cmentarz do Urniaż, by 
pomodlić się za pochowanych na tym cmentarzu rodaków. Spotkanie kończyło się 
gwarną biesiadą u cioci Gieni – Eugenii Adamkiewicz, wspominano dawne dzieje, 
śpiewano stare polskie piosenki.

W Nałęczowie 10-30.07.1995
W  dniach 10-30 lipca 28-mio-

ro dzieci szkółek języka polskiego, 
z okolic Kiejdan i Kowna, pod opieką 
Ireny Duchowskiej, spędziło kolonie 
letnie w  Nałęczowie. Takie wakacje 
w  Macierzy większą grupą, dzieci 
z  Laudy miały po raz pierwszy. Bar-
dzo troskliwym kierownikiem kolonii 
był Marian Peciak, życzliwie wspo-
magali Bożena Jankiewicz i Krzysztof Gembura. Zajęcia z języka polskiego cieka-
wie prowadziła Janina Kręgiel. Nastoletni wczasowicze mieli doskonałą możliwość 
poznawania Polski. Byli na wycieczce w Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Kozłówce, 
Puławach, Górach Świętokrzyskich i Warszawie. Ponadto zwiedzili Kielce, Oblęgo-
rek, Jaskinię Raj, Święty Krzyż, Świętą Katarzynę, Łysicę, Wojciechów. Mieli wyjaz-
dy na basen do Poniatowej. Dzieci miały bardzo dobre warunki, smaczne jedzenie, 
ciekawe zawody sportowe i naukę tańców ludowych. Organizatorem kolonii było 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
koszty pobytu dzieci finansował MEN.

W Tubiach 4.08.1995
4 sierpnia w gościnnym domu Wan-

dy Krzyżanowskiej w Tubiach pod Kie-
jadanami odbyło się kolejne spotkanie 
rodaków z  Kiejdan i  okolic. Świętowa-
no 40-lecie Ireny Duchowskiej – prezes 
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kiejdańskiego Koła ZPL przy kowieńskim Oddziale ZPL. Dzielono się wrażeniami 
lata i omawiano planowane imprezy. Z nostalgią śpiewano stare polskie piosenki, 
wspominano dawne czasy.

W Lourdes i Taize 08.1995
Latem grupka Laudańczyków wspólnie z grupą kiejdańską udała się z pielgrzym-

ką autokarową do Lourdes. Na trasie przez Francję grupa zatrzymała się na nocleg 
we wspólnocie ekumenicznej w Taize, wzięła 
udział w wieczornej i rannej modlitwie. Nie-
zatarte wspomnienia pozostawiło spotkanie 
założyciela i  przełożonego wspólnoty Brata 
Rogera. Mała wspólnota braci zebrała się na 
Jego wezwanie, by nawiązywać do tradycji 
monastycznej, prowadzić proste życie wypeł-
nione modlitwą, pracą, życzliwą gościnno-
ścią. Oprócz głębokich wrażeń i doznań du-
chowych podczas zwiedzania świętych miejsc, poznania wspaniałych Ludzi, grupę 
z Litwy bardzo zdziwiło to, że drzwi w hotelach w Lourdes stały otworem, nie miały 
zamków ani kluczy, co nie do pomyślenia było na Litwie. Po drodze grupa zwiedzi-
ła Drezno, Brukselę, Paryż, Lyon, Pragę.

W Akademii 24.09.1995
24 września w Akademii datnowskiej odbyło się kolejne spotkanie rodaków z okolic 

Datnowa, Kiejdan, Janowa oraz Kowna i Wileńszczyzny. Dzięki trosce ZG ZPL przy-
dzielono autokar dla zespołu „Rudomianka”. Zespół po polskiej Mszy Św. odprawio-
nej przez ks. Aleksandra Počiulpisa w Wędziagole wystąpił w Domu Kultury. Dalsza 
droga wiodła zespół do Datnowa i Akademii. Grupę pilotowała prezes kowieńskiego 
Oddziału ZPL Genowefa Praniewicz. Koncert odbył się w sali Naukowo-Badawczego 
Instytutu Rolnictwa w Akademii. Rodakom wilgotniały oczy, kiedy słuchali polskich 
pieśni patriotycznych w pięknym wykonaniu zespołu. Winszowano Jubileuszu 85-le-
cia Katarzyny Mejer z Ciechanowiczów zamieszkałej w Janowie, a pochodzącej z tych 
terenów. Po koncercie wszystkich zebranych zaproszono na herbatkę. 

Dzień Niepodległości RP 10.11.1995
10 listopada grupa uczniów Szkółki Języka Polskiego w Akademii wysłuchała 

lekcji Ireny Duchowskiej z cyklu historii o rozbiorach Polski i odzyskaniu Niepod-
ległości w 1918 roku po 123 latach niewoli. Uczniowie opowiadali o przekazach 
swoich dziadków i rodziców na zadany temat. 

Spotkanie Wigilijne 25.12.1995
25 grudnia, po Mszy Św. w  Datnowie, świętowanie Bożego Narodzenia przez 

Polaków miało miejsce w  Akademskiej Szkole Średniej. Uczniowie szkółki języ-
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ka polskiego wystąpili z programem świątecznym, imprezę rozpoczęto od „Jeszcze 
Polska nie zginęła”, „Roty”, wspólnie śpiewano kolędy. Świętowano jubileusze: Eu-
genii Adamkiewicz – 80-lecie, Marii Nowakowskiej – 75-lecie. Irena Duchowska 
podsumowała roczną działalność 
rodaków. Opowiedziała o  kolo-
niach w  Nałęczowie, sukcesach 
uczniów szkółki języka polskiego. 
Na spotkanie z Poznania przybył 
Laudańczyk Paweł Duchowski, 
student bankowości w Akademii 
Ekonomiczej. Jest to pierwszy 
wypadek na Litwie, że po szko-
le litewskiej (z  braku polskiej), 
Paweł pomyślnie zdał egzaminy 
w Konsulacie Generalnym RP w Wilnie i wstąpił na studia w Polsce. Języka pol-
skiego uczył się tylko w domu rodzinnym w Akademii. Dzieci i młodzież cieszyły 
się z prezentów świątecznych, za które podziękowania należą się Konsulowi Gene-
ralnemu Dobiesławowi Rzemieniewskiemu.

1996

W Wilnie 3.03.1996
3 marca aktywiści z Laudy wybrali się do Wilna na kiermasz Kaziuka. Uczest-

niczyli we Mszy Św. w kościele Ducha Świętego. Z wielkim wzruszeniem słuchali 
piosenek „Kapeli Wileńskiej”, byli zachwyceni „Kabaretem Wójka Mańka”, wszyst-
kim spodobał się „Obrazek Kaziukowy”. Herbatkę dla grupy zorganizowała Eliza 
Paulauskienė, córka cioci Gieni. O transport zadbała Stanisława Sadauskienė, o bi-
lety na koncert zatroszczył się życzliwy Laudańczykom aktywista Paweł Czetyr-
kowski z Wilna.

Majówka 26.05.1996
26 maja odbyła się trady-

cyjna majówka. Spotkanie 
rodaków rozpoczęto Mszą 
Św. w kościele datnowskim 
Zwiastowania NMP odpra-
wioną przez proboszcza 
kościoła o. Stanisława. Na 
majówkę przybyli rodacy 
z  różnych miast i  miejsco-
wości, w tym z Wilna, Kow-
na, Poniewieża, Janowa, 
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Kiejdan, Datnowa i okolic. Ucieszył zebranych przyjazd redaktor „Naszej gazety” 
– Czesławy Paczkowskiej z Wilna i wielu innych. Po Mszy Św. zebrani udali się 
na cmentarz do Urniaż. Po modlitwie na cmentarzu rodacy przeszli do pobliskie-
go dworku cioci Gieni – Eugenii Adamkiewicz. Wzruszającym dla wszystkich był 
śpiew starych polskich piosenek, zapamiętanych z rodzinnych domów, starsi dzie-
lili się wspomnieniami, jak to kiedyś było.

We Włodawie 07.1996
Trzy tygodnie w lipcu dzieci ze szkółki języka polskiego na Laudzie pod opieką 

Ireny Duchowskiej spędziły na koloniach we Włodawie. Duszą kolonii, kierowni-
kiem był Marian Śpiewak. Ciekawe zajęcia z historii i języka polskiego prowadziła 
Halina Kononiuk. Atrakcji nie brakło. Wszystkim spodobał się Międzynarodowy 

Festiwal „Polskie Lato 
z Folklorem”. Wspania-
łe były występy zespo-
łów z  Nowej Zelandii, 
Argentyny, Chin, Egip-
tu, Grecji, Cypru i inne. 
Dzieci zwiedziły Roma-
nów, Jabłeczną, Kodeń, 
Kozłówkę, Kazimierz 
Dolny, Chełm. Ostatnie 
dni pobytu miały miej-

sce w  Krakowie. Ciekawie wycieczkę prowadziła Elżbieta Kyc. Uczestników głę-
boko wzruszył pobyt na Wawelu, Skałce, Uniwersytecie Jagielońskim, w Bazylice 
Mariackiej. Ogromne wrażenie na wszystkich sprawiła Wieliczka. Wielkie dzięki 
należą się organizatorom kolonii: Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Macierzy 
Szkolnej, Funduszowi Pomocy Polskim Dzieciom na Litwie przy ZG ZPL. Otrzy-
mane w Krakowie polskie książki do biblioteki przyklasztornej w Datnowie przyjął 
o. Stanisław.

W Taize 07-08.1996
Latem grupa Polaków, dołączona do autokarowej pielgrzymki z Kiejdan, tydzień 

spędziła w ekumenicznej wspólnocie Taize 
we Francji. Tygodniowy pobyt w  otwar-
tym dla świata klasztorze Taize, wspólne 
modlitwy tysięcy młodych ludzi razem 
z braćmi wspólnoty, spotkania w małych 
grupkach, w każdej duszy zostawiają głę-
boki ślad, dla wielu stają się wskaźnikiem 
do czego dążyć, jak żyć dalej. Szczególne 
wrażenie wywiera spotkanie z  Bratem 
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Rogerem, wyciszonym, skromnym, promieniującym dobrocią i  życzliwością dla 
każdego. Brat Roger codziennie godzinami słucha ludzi, choć jego pragnieniem 
był klasztor kontemplacyjny w cichej, nikomu nieznanej wiosce. W czasie podróży 
grupa miała przystanki w Pradze i Paryżu.

Kiejdany 11.09.1996
W  galerii sztuki w  kiejdańskim Ratuszu odbyło się otwarcie wystawy „Plakat 

polski”. Wystawę otwierał sekretarz Ambasady RP w Wilnie Wojciech Wróblewski. 
Przedstawiciel Telewizji kiejdańskiej Witold Burniejka ogłosił, że przez 12 piątków 
z kolei o 23.15, z myślą o miejscowej społeczności polskiej, będą emitowane filmy 
polskie w oryginale. Na imprezę przybyli przedstawiciele Samorządu Rejonu Kiej-
dańskiego, miejscowi Polacy, mieszkańcy miasta. Z Torunia przyjechała delegacja 
z Tadeuszem Zakrzewskim. Wcześniej oficjalna delegacja z Kiejdan gościła w To-
runiu. Mer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Vigimantas Kisielius w skład delega-
cji w roli tłumaczy zaprosił Pawła i Irenę Duchowskich. Podczas pobytu w Toruniu 
Polacy spotkali się z prezesem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, prof. Sławomirem Kalembką, którego zaciekawiła wieść o aktywnych ro-
dakach rozproszonych po Laudzie i Żmudzi, ponieważ wówczas głośno było tylko 
o Polakach w Wilnie i na Wileńszczyźnie.

W Akademii 6.10.1996
6 października w  Aka-

demii datnowskiej odby-
ło się kolejne spotkanie 
rodaków. Impreza miała 
miejsce w  Naukowo-Ba-
dawczym Instytucie Rol-
nictwa. Powołano nowe 
Koła i  Oddział Związku 
Polaków na Litwie „Lau-
da”, jako siódmy Oddział 
ZPL na Litwie. Na zebra-
nie przybył prezes ZPL 
Ryszard Maciejkianiec, prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Genowefa Praniewicz, 
rodzina prezes szawelskiego Koła ZPL Anny i Wiktora Zarzeckich, rodacy z okolic 
Kiejdan, Datnowa, Urniaż. Z programem pieśni i poezji ludowo-patriotycznej wy-
stąpił duet – Danuta Żebrowska i Jarosław Królikowski z Rudomina.

W Kiejdanach 13.10.1996
13 października w sali wystawowej XVII-wiecznego kościoła luterańskiego w Kiej-

danach odbył się koncert zespołu „Harmonia” i wieczór romansów Luby Nazarenko. 
Przed koncertem Irena Duchowska, jako kandydat Akcji Wyborczej 43 kiejdańskiego 
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Okręgu Wyborczego do Sejmu RL, przedstawiła swój program wyborczy zebranym. 
Koncert zorganizował prezes AWPL Waldemar Tomaszewski.

Obchody Święta Niepodległości RP w Kiejdanach 24.11.1996
24 listopada Polacy zorganizowali obchody Święta Niepodległości RP w Kiej-

danach. Impreza odbyła się w sali wystawowej XVII-wiecznego kościoła luterań-
skiego. Zebranych witali Irena Duchowska i zastępca dyrektora administracji Sa-
morządu Rejonu Kiejdańskiego Vytautas Dabužinskas. Splendoru imprezie dodało 
przybycie konsula generalnego RP Waldemara Lipki-Chudzika. Z Wilna przybyła 
dziennikarka Barbara Sosno. Z koncertem wystąpił ZPiT „Kotwica” z Kowna pod 
kierownictwem Aliny Pacowskiej, która praktycznie wyrosła przy zespole. Po kon-
cercie rodacy biesiadowali przy świątecznym stole. Przedtem konsul spotkał się 
z władzami samorządu rejonu kiejdańskiego. W spotkaniu w sali samorządu udział 
wzięli: mer Vigimintas Kisielius, zastępca mera Aleksas Laniauskas, dyrektor ad-
ministracji Algirdas Matulevičius, zastępca dyrektora Vytautas Dabužinskas i Irena 
Duchowska. Omówiono nawiązaną współpracę rejonu kiejdańskiego z Wojewódz-
twem Toruńskim, bieżące sprawy Polaków i inne.

Spotkanie Wigilijne 25.12.1996
25 grudnia rodacy spotkali się w Datnowie. Na zaproszenie Polaków do Datno-

wa przybył proboszcz kościoła Ducha Świętego z Wilna prałat ks. Jan Kasiukiewicz. 
W kościele datnowskim Zwiastowania NMP odbyła się Msza Św. w języku polskim, 

u wielu rodaków szkliły się oczy, bo dawno zanikły 
już tu nabożeństwa w języku polskim. Z kościoła ro-
dacy udali się na plebanię, by połamać się opłatkiem, 
nawzajem sobie złożyć życzenia przy świątecznym 
stole. Starsze pokolenie wspominało okresy karna-
wałowe w  dawnych, przedwojennych czasach. Po 
ukończeniu niezbędnych prac w  gospodarstwach, 
można się było bawić beztrosko. W okolicach Kiej-
dan i  Datnowa, Urniażach, Roszczach chętnie się 
spotykano na balach i balikach. Ludzie byli ze sobą 

blisko, wiedzieli, co u kogo się dzieje, chętnie śpieszyli z pomocą do sąsiada w wy-
padku jakiejś biedy. Zimą do kościoła jechało się w sankach i szłajach z dzwonecz-
kami-janczarami. Karnawał trwał aż do Zapustów. Jeżeli w jedną sobotę spotykali 
się na zabawie u Boguszewiczów, to już na kolejną umawiali się u Monkiewiczów, 
Ciechanowiczów, Praniewiczów, Legowiczów, Rymkiewiczów czy Lutkiewiczów. 
Biesiadowano, grano w różne gry, śpiewano i tańczono. Uczono wierszyków, pio-
senek i tańców młodsze pokolenie. Tańczono poloneza, krakowiaka, kadryla, ma-
zura i inne. Z nostalgią wspominano Stowarzyszenie „Pochodnia”, zrzeszające po-
nad dwadzieścia polskich organizacji społecznych, polskie szkoły, gimnazja, teatr, 
świetlice, biblioteki, wydawnictwa, harcerstwo. Po wojnie wszystko się zmieniło…
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W Pradze 27-30.12.1996
26 grudnia grupka Polaków z Laudy, z uczestnikami pielgrzymek Taize, wybrała się 

w podróż na XIX Europejskie Spotkanie Młodych w Stuttgarcie. Niestety pielgrzymi 
mieli pecha, najpierw autokary długo trzymano na granicy litewsko-polskiej, aż z po-
wodu 30-stopniowego mrozu autokar zamarzł, musiano go wycofać i długo rozgrze-
wać, a gdy już jakoś udało się dotrzeć do Pragi, autokar się zepsuł ostatecznie, sobota 
i niedziela minęła dla grupy w niespodzianie wynajętym hotelu, we dnie udało się chęt-
nym zwiedzić starówkę Pragi, a w poniedziałek, kiedy w końcu autokar udało się na-
prawić, do Stuttgartu już nie było po co jechać, więc zawrócono z powrotem na Litwę.

1997

W Warszawie 19-24.05.1997
W dniach 19-24 maja Irena Duchowska uczestniczyła w seminarium na temat 

„Instrumenty inżynierii finansowej w biznesie z wykorzystaniem komputera” na 
zaproszenie dyrektora seminarium Zdzisława Sokala w Warszawie. Organizatorzy 
seminarium: „PROSPEKTOR” Sp. z  o. o., Bankowy Dom Handlowy So. Z  o. o., 
Polski Bank Rozwoju S.A., ARAKS S.C.

Majówka 25.05.1997
25 maja odbyła się tradycyjna majówka. Spotkanie rozpoczęto Mszą Św. w ko-

ściele datnowskim Zwiastowania NMP odprawioną przez proboszcza kościoła Du-
cha Świętego z Wilna prałata ks. Jana Kasiukiewicza. Na majówkę przybyli rodacy 
z różnych miast i miejscowości, w tym z Wilna, Kowna, Poniewieża, Szawli, Janowa, 
Kiejdan, Datnowa i okolic. Ucieszył zebranych przyjazd prezesa Koła ZPL, absol-
wenta Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu Antoniego Mejera z Wiktorem Dolebo, 
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prezes Koła ZPL w Szawlach Anny i Wiktora Zarzeckich z rodziną i wielu innych. 
Po Mszy Św. zebrani tradycyjnie udali się na cmentarz do Urniaż. Po modlitwie na 
cmentarzu jeszcze długo biesiadowano u cioci Gieni – Eugenii Adamkiewicz.

W Taize 07.1997
W lipcu grupa Polaków pielgrzymowała do klasztoru Taize we Francji z auto-

karową grupą z  Kiejdan. Kto raz po-
znał Brata Rogera, chce znów Go spo-
tkać, więc powraca. Jego dobre, ciepłe 
oczy, jak u  dziecka, promieniują miło-
ścią i  zaufaniem. Dla milionów ludzi 
w świecie imię Brata Rogera kojarzy się 
ze słowem „pojednanie”, jak imię Matki 
Teresy z  Kalkuty ze słowem „miłosier-
dzie”. Grupę z Kiejdan do Taize piloto-
wała Irena Duchowska. Grupy do wy-

jazdu szykowała Violeta Žiupsnienė. Spotkania odbywały się w centrum Taize przy 
kościele św. Jerzego w Kiejdanach.

W Przasnyszu 08.1997
W sierpniu grupa dzieci ze szkółki języka polskiego na Laudzie, pod opieką Ire-

ny Duchowskiej, razem z innymi dziećmi z Litwy, spędziła trzytygodniowe kolonie 
w Przasnyszu. Uczestnicy kolonii mieli ciekawe wycieczki do Warszawy, Krakowa, 
Wieliczki, Częstochowy. Zwiedzili zamek w  Ciechanowie, skansen w  Olsztynku, 
planetarium w Olsztynie, Opinogórę, gdzie mieszkał jeden z romantyków polskich 
Zygmunt Krasiński. Dzieciom organizowano lekcje języka polskiego i historii, róż-
ne zawody sportowe, stworzono dobre warunki do odpoczynku. Organizatorem 
kolonii było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i ZPL. 

Obchody Święta Niepodległości RP w Kiejdanach 15.11.1997
15 listopada w  Kiejdanach uroczyście obchodzono Święta Niepodległości RP. 

Impreza odbyła się w sali kościoła luterańskiego. Z koncertem wystąpił ZPiT „Żej-
miana” z Podbrodzia. Gości witali Irena Duchowska i wicemer Samorządu Rejonu 
Kiejdańskiego Algimantas Dagys. Po koncercie rodacy biesiadowali przy herbatce.

Spotkanie Wigilijne 25.12.1997
25 grudnia spotkanie wigilijne Polaków miało miejsce w Datnowie. Po Mszy Św. 

w kościele Zwiastowania NMP, odprawionej przez o. Stanisława, rodacy udali się na 
plebanię, by połamać się opłatkiem, nawzajem sobie złożyć życzenia przy świątecznym 
stole w przestronnej kuchni klasztornej. Przy okazji rodacy skorzystali z klasztornej bi-
blioteki, by wymienić przeczytane polskie książki. 
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W Wiedniu 28.12.1997 – 01.01.1998
28 grudnia – 1 stycznia grupa młodych 

Laudańczyków z  opiekunami uczestniczy-
ła w  XX Europejskim Spotkaniu Młodych 
w  Wiedniu. Pielgrzymka autokarowa pro-
wadziła przez Warszawę, Częstochowę, Ka-
towice, Brno. Młodzi mieszkali w rodzinach. 
Zimowe spotkania w różnych miastach Eu-
ropy od roku 1978 organizowane są przez ekumeniczną wspólnotę Taize. Ostatnio 
każdego lata Laudańczycy tydzień spędzają w Taize we Francji. 

1998

W Kętrzynie 25-26.04.1998
W dniach 25-26 kwietnia dzieci ze szkółki języka polskiego w Akademii miały 

ciekawą wycieczkę do Kętrzyna i Świętej Lipki. O grupę w Kętrzynie dbał Tadeusz 
Bartasun. Ostatnio dla dzieci z rodzin Alicji i Rolandasa Vilkelisów oraz Stanisla-
vy Sadauskienė lekcje języka polskiego w Kiejdanach społecznie prowadziła Irena 
Duchowska. Języka polskiego w Kiejdanach uczyły się dzieci: Ignas, Gaivilė, Lukas 
oraz Jovita i Tadas. W tym roku w Akademii, lekcje języka polskiego prowadził na-
uczyciel dojeżdżający z Wilna Edward Bortkiewicz, dzięki wsparciu Ambasady RP. 
Zakończenie roku szkolnego planowano na Dzień Dziecka – 1 czerwca.

Majówka 31.05.1998
31 maja odbyła się kolejna majówka rodaków na ziemi datnowskiej. Spotka-

nie tradycyjnie rozpoczęto Mszą Św. w kościele Zwiastowania NMP odprawioną 
przez o. Stanisława. Na majówkę przybyli rodacy z Wilna, Kowna, Szawli, Janowa, 
Kiejdan, Datnowa, Akademii, Miegian i  okolic. Liczna grupa rodaków przybyła 
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z Poniewieża pod opieką prezesa Koła ZPL Antoniego Mejera. Po Mszy Św. zebra-
ni przejechali na mały cmentarz w Urniażach, by odmówić pacierz za zmarłych 
rodaków pochowanych na tym cmentarzu. Z cmentarza udano się na herbatkę do 
starego dworku cioci Gieni – Eugenii Adamkiewicz. Regina Gutauskienė na spo-
tkanie zaprosiła przyjaciela młodości maestro Vaclovasa Šablevičiusa, który wesoło 
przygrywał na akordeonie stare skoczne melodie.

W Krakowie 6-19.07.1998
W dniach 6-19 lipca, na zaprosze-

nie prezesa Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Krakowie prof. 
dr. hab. Zygmunta Kolendy, Irena 
Duchowska była uczestniczką Szkoły 
Letniej „Kurs Języka, Historii i Polski 
Współczesnej”. Oprócz wykładów, 
możliwości korzystania z  basenu, 
grupa miała ciekawe wycieczki, 
zwiedziła starówkę Krakowa, Wawel, Zakopane, szczególne wrażenie sprawił spływ 
tratwami Dunajcem.

W Taize 08.1998
Latem do Taize z  Kiejdan, przy współpracy z  Violetą Žiupsnienė, z  udziałem 

Polaków z Laudy, grupę piolotowała Irena Duchowska. Grupy na spotkania Taize 
przygotowywano przy kościele św. Jerzego w Kiejdanach.

W Akademii 16-21.09.1998
W  dniach 16-21 września na Litwie 

gościli przedstawiciele Stowarzyszenie 
Polska-Litwa z  Warszawy pod przewod-
nictwem sekretarza generalnego Woj-
ciecha Malinowskiego. Przewodniczącą 
ZG Stowarzyszenia jest posłanka Danuta 
Grabowska. W  Akademii datnowskiej 
z rodakami grupa spotkała się w Nauko-
wo-Badawczym Instytucie Rolnictwa. Po-
witalnym tańcem „Kepurinė” gości witał 
zespół dziewczynek „Austėja” (kier. Regina 
Matulienė) z Domu Kultury w Akademii. 
W spotkaniu uczestniczyli rodacy z Szawel, 
Poniewieża, Kiejdan i  okolicznych miej-
scowości. Na spotkanie przybył dyrektor 
Szkoły Średniej w  Akademii Romualdas 
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Lengvinas, gości przyjmował dyrektor Instytutu Zenonas Dabkevičius. Podziękowania 
za książki z Gdańska przekazane dla Biblioteki Polskiej w Datnowie należą się Irenie 
Kochanowskiej, Eustachowi Pietkiewiczowi, Januszowi Bagdanowiczowi. Grupie to-
warzyszyli Ryszard Mackiewicz i Irena Domaszewicz z Warszawy oraz dziennikarka 
Alwida Antonina Bajor z Wilna. Irena Domaszewicz marzyła zwiedzić Krakinów, miej-
sce chrztu jej męża Lechomira. Ryszard Mackiewicz, pochodzący z Kowieńszczyzny 
interesował się historią pozostałych na tych terenach rodaków.

W Toruniu 6-8.11.1998
W  dniach 6-8 listopada gru-

pa rodaków z  Laudy w  skła-
dzie: Wiktor Zarzecki, Danuta 
Kriščiūnienė i Irena Duchowska, 
na zaproszenie presesa Kujaw-
sko-Pomorskiego Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” prof. dr. 
hab. Sławomira Kalembki, gości-
ła w Toruniu. Rodacy spotkali się 
z władzami miasta. Omówili po-
trzeby rodaków na Laudzie, plany budowy Domu Kultury Polskiej w Kiejdanach. 
Później urodzony w Wilnie prof. Sławomir Kalembka gościł w Kiejdanach. Przy 
życzliwej Laudańczykom współpracy z  dyrektorem Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w Warszawie prof. Ryszardem Brykowskim starali się o to, by były przezna-
czone środki na budowę Domu Kultury Polskiej w Kiejdanach.

Obchody Święta Niepodległości RP w Kiejdanach 14.11.1998
14 listopada w sali wystaw mieszczącej się w XVII-wiecznym kościele ewangelickim 

w Kiejdanach świętowano kolejną rocznicę Niepodległości RP. Po raz pierwszy w Kiej-
danach wystąpił nowo powstały 
Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiej-
dańskiej „Issa” (kier. muz. Vaclovas 
Šablevičius) w  składzie: Danuta 
Kriščiūnienė, Regina Gutauskienė, 
Alina Duchowska, Eugenia Adam- 
kiewicz, Irena Duchowska, Audronė 
Kriščiūnaitė i Vaiva Jasudavičiūtė. 
Zespół rozpoczął swą działalność 
w  Akademskiej Szkole Średniej 
w Akademii datnowskiej pod opieką Ireny Duchowskiej przy akompaniamencie na-
uczycielki muzyki Violety Glembockaitė. Później Reginie Gutauskienė z Klimańskich 
udało się uprosić swego przjaciela, powszechnie znanego kompozytora, maestro Vaclo-
vasa Šablevičiusa, by zaopiekował się oprawą muzyczną zespołu. 
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Spotkanie Wigilijne 25.12.1998
25 grudnia, po Mszy Św. w kościele datnowskim Zwiastowania NMP celebro-

wanej przez o. Stanisława, rodacy łamali się opłatkiem w przyklasztornej kuchni, 
składali sobie nawzajem życzenia przy skromnym świątecznym stole. Przy okazji 
pobytu w klasztorze rodacy odwiedzili bibliotekę, wymieniali przeczytane polskie 
książki. 

W Mediolanie 
28.12.1998 – 1.01.1999
28 grudnia – 1 stycznia grupa 

rodaków z  Laudy z  opiekunami 
wzięła udział w  XXI Europej-
skim Spotkaniu Młodych w Me-
diolanie zorganizowanym przez 
ekumeniczną wspólnotę Taize. 
Grupy mieszkały w  gościnnych 
włoskich rodzinach. 

1999

W Kiejdanach 9.04.1999
9 kwietnia w sali starostwa Kiejdan rodacy spotkali się z delegacją z Brodnicy 

pod egidą burmistrza Leona Krysińskiego. W  spotkaniu uczestniczyli również 
samorządowcy z Kiejdan. Omówiono problemy Polaków w rejonie kiejdańskim. 
Brodniczanie zrozumieli, że brak polskich szkół, nabożeństw w  języku polskim, 
rozproszenie rodaków, jak i brak środków nie ułatwia trwania w polskości. Obiecali 
zbierać książki do nauki języka polskiego, zabrać dzieci na kolonie do Polski jeszcze 
tego lata.

W Akademii 11.05.1999 
11 maja Laudańczycy spotkali się w Akademii w mieszkaniu prywatnym prezes or-

ganizacji Ireny Duchowskiej. Na spotkanie przybyli wiceambasador RP na Litwie Paweł 
Cieplak i konsul generalny Mieczysław Jackiewicz oraz fotograf Jerzy Karpowicz z Wilna. 

Przypomniano minione święto 
– Dzień Kostytucji 3 Maja, po-
ruszano problemy rodaków na 
Laudzie. Omawiano warunki 
w  jakich działają rodacy, brak 
siedziby, naukę języka polskie-
go, rozproszenie rodaków, brak 
jakichkolwiek środków na szer-
szą działalność.
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W Połukniu 16.05.1999
6 maja polski zespół „Issa” 

z Kiejdan (kier. muz. Vaclovas Ša-
blevičius, prezes Irena Duchow-
ska), w skadzie: Jovita Sadauskaitė, 
Stanislava Sadauskienė, Akvilė 
Kasevičiūtė, Vaiva Jasudavičiūtė, 
Audronė Kriščiūnaitė, Danuta 
Kriščiūnienė, Eugenia Adamkie-
wicz, Vanda Čekauskienė, Regina 
Gutauskienė, wziął udział w IX Fe-
stiwalu Kultury Polskiej Rejonu Trockiego „Dźwięcz polska pieśni” w  Połukniu. 
W Festiwalu wzięło udział około 20 zespołów.

Majówka 30.05.1999 
30 maja na ziemi datnowskiej odbyła się kolejna majówka. Spotkanie rodaków 

rozpoczęto Mszą Św. w kościele Zwiastowania NMP odprawioną przez proboszcza 
kościoła o. Stanisława, który ewangelię czytał po polsku i po litewsku, kazanie wygło-
sił również w obu językach. Na majówkę zebrali się Polacy z różnych miast i miejsco-
wości, w tym z Wilna, Kowna, Poniewieża, Janowa, Kiejdan, Datnowa i okolic. Przy-
byli: z Wilna – konsul Waldemar Mularczyk, korespondenci „Kuriera wileńskiego” 
Krystyna Adamowicz i  fotograf 
Zbigniew Markowicz; z  Kow-
na – Lidia Praniewicz i  Wodzi-
mierz Chomański; z Szawel Anna 
i  Wiktor Zarzeccy; z  Poniewieża 
– sędziwy Antoni Mejer, którego 
wnuczka Aurelia każdej niedzieli 
dojeżdża do Akademii datnow-
skiej na lekcje języka polskiego, 
odbywające się w mieszkaniu pry-
watnym prezes Ireny Duchow-
skiej. Po Mszy Św. zebrani trady-
cyjnie przejechali na cmentarz do 
Urniaż. Tym razem modlono się 
przy grobach Ciechanowiczów. 
Po modlitwie na cmentarzu ro-
dacy przeszli do sadu przy dwor-
ku cioci Gieni, gdzie czekały już 
ustawione stoły i  ławki. Gospo-
dynie zwinnie zadbały o  strawę. 
Nie zabrakło i tradycyjnego sęka-
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cza. Częstowano się, śpiewano i tańczono przy występach Polskiego Zespołu Pieśni 
Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. muz. Vaclovas Šablevičius) w składzie: Alfreda Stan-
kiewicz, Stanislava Sadauskienė, Danuta Kriščiūnienė, Regina Gutauskienė, Vanda 
Čekauskienė, Eugenia Adamkiewicz, Akvilė Kasevičiūtė, Audronė Kriščiūnaitė, Va-
iva Jasudavičiūtė, pod opieką Ireny Duchowskiej. Do wspólnego śpiewu dołączyły 
Maria Molnikienė, Weronika Borkowska, Vanda Križanauskienė i siostry z Kielery-
szek Zofia Kairienė i Ona Lekavičienė.

Obóz Dialektologiczny 26.06 – 10.07.1999
W Datnowie, pod opieką Polaków Laudańskich, miał miejsce obóz Dialektolo-

giczny studentów II roku polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego pod opieką dr Ha-
liny Karaś i dr Krystyny Rutkowskiej. Obóz dofinansowano ze środków Senatu RP 

przez Fundację „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” (prezes Wiesław 
Turzański). Dzięki gościnności 
o. Stanisława grupa mieszkała 
w klasztorze datnowskim. Studen-
ci spotykali się z  mieszkańcami 
okolic, spisywali ich wspomnie-
nia z  czasów międzywojennych, 
kiedy na tych terenach działało 
Polskie Towarzystwo Kulturalno-
-Oświatowe „Pochodnia”. Nieza-
tarte wspomnienia pozostawiły 
spotkania z  o. Stanisławem, wi-
zyty u  wielopokoleniowej rodzi-
ny Rachlewiczów w  Roszczach, 
Michałowskich pod Datnowem, 
Boguszewiczów w  Urniażach, 
Władysława i Stanisławy Sipowi-
czów w  Misztowtach i  w  innych 
polskich rodzinach. Obozowicze 
odbyli wędrówki po rejonie kiej-
dańskim do Szetejń, Opitołoków 

i Świętobrości; śladami „Potopu” po rejonie radziwiliskim do Wodoktów przez Pocu-
nele, Wołmontowicze, Uszpurwie, Mitruny; po rejonie janowskim do Kulwy i Żejm; 
po rejonie kowieńskim do Wędziagoły i Łop. 

W Brodnicy 07.1999
W końcu lipca siedmioro dzieci ze szkółki języka polskiego z nauczycielką Ali-

cją Vilkelienė przebywało na koloniach w Cichem pod Brodnicą. Na kolonie dzieci 
zostały zaproszone przez władze samorządowe Brodnicy. Po dzieci do Kiejdan był 
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przysłany mały autobus z Brodnicy, który po zakończeniu turnusu odwiózł dzieci 
z powrotem do Kiejdan. Burmistrz miasta Brodnica Leon Krysiński dotrzymał da-
nego słowa i zadbał o wszystko. Dzieci zwiedziły Toruń, Brodnicę i Golub-Dobrzyń.

W Taize 1999
Latem do Taize z Kiejdan jechały trzy grupy. Z Kiejdan kursował autokar, któ-

ry jedną grupę zawoził, z wcześniejszą powracał. Grupy na spotkania Taize przy 
kościele św. Jerzego szykowała Violeta Žiupsnienė. Jedną z grup podczas podróży 
i w klasztorze opiekowała się Irena Duchowska. Po drodze zwiedzono Norymber-
gę, Brukselę i inne ciekawe miejsca.

W Kiejdanach i Urniażach 2.10.1999
2 października na Laudzie gościła grupa posłów na Sejm RP pod egidą Ryszar-

da Jana Ulickiego. Gościom towarzyszył konsul generalny Mieczysław Jackiewicz. 
Z rodakami posłowie spotka-
li się w  Urniażach. Intereso-
wali się życiem rodaków na 
Laudzie. Odwiedzili o. Sta-
nisława w Datnowie. Później 
posłowie spotkali się władza-
mi Samorządu Rejonu Kiej-
dańskiego, zwiedzili Szetejnie 
i Podbrzeż. 

Obchody Święta Niepodległości RP 6-9.11.1999
6 listopada w XVII-wiecznym Ratuszu (dyrektor Mindaugas Podžeckis) w Kiej-

danach odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości RP. Z koncertem wystą-
pił Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. muz. Vaclovas Šablevičius) 
w składzie: Danuta Kriščiūnienė, Regina Gutauskienė, Vanda Čekauskienė, Alina 
Duchowska, Elytė Tunaitytė, Akvilė Kasevičiūtė, Vaiva Jasudavičiūtė, pod opieką 
Ireny Duchowskiej. Uczniowie szkółki języka polskiego czytali wierszyki Eugenii 
Adamkiewicz. Po uroczystym koncercie rodacy biesiadowali przy wspólnym stole 
świątecznym. 

9 listopada Święto Niepodle-
głości RP obchodzono w Datno-
wie. Mszę Św. w  kościele Zwia-
stowania NMP odprawił ks. 
Krzysztof Bojko z parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Legni-
cy, który gościł na Laudzie z gru-
pą harcerzy. Dzięki uprzejmości 
o. Stanisława imprezę zakończyło 
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tradycyjne biesiadowanie w  klasztor-
nej kuchni przy cepelinach. Polaków 
na Laudzie, szczególnie mieszkańców 
Kiejdan, bardzo zasmucił kolejny list 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
tym razem z raptowną zmianą wcze-
śniejszej decyzji o intencji budowy lub 
kupna Domu Kultury Polskiej w Kiej-
danach. Na początku jesieni, z inicja-
tywy Dyrektora Zarządu Krajowego 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Andrzeja Chodkiewicza, w Kiejdanach gościła 
grupa robocza badająca potrzeby rodaków i wstępnie były już przeznaczone środki 
na Dom Polski w Kiejdanach, które cofnięto z powodu stwierdzenia prezesa ZPL 
Ryszarda Maciejkiańca, w imieniu 30-osobowego Zarządu ZPL, że w Kiejdanach 
nie ma Polaków i Dom Polski tam nie jest potrzebny. W skład Zarządu ZPL wcho-
dziła również Irena Duchowska, wiedziała więc, że takiej decyzji Zarząd ZPL nie 
podejmował.

W Warszawie 28.12.1999 – 1.01.2000
28 grudnia – 1 stycznia grupa rodaków z Laudy 

z  opiekunami wzięła udział w  XXII Europejskim 
Spotkaniu Młodych w  Warszawie zorganizowa-
nym przez ekumeniczną wspólnotę Taize. Podróż 
była zorganizowana pociągami, z  przesiadką na 
granicy z powodu różnej szerokości torów kolejo-
wych. Grupy mieszkały w rodzinach.

2000

Spotkanie Opłatkowe 2.01.2000
2 stycznia w Akademii w szkole odbyło się Spotkanie Opłatkowe rodaków. 

Z  programem kolęd wystąpił zespół „Issa” (kier. muz. Vaclovas Šablevičius) 
w składzie: Regina Gutauskienė, Danuta Kriščiūnienė, Vanda Čekauskienė, Regi-

na Senkevičienė, Akvilė Kasevičiūtė, Va-
iva Jasudavičiūtė, Ligita Kondratavičienė, 
Irena Duchowska. Uczniowie szkółki 
języka polskiego czytali wiersze. W  rolę 
św. Mikołaja wcielił się Vytautas Kreivys. 
Staraniem rodaków wszyscy uczniowie 
szkółki języka polskiego otrzymali słod-
kie prezenty. Przy wspólnym świątecz-
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nym stole łamano się opłatkiem, częstowano i biesiadowano. W końcu grudnia 
1999 roku do Kiejdan, do rodzin Stanislavy Sadauskienė z  dziećmi Tadasem 
i Jovitą oraz Leonii Tijūnelienė, której trójka wnuków: Ignas, Gaivilė i Lukas, 
uczyła się języka polskiego, w  roli św. Mikołaja z  prezentami udał się Paweł 
Duchowski. Leonia Tijūnelienė na starsze lata do rodziny córki Alicji przybyła 
z Santoki, przekazała wspomnienia o ks. Janie Naumowiczu z Nowych Święcian 
(brat Stefana Naumowicza – ojca Ireny Duchowskiej), który uczył ją katechi-
zmu. Z kolei mąż Alicji – Rolandas Vilkelis był nauczycielem geografii i wycho-
wawcą Pawła w Akademskiej Szkole Średniej. 

W Kiejdanach 16.02.2000
16 lutego Polacy Laudańscy mieli spotkanie z rodakami z Województwa Kujaw-

sko-Pomorskiego pod egidą marszałka Waldemara Achramowicza z Torunia w sali 
starostwa kiejdańskiego. W  spotkaniu uczestniczył konsul generalny RP w  Wil-
nie Mieczysław Jackiewicz. Na spotkanie przybyli rodacy z Poniewieża i Szawel. 
Dyrektor zamku w Golubiu-Dobrzyniu, kasztelan Zygmunt Kwiatkowski zaprosił 
Alinę Duchowską z grupą samorządową mężczyzn na szkolenia rycerskie do zam-
ku w Golubiu. Polkę obiecał wyszkolić na sędzinę Międzynarodowych Turniejów 
Rycerskich. Podczas wizyty została podpisana umowa o współpracy Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego z Samorządem Rejonu Kiejdańskiego.

W Akademii 1.03.2000
1 marca, w ramach dobroczynnej akcji, bezpłatnie przyjmował i konsultował lekarz, 

znany chirurg dr medycyny Wiktor Zarzecki z Szawel. Potrzebującym wykonywał ul-
trasonografię. Pacjentów przyjmował w sali przedszkola w Akademii datnowskiej. 

W Golubiu-Dobrzyniu 7-16.04.2000
W dniach 7-16 kwietnia grupa mężczyzn z rejonu kiejdańskiego tydzień spędziła 

na ćwiczeniach w Szkole Rycerskiej 
na zamku w  Golubiu-Dobrzyniu 
pod opieką dyrektora zamku kasz-
telana Zygmunta Kwiatkowskiego. 
Rolę tłumacza dla grupy litewskiej 
pełniła Alina Duchowska, która 
przeszła szkolenia sędziowskie 
turniejów rycerskich i 16 kwietnia, 
z  rąk Prezydenta Międzynarodo-
wego Porozumienia Rycerskiego, 
Dowódcy Szkoły Rycerskiej mgr. 
Zygmunta Kwiatkowskiego, w obec-
ności Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowi-
cza, otrzymała glejt Sędziny Międzynarodowych Turniejów Rycerskich. 
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W Drohiczynie 1-3.05.2000
W dniach 1–3 maja grupa rodaków z Aka-

demii datnowskiej wzięła udział w Kongresie 
Kultury Regionalnej w  Drohiczynie. Gości 
witał biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz, któ-
remu o. Stanisław jest wdzięczny za wspar-
cie remontu kościoła w  Datnowie. Referat 
na temat obecnej sytuacji Polaków na Lau-
dzie i Żmudzi, z prezentacją zdjęć i filmu, 
wygłosiła Irena Duchowska.

W Wilnie 7.05.2000
7 maja zespół „Issa” (kier. muz. Vaclova Šablevičius) w  składzie: Regina 

Gutauskienė, Vanda Čekauskienė, Birutė Vapšienė, Regina Sinkevičienė, Ligita 
Kandratavičienė, Elytė Tunaitytė, Irena Duchowska uczestniczył w VII Festiwalu 
Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń 
znad Wilii”, zorganizowanym przez 
prezes Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. Stanisława Moniusz-
ki Apolonię Skakowską. Jury: Cze-
sław Kujawski (Elbląg), Ryszard 
Soroko (Mragowo), Jarosław Cie-
chanowicz i Alicja Dacewicz (Wil-
no). W  drodze powrotnej grupa 
zwiedziła Park Europy z  wieloma 
rzeźbami pod gołym niebem.

W Szetejniach 9.05.2000
9 maja w Szetejniach odbyło się spotkanie rodaków, poświęcone uroczystym ob-

chodom Dnia Konstytucji 3 Maja. Jednocześnie miało miejsce spotkanie poetyc-
kie. Gościli literaci imprezy 7-11 maja VII „Maj nad Wilią” z wielu krajów, z Ro-
mualdem Mieczkowskim na czele. Z zagranicy przybyli: Alicja Rybałko (Niemcy), 

Michał Bukowski (Austria), Michał 
Wołosiewicz (Białoruś), Romuald 
Karaś, Bohdan Urbankowski, Jacek 
Lubart-Krzysica, Waldemar Mi-
chalski, Józefa Drozdowska, Eryk 
Habowski, Janusz Głuszak i  An-
drzej Radecki (Polska). Imprezę 
swym pobytem zaszczycili konsul 
generalny RP w  Wilnie Mieczy-
sław Jackiewicz i  mer Samorządu 
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Rejonu Kiejdańskiego Viktoras Muntianas. O pobyt gości w rejonie kiejdańskim 
troszczyli się rodacy z Ireną Duchowską na czele. Wystąpił zespół „Issa” (kier. muz. 
Vaclovas Šablevičius) w składzie: Violeta Sereikienė, Regina Gutauskienė, Danuta 
Kriščiūnienė, Vanda Čekauskienė, Regina Senkevičienė, Akvilė Kasevičiūtė, Vaiva 
Jasudavičiūtė, Elytė Tunaitytė, Irena Duchowska, Rūta Mikalauskaitė (skrzypce). 
Goście zwiedzili Kiejdany, Pojeśle, Akademię, Datnów. Spotkali się z o. Stanisła-
wem. Gościli w Naukowo-Badawczym Instytucie Rolnictwa, w którym literatów 
tańcem „Kepurinė” powitał zespół „Austėja” (kier. Regina Matulienė), gości przyj-
mował dyrektor Instytutu Zenonas Dabkevičius.

W Datnowie 13.05.2000
13 maja w  Datnowie odbyło się spotkanie rodaków. Nabożeństwo celebrował 

o. Stanisław. Po zebraniu rodaków, przed zjazdem ZPL, w datnowskim Domu Kul-
tury gościnnie wystąpił kowieński ZPiT „Kotwica” (kier. Alina Pacowska) i kiej-
dańska „Issa” (kier. muz. Vaclovas Šablevičius). Po koncercie odbyło się spotkanie 
przy świątecznym stole. Tego dnia zebranym radość spotkania przyćmiła śmierć 
tutejszego Polaka – Witolda Puhalskiego, więc była też chwila ciszy, złożenie kwia-
tów u grobu Zmarłego.

Majówka 26.05.2000
26 maja w Datnowie odbyła się majówka – spotkanie z rodakami z Ełku pod egi-

dą prezes Towarzystwa Miłośników Grodna i Wilna Haliny Orzechowskiej. Mszę 
Św. odprawił proboszcz parafii 
Wniebowzięcia NMP w Turgielach 
ks. Józef Aszkiełowicz, podaro-
wał Laudańczykom modlitewniki 
i śpiewniki. Przywiózł też rodakom 
figurkę podróżującej po domach 
Matki Boskiej. Po Mszy Św. w  ję-
zyku polskim i wycieczce biesiado-
wano przy ognisku na terytorium 
klasztoru nad Datnówką. Przed 
gośćmi wystąpił zespół „Issa” (kier. 
muz. Vaclovas Šablevičius) w skła-
dzie: Rūta Lukoševičiūtė (skrzyp-
ce), Regina Gutauskienė, Regina 
Senkevičienė, Genutė Gutauskienė, 
Violeta Sereikienė, Irena Duchow-
ska, Vanda Čekauskienė, Danuta 
Kriščiūnienė.
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W Danii i Niemczech 28.05 – 3.06.2000
Depertament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL dla nauczycieli szkółek 

niedzielnych zorganizował wycieczkę do szkół mniejszościowych w  Danii i  Niem-
czech. Opiekunem grupy był zastępca dyrektora Departamentu Stanisław Widtmann. 
Do udziału w wycieczce z Laudy została zaproszona Irena Duchowska. Celem wyjazdu 
było zapoznanie się z działalnością szkół niemieckich w Danii i duńskich w Niemczech. 
Grupa zwiedziła również stolicę Danii Kopenhagę. W  Danii goszczono w  szkołach 
w Elbeaku i Tinglevie, a w drodze powrotnej w duńskiej szkole w Szlezwiku-Holsztynie.

W Kiejdanach 10-11.06.2000
W dniach 10-11 czerwca w Kiejdanach w imprezie „Mosty przyjaźni 2000” na 

zaproszenie mera Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Viktora Muntiana, aktywnie 
uczestniczyli Paweł, Alina, Kazimierz i Irena Duchowscy, którzy w roli tłumaczy 
pomagali w przyjęciu delegacji z Torunia i Brodnicy.

W Golubiu-Dobrzyniu 07.2000
W  lipcu grupa rycerzy kiejdańskich, na zaproszenie 

kasztelana zamku w Golubiu-Dobrzyniu Zygmunta Kwiat-
kowskiego, uczestniczyła w XXIV Międzynarodowym Tur-
nieju Rycerskim. W szeroko rozsławionym w świecie tur-
nieju brały udział liczne zastępy z różnych krajów Europy. 
Dla drużyny litewskiej z  Kiejdan był to pierwszy turniej. 
Jedną z sędziów podczas turnieju była Laudanka Alina Du-
chowska.

W Taize 08.2000
W sierpniu grupa Polaków z Akademii datnowskiej z przyjaciółmi tydzień spę-

dziła w Taize z grupą kiejdańską, pod opieką Ireny Duchowskiej. Część uczestni-
ków pielgrzymki mieszkała we własnych namiotach. Po raz kolejny czas wolny na 
zwiedzanie grupa miała w Paryżu i Pradze.

W Szczecinie 09.2000
15 września w  Ośrodku 

Kształcenia Otwartego Zachod-
niopomorskiego Centrum Edu-
kacyjnego im. prof. Henryka Mie-
rzejewskiego w  Szczecinie grupa 
Laudańczyków z  Ireną Duchow-
ską ukończyła tygodniowy kurs 
komputerowy z  zakresu obsługi 
sieci Internet i arkusza kalkulacyj-
nego Excel, tworzenia i  zamiesz-
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czania stron www, poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. Ciekawie zajęcia pro-
wadziła Danuta Chrobrowska. Grupą Kowieńczyków i Laudańczyków w Szczecinie 
troskliwie opiekowała się Krystyna Legiecka. O dojazd zadbali kowieńczycy. Grupa 
po drodze zwiedzała Berlin i Poczdam.

W Uppsali 2-5.11.2000
W  dniach 2-5 listopada 

w  szwedzkiej Uppsali odbyło 
się spotkanie ekumeniczne Ta-
ize regionu krajów północnych. 
W  spotkaniu uczestniczyła ro-
dzina Duchowskich. Zwiedzili 
Sztokholm. Na spotkanie przy-
był brat Rob z  Francji. W  Up-
psali mieszka około 2 tys. Po-
laków. Uczestników spotykano 
przy kościele św. Wawrzyńca (St Lars). Grupa z  Litwy trafiła do gościnnej rodziny 
rodaków z Warszawy Hanny i Romualda Frydrychów, którzy musieli opuścić Polskę 
w trudnych czasach stanu wojennego, wybrali Szwecję, by bliżej było wracać do Polski.

Obchody Święta Niepodległości RP 11.2000
11 listopada, w Dniu Niepodległości Polski, w siedzibie Ambasady RP odbyło 

się wręczanie odznaczeń państwowych RP dla grona społeczności polskiej za za-
sługi w krzewieniu oświaty i kultury polskiej na Litwie. Odznaczenia wręczał charge 
d’affaires Paweł Cieplak. Krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi RP uhonorowano: 
dyrektora szkoły w Mickunach Ber-
narda Awłosewicza, wieloletniego 
dziekana polonistyki WUP Włodzi-
mierza Czeczotę, wicemera rejonu 
solecznickiego Zdzisława Palewicza, 
emerytowanego wykładowcę chemii 
na Politechnice Kowieńskiej Ewalda 
Pacowskiego. Złote Krzyże Zasługi 
RP otrzymali: kierownik wydziału 
oświaty rejonu solecznickiego An-
toni Jankowski, wieloletnia wykła-
dowczyni polonistyki WUP Maria Niedźwiedzka, st. specjalista do spraw naucza-
nia języka polskiego w  Ministerstwie Oświaty RL Barbara Kosinskienė. Srebrne 
Krzyże Zasługi RP otrzymali: nauczycielka języka polskiego gimnazjum Adama 
Mickiewicza Ludmiła Siekacka, wicemer rejonu święciańskiego Anna Jurkiewicz, 
pradziekan slawistyki WUP Romuald Naruniec, poeta Henryk Mażul i Irena Du-
chowska. 
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12 listopada Polacy Laudańscy uroczyście świętowali Dzień Niepodległości Pol-
ski w  Domu Kultury w  Datnowie. Przed zebranymi wystąpił zespół „Issa” (kier. 
muz. Vaclovas Šablevičius). Uczniowie szkółki czytali okolicznościowe wiersze. Na 
zakończenie imprezy rodacy spotkali się przy świątecznym stole.

Spotkanie Opłatkowe 19.12.2000
19 grudnia w  szkole w  Akademii odbyło się Spotkanie Opłatkowe rodaków. 

Z  programem kolęd wystąpił zespół „Issa” (kier. muz. Vaclovas Šablevičius). 
Uczniowie Szkółki języka pol-
skiego przedstawili wierszowany 
program. O  prezenty dla dzieci 
zadbali: Konsulat Generalny RP 
w Wilnie i Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska”. Podczas zebrania Po-
laków z Kiejdan i okolic postano-
wiono zarejestrować samodzielną 
organizację – Stowarzyszenie Po-
laków Kiejdan. Na prezesa Stowa-

rzyszenia jednogłośnie wybrano Irenę Duchowską. 21 grudnia, w gmachu Samo-
rządu Rejonu Kiejdańskiego, Stowarzyszenie Polaków Kiejdan zaresjestrowała st. 
specjalista Zita Rima Vozgirdienė.

W Barcelonie 28.12.2000 – 1.01.2001
Od 28 grudnia do 1 stycznia 2001 grupa z Kiejdan uczestniczyła w XXIII Eu-

ropejskim Spotkaniu Młodych w Barcelonie. Do spotkania grupa szykowana była 
w parafii św. Józefa w Kiejdanach. Pielgrzymkową podróż organizowała i autokar 
z  Kiejdan do Barcelony pilotowała Irena Duchowska. W  trakcie podróży grupa 
zwiedziła Genewę, Lozannę, Berno, Zurych, Drezno. Podczas pobytu w Barcelonie 
grupa kiejdańska mieszkała u rodzin Katalończyków.

2001

W Wilnie 22.04.2001
22 kwietnia zespół „Issa” (kier. muz. 

Vaclovas Šablevičius) uczestniczył w VIII 
Festiwalu Kultury polskiej na Litwie „Pieśń 
znad Wilii” zorganizowanym przez Cen-
trum Kultury Polskiej na Litwie im. 
Stanisława Moniuszki z  prezes Apolo-
nią Skakowską. Zespół wystąpił w skła-
dzie: Birutė Vapšienė (gitara), Regina 
Gutauskienė, Violeta Sereikienė, Elytė 
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Tunaitytė, Vanda Čekauskienė, Ligita Kandratavičienė, Re-
gina Senkevičienė, Danuta Kriščiūnienė, Nijolė Borisenko, 
Irena Duchowska. Jury: Czesław Kujawski (Elbląg), Ry-
szard Soroko (Mrągowo), Jarosław Ciechanowicz i  Alicja 
Dacewicz (Wilno). 

W Akademii 05.2001
Na początku maja w sali Naukowo-Badawczego Instytutu Rolnictwa świętowa-

no Dzień Konstytucji 3-Maja. Wystąpił zespół „Issa” (kier. muz. Vaclovas Šablevi-
čius) w  skadzie: Irena Duchowska, Genutė Gutauskienė, Elytė Tunaitytė, Regina 
Senkevičienė, Danuta Kriščiūnienė, Vanda Čekauskienė, Regina Gutauskienė, Vio-
leta Sereikienė. Pomoc humanitarną dla rodaków na Laudzie i Żmudzi przywieźli 
Polacy z Uppsali w Szwecji Hanna i Romuald Frydrych oraz Alicja Klepczyńska. 
Z Laudańczykami poznali się w Uppsali w ubiegłym roku podczas ekumenicznego 
spotkania Taize regionu krajów północnych. Goście spotkali się z rodakami, wy-
słuchali koncertu zespołu „Issa”, gościli w rodzinach Ireny i Ottona Paszkiewiczów 
w  Kujanach, u  Duchowskich w  Akademii, u  Reginy Gutauskienė w  Kiejdanach, 
odwiedzili o. Stanisława w Datnowie, zwiedzili miejsca związane z Czesławem Mi-
łoszem i Wilno.

W Kiejdanach 06.2001
W czerwcu, dzięki współpracy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z Samo-

rządem Rejonu Kiejdańskiego, I Turniej Rycerski, z udziałem drużyn z Golubia-
-Dobrzynia i Kiejdan, odbył się w Kiejdanach. Zwyciężyła bardziej doświadczona 
drużyna z  Golubia-Dobrzynia. Podczas turnieju w  Kiejdanach sędziowała Alina 
Duchowska.

W Podborzu 23-24.06.2001
W  dniach 23-24 czerwca gupa mło-

dzieży z okolic Datnowa z nauczycielką 
Ireną Duchowską uczestniczyła w  Zlo-
cie Turystycznym Polaków w  Podborzu 
w rejonie solecznickim. Drużyna z Lau-
dy zaciekle walczyła we wszystkich orga-
nizowanych zawodach i chociaż z braku 
doświadczenia laurów zdobyć się nie udało, mimo zmęczenia, wszyscy wrócili do 
domów zadowoleni i pełni wrażeń.

W Taize 07.2001 
Latem grupa rodaków z Laudy uczestniczyła w kolejnej pielgrzymce do Taize. 

W jednym autokarze mieściły się dwie grupy: kiejdańska i uciańska. Organizatorką 
i opiekunką grupy z Kiejdan była Irena Duchowska. Wspólną podróż organizował 
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Rytis Gaulė z  Uciany. Trasa podróży prowadziła przez Norynbergę, Lichtenszte-
in, największy wodospad w  Europie na Renie w  pobliżu Szafuzy (Schaffhausen) 
w miejscowości Neuhausen, stare miasteczka Francji i inne ciekawe miejsca. 

W Golubiu-Dobrzyniu 07.2001
W  lipcu grupa rycerzy kiejdań-

skich z  Polakami, na zaproszenie 
kasztelana zamku w  Golubiu-Do-
brzyniu Zygmunta Kwiatkowskie-
go, uczestniczyła w  XXV Turnieju 
Rycerskim. W turnieju brały udział 
liczne zastępy z Włoch, Ukrainy, Li-
twy i Polski. Dla drużyny litewskiej 
z  Kiejdan był to już trzeci turniej. 
Ćwierć wieku mury zamku Anny 
Wazówny w  Golubiu-Dobrzyniu goszczą rycerzy, w  turniejowych potyczkach 
prezentujących przywiązanie do tradycji, wolę walki, wysoki kunszt i  umiejęt-

no ści jeździeckie. Golubskie turnieje 
rozsławiły niewielkie miasteczko nad 
Drwęcą w kraju i  za granicą. Tradycje 
turniejów rycerskich sięgają VIII wie-
ku, przez dwa wieki były to walki na 
śmierć i  życie, aż wprowadzono ścisłe 
reguły. Do Polski zwyczaje turniejo-
we przybyły wraz z  prawem magde-
burskim. Regulamin opracowany na 
zamku golubskim nawiązuje do zasad 
opracowanych z  okazji wesela pod-
kanclerzego wielkiego koronnego Jana 
Zamoyskiego z  księżniczką Krystyną 
Radziwiłłówną w  roku 1578 w  Bia-
łej Radziwiłłowskiej (dziś Podlaskiej). 
Oprócz turnieju rycerskiego widzom 
bardzo się spodobał szturm na zamek, 
pojedynek Wołodyjowskiego z  Bohu-
nem, pokazy jazdy kaskaderskiej Koza-
ków z Zaporoża, pokazy jazdy ułańskiej 
Szwadronu Kawalerii RP, walki rycerzy 

pieszych, nocne zabawy plebejskie na dziedzińcu. Szczególnie smakował gościom 
pieczony wieczorem na ognisku prosiak w podwórzu zamkowym.
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W Datnowie 25.07.2001
25 lipca w  Datnowie gościli ro-

dacy z  Łomży pod egidą Wiesła-
wa Konopki. Spotkanie z  Polakami 
odbyło się w  murach klasztornych 
nad Datnówką przy ognisku. O  ży-
ciu i  aktualiach rodaków na Laudzie 
opowiedziała Irena Duchowska. Dla 
gości wystąpił zespół „Issa” (kier. muz. 
Vaclovas Šablevičius) w składzie: Rūta 
Lukoševičiūtė (skrzypce), Birutė Vapšienė, Violeta Sereikienė, Regina Gutauskienė, 
Danuta Kriščiūnienė, Vanda Čekauskienė, Regina Senkevičienė, Elytė Tunaitytė, 
Nijolė Borisenko, Ligita Kandratavičienė, Irena Duchowska i Virginija Lukoševičienė 
z Michałowskich. 

W Akademii 26.07.2001
26 lipca na spotkanie z  Laudańczykami przybył Ambasador RP Jerzy Bahr. 

Gości witano w gmachu Akademskiej Szkoły Średniej. W spotkaniu udział wzięli 
Polacy z  Poniewieża z  prezesem 
Antonim Mejerem, rodzina Za-
rzeckich z Szawel, rodacy z Kiej-
dan, Datnowa, Akademii i innych 
pobliskich miejscowości. W spo-
tkaniu uczestniczył konsul ge-
neralny Mieczysław Jackiewicz, 
przedstawiciel Samorządu Rejo-
nu Kiejdańskiego Vytautas Da-
bužinskas, dyrektor szkoły Romualdas Lengvinas. Irena Duchowska opowiedziała 
o działalności obu polskich organizacji. Wystąpił zespół „Issa” w składzie: Regina 
Gutauskienė, Violeta Sereikienė, Ligita Kandratavičienė, Birutė Vapšienė, Vanda 
Čekauskienė, Regina Sinkevičienė, Irena Duchowska. Po spotkaniu z  rodakami, 
ambasador odwiedził o. Stanisława w Datnowie. 

W Datnowie 30.07.2001
30 lipca w Datnowie przyjmowano grupę rodaków z Łodzi z prezesem Towarzy-

stwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Władysławem Korowajczykiem. Rodacy 
przekazali pomoc dla szkółki języka polskiego. W murach klasztornych, z Datnów-
ką w tle, wystąpił zespół „Issa” w składzie: Nijolė Borisenko, Elytė Tunaitytė, Danu-
ta Kriščiūnienė, Regina Senkevičienė, Ligita Kandratavičienė, Vanda Čekauskienė, 
Regina Gutauskienė, Violeta Sereikienė, Irena Duchowska. Zespołowi przygrywała 
kapela: Vaclovas Šablevičius (kier. muz., akordeon), Rūta Lukoševičiūtė (skrzypce), 
Birutė Vapšienė (gitara). 
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W Węgorzewie 3-5.08.2001
W dniach 3-5 sierpnia zespół „Issa” gościł w Węgo-

rzewie, na zaproszenie Dyrektor Muzeum Kultury Lu-
dowej Barbary Grąziewicz-Chludzińskiej i  prezes 
Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Zofii Ry-
charskiej. Zespół w składzie: Regina Gutauskienė, 
Violeta Sereikienė, Vanda Čekauskienė, Ligi-
ta Kandratavičienė, Regina Senkevičienė, Birutė 
Vapšienė, Danuta Kriščiūnienė, Nijolė Borisenko, Ire-
na Duchowska, Rūta Lukoševičiūtė (skrzypce) i Virgi-

nija Lukoševičienė (akordeon) 
wystąpił na XXIV Międzyna-
rodowym Jarmarku Folkloru. 
Członkowie zespołu uczest-
niczyli we Mszy Św., wzięli 
udział w korowodzie, zwiedzili 
Węgorzewo i Świętą Lipkę.

W Datnowie 7.08.2001
7 sierpnia w  Datnowie gościnnie koncertował Akademicki Chór Politechni-

ki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją Marty Stos. Z kolei przed gośćmi wystą-
pił zespół „Issa”, o życiu rodaków na Laudzie opowiedziała Irena Duchowska. Po 
koncercie rodacy tradycyjnie gości częstowali cepelinami. Chór „Cantata” powstał 
w  roku 1990. Zespół ma w  repertuarze utwory muzyki religijnej i  świeckiej, od 

renesansu po czasy współczesne; 
w tym m.in. pieśni ludowe, patrio-
tyczne, cerkiewne, Negro Spirituals 
oraz utwory muzyki rozrywkowej. 
Chór uczestniczył w  wielu Festi-
walach i  Przeglądach Akademic-
kich – w Polsce i za granicą. Wśród 
sukcesów ma na swoim koncie: III 
miejsce w  XI Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej 

w Hajnówce (1993); I miejsce Grand Prix oraz nagrodę MON na festiwalu Pieśni 
o Morzu w Wejherowie (1994), I miejsce w konkursie kolęd w Myślenicach (1993), 
II miejsce w tym samym konkursie w Myślenicach (1996). Jest również laureatem 
Złotego Pasma i Srebrnego na organizowanym Małopolskim Przeglądzie Chórów 
(2000-2001). Chór koncertował w Finlandii, Czechosłowacji, Niemczech, na Wę-
grzech i w Austrii, we Francji, na Litwie, na Białorusi i w Rosji.
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W Kiejdanach 7-8.09.2001
W  dniach 7-8 września w  Kiejdanach odbyły się Targi Handlowe, w  których 

w roli tłumaczy aktywnie uczestniczyli miejscowi Polacy. Na ich barki spadło rów-
nież tłumaczenie konferencji „Kiejdany w świecie biznesu” w wersji litewsko-pol-
skiej. Studentka Alina Duchowska z Akademii tłumaczyła również konferencję na 
język angielski, w toku konferencji otrzymała propozycję pracy w roli korespon-
denta-tłumacza w Dziale Handlowym Ambasady RP w Wilnie, chociaż nigdy nie 
miała możliwości uczyć się w polskiej szkole.

W Daukszach 11-12.08.2001
W dniach 11-12 sierpnia Laudańczycy uczestniczyli w Zlocie turystycznym AWPL 

nad jeziorem Dauksze. Mieszkali w namiotach. Aktywnie uczestniczyli w różnych 
zawodach organizowanych przez aktywistów. Irenie Duchowskiej w zawodach sza-
chowych udało się pokonać wszystkich mężczyzn i zdobyć pierwsze miejsce.

W Kiejdanach 16.10.2001
16 październia w  bibliotece w  Janu-

szowskiej w Kiejdanach odbyło się spotka-
nie „Podaj rekę”, podczas którego wystąpił 
zespół „Issa” (kier. muz. Vaclovas Šablevi-
čius), na gitarze grała i śpiewała piosenki 
z własnymi tekstami Birutė Vapšienė, swo-
je wierszyki czytała Eugenia Adamkiewicz z Urniaż. Z dyrektorką biblioteki Birutė 
Ruzgienė ustalono, że przyjmie do biblioteki książki polskie, ponieważ o. Stanisław 
planuje opuścić Datnów, gdzie ostatnio mieściła się polska biblioteka.

Obchody Święta Niepodległości RP 17.11.2001
17 listopada w  Datnowie 

świętowano Dzień Niepod-
ległości RP. W  chłodnym 
Domu Kultury odbył się kon-
cert ZPiT „Kotwica” pod kier. 
Aliny Pacowskiej z  Kowna. 
Zapoznać się z  życiem roda-
ków na Laudzie przyjechał 

wicedyrektor Domu Kultury Polskiej Marek Pakuła z małżonką i fotograf Broni-
sława Kondratowicz. Podczas herbatki do wspólnego śpiewu dołączyła kiejdańska 
„Issa”.

Spotkanie Opłatkowe 21.12.2001
21 grudnia w Akademii, w starym gmachu szkoły przy drodze, odbyło się Spo-

tkanie Opłatkowe rodaków. Z programem kolęd wystąpił zespół „Issa” (kier. muz. 
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Vaclovas Šablevičius). Uczniowie szkółki języka polskiego przedstawili program 
świąteczny. W roli świętego Mikołaja wystąpiła założycielka i nauczycielka szkółki 
Irena Duchowska. O prezenty dla dzieci zadbali: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, 
Karol Chodoba ze Stowarzyszenia „Kresy” z Krakowa oraz prezes Oddziału ZPL 
rejonu wileńskiego Waldemar Tomaszewski.

W Budapeszcie 28.12.2001 – 1.01.2002
W dniach 28 grudnia – 1 stycznia 2002 roku, połączona grupa z Uciany i Kiejdan, 

pod opieką Rytisa Gaulė i Ireny Duchowskiej, uczestniczyła w XXIV Europejskim 
Spotkaniu Młodych w Budapeszcie. W trakcie podróży grupa zwiedziła Bratysławę.

2002

Vaclovas Šablevičius (25.09.1923 – 12.01.2002)
12 stycznia tragicznie zginął maestro Vaclovas Šablevičius napadnięty przez 

czwórkę chuliganów na starówce Kiejdan. Śmierć spotkała go niespodziewanie 
obok murów szkoły muzycznej, z okrutnej ręki bezmyślnych młodych. Wydarzenie 
to pogrążyło w smutku wszystkich, którzy Go znali. Odszedł wspaniały Człowiek, 
uzdolniony muzycznie znany na całej Litwie kompozytor, zawsze skromny, cichy, 
życzliwy do ludzi. Nieodżałowaną stratę ponieśli bliscy, przyjaciele, polski zespół 
„Issa”. Vaclovas po wojnie wstąpił na Politechnikę kowieńską, ale później zmienił 
kierunek na Konserwatorium. Studiując dorabiał grając w kawiarniach obok prof. 
Sauliusa Sondeckisa, kompozytora Vytautasa Klovy i innych. Miałby mniej proble-
mów, gdyby był obojętny na cudzy ból i potrafił milczeć, widząc na rynku zabitych, 
do których nawet matki bały się podejść. I otrzymał „skierowanie” na Sybir na 10 
lat. Wrócił po siedmiu latach. Był jednym z inicjatorów otwarcia szkoły muzycz-
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nej w  Kiejdanach. Jego piosenki szybko stały się popularne na całej Litwie. Ale 
cień Sybiru nadal Go prześladował. Jego powszechnie znana i  lubiana piosenka 
„Ramunėlė” została wycofana z koncertu życzeń. Spotykało Go wiele przykrości 
ze strony władz sowieckich. Dopiero w 1996 roku został doceniony w miejscu za-
mieszkania, stał się laureatem Premii Kultury Kraju Kiejdańskiego. Jego pierwszym 
domem zawsze była szkoła muzyczna. Od 1998 roku pracował z zespołem „Issa”. 
Zostaną nam Jego melodie i pamięć o wielkim duchem, serdecznym Człowieku. 
Cześć Jego pamięci!

W Wilnie 14.04.2002
14 kwietnia zespół „Issa” pod nowym 

kierownictwem muzycznym Albinasa Gali-
naitisa w składzie: Onutė Didžiūlienė, Vio-
leta Sereikienė, Regina Gutauskienė, Vanda 
Čekauskienė, Ligita Kandratavičienė, Re-
gina Senkevičienė, Birutė Vapšienė, Teresė 
Jaškūnienė, Nijolė Borisenko, Irena Du-
chowska, wystąpił na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas IX Festiwa-
lu Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”, zorganizowanym przez Centrum 
Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki z prezes Apolonią Skakowską.

W Kiejdanach 3.05.2002
3 maja w  IV Szkole Średniej w  Kiejdanach rodacy świętowali Dzień Konsty-

tucji 3 Maja. Ze specjalnie przygotowanym programem świątecznym wystąpił 
zespół „Issa” (kier. muz. Albinas Galinaitis) w  składzie: Teresė Jaškūnienė, Vio-
leta Sereikienė, Nijolė Borisenko, Vanda Čekauskienė, Birutė Vapšienė, Regina 
Gutauskienė, Onutė Didžiulienė, Regina Sinkevičienė, Ligita Kondratavičienė, Ire-
na Duchowska. Przed koncertem miało miejsce spotkanie z cyklu „Znani, ale nie-
znajomi” według projektu Muzeum Krajoznawczego. Na imprezę przybyli Polacy 
Laudańscy, dyrektor DKP w Wilnie Artur Ludkowski, goście z Wrocławia i miesz-
kańcy miasta. 

Maj nad Wilią 12-16.05.2002
W dniach 12-16 maja, w IX Międzynarodowych Spotkaniach Poetyckich „Maj nad 

Wilią”, z wieloma literatami również wzięła udział Irena Duchowska. Imprezę trady-
cyjnie organizuje Polska Galeria Artystyczna z Romualdem Mieczkowskim na czele.

Majówka 25.05.2002
25 maja w  murach klasztornych nad rzeką Datnówką w  Datnowie odbyła się 

kolejna majówka. Podczas majówki swój dorobek zaprezentował zespół „Issa”. 
W majówce już po raz drugi aktywnie uczestniczyła grupa rodaków z Ełku pod 
opieką prezes Towarzystwa Miłośników Grodna i  Wilna Haliny Orzechowskiej. 
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Przy ognisku częstowano się cepelinami, śpiewano i tańczono. Goście odwiedzili 
o. Stanisława, który powrócił do Podbrzeża. Zwiedzili Kiejdany, Bejsagołę, Akade-
mię. Po wizycie w Wilnie planowali udział w XIV Festiwalu Kultury Polskiej Ziemi 
Wileńskiej „Kwiaty Polskie”.

W Niemenczynie 26.05.2002
26 maja na zaproszenie Jana Mincewicza 

zespół „Issa” (kier. muz. Albinas Galina-
itis) w składzie: Onutė Didžiulienė, Regina 
Gutauskienė, Vanda Čekauskienė, Ligi-
ta Kondratavičienė, Regina Sinkevičienė, 
Birutė Vapšienė, Danutė Kriščiūnienė, 
Teresė Jaškūnienė, Nijolė Borisenko, 
Audronė Kriščiūnaitė, Irena Duchowska – wziął udział w XIV Festiwalu Kultury 
Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty Polskie”.

W Kiejdanach 30.05.2002
30 maja Laudańczycy uczestniczyli w kolejnej imprezie. W cyklu spotkań poetyc-

kich „Skrisk mintie, aukso sparnais” (Leć myśli, złotyskrzydła) odbyło się spotkanie 
z  wierszami Ireny Duchowskiej. 
Głównym organizatorem impre-
zy była Biblioteka im. M. Dauk-
szy z dyrektorką Birutė Ruzgienė. 
Podczas spotkania wystąpił zespół 
„Issa” (kier. muz. Albinas Galina-
itis) w składzie: Violeta Sereikienė, 
Regina Gutauskienė, Vanda 
Čekauskienė, Onutė Didžiūlienė, 
Ligita Kandratavičienė, Regina 

Senkevičienė, Birutė Vapšienė, Nijolė Borisenko, Teresė Jaškūnienė, Irena Duchow-
ska. Birutė śpiewała solowo piosenki przygrywając sobie na gitarze. Wiersze recy-
towali uczniowie Ireny i  pracownica biblioteki Renata Mikalauskienė. Najwięcej 
oklasków za wspaniałą recytację zdobyli Karolis Smulskis i Irma Vičytė.

W Golubiu-Dobrzyniu 5-7.07.2002
W dniach 5-7 lipca w Golubiu-Dobrzyniu 

odbył się XXVI Międzynarodowy Turniej 
Rycerski, w którym na zaproszenie kasztela-
na zamku w Golubiu-Dobrzyniu Zygmunta 
Kwiatkowskiego, udział wzięli również Lau-
dańczycy. W  rozsławionym turnieju brały 
udział liczne zastępy rycerzy i gości z wielu 
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krajów. Po raz kolejny w loży 
sędziowskiej zasiadła Alina 
Duchowska. Szczególnie wi-
dzom wezbrały emocje pod-
czas pokazów niebezpiecznej 
jazdy kaskaderskiej. W czasie 
nocnych zabaw plebejskich 
na dziedzińcu zamkowym 
pieczono prosiaka, który 
smakował zaproszonym na 
poczęstunek wyśmienicie. 

W Daukszach 20-21.07.2002
W dniach 20-21 lipca na zaproszenie Waldemara Tomaszewskiego Laudańczycy 

uczestniczyli w II Zlocie turystycznym AWPL nad jeziorem Daniłowskim (Dauk-
sze) w gminie sużańskiej rejonu wileńskiego. Pawłowi Duchowskiemu w turnie-
ju szachowym udało się pokonać wszystkich uczestników zawodów szachowych 
i zdobyć zaszczytne pierwsze miejsce. 

W Więcborku 07.2002
W lipcu dzieci ze Szkółki Języka Polskiego na Laudzie pod opieką nauczyciel-

ki Ludmiły Kreivienė odpoczywały na koloniach w Więcborku. Ciekawe były wy-
cieczki po Więcborku i okolicach, Gdańsku i Gdyni, zwiedzanie okrętu wojskowe-
go. Dzieciom bardzo się spodobało Muzeum Morskie, wypad do cyrku. Inne grupy 
odpoczywały w Popowie i Jastrzębiej Górze. Organizatorzy kolonii: Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Konsulat Generalny RP w Wilnie, Macierz Szkolna.

W Taize 2002
Latem połączona grupa z Kiejdan i Uciany uczestni-

czyła w  kolejnej pielgrzymce do Taize we Francji. Do 
tygodniowego pobytu w  Taize grupę szykowała Irena 
Duchowska przy kościele św. Józefa w Kiejdanach. Gru-
pą z  Kiejdan podczas podróży i  pobytu w  klasztorze 
opiekowała się Alina Duchowska. Podróż organizował 
i autokar do Taize pilotował Rytis Gaulė z Uciany.

Obchody Święta Niepodległości RP 10.11.2002
10 listopada w  Kiejdanach uroczyście obchodzono 

Święto Niepodległości Polski. Od kilku lat już stało się tradycją Dzień Niepodle-
głości świętować z rodakami z Kowna. Tego roku po raz kolejny z Kowna przy-
był ZPiT „Kotwica” pod troskliwą opieką Aliny Pacowskiej, chórmistrzyni Ingi 
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Poškutė, choreograf Krystyny Raišytė. Koncert „Kotwicy” odbył się w kiejdańskim 
Centrum Kultury. Na scenie widniały flagi obojga narodów. Na imprezę przybyli: 
wicemer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Algimantas Dagys, redaktor „Naszej 
Gazety” Czesława Paczkowska z Wilna, dyrektor Akademskiej Szkoły Średniej Liu-
das Tauginas, prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszka Abramowicz, prezes 
Koła ZPL w  Poniewieżu Antoni Mejer, nowy kierownik zespołu „Issa” Zenonas 
Bernadišius i  inni. Odczytano świąteczne pozdrowienia od zastępcy dyrektora 
Departamentu Mniejszości Narodowych RL Stanisława Widtmanna, prezesa ZPL 
Michała Mackiewicza. Uroczystość zakończył poczęstunek, podczas którego do 
wspólnych śpiewów dołączyła też kiejdańska „Issa”. Pod opieką Ireny Romanow-
skiej przed 1 listopada, tradycyjnie, rodacy zadbali o uporządkowanie grobu Teo-
dory z Butlerów Piłsudskiej w Pojeślu – babki Józefa Piłsudskiego i innych starych 
polskich grobów na cmentarzu przy XIX-wiecznym drewnianym kościele fundacji 
Teodory Piłsudskiej. 

W Paryżu 28.12.2002 – 1.01.2003
W  dniach 28 grudnia – 1 stycznia 2003 roku grupa z  Laudy uczestniczyła  

w XXV Europejskim Spotkaniu Młodych w Paryżu. Tym razem podczas pobytu 
grupka z Akademii trafiła do rodziny czarnych ludzi.

2003

Spotkanie Opłatkowe 5.01.2003
5 stycznia w stołówce Akademskiej Szko-

ły Średniej odbyło się Spotkanie Opłatkowe 
rodaków. Z  programem kolęd wystąpił ze-
spół „Issa” (kier. muz. Zenonas Bernadišius). 
Uczniowie szkółki języka polskiego czytali 
okazjonalne wiersze. Rolę św. Mikołaja przy-
szło się pełnić Irenie Duchowskiej, która 
później wcielając się w  rolę fotografa strój 
przekazała Aleksandrowi Gutauskasowi. Wór z prezentami dla dzieci postarali się za-
pełnić dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie Józef Górny i konsul 
generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski. Po koncercie i wspólnym zdjęciu ro-
dacy łamali się opłatkiem i nawzajem składali sobie życzenia przy świątecznym stole.

5-lecie „Issy” 22.02.2003
22 lutego zespół „Issa” (kier. muz. Zenonas Bernadišus) uroczyście świętował 

pięciolecie swojej działalności. Zespół wystąpił w  składzie: Irena Duchowska, 
Elytė Tunaitytė, Nijolė Borisenko, Danuta Kriščiūnienė, Teresė Jaškunienė, Birutė 
Vapšienė, Regina Senkevičienė, Ligita Kandratavičienė, Vanda Čekauskienė, Re-
gina Gutauskienė, Ona Didžiulienė. Impreza odbyła się w Kiejdańskim Centrum 



43

Kultury. Splendoru imprezie dodało przybycie konsula generalnego RP Stanisława 
Cygnarowskiego. Na uroczystości gościnnie wystąpił zespół „Stare Troki” z  kie-
rownikiem i sekretarzem ZPL Edwardem Trusewiczem, który wręczył zespołowi 
skromne wsparcie przekazane przez prezesa Oddziału ZPL rejonu Wileńskiego 
Waldemara Tomaszewskiego. Gratulacje w imieniu mera Samorządu Rejonu Kiej-
dańskiego składał wicemer Algimantas Dagys i kierownik Działu Kultury Kęstutis 
Stadalnykas. Na imprezę przybyły i składały „Issie” życzenia prezeski Oddziałów 
ZPL Weronika Bohdanowicz z Turmont i Franciszka Abramowicz z Kowna. Do 
gratulacji dołączyli prezesi Kół ZPL z Szawel Wiktor Zarzecki i Antoni Mejer z Po-
niewieża. Prasę wileńską reprezentował Andrzej Pukszto.

Kaziuki 4.03.2003
4 marca w Akademskiej Szkole Średniej odbyły się Kaziuki połączone z Zapusta-

mi. Najpierw przegoniono zimę, spalono Marzannę, odbyła się walka Konopiaste-
go ze Słoninowym. Po zabawach przy ognisku przeniesino się do sali na jarmark. 
Pierwsze Kaziuki 11 lat temu rozpoczynał jedyny młody w Akademii Kazik – Ka-
zimierz Duchowski. Sala sportowa szkoły tego dnia zamieniała się w jarmark. Do 
świąt szykowały się całe rodziny. Aktywnie uczestniczyli również uczniowie szkółki 
języka polskiego wraz z rodzicami i dziadkami. Można było nabyć palmy, różne 
wyroby ze słomy, miejscowe przysmaki. 

W Ełku 7-9.03.2003
W dniach 7-9 marca rodacy z Laudy po raz 

pierwszy gościli w Ełku na zaproszenie Towa-
rzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna z prezes Ha-
liną Orzechowską oraz Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stefana Żeromskiego. Wzięli udział 
w  XIV Jarmarku Kaziuka oraz XI sesji popu-
larno-naukowej „Strażnicy kresowej polsko-
ści”. W montażu poetycko-muzycznym „Wier-
ność Bogu, Ojczyźnie, nad wszystko gorliwość 
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w  niesieniu swej pomocy. To byli 
Polacy” według scenariusza Janu-
sza Borowego na podstawie twór-
czości ludzi współczesnych Kresów 
„po tej i tamtej stronie” znalazła się 
również twórczość Ireny Duchow-
skiej. W Ełckim Centrum Kultury 
została otwarta wystawa „Ślad” 
przedstawiająca Wilno, wystąpił 
ZPiT „Zgoda” pod kierownictwem 

Henryka Kasperowicza i  Wincuk (Dominik Kuziniewicz) z  Wilna. W  kawiarni 
artystycznej ECK miało miejsce spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej. Wiersze 
autorki czytali młodzi aktorzy teatru im. Józefa Węgrzyna pod kierownictwem Pio-
tra Kowalewskiego na tle muzyki zespołu gitarzystów, kierowanego przez Wojcie-
cha Popielarza. Ryszard Mackiewicz z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
z Warszawy przekazał Laudańczykom książki i przybory szkolne.

W Solecznikach 17.03.2003
17 marca na zaproszenie prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólno-

ta Polska” Marii Żeszko aktywistki z Laudy Stanislava Saduskienė i Irena Duchow-
ska wzięły udział w szkoleniu w zakresie pisania projektów. Szkolenia prowadziły 
Katarzyna Kozłowska z Biura Obsługi Ruchów i Inicjatyw Społecznych z Warszawy 
i Katarzyna Łotowska z Fundacji Demokracji Lokalnych z Białegostoku.

W Kiejdanach 26.03.2003
26 marca rodacy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu miejscowej wspólnoty Ta-

ize z bratem Robem z Francji, który opiekuje się grupami z Litwy. Po wspólnej mo-
dlitwie w kościele św. Józefa w Kiejdanach, spotkanie odbyło się w sali parafialnej. 
Podczas spotkania z programem pieśni-kanonów Taize wystąpił zespół „Issa”.

W Akademii 9.04.2003
9 kwietnia w  Akademskiej Szkole 

Średniej miał miejsce wieczorek po-
etycki twórczości Ireny Duchowskiej. 
Inicjatorką zorganizowania wieczoru 
była nauczycielka języka litewskiego 
Ina Krasauskienė. Wiersze czytane 
były w obu językach, na język litewski 
przełożył je syn autorki – Kazimierz 
Duchowski. Wiersze czytały nauczycielki języka litewskiego Ina Krasauskienė 
i  Dalia Poškaitienė. Akompaniament muzyczny na pianinie wykonała Viktoria 
Dapkutė, absolwentka Szkoły Muzycznej w Kiejdanach. W wieczorku, poza roda-
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kami, uczestniczyli uczniowie klas starszych i nauczyciele oraz dyrektor szkoły Ro-
mualdas Lengvinas. 

W Kiejdanach 22.04.2003
22 kwietnia w Kiejdanach, w mieszkaniu Reginy Gutauskienė, odbyło się spo-

tkanie wielkanocne rodaków.

Maj 2003
2 maja w Akademii gościli rodacy z War-

szawy. Wspólnie świętowano Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą oraz Dzień Konstytucji 
3 Maja. Goście zwiedzili Poniewież, Święto-
brość, Szetejnie, Opitołoki. Kiejdany, Dat-
nów, Bejsagołę. Do Bejsagoły gości pilotował 
pochodzący z  tego miasteczka naukowiec 
dr  Juozas Bilis. W  Bejsagole przy kościele 
św. Trójcy przybyłych witał proboszcz, ksiądz 
prałat Pranciškus Ščepavičius, współtowa-
rzysz kardynała Vincentasa Sladkevičiusa 
i o. Stanisława.

21 maja w Akademskiej Szkole Średniej odbyła się majówka. Tradycyjnie wystą-
pił zespół Issa” (kier. muz. Zenonas Bernadišius). Swoje romanse śpiewała i wier-
sze czytała, promując świeżo wydany zbiorek poezji, Birutė Vapšienė. W spotkaniu 
oprócz rodaków brali udział uczniowie i nauczyciele szkoły z dyrektorem Romu-
aldasem Lengvinasem. Później Irena Duchowska uczestniczyła w X Międzynaro-
dowych Spotkaniach Poetyckich „Maj nad Wilią” od lat organizowanych przez Ro-
mualda Mieczkowskiego i Polską Galerię Artystyczną w Wilnie.

W Niemenczynie 25.05.2003
25 maja zespół „Issa” w  składzie: Regi-

na Gutauskienė, Vanda Čekauskienė, Ona 
Didžiulienė, Ligita Kandratavičienė, Regi-
na Senkevičienė, Birutė Vapšienė, Danuta 
Kriščiūnienė, Audronė Kriščiūnaitė, Nijolė 
Borisenko, Teresė Jaškūnienė, Irena Du-
chowska, przy akomponiamencie Albinasa 
Galinaitisa uczestniczył w XV Festiwalu Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty 
Polskie” zorganizowanym przez Jana Mincewicza. 

W Akademii 1.06.2003
1 czerwca w Akademii świętowano Dzień Dziecka i zakończenie roku szkolnego 

w szkółce języka polskiego. Dla dzieci w parku organizowano różne gry i zabawy.
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I Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 6-7.06.2003
W dniach 6 – 7 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie, odbył się 

I  Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. 6 czerwca imprezę zainaugurowała wysta-
wa płaskorzeźby rzeźbiarza-ama-
tora Kazimierza Dembowskiego 
z Chełmży, otwarta w bibliotece przy 
Alei Lipowej w Kiejdanach. Wysta-
wie towarzyszyło spotkanie z muzy-
ką i  poezją. Wystąpił zespół „Issa” 
(kier. muz. Zenonas Bernadišius) 
w  składzie: Elytė Tunaitytė, Nijolė 
Borisenko, Danuta Kriščiūnienė, 
Teresė Jaškunienė, Birutė Vapšienė, 
Ligita Kandratavičienė, Vanda 

Čekauskienė, Regina Gutauskienė, Ona Didžiulenė, Irena Duchowska. Śpiewaczka 
Birutė Vapšienė wykonała własne romanse przetłumaczone na język polski przez Ire-
nę Duchowską, członkowie sekcji literackich „Znad Niewiaży” oraz „Varsna” czytali 
swoje wiersze. Szczególne wrażenie wywarł na słuchaczach wiersz wyrecytowany 

z  pamięci po polsku przez 
Janinę Brokiewicz, która na-
pisała wierszyk mając 8 lat 
i  pamiętała go do dziś. Po 
spotkaniu z  poezją rodacy 
udali się na Mszę Św. w  ko-
ściele św. Józefa, którą od-
prawił ks. dziekan Gintaras 
Pūras. 7 czerwca do Kiejdan 
ciągnęły zespoły zarówno lo-
kalne, jak i z całej Litwy: Ze-

spół Pieśni i Tańca „Gromada” z Jaszun (kier. Janina Kuryło, chórmistrzyni Halina 
Barkowska, choreograf Andrzej Czupak); Zespoły Tańca: „Lankėsa” z Kiejdan (kier. 
Irena Šukienė), „Ainiai” i „Austėja” z Akademii (kier. Regina Matulienė); „Harmo-
nia” z Mariampola (kier. Luba Nazarenko), „Rudomianka” z Rudomina (kier. Jan 
Drutel), „Tumielanka” z Wisagini (kier. Aleksiej Rezniczenko), „Srebrne pasemko” 
z Turmont (kier. Dovilė Laurikienienė), „Sużanianka” (kier. Margarita Krzyżew-
ska), „Kotwica” z Kowna (kier. Alina Pacowska, Inga Poškutė, Diana Galdikienė), 
„Raskila” (kier. Gražina Lapienienė), Anna Poźlewicz z  Wilna, Birutė Vapšienė 
z  Kiejdan oraz „Issa” (kier. Zenonas Bernadišius) w  sładzie: Elytė Tunaitytė, 
Nijolė Borisenko, Danuta Kriščiūnienė, Teresė Jaškunienė, Birutė Vapšienė, Ligita 
Kandratavičienė, Vanda Čekauskienė, Regina Gutauskienė, Ona Didžiulienė, Irena 
Duchowska. W  sobotę po południu mieszcząca się w  pobliżu Centrum Kultury 
góra przekształciła się w wyspę polskości. Drugi dzień Festynu rozpoczął się od po-
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witania gości, których przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków Kiejdan tradycyjnie 
częstowali cepelinami. Ten wielki biwak rodaków na łonie natury uświetniły wystę-
py zespołów „Harmonia”, „Rudomianka”, „Tumielanka” i innych. Galowy koncert 
festynu odbył się w wypełnionej po brzegi największej sali kiejdańskiego Centrum 
Kultury. Ze sceny gości witała organizator polskich imprez w rejonie kiejdańskim Ire-
na Duchowska oraz mer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Viktoras Muntianas. Na 
święto przybyli honorowi go-
ście, przyjaciele Laudańczyków 
z różnych zakątków Litwy: po-
seł na Sejm RL Jan Mincewicz, 
prezesi oddziałów i  kół ZPL 
Franciszka Adamowicz z Kow-
na, Weronika Bogdanowicz 
z Turmont, Zygfryd Binkiewicz 
z Wisagini, Antoni Mejer z Po-
niewieża, poeta Aleksander So-
kołowski z Wilna. Pozdrowienia dla uczestników Festynu przysłał dyrektor general-
ny Departamentu Mniejszości Narodowych Antanas Petrauskas. Audycję polską 
dla Radia litewskiego nagrywali: Stanisław Michalkiewicz, Regina Pakalnienė, Le-
okdia Drozd. Sponsorzy: Senat RP przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Kon-
sulat Generalny RP w Wilnie, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Samorząd Rejonu 
Wisagińskiego, ZSA „Mylida”. Motto I Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy”: „Od 
Janowa do Datnowa brzmiała kiedyś polska mowa. I choć Lauda była mała, Dusza 
Polski tu została” (I.D.). 

W Węgorzewie 11-15.06.2003
W dniach 11 – 15 czerwca 5-osobowa grupa z Laudy, na zaproszenie prezes Koła 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Zofii Rycharskiej przy Muzeum Kultury Ludo-
wej z dyrektor Barbarą Grąziewicz-Chludzińską, wzięła udział w XXIV Międzyna-
rodowym Rajdzie Węgorzewskim „Mazurskie Krajobrazy”. Grupą z Litwy opieko-
wała się Irena Duchowska. Rajd Węgorzewski przez lata był poświęcony dziedzictwu 
kulturowemu tych ziem, materialnemu 
i  duchownemu. Grupy rajdowe miały 
okazję w Ośrodku Szkoleniowym Rze-
miosł Tradycyjnych i  Artystycznych 
zapoznać się z pracowniami ceramiki, 
tkactwa i  wyrobu kwiatów artystycz-
nych, wykonać najprostsze prace z tych 
dziedzin, poznali też starożytną sztukę 
– enkaustykę (malowanie farbami wo-
skowymi z pomocą żelazka). Rajdowcy 
wzięli udział w  heppeningu, techniką 



48

graffiti, wykonali wspólną pracę plastyczną pod kierunkiem artysty plastyka Anto-
niego Wiatraka, pływali statkiem po Jeziorze Mamry, przy ognisku zaprezentowali 
swój program artystyczny, prowadzili kronikę rajdową. Były to bardzo fascynujące 
przeżycia dla wszystkich uczestników rajdu. Uczestnicy są wdzięczni przyjaciołom 
z Węgorzewa za troskliwą opiekę, gościnność, serdeczność i życzliwość.

W Kiejdanach 18.06.2003
18 czerwca rodacy z Kiejdan uczestniczyli w otwarciu wystawy grafiki wileńskiej 

z okresu międzywojennego w Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym zorganizo-
wanej przez Instytut Polski w Wilnie i Bibliotekę Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Na otwarcie wystawy przybyli ambasador RP Jerzy Bahr, dyrektor Instytutu Pol-
skiego w Wilnie Małgorzata Kasner, mer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Vikto-
ras Muntianas.

W Akademii 21-23.06.2003
W dniach 21-23 czerwca w Akademii gościli rodacy z Podlasia. Organizatorem 

wyprawy była dyrektor Gimnazjum w Ciechanowcu Cecylia Szmurło. Spotkanie 
z rodakami odbyło się w Akademskiej Szkole Średniej. Wówczas powstał pomysł 
współpracy Gimnazjum z Ciechanowca ze szkołą w Akademii i Szkółką Języka Pol-
skiego na Laudzie. Goście zwiedzili Górę Krzyży, Kiejdany, Datnów, Świętobrość, 
Szetejnie i Opitołoki. Uczestniczyli w Zabawie Świętojańkiej.

W Węgorzewie 1-3.07.2003
W  dniach 1-3 sierpnia zespół „Issa” (kier. Zenonas Bernadišius) w  składzie: 

Elytė Tunaitytė, Nijolė Borysenko, Danuta Kriščiūnienė, Teresė Jaškūnienė, Birutė 
Vapšienė, Ligita Kondratavičienė, Vanda Čekauskienė, Regina Gutauskienė, Onutė 
Didžiulienė, Irena Duchowska – uczestniczył w XXVI Międzynarodowym Jarmar-

ku Folkloru w  Węgorzewie na zaproszenie Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej 
Barbary Grąziewicz-Chludzińskiej i prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Zofii Rycharskiej. Podróż zespołu dofinansowano przez Konsulat Generalny 
RP w Wilnie pod kierownictwem Stanisława Cygnarowskiego.
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W Polsce 07.2003
7 lipca grupa dzieci z Laudy z grupami wileńskimi wyjechała na kolonie do Polski. 

Mieli zorganizowane kolonie w Krakowie, Gołdapi, Ostródzie i innych miejscach. 

W Taize 2003
Grupa rodaków z Laudy uczestni-

czyła w kolejnej pielgrzymce do Taize. 
Podróż organizował i autokar piloto-
wał Rytis Gaulė z Uciany. W jednym 
autokarze jechały dwie grupy z Ucia-
ny i Kiejdan. Opiekunką grupy z Kiej-
dan była Alina Duchowska. 

W Węgorzewie 25-31.08.2003
W dniach 25-31 sierpnia 4-osobowa grupa z Laudy pod opieką Ireny Duchow-

skiej, na zaproszenie dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie Barbary 
Grąziewicz-Chludzińskiej i prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Wę-
gorzewie Zofii Rycharskiej, uczestniczyła w  II Międzynarodowym Plenerze Ma-
larskim Węgorzewo 2003. W Ośrodku 
Szkoleniowym Rzemiosł Tradycyjnych 
i Artystycznych uczestnicy mieli okazję 
zapoznać się z  pracowniami tkactwa, 
ceramiki i  wyrobu kwiatów artystycz-
nych, wykonać najprostsze prace z tych 
dziedzin. Zajęcia z ceramiki prowadziły 
Irena Gierdal i Marta Badowska, póź-
niej każdy otrzymał własnoręcznie wy-
konane już wypalone w piecu naczynia. 
Tkactwa uczyła Ewa Ilasz, dziewczynki otrzymały własne prace, tkane na krosnach. 
Poznały też sztukę – enkaustykę, malowanie farbami woskowymi za pomocą że-
lazka, wzięły udział w wykonaniu happeningu, techniką graffiti wykonały współną 

pracę plastyczną pod kierunkiem 
plastyka Piotra Antoniego Wiatra-
ka, pływały statkiem po jeziorze 
Mamry, zwiedziły Kanał Mazurski, 
Świętą Lipkę, Stańczyki. Przy ogni-
skach poznały nowych przyjaciół 
z  Polski, Niemiec, Ukrainy, Rosji 
i Litwy. Wystawę plenerowych prac 
otwarto w Muzeum 4 września.



50

W Wisagini 13.09.2003
13 września, na zaproszenie prezes wisagińskiego Oddziału ZPL Teresy Lupie-

chinej, zespół „Issa” gościł w  Wisagini. Po Mszy Św. i  błogosławieństwie udzie-
lonym przez ks. Vidasa Smagurauskasa uczestnikom IV Festynu Kultury Polskiej 
rozpoczęły się występy zespołów w Domu Kultury „Banga”. Imprezę pod hasłem 
„Bo wszyscy Polacy - to jedna rodzina” prowadzili Helena i Jan. Koncert rozpoczął 
się występem na fortepian Iriny Jurczenko i  śpiewem Olgi Sokołowej. Wystąpiły 
zespoły: „Cantilena” z Zambrowa (kier. Mieczysław Brysacz), „Wisińczanka” z Ma-
łych Solecznik (kier. Ludmiła Bandalewicz), „Wilenka” (kier. Janina Łabul), „Ju-
trzenka” (kier. Olga Krasnodomska, choreograf Leonarda Klukowska), „Melodia” 
z Nowej Wilejki (kier. Janina Stupienko), „Credo” z Jaszun (kier. Maryna Matujzo), 
„Canta Covnensis” (kier. Irena Rymkiewicz), „Sużanianka” (kier. Margaryta Krzy-
żewska), „Issa” (kier. Irena Duchowska, kier. muz. Zenonas Bernadišius), „Srebrne 
pasemko” z Turmontu, „Tumielanka” (Aleksiej Rezniczenko), wielonarodowościo-
wy kolektyw „Orfeusz”. Na zakończenie Teresa Lupiechina i Krystyna Gotowska 
dziękowały uczestnikom i samorządowi miasta za wsparcie imprezy. Laudańczyka-
mi opiekowały się członkinie wisagińskiego zespołu „Tumielanka”.

W Kiejdanach 09.2003
W dniach 18-19 września na Laudzie gościli pielgrzymi z parafii św. Łucji w War-

szawie-Rembertowie z  ks. Wacławem Szcześniakiem. 18 września po wspólnej 
Mszy Św. w kościele św. Józefa wystąpił zespół „Issa”. 19 września polska Msza Św. 
miała miejsce w Datnowie. Goście zwiedzili Akademię, Datnów, Kiejdany. Przeka-
zali dary dla uczniów szkółki języka polskiego.

24 września w Kiejdanach gościła grupa młodych księży z Włocławka. Spotkali 
się z rodakami, po wspólnej Mszy Św. wysłuchali koncertu zespołu „Issa”. Zwiedzili 
starówkę Kiejdan i okolice.

W Borejkowszczyźnie 4.10.2003
4 października w Borejkowszczyźnie świętowano 180. rocznicę urodzin Wła-

dysława Syrokomli-Ludwika Kondratowicza. Organizatorami imprezy byli: Wy-
dział Kultury, Sportu i  Turystyki Samorządu Rejonu Wileńskiego i  Centralna 
Biblioteka. Wiersze czytali Józef Szostakowski, Aleksander Śnieżko, Aleksander 
Sokołowski, Irena Duchowska, Gabriela Zajko-Wiszniak, uczniowie szkół śred-
nich im. W. Syrokomli i  Rukojńskiej oraz wielu innych. Wysłuchano śpiewu 
pracowniczki Niemieskiego Centrum Kultury Katarzyny Niemyćko. Pamiętano 
również o Dniu Nauczyciela. Życzenia składał kierownik Działu Kultury, Sportu 
i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Edmund Szot. Poetom 
i uczestnikom dziękowała starościna Gminy Rukojńskiej Leonarda Sapkiewicz. 
Zziębnięci mogli ogrzać się kubkiem gorącej herbaty lub upieczoną na ognisku 
smakowitą kiełbaską.
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W Kiejdanach i Datnowie 12.10.2003
12 października w  Kiejdanach gościli słuchacze Wileńskiego UTW na czele 

z  prezesem Ryszardem Kuźmą. Uczestniczyli we wspólnej Mszy Św. w  kościele 
Św.  Józefa, odprawionej przez ks. Aleksandra Počiulpisa w Kiejdanach, który do 
gości przemówił po polsku. Później przy klasztorze datnowskim spotkali się z ro-
dakami z  pobliskich okolic. Przy ognisku nad Datnówką wystąpił zespół „Issa”, 
rozmawiano przy herbatce, wesoło się bawiono i nawet tańczono.

W Ciechanowcu 9-11.11.2003
W dniach 9-11 listopada delegacja z Laudy gościła w Ciechanowcu na zaprosze-

nie dyrektor Gimnazjum Cecylii Szmurło. Grupa miała spotkania w Gimnazjum, 
była na XXIII Ogólnopolskim Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich.

Obchody Święta Niepodległości RP 16.11.2003
16 listopada w Kiejdanach obchodzono Święto Niepodległości Polski. Po raz ko-

lejny z Kowna przybył ZPiT „Kotwica” pod opieką kierowniczki Aliny Pacowskiej, 
chórmistrzyni Ingi Poškutė i  choreografki Krystyny Raišytė. Koncert „Kotwicy” 
odbył się w kiejdańskim Centrum Wielokulturowym. Życzenia rodakom sładała 
dyrektor Audronė Pečiulytė. Uroczystość zakończono poczęstunkiem, podczas 
którego do wspólnych śpiewów dołączyła kiejdańska „Issa”.

Spotkanie Opłatkowe 21.12.2003
21 grudnia w Akademii datnowskiej od-

było się kolejne Spotkanie Opłatkowe. Ro-
dacy zebrali się w  stołówce szkolnej. Po 
zebraniu z programem kolęd wystąpił ze-
spół „Issa” (kier. muz. Zenonas Bernadi-
šius). Uczniowie szkółki języka polskiego 
czytali wiersze. Po koncercie rodacy łamali 
się opłatkiem, składali sobie życzenia przy 

świątecznym stole. Na świę-
to przybyli rodacy z Kiejdan, 
Szawli (prezes Anna Zarzec-
ka) i Poniewieża (prezes Anto-
ni Mejer). Gratulowano Irenie 
Duchowskiej, która w  plebi-
scycie „Kuriera wileńskiego” 
na „Polaka Roku – 2003” tra-
fiła do finałowej dziesiątki. 
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2004

W Kiejdanach 16.03.2004
16 marca zespół „Issa” wystąpił z programem pieśni kanonów Taize w kościele 

św. Józefa, podczas spotkania Taize.
Na początku kwietnia, z  ramienia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, prze-

bywała na Litwie Irena Szirkowiec, kierująca działalnością społecznych organi-
zacji za wschodnią granicą Polski. W ciągu trzech dni zwizytowała 7 Oddziałów 
ZPL i działające niedzielne szkółki języka polskiego, w tym Oddział ZPL „Lauda” 
w Kiejdanach i szkółkę języka polskiego w Akademii.

14 kwietnia w Kiejdanach odbyło się wielkanocne spotkanie rodaków. Brzmiały 
piosenki zespołu „Issa”. Jak zawsze we własnym gronie miło i wesoło upłynął czas.

W Wilnie 04.2004
17 kwietnia odbyła się Uroczysta Akademia z okazji 15-lecia Związku Polaków 

na Litwie. Impreza miała miejsce w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Po referacie 
prezesa ZPL Michała Mackiewicza 
i  gratulacjach zaszczytnych gości 
odbył się koncert zespołów, które 
przywiozły prawie wszystkie od-
działy ZPL. Wśród innych na sce-
nie wystąpił również Polski Zespół 
Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” 
w  składzie: Elytė Tunaitytė, Anta-
nina Navikienė, Teresė Jaškūnienė, 
Birutė Vapšienė, Elena Kimantienė, 
Vanda Čekauskienė, Regina 

Gutauskienė, Onutė Didžiulienė, Jonė Šturmienė pod opieką Ireny Duchowskiej.
18 kwietnia Zespół „Issa” uczestniczył w XI Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie 

„Pieśń znad Wilii”, zorganizowanym przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. 
Stanisława Moniuszki. Jury Festiwalu: Apolonia Skakowska, Piotr Witaszczyk (pre-
zes jury, choreograf), Jarosław Ciechanowicz (prezes jury, śpiew) i Alicja Dacewicz.

23 kwietnia odbyło się uroczyste posiedzenie Sejmu RL poświęcone 10-leciu 
podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską o przy-
jaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Traktat sporządzono w Wilnie 
26 kwietnia 1994 r. Czasowo pełniący obowiązki przewodniczącego Sejmu RL Če-
slovas Juršėnas na posiedzenie zaprosił wielu Polaków, w tym Irenę Duchowską. 

W Kiejdanach 24.04.2004
24 kwietnia goście z Polski spotkali się z rodakami w Kiejdanach. 11-osobową 

grupę z Ciechanowca na Laudę pilotowała dyrektor Gimnazjum Cecylia Szmurło. 
Rodacy mieszkali w  rodzinach w  Akademii i  pobliskich miejscowościach. Pod-
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czas kilkudniowego pobytu na Laudzie 
goście zwiedzili Kiejdany, Szetejnie, 
Świętobrość, Opitołoki, Datnów, Aka-
demię. Podczas imprezy z programem 
wystąpił zespół „Issa”. Gratulowano Re-
ginie Gutauskienė z  okazji wyróżnie-
nia medalem ZG ZPL „Za krzewienie 
polskości na Litwie”, Irena Duchowska 
w  imieniu ZG ZPL wręczyła dyplom 
uznania wieloletniej wiceprezes Oddziału „Lauda” – Danucie Kriščiūnienė. 

W Szawlach 24.04.2004
Po południu w gościnnym domu Anny i Wiktora Zarzeckich w Szawlach odby-

ło się spotkanie rodaków z miasta i oko-
lic z  gośćmi z  Macierzy pod przewod-
nictwem Ireny Duchowskiej. Spotkanie 
przebiegało w  atmosferze rodzinnej, co 
szczególnie wzruszyło rodaków z Ciecha-
nowca. Wiktorowi Zarzeckiemu winszo-
wano wyróżnienia medalem ZG ZPL „Za 
krzewienie polskości na Litwie”. 

Wieczorem w Akademskiej Szkole Średniej odbyło się spotkanie trzech pokoleń 
z rodakami z Polski. 

W Wilnie i Trokach 25.04.2004
25 kwietnia przedstawiciele szkółki języka polskiego pod opieką Ireny Duchowskiej z go-

śćmi z Ciechanowca wybrali się na wycieczkę do Wilna. Zwiedzili miejsca drogie dla każde-
go Polaka. Byli również w Domu Kultury Polskiej na Kiermaszu Książki Polskiej. Wspólnie 
zwiedzili zamek w Trokach i po wycieczce pożegnali się z gośćmi, którzy wracali do Polski. 

W Wilnie 2.05.2004
2 maja Laudańczycy uczestniczyli w uroczystych obchodach Dnia Polonii i Pola-

ków za Granicą, Dnia Flagi i  Dnia 
Konstytucji 3 Maja w Wilnie organi-
zowanych przez Związek Polaków na 
Litwie. Rodacy uczestniczyli w  uro-
czystościach na Rossie, we Mszy Św. 
polowej z  kaplicy Ostrobramskiej, 
w korowodzie przez starówkę do Pa-
łacu Widowisk i Sportu oraz koncer-
cie galowym I  Międzynarodowego 
Festiwalu Kultury Polskiej na Litwie. 
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W Kiejdanach 4.05.2004
4 maja Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi i Dzień Konstytucji 3 

Maja świętowano w Kiejdanach. W zborze kalwińskim o szczególnej akustyce wy-
stąpił zespół „Issa”. W imprezie uczestniczyli goście z Warszawy. Spotkanie gości 
z rodakami miało miejsce w Kiejdanach i Akademii.

W Niemenczynie 9.05.2004 
9 maja na zaproszenie Waldemara Tomaszewskiego, 5-osobowa delegacja z Laudy 

udała się do Niemenczyna na uroczyste obchody 15-lecia Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału ZPL. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. w kościele św. Michała Archanioła, 
odprawioną przez ks. proboszcza parafii niemenczyńskiej Witolda Zuzo i ks. Ryszar-
da Pieciuna w intencji dziękczynnej oraz wszystkich członków oddziału rejonowe-
go. Szczególnej doniosłości tej uroczystości nadał moment poświęcenia sztandaru, 
ufundowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Sztandar wykonała 
wybitna polska hafciarka z okolic Łowicza Anna Staniszewska, a wręczał prezes Fun-
dacji, poseł na Sejm RP Tadeusz Samborski. Dalsze uroczystości przeniosły się do 
Centrum Kultury, gdzie po uroczystej akademii, odbył się koncert zespołów.

Na Laudzie 16.05.2004
16 maja na Laudzie gościli rodacy z Wilna. Była to młodzież z Wyższej Szkoły 

Rolniczej w Białej Wace z Michałem Treszczyńskim i grupa Andrzeja Pileckiego. 
Spotkanie z  Laudańczykami odbyło się nad Datnówką w  datnowskich murach 
klasztornych. Dla gości wystąpił zespół „Issa” (kier. muz. Aušra Kazlauskienė). Ro-
dacy odwiedzili o. Stanisława w Podbrzeżu, zwiedzili Pacunele, Wodokty, Datnów, 
Akademię, Kiejdany, Opitołoki, Szetejnie. 

W Staszowie, Kielcach i Rytwianach 21-23.05.2004
W dniach 21-23 maja zespół „Issa” w składzie: Elena Kimantienė, Nijolė Bori-

senko, Antanina Navikienė, Birutė Vapšienė, Danuta Kriščiūnienė, Waleria Wan-
sewicz, Regina Gutauskienė, pod opieką Ireny Duchowskiej, gościł w Polsce. Na za-

proszenie dr. Macieja Andrzeja 
Zarębskiego występował na IV 
Ogólnopolskich i  Międzynaro-
dowych Targach Wydawnictw 
Regionalnych im. Łukasza Opa-
lińskiego w Staszowie, Kielcach, 
Rytwianach pod patronatem 
Prezydenta Kielc Wojciecha 
Lubawskiego. Miała też miej-
sce promocja tomiku wierszy 
„Znad Issy” Ireny Duchowskiej, 
wydanego przez Staszowskie 
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Towarzystwo Kulturalne pod redakcją Macieja A. Zarębskiego. Targi Wydawnictw 
Regionalnych, zainicjowane przez Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, odbywały 
się już czterokrotnie – w maju 1998, 2000, 2002 i  2004 roku. Duszą Targów jak 
zawsze byli ich dyrektor dr Maciej Andrzej Zarębski i socjolog kultury, przewod-
niczący Rady Programowej prof. dr hab. Andrzej Tyszka. W Targach wzięło udział 
26 wydawnictw. W ramach Targów odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Poetów, 
sympozjum „W rodzinie kultur europejskich”, inscenizacja fragmentu sztuki Jerze-
go Przeździeckiego „Bunkier”, otwarcie wystaw dorobku artystycznego twórców 
Stowarzyszenia Kultury Europejskiej, plakatu o tematyce niepodległościowej, foto-
bitów Andrzeja Wierzchowskiego. Goście Targów mieli zabawę, ognisko – biesiadę 
z salwami w Golejowie k. Staszowa, zwiedzili Szydłów oraz Klasztor pokamedulski 
w Rytwianach, gdzie po Mszy Św. i złożeniu kwiatów na grobie bibliofila, pisarza 
i wydawcy Łukasza Opalińskiego (1612-1662) odbyło się zakończenie Targów. 

W Podkowie Leśnej 23.05.2004 
W  niedzielę, 23 maja, prezentacja tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Znad 

Issy” w przeplataną piosenkami zespołu „Issa” odbyła się w Podkowie Leśnej pod 
Warszawą, po Mszy Św. w kościele św. Krzysztofa. Prof. Andrzej Tyszka nie tylko 
zorganizował całą imprezę dla Laudańczyków, ale i opiekował się grupą z Kiejdan 
przez cały czas pobytu w Polsce, jak również gościł zespolaków pod własnym da-
chem oraz pokazał Warszawę.

II Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 18-20.06.2004
18 czerwca uroczyste otwarcie II Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” w ramach 

Dni Kultury Polskiej na Laudzie rozpoczęto w Wielokulturowym Centrum w Kiej-
danach. Kolejne dni wypełnione były bogatym programem. Odbyły się spotkania 
z muzyką i poezją w Szetejniach i Kiejdanach, prezentacja tomiku wierszy Ireny Du-
chowskiej „Znad Issy” z  udziałem 
wydawcy – redaktora dr Macieja 
Andrzeja Zarębskiego z  Zagnańska 
i  pisarza Leona Janowicza, koncert 
zespołu „Issa” z Kiejdan w Centrum 
Kultury im. Cz. Miłosza w  Szetej-
niach, Msza Św. w kościele św. Józefa 
celebrowana przez ks. Dariusza Stań-
czyka z  Rzymu, koncert galowy fe-
stynu w kiejdańskim Centrum Kul-
tury, pokazy rzemiosł tradycyjnych 
z Muzeum Kultury Ludowej z Węgorzewa – tkactwo na krosnach demonstrowała 
Ewa Ilasz, koło garncarskie kręciła Irena Gierdal, w tajniki ceramiki wprowadza-
ła Magda Badowska. Chór „Ojczyzna” wystąpił trzykrotnie: w Wielokulturowym 
Centrum, kościele św. Józefa i Centrum Kultury w Kiejdanach. Gości witała or-
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ganizatorka DKP Irena Duchowska. 
II  Festyn Kultury Polskiej „Znad 
Issy” swą obecnością zaszczycili: 
prezes Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Łomży Han-
ka Gałązka, wicemer Samorządu 
Rejonu Kiejdańskiego Darius Ka-
minskas, przyjaciele z Polski z pre-
zesem Koła Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” w  Węgorzewie Zofią 

Rycharską i  wieloletnią dyrektor Muzeum Kultury Ludowej Barbarą Grąziewicz 
– Chludzińską, prezes kowieńskiego oddziału ZPL Franciszka Abramowicz, prezes 
Koła ZPL Antoni Mejer z Poniewieża. W  imprezach udział wzięły zespoły: „Oj-

czyzna” (Węgorzewo, kier. Ryszard 
Zabłotny), „Kotwica” (Kowno, kier. 
Alina Pacowska), „Zgoda” (Rudo-
mino, kier. Henryk Kasperowicz), 
„Jutrzenka” (Niemenczyn, kier. Le-
onarda Klukowska), „Sużanianka” 
(Sużany, kier. Margaryta Krzyżew-
ska), „Harmonia” (Mariampol, kier. 
Luba Nazarenko), „Issa” (Kiejdany, 
kier. Irena Duchowska), „Išdykėlis” 
– Studium piękna i mody (Mažonai, 
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kier. Juzefa Bružienė), Anna Poźlewicz, „Wincuk”- Dominik i Barbara Kuziniewi-
cze, Monika Jodko z Wilna. Mass media: radio „Znad Wilii” – Aleksandra Akińczo 
i Barbara Sosno; „Magazyn Wileński” – Lucyna Dowdo; „Tygodnik Wileńszczy-
zny” – „Nasza Gazeta” – Czesława Paczkowska; dziennikarka Danuta Werowska 
oraz telewizja kiejdańska. 20 czerwca w Centrum Kultury Czesława Miłosza w Sze-
tejniach odbyła się konferencja „Dzień z Czesławem Miłoszem i Oskarem Miło-
szem”, podczas której wystąpił zespół „Issa” w składzie: Elena Kimantienė, Danuta 
Kriščiūnienė, Teresė Jaškūnienė, Roberta Vansevičiūtė, Waleria Wansewicz, Kazi-
miera Steponavičienė, Regina Gutauskienė, Vanda Čekauskienė, swoje piosenki 
przy akompaniamencie gitary wykonała Birutė Vapšienė.

W Golubiu-Dobrzyniu 2-4.07.2004
W dniach 2 – 4 lipca w Zamku Go-

lubskim pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 
odbył się XXVIII Wielki Międzyna-
rodowy Turniej Rycerski, na który za-
proszeni zostali również Laudańczycy. 
W  loży sędziowskiej zasiadła Sędzina 
Międzynarodowych Turniejów Rycer-
skich Alina Duchowska.

W Kiejdanach 17-19.07.2004
W dniach 17-19 lipca na Laudzie gościła grupa z Warszawy. Rodacy z Macierzy 

mieli spotkanie z rodakami w Kiejdanach. Zwiedzili starówkę miasta i Laudę.

W Wilnie 24.07.2004
24 lipca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się prezentacja tomiku wierszy 

„Znad Issy”, autorstwa Ireny Duchowskiej nauczycielki fizyki w Akademskiej Szkole Śred-
niej na Żmudzi. Wiersze skierowane do małej ojczyzny Słomianki na Wileńszczyźnie, do 
lat dzieciństwa, do piękna podwileńskiej przyrody, do dzieci, dotyczyły przemijania, tru-
du dźwigania codziennych trosk 
– wszystkiego, czym żyje się na co 
dzień. Większość wierszy powsta-
ło we wczesnej młodości. Wiersze 
pisane do szuflady doczekały się 
wydania dzięki „pomocnej dłoni” 
Staszowskiego Towarzystwa Kul-
turalnego, pod redakcją dr. Ma-
cieja Andrzeja Zarębskiego z Za-
gnańska i prof. dr hab. Andrzeja 
Tyszki z Warszawy oraz wspar-
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ciu finansowym ze strony Urzędu Miasta Kielce. Promocja wydania miała miejsce 
podczas tegorocznych IV Ogólnopolskich i Międzynarodowych Targów Wydaw-
nictw Regionalnych im. Łukasza Opalińskiego w Staszowie-Kielcach-Rytwianach. 
W  spotkaniu autorskim wzięli udział aktorzy Polskiego Studia Teatralnego pod 
kier. Lilii Kiejzik, którzy przedstawili zebranym montaż, oparty na wierszach au-
torki tomiku. W programie imprezy nie zabrakło też występu zespołu „Issa” z Kiej-
dan, który społecznie prowadzi autorka, występuje również jako członkini zespołu. 
„Issa” wykonała kilka piosenek do tekstów autorki „Lauda” i „Maestro”. Pięknym 
uzupełnieniem lirycznego nastroju wieczoru był śpiew solowy przy akompania-
mencie gitary znanej wykonawczyni Anny Poźlewicz. Całość spotkania prowadził 
poeta wileński dr Józef Szostakowski. 

W Kiejdanach 31.07.2004
31 lipca w Kiejdanach gościła grupa z Włocławka. Goście spotkali się z rodaka-

mi. Mieli wspólną polską Mszę Św. w kościele św. Józefa w Kiejdanach. 

W Taize 2004
Latem Laudańczycy uczestniczyli w kolejnej pielgrzymce autokarowej do Taize. 

Grupę do tygodniowego pobytu w klasztorze szykowała Irena Duchowska przy ko-
ściele św. Józefa w Kiejdanach. Grupą z Kiejdan przez tydzień w Taize opiekowała 
się Alina Duchowska. Wspólną podróż organizował i autokar pilotował Rytis Gaulė 
z Uciany.

W Ciechanowcu 7-8.08.2004
W dniach 7 – 8 lipca Laudańczycy gościli w Ciechanowcu na zaproszenie dyrek-

tor Gimnazjum Cecylii Szmurło. Zespół „Issa” (kier. muz. Zenonas Bernadišius) 
wystąpił na IV Podlaskim Święcie Chleba zorganizowanym na terenie Muzeum 
Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Rodacy z Laudy uczestniczyli we Mszy 
Św. w kościele Świętej Trójcy, korowodem przeszli przez miasto. Zespolacy miesz-
kali w rodzinach, z przewodnikiem Stanisławem Kryńskim zwiedzili Muzeum Rol-
nictwa, mieli ciekawą wycieczkę pod przewodnictwem Ireneusza Zacharewicza po 
Białowieży, spacerowali po rezerwacie żubrów, mogli podziwiać nie tylko puszczę 
ale i skomputeryzowane Muzeum o niezwykłych efektach głosowych i świetlnych. 
O  sfinansowanie dojazdu zadbała prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w Łomży Hanka Gałązka.

W Siemiatyczach 25.08.2004
25 sierpnia w Klubie Literackim w Siemiatyczach odbyło się spotkanie autor-

skie Ireny Duchowskiej zorganizowane przez opiekunkę klubu Reginę Sawczyńską, 
w  rezultacie spotkań podczas IV Ogólnopolskich i  Międzynarodowych Targów 
Wydawnictw Regionalnych im. Łukasza Opalińskiego w Kielcach. 
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W Wisagini 25.09.2004
25 września, na zaproszenie prezesa Oddziału ZPL Zygfryda Binkiewicza zespół 

„Issa” wziął udział w V Festynie Kultury Polskiej w Wisagini pod hasłem „Trzy-
majmy się razem, połączmy od nowa”. Imprezę rozpoczęto Mszą Św. w  kościele 
św.  Pawła Apostoła. Z  kościoła uczestnicy Festynu udali się do Centrum Kultu-
ry „Banga”. Podczas festynu wystąpiły zespoły: „Barwy Daugawy” z Łotwy, „Har-
monia” (kier. Luba Nazarenko), „Issa” (kier. Irena Duchowska, kier. muz. Zeno-
nas Bernadišius), „Tumielanka” (kier. Aleksiej Rezniczenko), „Srebrne pasemko” 
z Turmontu, soliści kowieńskiej „Kotwicy”, Monika Jodko z Wilna oraz ZPiT „Zgo-
da” (kier. Henryk Kasperowicz). Koncert festynowy prowadzili Anna Adamowicz 
i Dominik Kuziniewicz. Za dofinansowanie wyjazdu do Wisagini zespół „Issa” jest 
wdzięczny Konsulatowi Generalnemu RP w Wilnie. 

W Akademii datnowskiej 8.10.2004
8 października w galerii obrazów Instytutu Rolnictwa w Akademii odbyło się 

spotkanie poetyckie. Swoje wiersze zaprezentowały Jadwiga Povilaitienė, Nina 
Kučinskienė, Eduardas Rakau-
skas i  Irena Duchowska. Pod-
czas wieczorku, który prowadził 
lituanista Rytas Tamašauskas, 
wystąpił polski zespół „Issa” 
w składzie: Danuta Kriščiūnienė, 
Elytė Tunaitytė, Antanina 
Navikienė, Teresė Jaškūnienė, 
Regina Gutauskienė, Kazimiera 
Steponavičienė, Waleria Wanse-
wicz, który wykonał piosenki autorstwa Ireny Duchowskiej. W spotkaniu uczestni-
czyła korespondentka z Kiejdan Zita Zokaitytė.

W Ciechanowcu 15-17.10.2004
W dniach 15 -17 października grupa uczniów z Akademskiej Szkoły Średniej 

z uczniami szkółki języka polskiego pod opieką Ireny Duchowskiej, po raz kolejny 
z przyjacielską wizytą gościła w Ciechanowcu na zaproszenie dyrektor Gimnazjum 
Cecylii Szmurło.

Jubileusz 10-lecia odrodzenia polskości na Laudzie 23.10.2004
23 października Polacy w Kiejdanach świętowali Jubileusz 10-lecia odrodzenia 

polskości na Laudzie. Okazją do spotkania stało się zbliżające się Święto Niepodle-
głości RP. Swą obecnością jubilatów zaszczycili: konsul generalny RP Stanisław Cy-
gnarowski, prezes ZPL Michał Mackiewicz, dyrektor Wielokulturowego Centrum 
w Kiejdanach Audronė Piečiulytė, prezes kowieńskiego oddziału ZPL Franciszka 
Abramowicz. Dla urozmaicenia święta kowieńczycy przywieźli Polski Zespół Pie-
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śni i  Tańca „Kotwica”, którym 
kieruje Alina Pacowska. Spo-
tkanie rozpoczęto od uroczyste-
go odśpiewania Roty. Przybyli 
na imprezę goście skierowali 
do Laudańczyków słowa gratu-
lacji, życzeń i  podziękowań za 
krzewienie polskich tradycji, 
kultury. Dyrektor Kiejdańskie-
go Centrum Wielokulturowego 
Audronė Pečiulytė zaznaczyła, 
że Polacy w Kiejdanach są naj-

prężniej działającą grupą narodowościową. Irena Duchowska dziękowała aktywi-
stom, którzy swoim zapałem, otwarciem na współpracę przyczynili się dla krze-
wienia polskości na Laudzie. Dyplomy uznania otrzymali następujący aktywiści 
„Laudy”: Antoni Mejer z Poniewieża, Wiktor i Anna Zarzeccy z Szawli, kiejdańczy-
cy: Regina Gutauskienė, Danuta Kriščiūnienė, Elytė Tunaitytė, Teresa Jaškūnienė, 
Antonina Navikiene, Waleria Wansewicz, Vanda Čekauskienė, Nijola Borisenko. 
W pamięci Laudańczyków zostało sporo trudnych i często bardzo nawet bolesnych 
chwil w  odradzaniu ziarna polskości na Ziemi Laudańskiej. Ale mówiono tylko 
o sukcesach. Prezes Oddziału ZPL „Lauda” Irena Duchowska podsumowała 10-let-
nią działalność polską na Laudzie, opowiedziała o współpracy z rodakami z Macie-
rzy, organizowanych wyjazdach, festynach, promowaniu w społeczeństwie polskiej 
kultury. Przypomniała zebranym, że w roku 1994 założono w Kiejdanach Koło ZPL 
przy Oddziale kowieńskim, w 2006 – Oddział ZPL „Lauda”, który łączył trzy Koła 
ZPL: w Kiejdanach, Szawlach i Poniewieżu. Rodacy od lat organizują obchody pol-
skich świąt narodowych - 11 listopada, 3 Maja, spotkania okolicznościowe z roda-
kami, przez ostatnie dwa lata – Festyny Kultury Polskiej „Znad Issy”, opiekują się 
szkółką języka polskiego w  Akademii i  Kiejdanach, do której uczęszczają dzieci 
z polskich rodzin. Celem szkółki jest nie tylko nauczanie języka polskiego, historii 

Polski, ale również to, by mło-
dzież znała swe korzenie i była 
dumna z  polskiego pochodze-
nia. Dla młodego pokolenia 
są organizowane również wy-
jazdy do Macierzy na kolonie, 
plenery i  rajdy. W  1998 roku 
powstał Polski Zespół Pieśni 
Ziemi Kiejdańskiej „Issa”. Tylko 
w  rejonie kiejdańskim mieszka 
około 700 Polaków, a rodacy są 
rozproszeni po całej Litwie. Aby 
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dotrzeć na spotkania z Birż czy Szawli pokonują częstokroć około setki kilometrów. 
Trudności te jednak nie odstraszają tamtejszych Polaków. To, co zdobywa się z tru-
dem, jest bardziej cenione. Przebywanie w gronie rodaków staje się swoistą iskierką 
podtrzymującą płomyk polskości wśród laudańskich rodzin. O zorganizowaniu się 
i promowaniu rodzimej kultury świadczy także fakt zarejestrowania w 2000 roku 
w  samorządzie rejonu kiejdańskiego samodzielnej organizacji – Stowarzyszenia 
Polaków Kiejdan. Po koncercie gospodarze zaprosili gości na świąteczny poczęstu-
nek. Przebiegająca w luźnej atmosferze dalsza część spotkania stała się okazją do 
spędzenia czasu w gronie przyjaciół, dyskusji na różne tematy, śpiewania polskich 
piosenek. Na święto rodacy przybyli całymi rodzinami. Nie zabrakło więc podczas 
uroczystości młodszego pokolenia kiejdańczyków, od których zależy przetrwanie 
i pielęgnowanie polskich tradycji w przyszłości. „Staram się pielęgnować polskie 
tradycje także w mojej rodzinie – opowiadała Regina Gutauskienė z Klimańskich 
– Bardzo cieszę się, że my – tutejsi Polacy mamy okazję przebywania w polskim 
środowisku. Zawsze mi bardzo zależało, aby nie zapomnieć polskiej mowy, dlatego 
uczyłam jej moich dzieci, a teraz uczę i wnuków. Należąc do polskiej organizacji 
„zapalamy się” iskierką polskości, którą później zanosimy do naszych rodzin, i wie-
my, że w ten sposób Polacy w tym kraju nie zaginą”.

W Węgorzewie 18-19.12.2004
W  dniach 18-19 grudnia 

10-osobowa grupa z  Laudy 
uczestniczyła w  Spotkaniu Wi-
gilijnym w zaprzyjaźnionym Wę-
gorzewie na zaproszenie prezes 
Koła Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” Zofii Rycharskiej 
i  wieloletniej dyrektor Muzeum 
Kultury Ludowej, założycielki 
i  prezes nowo powstałej Funda-
cji „Dziedzictwo nasze” Barbary 
Grąziewicz-Chludzińskiej. Po Mszy Św. w kościele Jezusa Dobrego Pasterza odby-

ło się spotkanie autorskie Ireny Duchow-
skiej, któremu towarzyszyły występy Chó-
ru „Ojczyzna” (kier. Ryszard Zabłotny). 
Zebranych serdecznie witał ks. proboszcz 
Piotr Mazurek z  zakonu Salwatarianów. 
Wiersze autorki recytowały Teresa Zabłot-
na, Magdalena Badowska, Krystyna Soko-
łowska-Łąka i Agnieszka Cyrych na prze-
mian z piosenkami o treści patriotycznej. 
W spotkaniu wzięły udział władze miasta, 
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goście z Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnoty Polskiej” w Olsztynie pod egidą prof. 
dr. hab. Zbigniewa Jabłonkowskiego, rodacy z  obwodu kalingradzkiego i  miesz-
kańcy miasta. Z kościoła wszyscy uczestnicy udali się na Wieczerzę Wigilijną.

Spotkanie Opłatkowe 22.12.2004
22 grudnia w sali szkolnej w Akade-

mii odbyło się Spotkanie Opłatkowe ro-
daków. Jednocześnie świętowano 10-le-
cie działalności szkółki języka polskiego. 
Uczniowie wystąpili ze specjalnie na tą 
okazję przygotowanym programem. 
W roli świętego Mikołaja wystąpiła Ire-
na Duchowska. Na spotkanie przybyli 
rodacy z różnych miejscowości. Dla ze-
branych wystąpił zespół „Issa”. Po kon-

cercie rodacy łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia, dzielili się wrażeniami 
z minionego roku i układali plany na rok przyszły.

W Lizbonie 28.12.2004 – 1.01.2005
W dniach 28 grudnia 2004 r. – 1 stycznia 2005 r. Laudańczycy, pod opieką Rytisa 

Gaulė z Uciany, uczestniczyli w XXVII Europejskim Spotkaniu Młodych w Lizbo-
nie w  Portugalii. Do pielgrzymki grupę kiejdańską szykowała Irena Duchowska 
przy kościele św. Józefa w Kiejdanach. Podczas podróży grupą z Kiejdan opieko-
wała się Alina Duchowska. W trakcie podróży grupa pielgrzymowała do Fatimy, 
zwiedziła Coimbrę, Porto, Madryt i inne ciekawe miejsca. 
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2005

Zapusty 8.02.2005
8 lutego w Akademii świętowano Zapusty. Dzieci ze szkółki języka polskiego bawi-

ły się przy ognisku, przeganiały zimę, paliły Marzannę, oglądały zapasy Słoninowego 
z Konopiastym. Później częstowano się gorącą herbatą i tradycyjnymi pączkami.

W Rudziszkach 20.02.2005
20 lutego w  kościele Najświętszego Serca Jezusowego w  Rudziszkach podczas 

Mszy Św. odprawianej przez proboszcza ks. Tadasa Švedavičiusa odbyła się uroczy-
stość poświęcenia obrazu Matki Boskiej Leśnej – daru Ambasadora Rzeczypospo-
litej Polskiej w Republice Litewskiej Jerzego Bahra. W uroczystości uczestniczyli 
również przedstawiciele z Laudy.

Jarmark Kaziuka 3.03.2005
3 marca w  Akademskiej Szko-

le Średniej odbyły się tradycyjne 
już Kaziuki. Jak zazwyczaj, aktyw-
ny udział w święcie wzięli nie tylko 
uczniowie szkoły, dzieci ze szkółki 
języka polskiego, ich rodzice i bab-
cie, ale również i mieszkańcy pobli-
skich miejscowości. Dzieci organi-
zowały loterię, otworzyły kawiarnię, 
w której sprzedawały własnoręcznie upieczone pączki, chrust, ciastka. Na jarmarku 
można było nabyć różnorodny towar, twórczość rodzimą wsi. Po imprezie rodacy 
spotkali się na wspólnej herbatce. 

W Wilnie 30.03.2005
30 marca w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się spotkanie przedstawi-

cieli organizacji polskich z  Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandrem 
Kwaśniewskim. W spotkaniu uczestniczyli również rodacy z Laudy.

W Kiejdanach i Akademii 5.04.2005 
5 kwietnia w kościele św. Józefa w Kiejdanach odbyła się Msza Św. w  intencji 

zmarłego Papieża – Polaka Jana Pawła II. W Akademii, w szkółce języka polskiego, 
odbyła się lekcja poświęcona pamięci Ojca Świętego. Młodzież miała okazję po-
znać historię życia Papieża.

W Warszawie 22-24.04.2005
W  dniach 22-24 kwietnia kiejdański zespół „Issa”, w  składzie: Elena 

Kimantienė, Teresa Jaškūnienė, Antanina Navikienė, Waleria Wansewicz, Kazi-
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miera Steponavičienė, Re-
gina Gutauskienė, Vanda 
Čekauskienė pod opieką Ireny 
Duchowskiej, na zaprosze-
nie Mazowieckiego Oddzia-
łu Polskiego Związku Chó-
rów i  Orkiestr, wziął udział 
w  I  Mazowieckim Festiwalu 
Chórów Kresowych w  War-
szawie. W  Festiwalu uczest-
niczyli – Warszawski Zespół 

Artystyczny „Polonia”, Chóry: „Krzemienieckie Barwy”, „Echo” ze Lwowa, „Polonez” 
z  Mińska, „Echo” z  Wołomina, „Dźwięk” z  Zaolzia, „Jaskółka” z  Czortkowa, „Lira” 
z Landwarowa i „Issa” z Kiejdan. Patronami Festiwalu byli Marszałek Województwa 
Mazowieckiego – Adam Struzik, Wojewoda Mazowiecki – Leszek Mizieliński, 
Prezydent miasta Stołecznego Warszawa – Lech Kaczyński, Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego – Tadeusz Płoski, Burmistrz Miasta Józefów – Stanisław Kruszew-
ski. W ramach Festiwalu koncerty odbyły się w Warszawie, Józefowie, Radzyminie, 
Wołominie, Grodzisku Mazowieckim i Łomiankach. Koncert inauguracyjny odbył 
się w Kościele MB Częstochowskiej w Józefowie. Zespół „Issa” miał trzy występy: 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie, w kościele św. Małgorzaty w Łomiankach 
i w koncercie finałowym w Państwowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.

W Akademii 2.05.2005
2 maja świętowano Dzień Kon-

stytucji 3 Maja, Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą, Dzień Fla-
gi. Splendoru świętu nadało przy-
bycie gości z  Macierzy. Impreza 
odbyła się w Akademskiej Szkole 
Średniej. Dr Maciej Andrzej Za-
rębski z Zagnańska zaprezentował 
wystawę zdjęć z  Ameryki, dzielił 
się refleksjami z podróży. W uro-
czystościach wzięli też udział 
Magda Helis-Rzepka i  Gerard Socha z  Polski, jak również rodacy z  okolicznych 
miejscowości. Odbył się uroczysty koncert „Issy” pod opieką Ireny Duchowskiej 
w  składzie: Elena Kimantienė, Danuta Kriščiūnienė, Waleria Wansewicz, Nijolė 
Subačienė, Kazimiera Steponavičienė, Regina Gutauskienė, Onutė Didžiulienė, 
Roberta Vansevičiūtė oraz prezentacja zbiorku wierszy Ireny Duchowskiej „Głos 
z Laudy” wydanego przez Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne pod redakcją 
dr. Macieja A. Zarębskiego.
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W Kownie i Wilnie 3.05.2005
3 maja zbiorek wierszy „Głos z Laudy” i wystawę zdjęć z Ameryki przedstawiono 

w siedzibie ZPL w Kownie i dla słuchaczy PUTW w Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie. Promocję tomiku  poprowadził jego wydawca dr Maciej A. Zarębski, który 
także zaprezentował wystawę zdjęć z Ameryki, dzieląc się refleksjami z podróży. 

W Szetejniach 24.05.2005
24 maja w miłoszowskich Szetejniach rejonu kiejdańskiego nad Niewiażą odby-

ło się spotkanie poetyckie „Wiosna Poezji”, w którym udział wzięli uczestnicy wi-
leńskich spotkań poetyckich „Maj nad Wilią”: Romualald Mieczkowski, Wojciech 
Piotrowicz, Wiesław S. Ciesielski, 
Andrzej Gnarowski, Ewa Gó-
recka, Stefan Jurkowski, Aneta 
Kielan, Wojciech Kowalczyk, dr 
Lam Qung My, Dariusz T. Le-
bioda, Jacek-Lubart Krzysica, 
Paweł Mackiewicz, Waldemar 
i  Janusz Michalscy, Beata Mo-
rzyńska-Wrzosek, Aarne Puu, 
Marek i  Zofia Skwarniccy, 
Wacław Turek, Marek Wawrzkiewicz, Bogusław Żurakowski; poeci kiejdańskiego 
klubu literackiego „Varsna” i sekcji literackiej „Nad Niewiażą”, działającej przy Sto-
warzyszeniu Polaków Kiejdan, oraz miłośnicy poezji. Splendoru imprezie dodało 
przybycie Konsula Generalnego RP w Wilnie Stanisława Cygnarowskiego. Podczas 
spotkania wystąpił polski zespół pieśni „Issa” z Kiejdan, który wykonał piosenki 
o Kiejdanach, Laudzie i Miłoszu autorstwa Ireny Duchowskiej. Wieczorem jeszcze 
długo trwała biesiada, pieczono kiełbaski, nawiązywano znajomości.

W Zagnańsku 28.05.2005
28 maja grupa Laudańczyków na zaproszenie dr Macieja A. Zarębskiego wzię-

ła udział w  Wiosennych spotkaniach ludzi prawych w  Ośrodku Regionalizmu 
Świętokrzyskiego w Zagnańsku pod Kielcami. Podczas spotkania m.in. odbyła się 
prezentacja nowości Biblioteki Świę-
tokrzyskiej, tomiku wierszy Ireny Du-
chowskiej „Głos z Laudy”. Spektakl na 
podstawie wierszy pod kierownictwem 
Magdaleny Helis-Rzepki przygotowali 
uczniowie Liceum im. Stefana Żerom-
skiego z Kielc. Odbyło się ekumenicz-
ne poświęcenie Ośrodka Regionalizmu 
Świętokrzyskiego, promocje książki 
dr Macieja A. Zarębskiego „Z dziejów 
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regionalizmu świętokrzyskiego” i „Opowieści z Gór Świętokrzyskich” Jerzego Fi-
jałkowskiego, prezentacja wierszy Zdzisława Łączkowskiego (recenzenta wierszy 
Ireny Duchowskiej) oraz otwarcie wystawy malarstwa Marii Niciejewskiej. Lau-
dańczycy uczestniczyli również w prymicji ks. Jacka Malewskiego w Zagnańsku, 
odwiedzili dąb Bartek, Chęciny i Jaskinię „Raj”.

W Akademii 1.06.2005
1 czerwca w Akademii świętowano Dzień Dziecka i zakończenie roku szkolne-

go szkółki języka polskiego. W  święcie udział wzięli uczniowie szkółki oraz ich 
rodzice i dziadkowie. Do wspólnych gier i zabaw włączyli się również ich koledzy, 
którzy zebrali się przy ognisku. Pieczono kiełbaski, częstowano się lodami i innymi 
łakociami. Omówiono kolejny planowany wyjazd do Polski.

W Ciechanowcu, Łomży, Białowieży 2-5.06.2005
W  dniach 2-5 czerwca grupa dzieci 

Akademskiej Szkoły Średniej i szkółki ję-
zyka polskiego miała wycieczkę do Polski. 
Grupę pilotowała Irena Duchowska. Wie-
ziono teatrzyk kukiełkowy pod kierownic-
twem nauczycielki Violety Mockaitienė 
z domu Sadowskiej. Siedem czternastolat-
ków (3 dziewczynki i 4 chłopaków) z opie-
kunami zwiedzili Ciechanowiec, Łomżę, 
Białowieżę. Laudańczyków gościły Cecy-

lia Szmurło z Ciechanowca i Hanka Gałązka z Łomży. Grupa zatrzymała się w Ciecha-
nowcu. Szczególnie ciepło dzieci wspominają przyjęcie w rodzinach. 

III Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 10-11.06.2005
W dniach 10-11 czerwca w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie miał miej-

sce III Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Podczas imprezy odbyły się: Msza Św. 
w kościele datnowskim celebrowana przez ks. z Węgorzewa, otwarcie wystaw spro-
wadzonych z  Węgorzewa: fotograficznej artysty polskiego Rudolfa Piszczana za-
mieszkałego w Niemczech „Pejzaże z Mazur” i malarstwa (pejzaże) Anny Dąbrow-
skiej (1979-2002), stypendystki Światowego Związku Artystów Malujących Ustami 

i  nogami w  Luksemburgu oraz 
spotkanie literackie – prezentacja 
drugiego tomiku wierszy Ireny 
Duchowskiej „Głos z Laudy”, go-
ścinne występy Warszawskiego 
Zespołu Artystycznego „Polonia” 
im. Ignacego Jana Paderewskiego 
i chóru „Ojczyzna” z Węgorzewa 
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w Wielokulturowym Centrum w Kiejdanach oraz koncert galowy zaproszonych ze-
społów w kiejdańskim Centrum Kultury. Ze sceny gości witała organizatorka pol-
skich imprez na Laudzie Irena Duchowska. Na III Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 
przybyli: poseł na Sejm RL, prezes Akcji Wyborczej Polaków Litwy, prezes Oddziału 
ZPL rejonu wileńskiego Waldemar Tomaszewski, wicemer rejonu kiejdańskiego Bro-
nislavas Dromantas, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
prezes Oddziału w Łomży Hanka Gałązka, prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w Węgorzewie Halina Kołos, wiceprezes – Zofia Rycharska, wieloletnia dyrek-
tor Muzeum Kultury Ludowej, prezes Fundacji „Dziedzictwo nasze” Barbara Grązie-
wicz-Chludzińska, prezes Oddziału przyjaciół Grodna i Wilna Halina Orzechowska 
z  Ełku. Wystąpiły zespoły: Warszawski Zespół Artystyczny „Polonia” im. Ignacego 
Jana Paderewskiego (dyrygent Wiesław Jeleń), chór „Ojczyzna” z Węgorzewa (kier. 
Ryszard Zabłotny), „Kotwica” z Kowna (kier. Alina Pacowska), „Jutrzenka” z Niemen-
czyna (kier. Leonarda Klukowska), „Harmonia” z Mariampola (kier. Luba Nazaren-
ko), „Rudomianka” z Rudomina (kier. Jaroslaw Królikowski), „Solczanka” z Solecz-

nik (kier. Zofia Griaznowa), „Issa” z Kiejdan w składzie: Elena Kimantienė, Danuta 
Kriščiūnienė, Teresa Jaškūnienė, Waleria Wansewicz, Kazimiera Steponavičienė, Re-
gina Gutauskienė, Vanda Čekauskienė, Roberta Vansevičiūtė pod kier. Ireny Duchow-
skiej i „Lankesa” (kier. Irena Šukienė) z Kiejdan, „Austėja” (kier. Regina Matulienė) 
z Akademii, „Išdykėlis” – Studium piękna i mody (kier. Juzefa Bružienė) z Mażan. 
Koncert prowadził Wincuk (Dominik Kuziniewicz) z Wilna. Mass media: Kėdainių 
krašto televizija , „Rinkos aikštė”, „Kėdainių garsas”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Na-
sza Gazeta” (red. Czesława Paczkowska), Radio litewskie – audycja polska. Sponsorzy: 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Departa-
ment Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL, Samorząd Rejonu Wileńskiego, 
Samorząd Rejonu Solecznickiego, Konsulat Generalny RP w Wilnie, Oddział ZPL 
rejonu wileńskiego, Dział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Wilnie. Kie-
rownikom zespołów i gościom wręczono książki, kwiaty i dyplomy. 
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W Wilnie 18.06.2005
18 czerwca w Domu Kultury Polskiej odbyło się spotkanie literackie z udziałem 

właściciela wydawnictwa „Ibis”, wydawcy i  redaktora trzech tomów „Poezji pol-
skiej – antologii tysiąclecia” Aleksandra Nawrockiego z Warszawy. Wśród wierszy 
zamieszczonych w antologii znalazły się również wiersze Ireny Duchowskiej, która 
była też wśród zebranych.

W Siemiatyczach, Drohiczynie, Grabarce 21-23.06.2005
W dniach 21-23 czerwca Laudańczycy na zaproszenie Klubu Literackiego go-

ścili u  rodaków w  Siemiatyczach. 
Mieszkali w  zaprzyjaźnionych ro-
dzinach, ponieważ rok temu mie-
li już okazję zapoznać się bliżej 
podczas pobytu rodaków z  Pol-
ski na Laudzie, a  przedtem – na 
Targach Książki w  Kielcach. Lau-
dańczycy zwiedzili miejsce pra-
wosławnego kultu na Podlasiu 
– Grabarkę, Drohiczyn i Siemiaty-
cze. 22  czerwca w  Domu Kultury 

w Siemiatyczach odbyło się spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej. Wieczorek po-
etycki organizował Klub Literacki z prezes Reginą Sawczyńską. Podczas wieczorku 
wystąpił zespół „Issa” w skadzie: Elena Kimantienė, Teresė Jaškūnienė, Kazimiera 
Steponavičienė, Waleria Wanse-
wicz, Regina Gutauskienė, Vanda 
Čekauskienė, Roberta Vansevičiūtė, 
Ugnė Miliukaitė pod opieką Ali-
ny i  Ireny Duchowskich. Występy 
zespołu solowymi popisami uroz-
maiciły wnuczki członkiń zespołu 
– Ugnė i Roberta. 23 czerwca zespół 
„Issa” wystąpił podczas Nocy Świę-
tojańskiej nad zalewem przy stadio-
nie w Siemiatyczach. W programie święta była modlitwa, poświęcenie wody, pusz-
czanie wianków, ognisko, zabawa. Laudańczycy są wdzięczni Rodakom z Macierzy 
za gościnność, okazane ciepło i serdeczne przyjęcie. 24 czerwca Jana świętowano 
w Akademii datnowskiej rejonu kiejdańskiego.

Algirdas Mykolas Dobrovolskis (29.09.1918 – 23.06.2005)
W czerwcu 2005 r. rzesze ze smutkiem pożegnały o. Stanisława, kapucyna, księ-

dza, kochanego i  obranego przez lud „kardynała” Litwy. Pochowany został przy 
kościele w Podbrzeżu (Paberžė), gdzie służył do końca. O. Stanisław promieniował 
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światłem, spokojem i  miłością, 
potrafił zrozumieć każdego i był 
blisko prostego ludu. Prowadził 
tryb życia świętego, niczego nie 
potrzebował dla siebie, zimą cho-
dził boso, posłanie miał z  desek 
i słomy. Każdej nocy wstawał na 
modlitwę, był dla siebie bardzo 
surowy i  wymagający, i  prowa-
dził rygorystyczny tryb życia. 
Znał doskonale sporo języków, 
grał na pianinie i  śpiewał, bar-
dzo dużo czytał, tłumaczył poezje. Nazywano go w czasach sowieckich „czerwo-
nym księdzem”, bo udzielał ślubów, chrzcił dzieci komunistów, nie wpisując do ksiąg 
kościelnych, by im nie zaszkodzić w  sprawowaniu władzy państwowej. Za to był 
w niełaskach u władz kościelnych. Był bardzo bezpośredni w obcowaniu, zawsze 
znajdował czas na rozmowę z przybyszem, potrafił pocieszyć, uspokoić, doradzić. 
Każdy przypadkowy nawet przybłęda zawsze znalazł u niego ciepłą strawę i kąt na 
nocleg lub dłuższy pobyt. Pocieszał i miał od dawna w swej opiece ludzi w depresji, 
chorobie groźnej myślami samobójczymi, wielu osobom uratował nie tylko zdro-
wie, ale i życie. Tulili się do niego grzęznący w alkoholu i narkomanii, wszystkim 
pomagał, pozwalał być obok siebie, wymyślał zajęcia dla rąk, by praca pomagała 
w leczeniu duszy, stąd ślicznie odnowione latarnie, krzyże itd. Nigdy nie wymagał 
pieniędzy od parafian, kto ile może – Bóg zapłać, a biorąc datki, zawsze zapytał, czy 
nie oddajesz ostatniego grosza. Od 1990 roku był przeniesiony do Datnowa, gdzie 
był chrzczony. Opowiadał, że mama jego mówiła tylko po polsku, a sam do 7 lat 
nie umiał rozmawiać po litewsku, chociaż uważał siebie za Litwina. Opowiadał też 
o dwukrotnym zesłaniu na Sybir, ciężkiej pracy w łagrach w kopalniach węgla w In-
cie i Warkucie. 10 lat zesłania bez sądu, bo chodził po domach i nawoływał ludzi do 
wiary. Z Polakami zawsze rozmawiał po polsku, życzliwie udzielił pomieszczenia 
na polską bibliotekę w murach klasztornych, przyjmował z otwartym sercem gości 
z Polski, na terytorium klasztornym nad Datnówką pozwalał organizować ogniska 
i wszelkie spotkania z rodakami. Nigdy nie odmówił pozwolenia na odprawienie 
Mszy Św. w języku polskim, jak tylko gościliśmy księdza Polaka. Ostatni raz Msza 
Św. w języku polskim odbyła się w Podbrzeżu 11 czerwca, w dzień Festynu Kultu-
ry Polskiej w Kiejdanach, tylko O. Stanisława już nie spotkaliśmy. Od Wielkano-
cy ciężko chorował, był leczony w Kownie, ale wymagał, aby na soboty, niedziele 
dowożono go do Podbrzeża. Ostatni raz Mszą Św. pożegnał wiernych 5 czerwca. 
Opowiadał o swej ciężkiej chorobie, raku. Żegnał się z parafianami, opowiadają, że 
cały kościół płakał. Mówił o tym, że człowiek, nawet nie mając sił fizycznych, musi 
być silny duchem. Nakazywał się modlić.
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Wycieczka 1-5.07.2005
1-5 lipca grupa Laudańczyków mia-

ła wycieczkę po Polsce trasą Warszawa 
– Częstochowa – Ciechocinek – Toruń 
– Golub-Dobrzyń – Gdynia – Sopot – 
Gdańsk – Malbork – Grunwald, z przy-
jaciółką Reginy Gutauskienė z  USA. 
Wcześniej Laudańczycy, na zaproszenie 
kasztelana zamku Zygmunta Kwiatkow-
skiego, gościli w Gołubiu-Dobrzyniu na 
kilku Turniejach Rycerskich. Alina Duchowska po kursie na zamku, z rąk kasztela-
na otrzymała glejt sędziny Międzynarodowych Turniejów Rycerskich i sędziowała 
podczas turniejów w Golubiu-Dobrzyniu i Kiejdanach.

W Gdańsku 8-21.07.2005
W  dniach 8 – 21 lipca grupa dzieci z  Laudy z  nauczycielką Ludmilą Kreivienė 

spędziła czas na koloniach letnich w Gdańsku, zorganizowanych dla Laudańczyków 
przez prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży Hankę Gałązkę. 

W Jeziorosach 16.07.2005
16 lipca zespół pieśni „Issa” z Kiejdan, na zaproszenie prezes Jezioroskiego Od-

działu ZPL Weroniki Bogdanowicz, wystąpił na II Festynie Kultury Polskiej w Je-
ziorosach. Podczas wycieczki grupa zobaczyła jeden z najstarszych drewnianych 
kościołów na Litwie w Stalmujży oraz najstarszy i najgrubszy dąb litewski, jeden 
z najstarszych w Europie.

Strzyżów na Litwie 22-24.07.2005
22 lipca w  Wielokulturowym 

Centrum w Kiejdanach gościnnie 
wystąpiły dwa zespoły ze Strzyżo-
wa: zespół śpiewaczy „Baby Gli-
nickie” oraz zespół pieśni i tańca 
„Pogórze” ze Strzyżowa. Goście 
zwiedzili Kowno, Wilno i  Troki. 
„Baby Glinickie” swoim śpiewem 
zauroczyły kowieńską publicz-
ność zebraną na spotkanie z po-
etą Zdzisławem Tadeuszem Łącz-

kowskim i pisarzem Maciejem A. Zarębskim. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie 
zespół pieśni i tańca „Pogórze”, pod kierownictwem Jacka Wojtunia, zaprezentował 
„Wesele pogórzańskie”. Irenie Duchowskiej winszowano z okazji Jubileuszu 50-le-
cia urodzin.
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Na Węgrzech 5-7.08.2005
W dniach 5-7 sierpnia przedstawiciele Laudy z grupą Strzyżowian gościli na Węgrzech 

w Kisvardzie. Zespół Pieśni i Tańca „Pogórze” ze Strzyżowa uczestniczył w Międzyna-
rodowym Festiwalu Kultur na Węgrzech. Laudanka Alina Duchowska wystąpiła na 
scenie węgierskiej w roli szlachcianki w „Weselu pogórzańskim”, przedstawionym przez 
ZPiT „Pogórze”. Kisvarda to niewielka miejscowość, położona w północo-wschodnich 
Węgrzech, posiadająca bogatą tradycję i historię. Miejscowość ta jest bardzo dobrze 
znana mieszkańcom Strzyżowa 
ze względu na partnerskie kon-
takty z  tym miastem, trwające 
od 2003 r. Potwierdzają to liczne 
wymiany grup młodzieży i grup 
artystycznych oraz współpraca 
pomiędzy Strzyżowem a  Ki-
svardą w zakresie nauki, oświa-
ty, sportu, turystyki, a także go-
spodarki i ochrony środowiska. 
Ponadto jest to miejsce, gdzie 
wielu strzyżowian spędza sezon 
urlopowy. Uczestnicy festiwalu mogli zwiedzić miasto, XV-wieczny zamek, synagogę 
z XIX w (obecnie muzeum Retkoz), średniowieczne uliczki. Dużą atrakcją dla miłośni-
ków kąpieli był także węgierski kompleks basenów Varfurdo, w skład którego wchodzi 
basen sportowy, brodziki, gorące źródła (36° – 38° C) oraz takie atrakcje jak sztucz-
na fala, rzeka, bicze wodne, zjeżdżalnie czy jacuzzi. Międzynarodowy Festiwal Kultur 
okazał się niezwykłym przedsięwzięciem, które pozwoliło na wymianę doświadczeń 
między delegacjami oraz bliższe poznanie innych kultur. Taka forma imprezy rozbudza 
zainteresowania kulturą regionu, pozwala na zacieśnienie istniejącej już współpracy 
i przyjaźni polsko-węgierskiej oraz nawiązanie nowych kontaktów. Wszak wedle przy-
słowia „Polak, Węgier dwa bratanki...”.

W Niemczech 10-22.08.2005
W  dniach 10-22 sierpnia Laudanka Alina Duchowska uczestniczyła w  ogólno-

światowym zjeździe młodzieży katolickiej – XX Światowych Dniach Młodzieży 
w Kolonii w Niemczech. Papież Benedykt XVI mówił młodzieży, żeby stała się ludź-
mi prawdy, prawa, dobroci, przebaczenia i  miłosierdzia, żeby niosła na spotkanie 
z Jezusem ukrytym w Eucharystii cały entuzjazm młodego wieku, nadziei, zdolności 
miłowania. „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2) – szczególnie się nadaje, by 
zasugerować właściwą postawę w przeżywaniu tego Eucharystycznego Roku.

W Trzcinicy 3-4.09.2005
W dniach 3-4 września Laudańczycy, na zaproszenie wójta Gminy Jasło Stanisła-

wa Pankiewicza, gościli na Podkarpaciu. Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej 
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„Issa” w  składzie: Waleria 
Wansewicz, Irena Duchow-
ska, Elena Kimantienė, Ele-
na Kamarauskienė, Ugnė 
Miliukaitė, Kazimiera Stepo-
navičienė, Teresė Jaškūnienė, 
Regina Gutauskienė, Nijolė 
Subačienė – wystąpił na 
II  Festiwalu Folkloru Karpat 
w  Trzcinicy. W  Festiwalu, 
oprócz wielu kapel ludowych 
i  zespołów z  Polski, wzięły 

udział zespoły z Ukrainy, Słowacji i Rumunii. Podczas długiej podróży Laudankami 
opiekowali się Adam Kluska i Gerard Socha ze Strzyżowa, kierownik kapeli „Trzci-
nicoki” Stanisław Marszałek z Jasła. Regina Sawczyńska i Grażyna Niewiarowska 
w Siemiatyczach zorganizowały nocleg dla umęczonej daleką drogą powrotną gru-
py, która wyjechała z Trzcinicy dopiero wieczorem po imprezie. Szczególnie trud-
ne zadanie jadąc w nocy miały kierowcy obu aut, Alina i  Irena Duchowskie. Za 
okazane ciepło i otwarte serca, zorganizowanie noclegów i wyżywienia Laudanki 
wyrażają rodakom serdeczne podziękowanie.

W Gnieźnie 16-18.09.2005
W dniach 16-18 września Regina Gutauskienė z Klimańskich, Teresa Jaškūnienė, 

Waleria Wansewicz i Irena Duchowska uczestniczyły w VI Zjeździe Gnieźnieńskim 
„Europa dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie”. Zjazd zorganizo-
wano z inicjatywy Forum Świętego Wojciecha, Polskiej Rady Ekumenicznej. Tema-
tem rozmów był dialog poświęcony ekumenii, przyszłości Europy, otwarciu na inne 
religie (judaizm, islam) oraz dia-
log Kościołów z instytucjami i or-
ganizacjami UE. Częścią zjazdu 
były nabożeństwa ekumeniczne 
w  kościołach Gniezna i  współna 
modlitwa z przedstawicielami ju-
daizmu i islamu. W zjeździe udział 
wzięło około 800 osobistości z 15 
krajów Europy, m.in. Tadeusz 
Mazowiecki, Jerzy Buzek – byli 
premierzy Polski, Jarosław Pietras 
– Minister do spraw europejskich Polski, Danuta Hübner – komisarz europejski ds. 
polityki regionalnej, Helmut Kohl – były kanclerz Niemiec, Ján Čarnogurský – były 
premier Słowacji, Rocco Buttiglione – minister kultury Włoch, Hans-Gert Pöttering 
– przewodniczący grupy deputowanych EPL-ED w Parlamencie Europejskim, kard. 



73

Józef Glemp – prymas Polski, Walter Kasper – przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan, abp Michael Fitzgerald – przewodniczący Papie-
skiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, abp Jeremiasz – przewodniczący Polskiej 
Rady Ekumenicznej, abp Hilarion – reprezentant patriarchy Moskwy i Wszechrusi. 
Zaproszony kardynał Joseph Ratzinger został papieżem Benedyktem XVI i ze wzglę-
du na objęcie nowej funkcji wystosował list do uczestników zgromadzenia.

W Krośnie i Iwoniczu-Zdroju 20-25.09.2005
W  dniach 20-25 września na zaproszenie Rzeszowskiego Oddziału Stowarzy-

szenia „Wspólnota Polska” i  Kro-
śnieńskiego Domu Kultury Irena 
Duchowska wzięła udział w  III 
Polonijnych Spotkaniach Literac-
ko-Artystycznych w Krośnie i Iwo-
niczu-Zdroju. W  imprezie uczest-
niczyli poeci i  literaci z  różnych 
krajów: Ukrainy, Rumunii, Węgier, 
Czech, Kanady, Chorwacji, Belgii, 
Niemiec. Z  Wilna byli Wojciech 
Piotrowicz i  Romuald Mieczkow-
ski. W Programie III Polonijnych Spotkań były: spotkania poetyckie z uczniami 

i  studentami, spotkanie z  Prezydentem 
Miasta Krosna Piotrem Przytockim i przed-
stawicielami Rady Miejskiej, wieczór Lite-
racki – prezentacja twórczości uczestników 
Spotkań w Krośnieńskiej bibliotece Publicz-
nej, seminarium literackie – referat, dysku-
sja „Przegląd współczesnej poezji polskiej” 
Marka Wawrzkiewicza, prezesa Związku 
Literatów Polskich w Warszawie, promocja 

tomików poezji: „Progi” – Haliny Kurek, „Inne powody” – Marka Kusiby, „W głąb 
i z bliska” – Wojciecha Piotrowicza, uroczyste podsumowanie Międzynarodowego 
Konkursu Poetyckiego o  „Lampę Igna-
cego Łukasiewicza”, III Polonijna Biesia-
da Literacka – spotkanie z poetami Pod-
karpacia, spotkanie autorskie Wojciecha 
Siemiona, wycieczka turystyczna Szla-
kiem muzeów, zabytków i  twórczości 
artystycznej Krosna i okolic oraz Biesz-
czad. Uczestnicy otrzymali Almanach 
„Na krańcach echa”, w  którym zostały 
zamieszczone utwory uczestników.
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W Wilnie 5.11.2005
5 listopada w Domu Kultury Polskiej odbył się VI Salon Książki Polonijnej – 

Wilno 2005 zorganizowany przez poetkę, tłumacza, dziennikarkę i prezes Polskie-
go Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Pa-
ryżu – APAJTE Agatę Kalinowską-Bouvy z  Francji wspólnie z  Domem Kultury 
Polskiej w Wilnie. W Salonie udział wzięli polscy pisarze, poeci, publicyści i redak-
torzy, mieszkający w różnych krajach świata oraz autorzy z Polski piszący o Polonii, 
a także oficyny wydawnicze publikujące książki dotyczące Polonii. Salon miał na 
celu promocję dorobku autorów tworzących z dala od kraju, pomoc w nawiązaniu 
bezpośrednich kontaktów z  czytelnikami oraz integrację polonijnych środowisk 
twórczych. Salon Ksiażki Polonijnej odbywał się: w Belgii – Bruksela 2000, 2001 
i 2003, we Włoszech – Rzym 2002 oraz we Francji – Stella Maris 2004. Organi-
zując Salon w Wilnie organizatorzy mieli nadzieję przyczynić się do wzajemnego 
poznania ludzi pióra i wydawców Wileńszczyzny z ich kolegami z Europy Zachod-
niej, a  także pokazać szerokiej publiczności, w  szczególności polskim uczniom 
i studentom, osiągnięcia emigracyjnych autorów. Litwę reprezentowali: Wojciech 
Piotrowicz, Józef Szostakowski, Henryk Mażul, Aleksander Śnieżko, Aleksander 
Sokołowski, Teresa Markiewicz i Irena Duchowska.

Obchody Święta Niepodległości RP 12.11.2005
12 listopada uroczyste obchody Święta Niepodległości RP odbyły się w Wielo-

kulturowym Centrum w Kiejdanach, z koncertem wystąpiła kapela ludowa „Trzci-
nicoki” pod kierownictwem Stanisława Marszałka z Trzcinicy, gminy Jasło. Kapela 
na czele z Wójtem Gminy Jasło Stanisławem Pankiewiczem przybyła na zaprosze-
nie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, pod patronatem którego we wrześniu Polski 
Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” wystąpił na II Festiwalu Folkloru Karpat 
w Trzcinicy. Okazjonalny referat wygłosiła prezes Irena Duchowska. Po koncercie 
odbyło się spotkanie przy stole z rodakami w ciepłej rodzinnej atmosferze. 

W Wilnie 19.11.2005
19 listopada dwie uczennice szkółki języka polskiego w  Akademii ze swoimi 

babciami wzięły udział w IV Festiwalu Szkółek Niedzielnych Mniejszości Narodo-
wych Litwy organizowanym przez Departament Mniejszości Narodowych i Wy-



75

chodźstwa RL. Ugnė Miliukaitė i Roberta Vansevičiūtė podbiły zebraną publicz-
ność swym śpiewem na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 

W Jawniunach 26.11.2005
26 listopada zespół „Issa” w skła-

dzie: Waleria Wansewicz, Elena 
Kimantienė, Irena Duchowska, 
Kazimiera Steponavičienė, Elena 
Kamarauskienė, Regina Gutau-
skienė, Roberta Vansevičiūtė, Ugnė 
Miliukaitė – wystąpił w  Jawniu-
nach rejonu szyrwinckiego podczas 
zabawy Andrzejkowej na zaprosze-
nie prezes Oddziału ZPL Stefanii 
Tomaszun. Piosenki zespołu były przeplatane recytacją wierszy Ireny Duchowskiej. 
Swoim solowym śpiewem zachwyciły zebranych młode latorośle zespołu, wnuczki 
– Ugnė i Roberta.

W Pułtusku 10-11.12.2005
W  dniach 10-11 grudnia trzyosobowa 

grupa z  Litwy gościła w  Domu Polonii 
w Pułtusku na zaproszenie Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. Laudę reprezentowały 
Alina i Irena Duchowskie. Rodakami opie-
kował się Krzysztof Łachmański.

Spotkanie Wigilijne 21.12.2005
21 grudnia w Akademii odbyło się Spotkanie Wigilijne. Impreza miała miejsce 

w Akademskiej Szkole Średniej. W święcie wzięli udział dyrektor szkoy Liudas Tau-
ginas, nauczycielka religii – Raimonda Prascienienė, rodacy i uczniowie szkółki ję-
zyka polskiego z  Kiejdan, Datnowa, Akademii, Wojnatiszek, Szłapaberże i  innych 
pobliskich miejscowości. W wigilijny nastrój Laudańczyków wprawiły stare polskie 

kolędy w  wykonaniu zespołu „Issa”. 
Uczniowie recytowali wiersze, śpie-
wali piosenki. Wiele radości sprawił 
wszystkim św. Mikołaj, w  rolę któ-
rego wcieliła się prezes Irena Du-
chowska. Każdy uczestnik święta coś 
otrzymał, prezentów nie zabrakło 
dla nikogo. Na zakończenie imprezy, 
wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, 
łamiąc się opłatkiem, nawzajem so-
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bie składając życzenia świąteczne, 
zapoznali się z treścią nadesłanych 
życzeń świątecznych od przyjaciół 
i  wspólnych znajomych. Sponso-
rzy: Senat RP przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”, Stanisław 
Pankiewicz – wójt gminy Jasło, 
Elżbieta Pawłowska z  Wydziału 
Ekonomiczno-Handlowego Am-
basady RP w Wilnie, ZG ZPL, Wi-
leńskiego Oddział ZPL.

W Kownie 22.12.2005
22 grudnia uczennice Laudańskiej Szkółki Języka Polskiego Ugnė Miliukaitė i Ro-

berta Vansevičiūtė wystąpiły na otwarciu wystawy rysunków w  Domu Perkunasa 
w Kownie. Do Kowna dziewczynki zaprosił dyrektor kowieńskiego Wielokulturowe-
go Centrum Dainius Babilas, po obejrzeniu ich popisów na scenie wileńskiej w DKP.

W Mediolanie 28.12.2005 – 1.01.2006
Wśród 50 tysięcy młodych ludzi na XXVIII Europejskim Spotkaniu Młodych – 

piewszym po śmierci Brata Rogera – zorganizowanym w Mediolanie w dniach od 
28 grudnia 2005 do 1 stycznia 2006 przez Wspólnotę z Taize uczestniczyli również 
Laudańczycy. Podróż planował i grupę kiejdańsko-uciańską pilotował Rytis Gaulė. 
Kiejdańską grupę do wyjazdu, przy parafii św. Józefa w Kiejdanach, szykowała Ire-
na Duchowska. W trakcie podróży grupa zwiedziła Drezno, Alpy, Florencję, Pizę, 
Wenecję. 16 sierpnia usłyszeliśmy o tragicznej śmierci Brata Rogera podczas mo-
dlitwy. Nie mogliśmy pojąć, jak mogło dojść do takiej przemocy? Rozumieliśmy, że 
Taize bez Brata Rogera już będzie inne…

2006

W Ciechanowcu 4-6.01.2006
W  dniach 4-6 stycznia, na za-

proszenie burmistrza Ciechanowca 
Stanisława Łapiaka, 5-osobowa de-
legacja Laudańczyków ze starostą 
Datnowa Antanasem Alekną, dy-
rektorem Akademskiej Szkoły Śred-
niej Liudasem Tauginasem i  Ireną 
Duchowską gościła na Podlasiu. 
Laudańczycy zwiedzili Muzeum 
Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, gimna-
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zjum Jana Pawła II w  Ciechanow-
cu, gościli u burmistrza w Urzędzie 
Miejskim, wzięli udział w  uroczy-
stym otwarciu Ciechanowieckiego 
Ośrodka Kultury i Sportu, nawiązali 
współpracę z  dyrektorem COKiS-
-u Arturem Leszczyńskim, po kon-
cercie Irena Duchowska zapoznała 
się z kierownikami trzech zespołów, 
które zaprosiła na Litwę. Grupa 
z Litwy wzięła udział w uroczystej kolacji z udziałem przedstawicieli samorządowych 
jednostek organizacyjnych Ciechanowca. Już od kilku lat, pod opieką Laudańczyków 
nawiązano współpracę z Ciechanowcem, dzięki przyjaźni z rodakami, szczególnie 
z  dyrektor Gimnazjum Cecylią Szmurło. Wielokrotnie odbyły się wymiany mło-
dzieży, wycieczki. Zespół „Issa” występował w  Ciechanowcu na Święcie Chleba, 
Irena Duchowska prezentowała swą twórczość. Rezultatem przyjaźni stało się pod-
pisanie umów o partnerskiej współpracy między starostwem Datnowskim i Ciecha-
nowcem, jak również umów o współpracy Akademskiej Szkoły Średniej z Gimna-
zjum Jana Pawła II w Ciechanowcu.

W Węgorzewie 7-8.01.2006
W dniach 7-8 stycznia 10-osobowa grupa Laudańczyków, na zaproszenie przy-

jaciół Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i  Fundacji „Dziedzictwo Nasze”, 
gościła w Węgorzewie. Laudańczycy wzięli 
udział w spotkaniu opłatkowo-noworocz-
nym. Uroczystość poprzedził występ dzie-
ci ze świetlicy przy żłobku, Msza Św. w ko-
ściele św. Piotra i  Pawła, piękne kolędy 
w wykonaniu chóru „Ojczyzna” (kier. Ry-
szard Zabłotny), który już tradycyjnie, za-
powiedział swoje przybycie na kolejny Fe-
styn do Kiejdan. W spotkaniu wzięli udział 
również rodacy z Czerniachowska. Głośne oklaski zdobyła Ugnė Miliukaitė, która 
podbiła swym śpiewem zebraną na spotkaniu publiczność. Każdy Laudańczyk od 
św. Mikołaja otrzymał prezenty. Za zaproszenie, serdeczne przyjęcie i troskę Lau-
dańczycy są wdzięczni rodakom – przyjaciołom, a  szczególnie Zofii Rycharskiej 
i Barbarze Grąziewicz-Chludzińskiej.

Zapusty 28.02.2006
28 lutego w Akademii na podwórku szkolnym odbyły się tradycyjne Zapusty. 

Przy ognisku wesoło się bawiono, przepędzano zimę, spalono Marzannę, była też 
walka Konapiastego ze Słoninowym, grała muzyka, brzmiały piosenki. Jak co roku 
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w tym święcie aktywny udział wzięli uczniowie szkółki języka polskiego, pracow-
nicy Instytutu Rolnictwa, mieszkańcy Akademii. Później częstowano się herbatką, 
zapustowymi pączkami, blinami i innymi przysmakami zapustowymi.

W Akademii 4-8.04.2006
W dniach 4-8 kwietnia grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Cie-

chanowca pod opieką dyrektor Cecylii Szmurło gościła na Laudzie. Goście miesz-
kali w rodzinach, tak jak i Laudańczycy w Ciechanowcu. Uczniowie Gimnazjum 

przedstawili Ciechanowiec, pod-
laskie tradycje wielkanocne pod-
czas lekcji w  Akademskiej Szkole 
Średniej. Opowiedzieli też o trady-
cyjnym Święcie Ligawek w Ciecha-
nowcu, na które zaprosili Laudań-
czyków. Na ligawce spróbował też 
zagrać uczeń szkółki języka pol-
skiego w  Akademii Vytautas Kre-
ivis. Pod opieką Ireny Duchowskiej 
goście zwiedzili pałac Komarów 

w Bejsagole, Górę Krzyży pod Szawlami, Kiejdany, Wilno. Wzięli udział w spotka-
niu wielkanocnym z miejscowymi Polakami. Przywieźli kolejny numer czasopisma 
– Magazyn Rozmaitości Gimnazjalnych „ Biedroneczka”, w którym strona „Polo-
nijne Konszachty” tradycyjnie jest poświęcona Laudańczykom. W dziale „Łamanie 
Granic” zamieszczony jest materiał o współpracy Ciechanowca z litewskim Datno-
wem oraz artykuł redaktora naczelnego Haliny Leszczyńskiej „Pani Ireny podróże 
w czasie”, ze strofami autorki. Przed gośćmi wystąpił kiejdański zespół „Issa” z mło-
dymi solistkami Ugnė Miliukaitė i Robertą Vansevičiūtė.

W Cieszynie 21-23.04.2006
W dniach 21-23 kwietnia, na zaproszenie dziennikarza, publicysty i poety Ka-

zimierza Kaszpra, Irena Duchowska wzięła udział w imprezie poetyckiej – Wiosna 
poezji nad Olzą z  podtytułem „Polsko-czeskie spotkania literackie »Kamień czy 
słowo«” zorganizowanej przez Koło Cieszyńsko-Zaolziańskie Górnośląskiego To-
warzystwa Literackiego i dyrekcję Śląskiego 
Zamku Sztuki i  Przedsiębiorczości w  Cie-
szynie. W pierwszym dniu spotkania pisarzy 
– oprócz poranków poetyckich w  szkołach 
– odbył się Koncert Poezji i  Muzyki w  XI 
wiecznej Rotundzie św. Mikołaja, z udziałem 
uczestników oraz zespołu „Amici Cantionis 
Antique”. Spotkanie prowadził Kazimierz 
Kaszper. W  sobotę na Zamku w  Cieszy-
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nie odbył się wernisaż wystawy 
książek uczestników imprezy, 
sesja popularno-naukowa „Euro-
pa Środkowa – mit literatury czy 
prawda geografii”, rozstrzygnięto 
II Konkurs Literacki im. H. Ja-
siczka, dzień zakończyła biesiada 
poetycka w  ośrodku „Pasieczki” 
w  Koszarzyskach w  Beskidach. 
W  niedzielę uczestnicy imprezy 
zwiedzili Zaolzie i północne Mo-
rawy, złożyli kwiaty na grobach 
zmarłych poetów i pisarzy zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego, zwiedzili pol-
ską szkołę im. H. Sienkiewicza w Jablonkowie czeskim.

W Akademii 3.05.2006
3 maja w Akademskiej Szkole 

Średniej uczniowie szkółki języka 
polskiego z rodzicami i babciami 
świętowali Dzień Konstytucji 
3 Maja, Dzień Polonii i Polaków 
za Granicą, Dzień Flagi. Na tę 
okazję uczniowie przygotowali 
specjalny świąteczny program.

W Wilnie 28-29.05.2006
W dniach 28-29 maja, na zaproszenie Romualda Mieczkowskiego, Irena Duchowska 

wzięła udział w XIII Międzynarodowych Spotkaniach Poetyckich „Maj nad Wilią”. 

Szkółka Języka Polskiego 1.06.2006
1 czerwca w szkółce języka polskiego odbyło się zakończenie roku szkolnego. 

Świętowano Dzień Dziecka. Dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, zorga-
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nizowanych na stadionie sportowym przy szkole w Akademii. Absolwenci szkółki 
Paweł, Alina i Kazimierz Duchowscy od wczesnego dzieciństwa języka polskiego 
uczyli się w domu, ukończyli studia magisterskie. Paweł – bankowość w Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, jest to pierwszy przypadek na Litwie, gdy absolwent li-
tewskiej szkoły (z braku polskich na Laudzie) wstępuje i kończy studia w Macierzy. 

IV Festyn Kultury Polskiej w Kiejdanach 2-3.06.2006
W dniach 2-3 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie, odbył się 

IV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Festyn rozpoczął się Mszą Św. w koście-
le św. Józefa w  Kiejdanach, 
w  czasie której śpiewał cie-
chanowiecki Chór Para-
fialny „Kantata” oraz grała 
ciechanowiecko – zambrow-
ska Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta. Po czym zespoły barw-
nym korowodem przeszły na 
Stary Rynek. Przed Centrum 
Wielokulturowym odbyły się 
występy zespołów. W  Cen-
trum Wielokulturowym mia-

ło miejsce otwarcie wystawy malarstwa Dagny Gmitrowicz Stankuć. Podczas wer-
nisażu wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zambrowa, Warszawski Zespół 
Artystyczny „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego, chór „Ojczyzna” z  Wę-
gorzewa oraz chór „Żurawiacy” z Boguty-Pianki. Drugi dzień Festynu rozpoczę-
to Mszą Św. w kościele Zwiastowania NMP w Datnowie, zwiedzaniem klasztoru 
i Akademii datnowskiej. Głównym punktem Festynu był koncert galowy w Cen-
trum Kultury w Kiejdanach. Na scenie wystąpiły zespoły: „Polonia” z Warszawy, 
„Ojczyzna” z  Węgorzewa, „Żurawiacy” z  Bogut, „Kotwica” z  Kowna, „Zgoda” 
z Rudomina, „Mariampolskie kropelki” i „Harmonia” z Mariampola, „Czerwone 
Maki” z  Jawniun, „Issa” z  Kiejdan, „Ainiai” i  „Austėja” z  Akademii. Irena Du-
chowska witała przybyłych gości, a byli to: radca Ambasady RP Paweł Cieplak, 
dyrektor Departamentu Kultury i Oświaty Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Egi-
dijus Grigaitis, burmistrz Ciechanowca Stanisław Sławomir Łapiak, księża z Cie-
chanowca i Węgorzewa, wieloletnia dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgo-
rzewie i prezes Fundacji „Dziedzictwo Nasze” Barbara Grąziewicz-Chludzińska, 
prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Zofia Rycharska, prezes Wileń-
skiego Oddziału Miejskiego ZPL Alicja Pietrowicz, prezes Szyrwinckiego Oddzia-
łu ZPL Stefania Tomaszun oraz poeta Aleksander Śnieżko. Koncert poprowadził 
popularny wileński konferansjer – Wincuk, czyli Dominik Kuziniewicz, który co 
chwilę rozśmieszał widzów anegdotami i dowcipami, opowiadanymi oczywiście 
„po tutejszemu”. Na scenie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zambrowa, 
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którą tworzą uczniowie zambrow-
skich szkół średnich oraz gimna-
zjów, śpiewał Warszawski Chór 
„Polonia” im. Ignacego Jana Pa-
derewskiego, którego dyrygentem 
jest Wiesław Jeleń, znany animator 
życia muzycznego w stolicy Polski, 
kierownik i dyrygent kilku chórów 
warszawskich. Kolejno wystąpili 
„Żurawiacy”, chór działający przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Bogucie-Piankach, chór „Cantata” z Ciechanowca oraz „Harmonia” z Ma-
riampola, pod kier. Luby Nazarenko. Młodzi tancerze z zespołu „Mariampolskie 
kropelki” przedstawili uroczego krakowiaka i  „Hakirio Polkę”. Chór „Ojczyzna” 
z Węgorzewa wystąpił pod kierownictwem Ryszarda Zabłotnego. Kolejno wystą-
piły zespoły z Litwy. Podczas koncertu przemawiał burmistrz Ciechanowca Sta-
nisław Sławomir Łapiak, Egidijus Grigaitis, który powiedział: „Witam wszystkich 
przybyłych na Ziemię Kiejdańską, na której od zawsze obok siebie mieszkali ludzie 
różnych narodowości, różnych kultur. Polaków i Litwinów łączy naprawdę wiele – 
historia, tradycja, kultura. Mam nadzieję, że pobyt gości z Polski przyniesie owoce 
w postaci realnej współpracy miast polskich z  litewskimi, w  tym z Kiejdanami, 
że w  przyszłym roku znów się tu spotkamy”. Kierownikom zespołów wręczono 
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Festynie. Na koniec chóry „Ojczyzna” i „Po-
lonia” wspólnie wykonały „Rotę”. 4 czerwca zespoły z Ciechanowca wystąpiły pod-
czas Mszy Św. w kaplicy przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej oraz w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie.

W Mażanach 10.06.2006
10 czerwca, na zaproszenie prezes Studium Piękna i  Elegancji „Išdykeliai” 

J. Bružienė, zespół „Issa” w składzie: Waleria Wansewicz, Elena Kimantienė, Elena 
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Kamarauskienė, Kazimiera Steponavičienė, Regina Gutauskienė, Ugnė Miliukaitė, 
Roberta Vansevičiūtė z  Kiejdan wziął udział w  VII Międzynarodowym Święcie 
„Moda, poezja i teatr” w Dolinie Słowików w starostwie Mażańskim koło Tauro-
gów. Podczas święta w Dolinie Słowików odbyła się pierwsza prezentacja kolejnego 
tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Mój testament”, wydanego przez Świętokrzy-
skie Towarzystwo Regionalne, pod redakcją dr. Macieja A. Zarębskiego. 

W Druskiennikach 16.06.2006
16 czerwca w  sali sanatorium 

„Lietuva” w  Druskiennikach odby-
ło się spotkanie poetyckie z  autorką 
tomików wierszy „Znad Issy”, „Głos 
z Laudy” i „Mój testament” Ireną Du-
chowską. Spotkanie prowadził ks. Da-
riusz Stańczyk, przybliżając rodakom 
problemy Laudańczyków i  ich wysił-

ki w trwaniu w polskości. Wiersze autorki 
przeplatane były występem zespołu „Issa”, 
przy akompaniamencie nowego opiekuna 
zespołu Leona Mikalauskasa. Wielkie bra-
wa zdobyły młodociane solistki zespołu 
Ugnė Miliukaitė i  Roberta Vansevičiūtė, 
które śpiewu starych polskich piosenek 
uczą się wzorując na swych babciach. Pre-
zes Oddziału ZPL w Druskiennikach Pau-

lina Lipowicz zorganizowała wycieczkę w  celu zapoznania gości z  uzdrowiskiem. 
Laudańczycy zwiedzili również park Gruto.

W Kiejdanach 30.06.2006
30 czerwca w Kiejdanach gościli rodacy z Siemiatycz z Reginą Sawczyńską, która 

opiekuje się Klubem Literackim. Goście wysłuchali koncertu „Issy”, zwiedzili sta-
rówkę miasta i okolice.

W Gołowicach 8-17.07.2006
W  dniach 8-17 lipca piątka uczennic szkółki języka polskiego przebywała na 

koloniach w ośrodku Najwyższej Izby Kontroli w Gołowicach pod Warszawą. Za 
zaproszenie na kolonie Laudańczycy są wdzięczni Dyrektorowi Generalnemu Naj-
wyższej Izby Kontroli w Warszawie Józefowi Górnemu i siostrom z Landwarowa za 
opiekę nad dziećmi.
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W Taize 21-28.07.2006
W końcu lipca grupa Laudańczyków wybrała się na ko-

lejną pielgrzymkę do Taize, pod przewodnictwem Rytisa 
Gaulė z Uciany i Ireny Duchowskiej. Jechaliśmy z myślą, że 
jest to ostatnia okazja, aby pożegnać się z Bratem Rogerem, 
pomodlić się przy Jego grobie, rozumiejąc, że już nigdy 
więcej nie będzie w Taize tak, jak było za życia tego, dla nas, 
świętego Człowieka.

W Kiejdanach 9-10.07.2006
W dniach 9-10 lipca w Kiejdanach gościli rodacy z Golubia-Dobrzynia. Pod-

czas spotkania z rodakami z koncertem w kościele kalwinów w Kiejdanach, w sali 
o  szczególnie dobrej akustyce, wystąpił zespół „Issa”. Goście mieli również spo-
tkanie literackie z Ireną Duchowską. Rodacy zwiedzili Kiejdany, strony Czesława 
Miłosza, Podbrzeż o. Stanisława, Górę Krzyży pod Szawlami i Kowno. Prezes Od-
działu ZPL Kowna Franciszka Abramowicz, goszcząc rodaków w  siedzibie ZPL, 
zapoznała z życiem Polaków kowieńskich. 

We Wrocławiu, Świeradowie-Zdroju 13-20.07.2006
13 sierpnia we Wrocławiu Irena Duchowska spotkała się z historykiem Alek-

sandrem Srebrakowskim, który wielokrotnie podczas pobytów w Wilnie mieszkał 
na Zwierzyńcu u Teresy Jakutowicz, 
siostry Ireny, gdzie się zapoznali. 
Aleksander oprowadził po mie-
ście. Po czym nastąpiło spotkanie 
w  siedzibie Dolnośląskiego Od-
działu Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” we Wrocławiu z  prezesem 
prof. Zdzisławem Julianem Winnic-
kim, gdzie na ręce Laudanki zostało 
przekazane skromne wsparcie na 
działalność organizacji, przez gości 
z USA. 17 sierpnia na Dolnym Śląsku w Świeradowie-Zdroju odbyło się spotkanie 
autorskie Ireny Duchowskiej. Spotkanie w kawiarni „Zdrojowa” Domu Zdrojowego 
Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa odbyło się z inicjatywy prezesa prof. Zdzisława 
J. Winnickiego, przy współpracy z Zarządem Uzdrowiska. W trakcie spotkania au-
torka recytowała własne wiersze, sławiące piękno Ziem znanych z kart powieści 
Henryka Sienkiewicza, stron młodości Czesława Miłosza, zapoznała licznie przy-
byłych na spotkanie rodaków z życiem Polaków na Litwie, odpowiadała na pytania. 
Spotkanie odbyło się w bardzo ciepłej, życzliwie-rodzinnej atmosferze.
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W Wilnie 5.09.2006
5 września w Pałacu Kongresowym w Wilnie odbyła się uroczystość poświęcona 

15-leciu wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Litwą. Na za-
proszenie Prezydenta Republiki Litewskiej Valdasa Adamkusa i Almy Adamkienė 
w  uroczystościach, wśród innych aktywistów polskich organizacji, udział wzięła 
również Irena Duchowska.

W Łomży 14.09.2006
14 września Laudańczycy zawita-

li do Łomży na zaproszenie prezes 
Łomżyńskiego Oddziału Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” Han-
ki Gałązki. Spotkanie odbyło się 
w Podstawowej Szkole nr 10 w Łom-
ży. Miało tu miejsce spotkanie autor-
skie z  Ireną Duchowską. Spotkanie 
prowadziła dyrektor szkoły Hanka 
Gałązka, recytacje wierszy przeplatał 
śpiew wnuczki Reginy Gutauskienė – Ugnė Miliukaitė. Zebranych interesowała nie 
tylko twórczość autorki, ale i problemy rodaków na Litwie, a w szczególności – na 
Laudzie. Dyrektor szkoły pokazała przybyłym szkołę, wspaniały basen.

W Kielcach 15.09.2006
15 września spotkanie z poezją Ireny 

Duchowskiej miało miejsce w  Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w  Kiel-
cach. W spotkaniu udział wzięli biblio-
tekarze, uczniowie Liceum, przyjaciele 
i  krewni autorki mieszkający w  Kiel-
cach. Przyjęcie Laudańczyków w  tym 
mieście organizował dyrektor biblioteki 
Andrzej Dąbrowski, przy współpracy 

z  dr.  Maciejem A. Zarębskim z  Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego w  Za-
gnańsku, dzięki życzliwości którego wydano trzy tomiki wierszy autorki.

W Zagnańsku 16.09.2006
16 września Laudańczycy uczestniczyli w  „Posiadach w  cieniu Bartka” na za-

proszenie Ludomiry i  Macieja A. Zarębskich w  Ośrodku Regionalizmu Święto-
krzyskiego w Zagnańsku. W spotkaniu udział wzięli: prof. Jan Pacławski i Andrzej 
Tyszka, dr Jan Krupa, Jan Jadach, Irena Duchowska, Paweł Pierściński, Krzysztof 
Szular, Eugeniusz Kabatc, Eligiusz Dymowski, Zdzisław Tadeusz Łączkowski, Ja-
nusz Termer i  inni. Otwarto wystawę nowości Biblioteki Świętokrzyskiej. Odby-
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ła się również promocja nowo-
ści Biblioteki: trzeciego tomiku 
wierszy Ireny Duchowskiej „Mój 
testament”, zbioru szkiców prof. 
Andrzeja Tyszki „Żyjąc wśród le-
śnych ogrodów”. Dyskutowano 
o  wartościach literatury małooj-
czyźnianej. Refleksjami ze spotkań 
autorskich w  Chicago dzielił się 
gospodarz imprezy dr Maciej A. 
Zarębski. Wszystkim występom Ireny Duchowskiej towarzyszyły piosenki uczen-
nicy szkółki języka polskiego w Akademii Ugnė Miliukaitė. W nowo uszytym przez 
babcię stroju ludowym, melodyjnym głosem Ugnė czarowała publiczność.

W Kiejdanach 26.09.2006 
26 września w Kolegium Języków w Kiejdanach nauczycielka szkółki języka pol-

skiego Irena Duchowska prowadziła dwie otwarte lekcje języka polskiego, na które 
zapraszani byli wszyscy chętni. W lekcjach języka polskiego aktywnie uczestniczyli 
studenci kolegium i seniorzy.

W Wisagini 30.09.2006
30 września, na zaproszenie prezesa Oddziału ZPL w  Wisagini Zygfryda Bin-

kiewicza i  zespołu „Tumielanka”, ze-
spół „Issa” w  składzie: Leonas Mi-
kalauskas, Irena Duchowska, Elena 
Kamarauskienė, Elena Kimantienė, 
Kazimiera Steponavičienė, Regina 
Gutauskienė, Roberta Vansevičiūtė 
i Paulina Kaminskaitė, wystąpił na VII 
Festynie Kultury Polskiej w Wisagini. 
Imprezę rozpoczęto Mszą Św. w  ko-
ściele św. Pawła Apostoła, po której 
wszyscy udali się do Centrum Kultury „Banga”. Koncert prowadził Dominik Kuzi-
niewicz. Na scenie wystąpili: Teatr Form Różnych z Zambrowa, „Kapela Święto-
jańska” z rejonu wileńskiego, ZPiT „Olsza” z Podbrodzia, wisagińska „Tumielanka”, 
„Srebrne pasemko” z Turmontu i kiejdańska „Issa” pod opieką Ireny Duchowskiej, 
przy akompaniamencie Leonasa Mikalauskasa.

Obchody Świąt Niepodległości RP 27.10.2006
27 października w  Wielokulturowym Centrum w  Kiejdanach odbyły się uro-

czyste przedświąteczne obchody zbliżającego się Dnia Niepodległości RP. Uroczy-
stości uświetnił występ Koszalińskiej Orkiestry Akardeonowej „Akord” pod kier. 
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Artura Zajkowskiego. Wystąpił miejscowy zespół pieśni „Issa” w składzie: Nijolė 
Subačienė, Regina Gutauskienė, Teresė Jaškūnienė, Kazimiera Steponavičienė, Ele-
na Kamarauskienė, Elena Kimantienė, Waleria Wansewicz. Na święto przybyli ro-
dacy z Kiejdan, Miegian, Kieleryszek, Datnowa, Akademii, jak też z Wilna i Kow-
na. Okazjonalny referat wygłosiła prezes Irena Duchowska. Odbyła się również 
prezentacja tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Mój Testament”. Po koncercie ro-
dacy wzięli udział w biesiadzie przy stole w ciepłej rodzinnej atmosferze.

W Akademii 15.11.2006
15 listopada w  Akademskiej Szkole Średniej odbyła się prezentacja kolejnego 

tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Mój Testament”. Spotkanie prowadził na-
uczyciel, ekspert języka litewskiego i  literatury, Rytas Tamašauskas. Dogłębnie 
analizując twórczość Ireny Duchowskiej korzystał z oryginałów oraz przekładów 

wierszy na język litewski młod-
szego syna Ireny, Kazimierza 
Duchowskiego, swego byłego 
ucznia i  wychowanka, członka 
Sekcji Literackiej „Nad Niewia-
żą” działającej przy Stowarzy-
szeniu Polaków Kiejdan od roku 
2000. Według oceny specjalisty 
jakość przekładu jest tak wy-
soka, że chyba w każdym przy-
padku mówić można o  dwóch 

osobnych utworach. W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkółki języka polskiego 
na Laudzie, ich rodzice oraz uczniowie i nauczyciele Akademskiej Szkoły Średniej. 
Wiersze brzmiały po polsku i litewsku, wersje litewskie drukowane też były niejed-
nokrotnie w prasie kiejdańskiej. Uczennice szkółki języka polskiego aktywnie włą-
czyły się w imprezę szkolną. Ugnė Miliukaitė śpiewała polskie piosenki ze słowami 
i melodią Ireny Duchowskiej, Goda Miliauskaitė grała na flecie. Autorce życzono 
jak najprędzej wydać książkową wersję litewską tłumaczeń syna Kazimierza. 

W Ciechanowcu 19-23.11.2006
9 osobowa grupa uczniów Akademskiej Szkoły Średniej i szkółki języka polskie-

go na Laudzie, z nauczycielką Ireną Duchowską i dyrektorem Liudasem Tauginasem 
gościła w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu w ramach projektu 
„Razem do Europy – wymiany szkolne pomiędzy Polską i Ukrainą” współfinansowa-
nego przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i wspieranego przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej. W pro-
jekcie uczestniczyła grupa uczni Czerkaskiej szkoły z Ukrainy z dyrektor Tatianą Tka-
czenko. Grupa z Laudy dwukrotnie zaprezentowała program o Akademii datnowskiej, 
Kiejdanach. Gabrielė Gaurilčikaitė grała na kanklach (guślach), Goda Miliauskaitė – 
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na flecie, Ugnė Mililukaitė, śpiewała po polsku piosenki, których nauczyła się od swej 
babci Reginy Gutauskiene z Klimańskich oraz na lekcjach języka polskiego. Wszyscy 
mieszkali w rodzinach, więc była to kolejna okazja bliżej poznać byt, kulturę i pol-
ską mowę. Zwiedzanie Ciechanowca połączone było z przejazdem bryczką. Młodzież 
zwiedziła Gimnazjum, Szkołę Podstawową i Liceum, Muzeum Rolnictwa im ks. K. 
Kluka, oglądała w COKiSie pokaz tańca nowoczesnego; uczestniczyła w integracyj-
nych angielskojęzycznych spotkaniach, warsztatach plastycznych robienia kwiatów, 
ognisku; miała kąpiel w basenie w Wysokim Mazowieckim, wycieczkę do Warsza-
wy, podczas której zwiedziła Stare Miasto, Zamek Królewski, Polską Fundację im. 
R. Schumana, Łazienki, Plac Getta, zaszalała na zakupach w Centrum Handlowym 
ARKADIA. Na zaproszenie ks. proboszcza Kościoła Trójcy Przenajświętszej Kazimie-
rza Siekierko Irena Duchowska z Ugnė i Gabrielą wystąpiły przed uroczystą Mszą Św. 
w intencji św. Cecylii – patronki chórów z krótkim koncertem.

W Kownie 26.11.2006
26 listopada, na zaproszenie 

prezes Oddziału ZPL w  Kownie 
Franciszki Abramowicz, Irena 
Duchowska z uczennicami szkół-
ki języka polskiego na Laudzie  
z programem literacko-muzycznym 
wystąpiła przed rodakami kowień-
skimi, w  siedzibie ZPL. Była to próba generalna przed występem na Ligawkach 
z własnym programem autorskim Laudańczyków w Ciechanowcu.

W Ciechanowcu 1-4.12.2006
W dniach 1-4 grudnia kolejny raz grupa z Laudy gościła w Ciechanowcu. Lau-

dańczycy wzięli udział w XXVI Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich im. 
Kazimierza Uszyńskiego. Przedtem odbyła się nauka gry na ligawkach, która nie 
każdemu się udawała. Swych sił w  konkursie wypróbowali również uczniowie 
z Laudy, najszybciej udało się nauczyć wydobyć dźwięki na ligawce Vytautasowi 
Kreivisa. Podczas wieczorku poetyckiego, przy melancholijnym akompaniamencie 
na kanklach Gabrieli Gaurilčikaitė (wyróżniona na XXVI Konkursie Gry na Instru-
mentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego), Irena Duchowska czytała swoje 
wiersze, Ugnė Miliukaitė śpiewała polskie piosenki, Goda Miliauskaitė grała na fle-
cie. W program dziewczynki wplotły również litewski taniec powitalny „Kepurinė”, 
wykonany przez Rugilė Skirkaitė, Gabrielė Gaurilčikaitė i Godę Miliauskaitė. 

2 grudnia zespół „Issa” wystąpił z koncertem w kościele św. Józefa w Kiejdanach. 

Spotkania Opłatkowe 16-17.12.2006
16 grudnia na Laudzie odbyło się spotkanie opłatkowe. W wigilijny nastrój Lau-

dańczyków wprawiły stare polskie kolędy w wykonaniu zespołu „Issa” w składzie: 
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Teresė Jaškūnienė, Elena Kamarauskienė, 
Elena Kimantienė, Waleria Wanse-
wicz, Kazimiera Steponavičienė, Regina 
Gutauskienė, Nijolė Subačienė, Irena Du-
chowska. Uczennice szkółki języka polskie-
go przedstawiły program, z którym ostatnio 
wielokrotnie występowały na Litwie, jak 
i w Polsce. Wiele radości wszystkim sprawił 
św. Mikołaj, w rolę którego wcieliła się prezes 
Irena Duchowska. Każdy uczestnik święta otrzymał jakiś prezent. Na zakończenie 
imprezy wszyscy zasiedli do świątecznego stołu, łamiąc się opłatkiem, nawzajem sobie 
składając życzenia, zapoznali się z treścią nadesłanych życzeń świątecznych od przy-

jaciół i  wspólnych znajomych. 
Szczególnie Laudańczyków ucie-
szyła pamięć i życzenia świątecz-
ne J.E. Ambasadora RP na Litwie 
Janusza Skolimowskiego, dyrek-
tora generalnego Najwyższej Izby 
Kontroli Józefa Górnego z  War-
szawy, Dyrektora Instytutu Pol-
skiego w  Wilnie Mariusza Gasz-
toła i innych. Sponsorzy: ZPL, ks. 
proboszcz kościoła Trójcy Prze-
najświętszej Kazimierz Siekierko 

z Ciechanowca, Celina Szmurło i Halina Leszczyńska.
17 grudnia grupa z  Laudy uczestniczyła w  Spotkaniu Opłatkowym rodaków 

w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W Chorwacji, Bośni i Hercegowinie 28.12.2006 – 3.01.2007
W  końcu grudnia – i  na początku stycznia grupa rodaków z  Laudy wzięła 

udział w XXIX Europejskim Spotkaniu Młodych w Zagrzebiu, tradycyjnie orga-
nizowanym przez ekumeniczną Wspólnotę Taize. W jednym autokarze jechały 
dwie grupy: kiejdańska pod opieką Ireny Duchowskiej i uciańska pod opieką Ry-
tisa Gaulė. Laudańczycy aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Taize latem i zimą 
od 1995 roku. W XXIX Spotkaniu wzięło udział około 40 tys. osób, z Litwy było 
16 autokarów. Wszyscy mieszkali w gościnnych rodzinach chorwackich, uczest-
niczyli we wspólnych modlitwach, spotkaniach dyskusyjnych. Podczas ostatniej 
podróży grupa zwiedziła Medżiugorie, Dubrownik, Split, Budapeszt, Kraków 
i Wieliczkę. Prace przygotowawcze do pielgrzymek Taize, od lat prowadzone były 
najpierw przy kościele św. Jerzego, później – św. Józefa w Kiejdanach, ostatnio 
przy współpracy z ks. dziekanem Gintarasem Purasem. Dzięki tej współpracy od 
lat już młodzież polska z Laudy ze starszymi opiekunami aktywnie uczestniczyła 
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w spotkaniach-pielgrzymkach noworocznych oraz latem w spotkaniach młodych 
w Taize. Biorąc udział w pielgrzymkach młodzież staje się bogatsza duchowo, po-
znaje inne wartości, ma okazję do przemyślenia drogi życiowej i swego stosunku 
do wiary. Uczestnicy pielgrzymek Taize podczas podróży po Europie mieli oka-
zję zwiedzić: Rzym, Florencję, Pizę, Mediolan, Wenecję, Lourdes, Fatimę, Barce-
lonę, Lisbonę, Porto, Paryż, Brukselę, Amsterdam, Genewę, Lozannę, Wiedeń, 
Budapeszt, Pragę, Monachium, Berlin, Norynbergę, Sztokholm, Uppsalę, Wro-
cław, Warszawę itd., poznać i zaprzyjaźnić się z młodymi z innych krajów oraz 
z rodzinami, w których mieszkali. Poznane w podróżach rodziny gościli również 
u siebie w Kiejdanach. XXX Europejskie Spotkanie Młodych planuje się w Ge-
newie, w  której przez pewien okres mieszkał założyciel Wspólnoty Taize brat 
Roger, zamordowany podczas modlitwy w 2005 r. Był tym człowiekiem, który na 
wieść o zamachu na Jana Pawła II zebrał naręcze kwiatów na łąkach pod Warsza-
wą i zawiózł je zranionemu Papieżowi do rzymskiej kliniki. Przemawiał rzadko. 
Mówił cicho, bez cienia przymusu. Przez życie szedł drogą błogosławieństw. Był 
człowiekiem modlitwy.

2007

W Warszawie i Łomży 26-29.03.2007
W dniach 26-29 marca, w ramach wymiany, dziewięcioosobowa grupa uczniów 

Akademskiej Szkoły Średniej i szkółki języka polskiego pod opieką Ireny Duchow-
skiej i  dyrektora szkoły Liudasa Tauginasa gościła w  XVIX Liceum im. Johanna 
Wolfganga Goethego w  Warszawie. Nawiązać kontakt i  zorganizować wymianę 
udało się dzięki nauczycielce liceum Bożennie Weber, która latem ubiegłego roku 
gościła w  Kiejdanach. Laudańczycy mieszkali w  klasztorze franciszkańskim pod 
opieką o. Aleksego, który wykłada religię w  liceum. Grupa miała spotkania z  ró-
wieśnikami, zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Wila-
nów, Pałac Kultury i Nauki, starówkę miasta, oglądała film trójwymiarowy w kinie 
IMAX, balet „Misterium życia i śmierci” w Teatrze Wielkim. W drodze powrotnej, 
na zaproszenie prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży Han-
ki Gałązki, grupa gościła w I Liceum Ogólnokształącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Łomży, pielęgnującym tradycje założonego w 1614 roku Kolegium jezuickiego. 
W latach 1914-1917 uczęszczał do Prywatnej Szkoły Handlowej w Łomży przemia-
nowanej w 1917 r. na Państwowe Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki Pry-
mas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński. Laudańczycy dwukrotnie wystąpili 
przed uczniami w Warszawie i Łomży: opowiedzieli o Akademii, Kiejdanach, Ire-
na Duchowska czytała swoje wiersze przy akompaniamencie na kanklach Gabrielė 
Gaurilčikaitė, Ugnė Miliukaitė śpiewała polskie piosenki, Rugilė Skirkaitė grała na 
flecie, w program dziewczynki wplotły również litewski taniec powitalny „Kepurinė” 
wykonany przez Dalė Abariutė, Rugilė Skirkaitė i Gabrielė Gaurilčikaitė.
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W Akademii 16-20.04.2007
W  dniach 16-20 kwietnia w  Akademii datnowskiej gościła 9-osobowa grupa 

młodzieży z Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II z Ciechanowca pod opieką wi-
cedyrektor Haliny Leszczyńskiej. Goście mieszkali w rodzinach, tak jak i Laudań-

czycy, goszcząc w Ciechanowcu. 17 
kwietnia goście z Polski czterokrot-
nie wystąpili z  programem patrio-
tycznym, którego punktem kulmi-
nacyjnym był „Polonez” w strojach 
ludowych, przed publicznością 
w  Kiejdanach, Datnowie i  Aka-
demii. Z  „Polonezem” odwiedzali 
rodaków w  starszym wieku, wy-
stępując przy domach, na placach 
i trawie, sprawiając im święto. Od-

wiedzili dom Leonii Tijunielienė w Kiejdanach, Raimondy Prascienienė w Datno-
wie, Reginy Gutauskienė w Kiejdanach. Wzięli udział w spotkaniu z miejscowymi 
Polakami. 19 kwietnia wystąpili w siedzibie ZPL przed rodakami z Kowna. Wzięli 
udział w konferencji o zdrowym sposobie życia w Akademskiej Szkole Średniej. 
Pod opieką Ireny Duchowskiej goście zwiedzili pałac Komarów w Bejsagole, Górę 
Krzyży pod Szawlami, Kiejdany, Datnów, Akademię, Podbrzeż o. Stanisława, Sze-
tejnie Cz. Miłosza, Kowno i Wilno. 

W Wilnie 20.05.2007
20 maja w Wilnie odbył się cykl imprez poświęconych pamięci Ojca Świętego 

Jana Pawła II. Inicjatorem tych imprez, odbywających się w  różnych zakątkach 
świata, był Jan Milun – artysta, działacz polonijny z USA, a przede wszystkim or-
ganizator życia muzycznego zarówno w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych. Jan 
Milun urodził się na Wileńszczyźnie. Po wojnie jego rodzina osiedliła się w Brzegu. 
Tytuł Honorowego Obywatela Brzegu został mu przyznany jesienią 2005 roku. Był 
muzykiem i  śpiewakiem operowym. Od 1971 r. mieszkał w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej, gdzie od początku angażował się w działalność polonij-
ną. W 1978 r. założył Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, którego 
został prezesem. Jako jedyny Polak został udekorowany medalem G. Waszyngtona 
przyznawanym przez Amerykańską Fundację Wolności. Wielkim wydarzeniem ar-
tystycznym Bostonu był zorganizowany przez J. Miluna w 1982 r. koncert w rocz-
nicę wprowadzenia stanu wojennego, z którego dochód przekazano na pomoc Po-
lakom. W 10. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II zorganizował koncert w Nowym 
Jorku i Bostonie, w 15. w Wilnie, w 1998 r. uczcił 20. rocznicę papieskiego ponty-
fikatu wielkim międzynarodowym koncertem w Brzegu. W 2001 roku w Bostonie 
uczczono wielkim koncertem setną rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia. Jan Mi-
lun w 1996 r. odznaczony został przez ministra kultury i sztuki RP – Kazimierza 
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Dejmka odznaką honorową – Zasłużony dla Kultury Polskiej. W 2004 r. zorga-
nizował wielki koncert w Bostonie na 25-lecie przyjazdu Papieża Jana Pawła II 
do Stanów Zjednoczonych, w 2005 r. – pierwszy koncert w Rosji ku czci Papieża 
w Kaliningradzie w rocznicę obchodów 750-lecia i 27. rocznicę Jego pontyfikatu. 
W 2008 roku na Jasnej Górze zorganizował wielki międzynarodowy koncert ku 
upamiętnieniu 325. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. W  komitecie organizacyj-
nym imprez poświęconych pamięci Ojca Świętego wśród innych była też Irena 
Duchowska. Podczas pobytu Jan Milun gościł również w Kiejdanach i Akademii 
datnowskiej.

W Borejkowszczyźnie 26.05.2007
26 maja w Borejkowszczyźnie odbyło się spotkanie poetyckie. Uczestnikami byli 

goście XIV Międzynarodowego Spotkania Poetyckiego „Maj nad Wilią” zaproszeni 
przez Romualda Mieczkowskiego. Współorganizatorami imprezy była Centralna 
Biblioteka w Rudominie i Wydział Kultury Samorządu rejonu wileńskiego. Wśród 
innych grupę z Litwy prezentowali: Wojciech Piotrowicz, Henryk Mażul, Aleksan-
der Sokołowski, Regina i Renata Pszczołowskie, Irena Duchowska. Wystąpił zespół 
„Cantate” z Kowalczuk pod kier. Walentyny Fedorowicz.

V Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 15-16.06.2007
W dniach 15-16 czerwca w Kiejdanach, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie, 

odbył się V Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Festyn rozpoczął się tradycyjnie Mszą 
Św. w kościele św. Józefa w Kiejda-
nach. Następnie w Centrum Kultury 
nastąpiło uroczyste otwarcie wysta-
wy malarskiej „Powroty” Witolda 
Jędrzejczaka. Ważnym momentem 
święta była promocja polsko-litew-
skiego tomiku wierszy organizatorki 
Festynu Ireny Duchowskiej „Mira-
że”. Na język litewski wiersze autorki 
tłumaczył syn Kazimierz Duchow-
ski. Tomik wydało Wydawnictwo 
Ramutė Šukienė w Kiejdanach. Pre-
zentacji dokonali poeta Wacław 
Turek z Krosna, redaktor Danguolė 
Vanagaitė z  Akademii i  wielolet-
ni dyrektor Akademskiej Szkoły 
Średniej Romualdas Lengvinas. 16 
czerwca w Centrum Kultury w Kiej-
danach odbył się koncert galowy Fe-
stynu. Poprzedzony został Mszą Św. 
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w Podbrzeżu i występami Orkiestry 
Dętej OSP z Karczewa w Akademii 
datnowskiej przy Instytucie Rolnic-
twa. Przed koncertem przy gmachu 
Centrum można było przyglądać 
się pokazom rzemiosła rękodziel-
niczego w  wykonaniu gości z  Pol-
ski. Mieczysław Gajlewski ze wsi 
Radzieje powiatu węgorzewskiego 
wyplatał kosze z łozy i wierzby. Ewa 
Ilasz, pracownica Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, prezentowała swe umie-
jętności tkackie na krosnach, a Ewa Dymek metodą wałeczkową tworzyła wyroby cera-
miczne – dzbanek, czajniczek, garnek. Grała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Karczewa. Ze sceny gości witała Irena Duchowska. Na imprezę przybyli: konsul 
RP w Wilnie Marek Martinek, zastępca dyrektora Departamentu Mniejszości Narodo-

wych i  Wychodźstwa RL Stanisław 
Widtmann, sekretarz Zarządu ZPL 
Edward Trusewicz, prezes Fundacji 
„Dziedzictwo Nasze” w Węgorzewie 
Barbara Grąziewicz-Chludzińska, 
prezes węgorzewskiego Koła Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” Zofia 
Rycharska, dziennikarz Józef Wierz-
ba z  Białegostoku, prezes Kowień-
skiego Oddziału ZPL Franciszka 

Abramowicz, poeta z Wilna Wojciech Piotrowicz. Głos zabrał konsul Marek Martinek, 
który w imieniu ambasadora RP Janusza Skolimowskiego przekazał pozdrowienia dla 
uczestników Festynu, życząc, „by te piątki były liczne” w historii tej imprezy. Koncert 
prowadzili Wincuk – Dominik Kuziniewicz i Ciotka Franukowa – Anna Adamowicz. 
Występy rozpoczęto polonezem w wykonaniu zespołu tanecznego „Jutrzenka” z Nie-
menczyna pod kierownictwem Leonardy Klukowskiej. Zespół zaprezentował walca 
i mazura. Polski zespół „Issa” z Kiejdan wystąpił w składzie: Danuta Kriščiūnienė, Elena 
Kamarauskienė, Jonė Šturmienė, 
Teresė Jaškūnienė, Waleria Wan-
sewicz, Regina Gutauskienė pod 
opieką Ireny Duchowskiej. Po „Is-
sie” wystąpił zespół „Ainiai” z Aka-
demii, prezentując tańce ludowe, 
„Lubartowiacy” z Lubartowa, skła-
dający się z kapeli, grupy tanecznej 
i  chóru kobiecego, który wykonał 
kujawiaka i  kilka melodyjnych 
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piosenek o Wiśle i o miło-
ści. Nie zabrakło podczas 
koncertu pieśni religijnej 
i  patriotycznej, zaprezen-
towanej przez chór „Can-
ticum Canticorum” z Kra-
śnika pod kierownictwem 
Izabeli Zdyb. Wykonano 
utwór „Gaude Mater Po-
lonia”. Salę ożywił zespół 
„Mala Jasenka” z  Czech 
z  Vsetina, składający się 
z dzieci i młodzieży, który przedstawił folklor morawski oraz tańce i piosenki sło-
wackie. Sponsorzy: Konsulat Generalny RP w  Wilnie, Senat RP, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Departament Mniejszości Narodowych i  Wychodźstwa RL, 
Instytut Polski w Wilnie, administracja Powiatu Kowieńskiego, Samorząd Rejonu 
Wileńskiego, Zarząd ZPL, Wileński Oddział Rejonowy ZPL, SA „Vikeda”, Fundacja 
„Viltis-Vikonda”, Centrum Kultury w Kiejdanach.

W Polsce 21-24.06.2007
Pod koniec czerwca Laudańczycy gościli w Macierzy. W Urzędzie Miejskim Su-

wałk spotkali się z Prezydentem Miasta Józefem Gajewskim i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Włodzimierzem Marczewskim. Omówiono problemy rodaków 
na Laudzie, zostali zaproszeni na Dni Suwałk 11-12 sierpnia. Później udali się na 
Benefis 15-lecia Klubu Literackiego w Siemiatyczach na zaproszenie Reginy Saw-
czyńskiej. Wśród wielu innych imprez odbyła się tam również prezentacja polsko-
-litewskiego tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Miraże” wydanej w Kiejdanach. 
W niepełnym składzie wystąpił zespół „Issa”. W niedzielę po Mszy Św. Laudańczy-
ków gościła Halina Leszczyńska w Ciechanowcu. 

W Datnowie 4.08.2007
W dniach 4-7 sierpnia na Litwie gościł Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej 

„Cantata” pod opieką dyr. Marty Stos. 4 sierpnia po Mszy Św. w datnowskim kościele chór 
wystąpił z koncertem pieśni religijnych i patriotycznych. Po koncercie wspólne ognisko 
z rodakami miało miejsce w murach klasztornych nad Datnówką. Tu mogli wysłuchać 
ludowych pieśni polskich, zaprezentowanych przez zespół „Issa”. Radosna atmosfera 
udzieliła się wszystkim i ruszono w tany wokół ogniska. Goście zwiedzili Wilno, Troki, 
Kiejdany, Rosienie, sanktuarium Matki Bożej w Szydłowie, Górę Krzyży pod Szawlami. 

W Suwałkach 11-12.08.2007
W  dniach 11-12 sierpnia grupa Laudańczyków, na zaproszenie Prezydenta 

Miasta Józefa Gajewskiego, gościła w Suwałkach na Dniach Suwałk. Uczestniczyli 
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w oficjalnym spotkaniu delegacji w Urzędzie Miejskim Suwałk z Prezydentem Mia-
sta. Zwiedzili Muzeum Okregowe, wzięli udział w wernisażu prac Joanny Wierusz-
-Kowalskiej urodzonej w Wilnie. Słuchali koncertu zespołu „Skaldowie” z Jackiem 
Zielińskim, który premierowo wykonał hymn „Suwałki, moje miasto”. W niedzielę, 
po Mszy Św. pod opieką naczelnika wydziału polityki społeczno-gospodarczej Sta-
nisława Kuraka zwiedzali Suwalszczyznę, od Stańczyków, jeziora Hańcza po Wigry.

W Turmontach 15.09.2007
15 września, na zaproszenie prezes Jezioroskiego Oddziału ZPL Weroniki Bog-

danowicz, zespół „Issa” wziął udział w IV Festynie Kultury Polskiej „Trzymajmy się 
razem” w Turmontach. Po Mszy Św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, 
festynowy koncert odbył się w Domu Kultury. Podczas koncertu, oprócz kiejdań-
skiej „Issy”, wystąpiły zespoły: „Tumielanka” z Wisagini, „Czerwone Maki” i „We-
sołe Babki” z Jawniun, ZPiT „Zgoda” z Rudomina i „Olsza” z Podbrodzia. Koncert 
prowadził Wincuk – Dominik Kuziniewicz.

W Zagnańsku 21.09.2007
21 września w Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego w Zagnańsku miała miejsce 

kolejna impreza literacka. W spotkaniu udział wzięło około 40 osób. Na zaproszenie 
dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego, wśród wielu innych w Zagnańsku gościli Wojciech 
Piotrowicz z Wilna, poetka Bożena Kilanowski z Kanady, Stanisław Szwarc-Bronikow-
ski z Warszawy, Jan Krupa z Białegostoku i Irena Duchowska, która pełniła również rolę 
kierowcy. Później była możliwość zwiedzić Muzeum Diecezjalne „Dom Jana Długosza” 
w Sandomierzu oraz Komańczę pod opieką ks. Andrzeja Rusaka.

W Krośnie 26-29.09.2007
W dniach 26-29 września odbyły się IV Polonijne Spotkania Literacko-Artystycz-

ne „Krosno 2007” zorganizowane przez Krośnieński Dom Kultury i  Rzeszowski 
Oddział Stowarzyszenia” Wspólnota Polska”. Uczestnikami byli twórcy z Chorwacji, 
Holandii, Kanady, Litwy, Ukrainy, USA i Węgier. Gośćmi z Polski byli: prezes ZG ZLP 
Marek Wawrzkiewicz i Waldemar Smaszcz, historyk literatury, krytyk literacki i tłu-

macz, który przez 23 lata towarzy-
szył ks. Janowi Twardowskiemu. 
Z  Litwy uczestniczyli: Wojciech 
Piotrowicz i  Irena Duchowska. 
Uczestnicy spotkali się z  prezy-
dentem miasta Piotrem Przytoc-
kim. Wieczorem odbyły się warsz-
taty literackie z  udziałem poetów 
klubu Literackiego KOK. Profe-
sor Waldemar Smaszcz w  sposób 
graficzny przedstawił strukturę 
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powstawania wiersza, różnicę pomiędzy metaforą, a  porównaniem. Uzupełnieniem 
były słowa Marka Wawrzkiewicza, który zapoznał zebranych z opowieściami o zna-
jomościach ze znanymi poetami, m.in. z Mironem Białoszewskim. Podczas Jesiennej 
Biesiady Poetyckiej w Piwnicy Pod Cieniami ogłoszono wyniki VIII Ogólnopolskie-
go konkursu Poetyckiego o „Lampę Ignacego Łukasiewicza”, z udziałem środowisk 
polonijnych. Pierwszą nagrodę odebrała Elżbieta Wicha-Wauben z Holandii, która 
poprzedniego dnia uczestniczyła w otwarciu swojej wystawy fotograficznej „Pozorna 
rzeczywistość” w Galerii Fotografii Grudysz Image Center. Odbyła się również pro-
mocja wydanej ostatnio książki „Zapiski znad Zatoki San Francisco” Adama Liza-
kowskiego, jednego z najwybitniejszych poetów emigracyjnych w USA, almanachów 
poetyckich: „Wobec światła” – Klubu Literackiego KOK, „Piękna Plejada” z wiersza-
mi uczestników spotkań oraz najnowszych tomików Bronisławy Betlej i  Wacława 
Turka. Były dyrektor WDK w Krośnie Marian Kliszczewski, wyróżniony w konkursie 
zaprezentował mini program kabaretowy poświęcony Krosnu.

W Budapeszcie 19-21.10.2007
W dniach 19-21 października VIII Salon Książki Polonijnej odbył się w Budapesz-

cie. Zorganizowała go poetka, tłumacz i dziennikarka, prezes Polskiego Stowarzysze-
nie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie APAJTE Agata Kalinowska-Bouvy 
z Francji wraz z miejscowym środowiskiem węgierskiej Polonii: Domem Polskim, 
Parafią Polską Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych oraz Muzeum i Archiwum 
Węgierskiej Polonii w Budapeszcie. Coroczne Salony mają na celu promocję dorobku 
autorów polonijnych, pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z czytelnikami 
oraz integrację środowisk twórczych Polonii. Do dziś na Salonach APAJTE zapre-
zentowało się kilkuset autorów, a odbywały się one już trzy razy w Brukseli (2000, 
2001 i 2003), w Rzymie (2002), w Wilnie (2005) oraz dwukrotnie we Francji: w Stella 
Maris (2004) i w Vaudricourt (2006). Na tegoroczny Salon zgłosiło się 47 wystawców 
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indywidualnych i 7 instytucji. Zaprezentował on książki pisarzy, poetów, publicystów 
i redaktorów, a także dzieła oficyn wydawniczych, którzy przyjechali osobiście, bądź 
też nadesłali swoje publikacje z: Australii, USA, Kanady, Anglii, Belgii, Danii, Francji, 
Włoch, Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy, Węgier i Litwy z książkami Jana Ciechanowi-
cza i Ireny Duchowskiej, przez błąd ogłoszonej Ukrainką. 

W Wilnie 4-8.11.2007
W ramach Dni Kultury Polaków na Litwie w Wilnie odbył się szereg imprez. 

Wśród nich 5 listopada miała miejsce impreza literacka „Fale Wilii kołyszą nasz 
wiersz…” w Teatrze na Pohulance, podczas której zaprezentowała swą twórczość 
również Irena Duchowska. 

Obchody Święta Niepodległości RP 10.11.2007
10 listopada listopada w  Kiejdanach świętowano Dzień Niepodległości RP. 

W kiejdańskim Centrum Wielokulturowym, dzięki współpracy z Muzeum Okre-
gowym i Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, otwarto wystawę poświę-
coną pamięci Czesława Miłosza. Okazjonalny referat wygłosiła Alina Pacowska. 
Z koncertem wystąpił ZPiT „Kotwica” pod opieką kierowniczki Aliny Pacowskiej, 
chórmistrzyni Ingi Poškutė i  choreograf Krystyny Raišytė z Kowna. W  imprezie 
oprócz kiejdańczyków udział wzięli rodacy z Birż, Poniewieża i pobliskich okolic. 
Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.

14 listopada z okazji Dnia Niepodległości Polski, na zaproszenie Ambasadora 
RP JE Janusza Skolimowskiego, w recitalu Rafała Blechacza w Filharmonii Naro-
dowej w Wilnie udział wzięła również Irena Duchowska.

W Rydze 23-25.11.2007
W dniach 23-25 listopada Irena Duchowska uczestniczyła w seminarium na Ło-

twie „Informacja. Motywacja. Rozwój.” zorganizowanym przez Social Alternative 
Institute (SAI) w Rydze. Seminarium odbyło się pod opieką Nordic Council of Mi-
nisters Office in Latvia. Zajęcia prowadziła Astrida Trupovniece.

W Węgorzewie 15-16.12.2007
W  dniach 15-16 grudnia grupa Laudań-

czyków, na zaproszenie prezes Koła Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” Zofii Rycharskiej, 
przy współpracy z prezes Fundacji „Dziedzic-
two Nasze” Barbarą Grąziewicz-Chludzińską, 
wzięła udział w spotkaniu wigilijnym w Wę-
gorzewie. Uroczystość poprzedziła Msza Św., 
koncert kolęd w  wykonaniu Chóru „Ojczy-
zna” (kier. Ryszard Zabłotny). Każdy uczest-
nik otrzymał prezent.
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W Akademii 20.12.2007
20 grudnia w Akademskiej Szkole Średniej odbyło się Spotkanie wigilijne. W im-

prezie udział wzięli uczniowie szkółki języka polskiego i rodacy z Kiejdan, Datno-
wa, Akademii i pobliskich okolic. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki. 
Stare polskie kolędy wykonał zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz). Wiele rado-
ści sprawił wszystkim św. Mikołaj, który dla uczniów przyszykował prezenty-nie-
spodzianki. Imprezę uwieńczyła wspólna biesiada przy świątecznym stole, o który 
zadbali sami uczestnicy.

2008

10-lecie Zespołu „Issa” 19.01.2008
19 stycznia zespół „Issa” obchodził 10-lecie swego istnienia. Impreza miała miej-

sce w  kiejdańskim Centrum Wielokulturowym. Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiej-
dańskiej „Issa” powstał w roku 1998. Początki działalności zespołu były w Szkole 
Średniej w Akademii, zaczęło się od uczennic szkółki języka polskiego, inicjatorką 
powstania zespołu była Irena Duchowska. Układała też dla zespołu piosenki. Wi-
zytówką zespołu stały się piosenki „Lauda” i „Kiejdany”. Pierwszym kierownikiem 
muzycznym „Issy” była nauczycielka muzyki Violeta Glembockaitė, po dołączeniu 
mam i  babć, zespół przejął ma-
estro Vaclovas Šablevičius (1923-
2002). Kolejno z  zespołem praco-
wali: Albinas Galinaitis, Zenonas 
Bernadišius, Aušra Kazlauskienė, 
Leonas Mikolaitis. Mimo zmiany 
kierowników muzycznych zespołu, 
ze strony uczestników niezmien-
nie trwa zamiłowanie do polskiej 
piosenki. Najwięcej swego cza-
su zespołowi poświęciły: Regina 
Gutauskienė, Danuta Kriščiūnienė, 
Vanda Čekauskienė, Teresa Jaškūnienė i  założycielka zespołu Irena Duchowska. 
Ostatnio aktywnie opiekowała się zespołem Waleria Wansewicz. Zespół istnieje 
dzięki zaangażowaniu i  ofiarności jego członkiń, które nie żałują swoich sił, cza-
su i zdrowia, spotykając się na próbach. Wytrwanie nie jest proste, zespolanki na 
próby mają do pokonania czasami ponad 40 km, nikt nie finansuje pracy kierow-
nika zespołu, paliwa na dowóz członków zespołu, brak stałego pomieszczenia na 
próby. „Issa” ma już spory dorobek. Zespół niejednokrotnie występował na Litwie 
w Kiejdanach, Szetejniach, Datnowie, Akademii, Ażołocie, Wilnie, Niemenczynie, 
Jawniunach, Druskienikach jak również w Macierzy. „Issa” brała też udział w IX Fe-
stynie Kultury Polskiej „Dźwięcz polska pieśni!” w  rejonie trockim (1999), VII, 
VIII, IX i XI Festiwalach Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii” w Wilnie  
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(2000-2004), XIV i XV Festiwalach Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty Pol-
skie” w Niemenczynie (2002, 2003), XXIV i XXVI Jarmarkach Folkloru w Węgorze-
wie (2001, 2003), IV Międzynarodowych i Ogólnopolskich Targach Wydawnictw 
Regionalnych w Staszowie (2004), Kielcach, Rytwianach, w Podkowie Leśnej pod 
Warszawą, Święcie Chleba w Ciechanowcu (2004), w trzech Festynach Kultury Pol-
skiej w Wisagini (2003, 2004, 2006), I Mazowieckim Festiwalu Chórów Kresowych 
w Warszawie (2005), Festynie Kultury Polskiej w Jeziorosach (2005), II Festiwalu 
Folkloru Karpat w Trzcinicy (2005), Święcie „Moda, poezja i teatr” w Dolinie Sło-
wików w starostwie Mażańskim koło Taurogów (2006), w Festynie Kultury Polskiej 
w Turmontach (2007), w pięciu Festynach Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejda-
nach (2003-2007), podczas Nocy Świetojańskich w Siemiatyczach (2005, 2007).

W Ziemi Świętej 13-24.03.2008
W dniach 13-24 marca 45-osobowa grupa z Litwy, z dwoma Laudankami, zorga-

nizowana przez ks. Dariusza Stańczyka, wybrała się na pielgrzymkę do Ziemi Świę-
tej. Przewodnikiem po miejscach świętych był ks. prof. Mirosław S. Wróbel z Lubli-
na, grupą troskliwie opiekowała się siostra Ewa Jurasz z Polski. Dzięki zamieszkaniu 
w najważniejszych Sanktuariach lub w ich bezpośredniej bliskości, uczestnicy mieli 
sposobność nie tylko zwiedzania, ale także osobistej modlitwy, refleksji i wycisze-
nia się tam, gdzie wielu pielgrzymów zatrzymuje się tylko na chwilę… 

W Kielcach 18-19.04.2008 
18 kwietnia w Klubie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach miało miejsce spo-

tkanie z Ireną Duchowską i Wojciechem Piotrowiczem. Na wieczór artystyczny roda-
ków z Litwy zaprosił dr Maciej Andrzej Zarębski. Spotkanie zorganizowali Zespół Histo-
ryczno-Kulturalny, Klub Seniora Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, Redakcja „Eskulapa 
Świętokrzyskiego” oraz Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne. Autorzy czytali swoje 
utwory poetyckie, w tym także wiersze przetłumaczone na język litewski. Przybyłych in-
teresował temat utrwalania i rozbudzania tożsamości Polaków na Litwie, rozwój polskie-
go szkolnictwa, polskie programy radiowe i telewizyjne, prasa, wydawnictwa książkowe 
i  inne przedsięwzięcia. Podczas spotkania można było nabyć wydawnictwa autorskie 
zaproszonych autorów, jak i inne, w tym prasę. Autorzy podpisywali swoje książki dla 
licznych miłośników literatury. Spotkanie upłynęło w życzliwej atmosferze przyjaźni, za-
interesowania dalszą wymianą kulturalną. Kolejne spotkanie z publicznością odbyło się 
19 kwietnia w Starachowicach, autorów przedstawił dr Maciej A. Zarębski.

W Wilnie 2.05.2008
2 maja Laudańczycy uczestniczyli w zorganizowanych przez Związek Polaków 

na Litwie uroczystych obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą, Dnia Flagi 
i Dnia Konstytucji 3 Maja w Wilnie. Złożyli kwiaty przy płycie kryjącej serca Józe-
fa Piłsudskiego i prochy Jego Matki na Rossie, wzięli udział we Mszy Św. polowej 
z kaplicy Ostrobramskiej, której w asyście kilku duszpasterzy przewodził biskup 
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Juozas Tunaitis, homilię wygłosił ks. Tadeusz Jasiński. Po Mszy Św. w barwnym ko-
rowodzie przez starówkę miasta uczestnicy przeszli do Ogrodu Bernardyńskiego, 
w którym pod gołym niebem odbyła się majówka. 

W Szwiekszni 5 05 2008
5 maja uczniowie laudańskiej szkółki języka polskiego z Walerią Wansewicz i Ireną 

Duchowską, na zaproszenie nauczycielki języka polskiego Danuty Rimkienė, udali się 
do Szwiekszni w pobliżu Kłajpedy. Gospodarze oprowadzili Laudańczyków po mia-
steczku, pokazali kościół fundacji 
Platerów z 1905 roku, zadbany park 
platerowski z willą Genowefy z 1880 
roku i  zegar słoneczny, pomnik 
Wolności, Gimnazjum Światła wy-
budowane w  1928 roku, w  otwar-
ciu którego uczestniczył prezydent 
Antanas Smetona. Później odbyło 
się spotkanie w kawiarni „Viesulas”. 
Spotkanie urozmaiciły występy uczniów obu szkółek. Wiersze Ireny Duchowskiej re-
cytowała Rūta Šetikaitė. W spotkaniu udział wzięły trzy pokolenia, wesoło upłynął czas 
również mamom i babciom, którym winszowano z okazji Dnia Matki.

W Miednikach 9.05.2008
9 maja w Miednickiej Szkole Średniej im. Świętego Kazimierza odbyło się spo-

tkanie literackie w ramach Światowych Dni Poezji organizowanych przez Aleksan-
dra Nawrockiego z Warszawy. Gości serdecznie witała dyrektor szkoły Mieczysła-
wa Pietkiewicz. Cieszyła się, że na święto przybyli absolwenci Miednickiej szkoły 
Aleksander Sokołowski i Irena Duchowska. Dla gości wystąpił ZPiT „Przepiórecz-
ka” (kier. Alicja Iwińska). Uczniowie szkoły deklamowali wiersze miejscowych po-
etów. Honorowym gościem imprezy była Irena Skórko, emerytowana polonistka, 
która po spotkaniu w szkole pilotowała gości na cmentarz, pokazała Krzyż Katyń-
ski, pod którym zebrani wspólnie odmówili Anioł Pański. 

W Ciechanowcu 26-30.05.2008
W  dniach 26-30 maja grupa 

uczniów Akademskiej Szkoły Śred-
niej i szkółki języka polskiego z na-
uczycielkami Ludmilą Kreivienė 
i  Ireną Duchowską gościła w Cie-
chanowcu. Grupa uczestniczyła 
w  międzynarodowym projekcie 
„Łamanie granic”. Projekt był reali-
zowany przez Zespół Szkół Ogól-
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nokształcących i Zawodowych pod dyrekcją Eugeniusza Święckiego. Niezatarte wra-
żenia pozostawiło zwiedzanie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. 

W Podbrzeżu 1.06.2008
1 czerwca, w ramach XLIV Międzynarodowego Festiwalu „Wiosna poezji 2008” 

organizowanego tradycyjnie przez Stowarzyszenie Pisarzy Litwy, impreza poetycka 
miała miejsce w Podbrzeżu. O sprawy organizacyjne w Podbrzeżu zadbał ks. Ska-
idrius Kandratavičius. Po uroczystej Mszy Św., za żywych i zmarłych w tym roku 
twórców, odbyło się spotkanie literackie, na które przybyli literaci i goście z Wilna, 
Kowna, Kielm, Rosień, Janowa, Kiejdan i  innych miejscowości. Swoim pobytem 
zebranych zaszczycili twórcy „Almanachu poezji” 80 poetów – Gasparas Aleksa 
i Violeta Šoblinskaitė. Z Warszawy na spotkanie przybył Romuald Mieczkowski. 
Laureatem tegorocznego konkursu stał się Viktoras Rudžianskas z Kowna. Podczas 
imprezy recytacje wierszy przeplatały liryczne piosenki bardów z Rosień i ich córek, 
połączonych w grupę artystyczną „Trzy sekundy”. Aktywnie włączyli się również li-
teraci z pobliskich miejscowości. Z rąk organizatora ks. Skaidriusa, podziękowania 
za aktywną działalność na niwie kultury i literatury oraz skromne upominki otrzy-
mali poeta z Kiejdan Vitolis Laumakis i Irena Duchowska z Akademii datnowskiej. 

VI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 6-7.06.2008
W dniach 6-7 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej, odbył się VI Festyn Kul-

tury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach i Wilnie. Festyn rozpoczęły występy kapel na 
placu przed kościołem św. Józefa w Kiejdanach. Po Mszy Świętej w kościele, z udzia-
łem chóru „Ojczyzna” z Węgorzewa, odbył się uroczysty korowód zespołów ulica-
mi kiejdańskiej Starówki. Splendoru imprezie dodało przybycie dostojnych gości, 
byli to: sekretarz Ambasady RP Robert 
Rokicki, konsul do spraw Karty Polaka 
Piotr Wdowiak, zastępca prezydenta 
Suwałk Marek Buczyński, przewod-
niczący Rady Miejskiej w  Suwałkach 
Włodzimierz Marczewski z małżonką, 
członek ZG Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” w  Warszawie, dyrektor 
Światowego Festiwalu Zespołów Polo-
nijnych w Rzeszowie, wiceprezes Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” w Rzeszowie Mariusz Grudzień, ks. dr Marek Bed-
narski z Węgorzewa i ks. z Jasła, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Krystyna 
Zimińska, prezes ZPL Michał Mackiewicz. W Kiejdańskim Centrum Wielokulturo-
wym odbyło się otwarcie wystawy Waldemara i Ewy Majcherów z Olsztyna. Malar-
stwo na szkle zostało przybliżone uczestnikom i gościom przez Waldemara Majche-
ra, który prowadził zajęcia warsztatowe malarstwa na szkle w Szkole Sztuk Pięknych 
w Kiejdanach. Akcentem poetyckim imprezy było Spotkanie Literackie w Centrum 
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Wielokulturowym. Wzięli 
w nim udział poeci Wacław 
Turek, Jan Tulik z Krosna, 
Czesława Szlachta-Pytko 
ze Strzyżowa, Wojciech 
Piotrowicz z  Wilna, Irena 
Duchowska i  inni. Pierw-
szy dzień festynu zakoń-
czyły występy kapel na Sta-
rym Rynku w  Kiejdanach. 
Drugi dzień festynu rozpo-
częto otwarciem wystawy 
malarstwa Bożeny Hoffman w Instytucie Rolnictwa. Odbyło się tu także sympozjum 
literackie, w ramach którego Wojciech Piotrowicz wygłosił referat „Wkład kultury 
litewskiej w  europejskość”. Występy zespołów odbyły się przed gmachem Insty-
tutu Rolnictwa, gmachem Samorządu Rejonu Kiejdańskiego i  Centrum Kultury 
w Kiejdanach, gdzie odbył się koncert galowy VI Festynu Kultury Polskiej „Znad 
Issy”. Koncert galowy poprzedziło otwarcie wystawy fotografii Stanisława Mater-
niaka z  Krosna „Ziemia święta”. Ze sceny gości witała organizatorka DKP Irena 
Duchowska. W imprezach uczestniczyli: Młodzieżowa Orkiestra Dęta i mażoretki 
(Suwałki), Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, Chór „Ojczyzna” z Węgorzewa, 
kapela „Trzcinicoki” z Trzcinicy, Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia” (Wiśniowa), Ze-
spół Tańca Tradycyjnego „Kłosowianie” (Strzyżów), „Maliny” (Połomia), kapela 
„Jany” (Niebylec), zespoły „Kotwica” z  Kowna, „Zgoda” z  Rudomina, niemen-
czyńska „Jutrzenka”, zespoły „Ainiai” i „Austėja” z Akademii, zespół „Issa” z Kiej-
dan w składzie: Danuta Kriščiūnienė, Antanina Navikienė, Elena Kamarauskienė, 
Teresė Jaškūnienė, Marija Adomaitienė, Elena Balčaitienė, Waleria Wansewicz, Re-
gina Gutauskienė, Vanda Čekauskienė, Nijolė Subačienė. Na zakończenie koncertu 
galowego uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy. Festyn uroczyście zakoń-
czono wspólnym wykonaniem „Roty” oraz „Sto lat”. Omówiono plany restaura-

cji pomnika babki Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – Teodory 
z  Butlerów Piłsudskiej w  Po-
jeślu z 1886 roku, przy współ-
pracy ze st.  specjalistą Działu 
Architektury i Urbanistyki Sa-
morządu Rejonu Kiejdańskie-
go Margaritą Rukšienė i  Sto-
warzyszeniem „Wspólnota 
Polska” przy współpracy z ZG 
ZPL z  prezesem Michałem 
Mackiewiczem. W  niedzielę 
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goście z  zagranicy wystąpi-
li na scenie DKP w  Wilnie. 
Sponsorzy: Senat RP poprzez 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, Departament Mniej-
szości Narodowych i  Wy-
chodźstwa RL, Administracja 
Powiatu Kowieńskiego, Kon-
sulat Generalny RP w Wilnie, 
Samorząd Rejonu Wileńskie-
go, prezes Krośnieńskiego 

Przedsiębiorstwa Budowlanego Stanisław Materniak, fundacja „Dziedzictwo Nasze” 
z Węgorzewa, Fundusz Dobroczynności i Wsparcia „Viltis-Vikonda”, Związek Pola-
ków na Litwie i Rolandas Vilkelis z Kiejdan.

W Olsztynie 23-27.06.2008
W dniach 23-27 czerwca seniorki z Laudy w składzie: Waleria Wansewicz, Re-

gina Gutauskienė, Teresė Jaškūnienė, Irena Duchowska gościły w  Olsztynie. Do 
udziału w II Spotkaniu Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprosił prezes 
Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy UTW Czesław Wojniusz. W progra-
mie oprócz wykładów, było spotkanie z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego oraz z towarzystwami kresowymi z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy (Wil-
no, Kiejdany), zwiedzanie Olsztyna, Świętej Lipki, ognisko w Radykajnach, koncert 
„Olsztyńskie Lato Artystyczne”, wieczór pożegnalny w „Zakątkach Europy”. Idea 
i potrzeba organizacji takich spotkań narodziła się w 2006 roku podczas wyjazdu 
do Lwowa. Olsztynianie spotkali się wówczas z rodakami z polskiego UTW. W trak-

cie rozmów padło, że warto byłoby 
zorganizować spotkanie w  którym 
uczestniczyłyby kilkuosobowe de-
legacje wszystkich polskich UTW 
zza wschodniej granicy oraz przed-
stawiciele krajowych UTW. Spotka-
nia miałyby służyć szeroko pojętej 
integracji senioralnego środowiska 
polskiego. W  pierwszym spotkaniu 
inegracyjnym w 2007 roku uczestni-
czyły delegacje pięciu polskich UTW 

zza wschodniej granicy. Przyjęto zasadę, że na spotkania, poza UTW, będą zapra-
szane dwuosobowe delegacje z miast za wschodnią granicą, w których są większe 
środowiska polskie i gdzie jest szansa na utworzenie nowych UTW. Laudańczyka-
mi w międzyczasie bardzo życzliwie opiekował się pochodzący z Laudy Zygmunt 
Krzymowski, pokazał rodakom Lidzbark Warmiński, różne bliskie sercu zakątki 
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Olsztyna, gościł rodaków w swoim domu. W Olsztynie powstał pomysł zorganizo-
wać UTW w Kiejdanach przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan. 

W Wiśniowej 27.06 – 6.07.2008
W dniach 27 czerwca – 6 lipca w Wiśniowej odbył się plener „Wiśniowa pach-

nąca malarstwem” nawiązujący do dawnych tradycji kulturalnych Mycielskich. 
Nastrojowym wprowadzeniem do otwarcia wernisażu był program literacki w wyko-
naniu Wojciecha Piotrowicza i  Ireny 
Duchowskiej. Dopełnieniem po-
etyckich wzruszeń był występ Chó-
ru Kameralnego „Collegium Musi-
cum” Wojewódzkiego Domu Kultury 
w  Rzeszowie. Na wiśniowski plener 
przybyli: Jacek Kawałek, Józef Gaz-
da, Anna i  Andrzej Korzec, Dorota 
Magryś, Jadwiga Magryś-Borowiec, 
Agnieszka Gaweł-Pasek, Blanka 
Ochalik, Andrzej Szewczyk, Jacenty 
Jończyk. Artyści rezydowali w malowniczo położonym gospodarstwie agroturystycz-
nym Krystyny i  Jacka Opielowskich w  Szufnarowej. Był to dla artystów czas nie-
zwykle twórczy. Zaowocował on licznymi dziełami malarskimi inspirowanymi 
wiśniowskim pejzażem, przede wszystkim otoczeniem zabytkowego dworu, ofi-
cyny, zabudowań gospodarczych, parku. Podsumowania plenerów dokonał prof. 
Jacek Kawałek. Później ukazał się kolorowy katalog z wiśniowskich plenerów. Na 
wernisaż przybyło wielu zaproszonych gości, wśród nich wójt Gminy Wiśniowa 
Tadeusz Przywara, jego zastępca Marcin Kut, radni Gminy Wiśniowa i powiatu 
strzyżowskiego. Warto wymienić sponsorów pleneru: Marszałek Województwa 
Podkarpackiego, Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Wójt Gminy Wiśniowa, Bank 
Spółdzielczy w Strzyżowie, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiśniowej, Kółko 
Rolnicze w Wiśniowej, Gminna Spółdzielnia w Wiśniowej, Firma „ABC Garden” 
w Kożuchowie, Apteka Henryka Pałysa w Wiśniowej, Apteka Alicji Gaweł w Wi-
śniowej, Firma Carlson i Piechocki s.j. w Jaśle, Gospodarstwo Ogrodnicze Marii 
Tokarskiej w Niewodnej. 

W Krośnie 2.07.2008
2 lipca w Saloniku Artystycznym 

Biblioteki w Krośnie odbyło się spo-
tkanie z  polskimi poetami z  Litwy 
Wojciechem Piotrowiczem i  Ireną 
Duchowską. Czytelnicy uważnie słu-
chali prezentowanej poezji, a  pod-
czas dyskusji pytali o  status współ-
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czesnych Polaków na Litwie. Inicjatorem spotkania był poeta Wacław Turek, który 
wcześniej gościł nie tylko w Wilnie, ale również na Laudzie i Żmudzi. „Z Państwa 
twórczością zdołaliśmy się zapoznać, gdy gościliśmy Was w Krośnie podczas Polo-
nijnych Spotkań Literackich w minionym roku, dziś z zainteresowaniem słuchamy 
Waszych wspomnień i opowieści, bo są one niepowtarzalne, nie przeczytalibyśmy 
tego w żadnych pismach” – dziękowała gościom Teresa Leśniak, dyrektor Biblioteki.

W Trzcinicy 4.07.2008
4 lipca, na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach 

oraz Filii w Trzcinicy w Świetlicy Młodzieżowej w Trzcinicy odbyło się kolejne spo-
tkanie z polskimi poetami z Litwy Wojciechem Piotrowiczem i Ireną Duchowską. 
Spotkanie miało charakter religijno-patriotyczny, w ramach którego nie tylko słu-
chano wierszy, omówiona została również działalność na rzecz utrwalania tożsa-
mości Polaków na Litwie. 

W Kiejdanach 1.08.2008
1 sierpnia w Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym odbył się wieczór autor-

ski Ireny Duchowskiej. W  imprezie uczestniczył proboszcz parafii podbrzeskiej 
ks. Skaidrius Kandratavičius, który zebranym przedstawił twórczość autorki. Na 
spotkanie, oprócz rodaków i  mieszkańców miasta, po raz kolejny przybyli go-
ście z Łomży z Wiesławem Konopką, który przed kilku laty już gościł na Laudzie 
z grupą wycieczkowiczów. Podczas spotkania wiersze przeplatały piosenki zespo-
łu „Issa” w składzie: Regina Gutauskienė, Ugnė Miliukaitė, Elena Kamarauskienė, 
Elena Kimantienė, Antanina Navikienė, Teresė Jaškūnienė, Janina Vintienė, Ma-
rija Adomaitienė, Elena Balčaitienė, Kazimiera Steponavičienė, Nijolė Subačienė, 
Roberta Vansevičiūtė, Paulina Kaminskaitė i  Irena Duchowska pod kier. Walerii 
Wansewicz. Spotkanie filmowała Telewizja Kiejdańska. 

W Ciechanowcu 16-17.08.2008
W dniach 16-17 sierpnia zespół „Issa”, na zaproszenie Dyrektor Muzeum Rol-

nictwa Doroty Łapiak, w  składzie: Antanina Navikienė, Teresė Jaškūnienė, Ele-
na Kamarauskienė, Elena 
Kimantienė, Elena Balčaitienė, 
Regina Gutauskienė, Nijolė 
Subačienė pod opieką Ireny 
i  Pawła Duchowskich, wziął 
udział w VIII Podlaskim Świę-
cie Chleba w  Ciechanowcu. 
Laudańczycy czestniczyli we 
Mszy Św. w  kościele Świętej 
Trójcy, wraz z  innymi uczest-
nikami korowodem przeszli 
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przez miasto. Członkowie zespołu mieszkali w domkach przy muzeum, zwiedzili 
Muzeum Rolnictwa. 

W Węgorzewie 14-20.08.2008
W dniach 14-20 sierpnia 25-osobowa grupa Laudańczyków składająca się z babć 

i wnuków uczestniczyła w Zielonej Szkole nauki języka polskiego „Naucz mnie bab-
ciu” w Węgorzewie. Głównym celem projektu była nauka języka polskiego i śpiewu. 
Projekt zorganizowały prezes 
Fundacji „Dziedzictwo nasze” 
Barbara Grąziewicz-Chlu-
dzińska i  prezes Koła Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” 
Zofia Rycharska. Lekcje języka 
polskiego prowadziła Dorota 
Kamińska, lekcje śpiewu – Te-
resa Zabłotna. Laudańczycy 
spotkali się z członkami Koła 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, uczestniczyli w  ob-
chodach Święta Wojska Polskiego i 88. rocznicy Bitwy Warszawskiej, wycieczce do 
Giżycka, Indiańskiej wioski oraz jednej z najbardziej zagadkowych budowli w Pol-
sce – piramidy w Rapie przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim. Grupa zwie-
dzała Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Twierdzę Boyen i most obrotowy, 
miała rejs statkiem wycieczkowym „Szlak Łabędzi”, koncert organowy w Świętej 
Lipce i seans astronomiczny w Planetarium Olsztyńskim „Od Kopernika do Sput-
nika” oraz zwiedzanie starówki i Zamku w Olsztynie. Było ognisko i wyjścia na 
plażę. Dojazd grupy do Węgorzewa dofinansowano ze środków Konsulatu Gene-
ralnego RP w Wilnie.

W Pikieliszkach 27.09.2008
27 września grupa z Laudy, na zaproszenie mer Samorządu Rejonu Wileńskie-

go Marii Rekść, wzięła udział w Święcie Plonów we wsi Pikieliszki starostwa rze-
szańskiego. Tradycyjnie świętu towarzyszył bogaty kiermasz jesienny z udziałem 
wszystkich gmin rejonu. Każda gmina miała swoje stoisko. Po przemarszu korowo-
du dożynkowego odbyła się polowa Msza Św., po niej nastąpiły przemówienia go-
spodarzy i gości, koncert zespołów artystycznych ośrodków kultury rejonu i gości.

Obchody Święta Niepodległości RP 7.11.2008
7 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości RP w  Kiejda-

nach i  Akademii datnowskiej. Imprezy odbyły się w  kiejdańskim Centrum Wie-
lokulturowym i  w  Akademskiej Szkole Średniej. Na Laudzie gościł zespół „Moja 
Ojczyzna” z Ciechanowca. Byli to po raz kolejny uczniowie ZSOiZ z nauczyciela-
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mi. Na spotkanie ze szkółką języ-
ka polskiego i  gośćmi z  Polski do 
Akademii z  Kiejdan przyjechali 
uczniowie niedzielnej szkółki języ-
ka rosyjskiego z nauczycielką Nelą 
Bosiuk, mającą polsko-ukraińskie 
korzenie. Wystąpili uczniowie obu 
szkółek i  zespół „Moja Ojczyzna”, 
który tego dnia wystąpił również 
w  Kiejdanach. 6 listopada zespół 

z Polski wystąpił w Kownie. Program koncertowy wszędzie kończył piękny Polonez.

W Meksyku 29.11-13.12.2008
W końcu listopada – i na początku grudnia grupa rodaków z Polski z dwoma Lau-

dankami, na zaproszenie ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Lublina, wybrała się na 
pielgrzymkę do Meksyku. Z gru-
pą pielgrzymowało jeszcze troje 
księży. Codziennie miała miejsce 
Msza Święta. Zwiedzanie cie-
kawych miejsc historycznych, 
przyroda, ludzie pozostawiły 
niezatarte wspomnienia. Z krót-
ką wizytą grupa odwiedziła nad-
rzeczną wioskę w  Gwatemali. 
12 grudnia grupa modliła się przy 
obrazie Najświętszej Maryi Pan-
ny z Guadalupe. W roku 1531 na 

wzgórzu Tepeyac, nieopodal miasta Meksyk, NMP objawiła się Janowi Diego z ple-
mienia Indian. Na jego płaszczu w cudowny sposób utrwalił się Jej wizerunek, który 
miejscowi wierni do dziś otaczają wielką czcią. Przez tego Świętego, obdarzonego 
nieskazitelną wiarą, Matka Kościoła wzywa wszystkie narody do miłości Chrystusa…

W Węgorzewie 20-21.12.2008
W dniach 20-21 grudnia grupa Laudańczyków po raz kolejny gościła w zaprzy-

jaźnionym od lat Węgorzewie. Grupa kiejdańska uczestniczyła we Mszy Św. i tra-
dycyjnej wieczerzy wigilijnej dla Polaków ze Wschodu, zorganizowanej przez Koło 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z prezes Zofią Rycharską, przy wsparciu już po 
raz piąty Fundacji „Dziedzictwo nasze” z prezes Barbarą Grąziewicz-Chludzińską. 
Członkowie miejscowego koła „Wspólnoty Polskiej” spotkania z udziałem Polaków 
na Wschodzie organizują od 10 lat. Pięknie kolędy śpiewa chór „Ojczyzna” (kier. 
Ryszard Zabłotny). W tegorocznej jubileuszowej X Wigilii wzięła udział rekordo-
wa liczba uczestników. W sali Kasyna Garnizonowego zebrało się około 100 osób, 



107

z  tego prawie połowa Polaków 
mieszkających poza granicami 
kraju. Od lat na początku grudnia 
Kresowiacy przyjeżdżają na Ma-
zury, by wspólnie spędzić kilka 
chwil i  cieszyć się nadchodzący-
mi Świętami Bożego Narodzenia. 
Przed właściwą wigilią „Wspól-
nota Polska” organizuje spotkania 
Polaków z Rosji, Litwy i Białoru-
si. Po raz pierwszy dołączyła też 
grupa z  Łotwy. Polskie kolędy, biały opłatek i  tradycja uroczystej wigilii Bożego 
Narodzenia łączy rodaków na całym świecie. Tego roku grupy miały wycieczki do 
Gierłoży, z kompleksem bunkrów, Świętej Lipki i Kętrzyna, do domów, oprócz tra-
dycyjnych prezentów, zabrały symbol braterstwa, miłości i nadziei – Betlejemskie 
Światło Pokoju.

2009

W Wilnie 3.01.2009
3 stycznia grupa Laudańczyków wzięła udział w Spotkaniu Opłatkowym roda-

ków w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zorganizowanym przez ZPL.

W Kiejdanach 18.01.2009
18 stycznia w Kiejdanach odbyło się spotkanie Opłatkowo-Noworoczne z udzia-

łem zespołu „Issa”, rodaków z okolic Kiejdan i miasta oraz rodzin polsko-rosyjskich. 
Tradycją stały się spotkania świąteczne, jak w jednej dużej polskiej rodzinie, na Zie-
mi kiejdańskiej w okresie karnawałowym. Spotkanie miało miejsce w przedszkolu-
-szkole „Aviliukas”, dzięki współpracy z Nelą Bosiuk, która śpiewa w zespole „Issa” 
i prowadzi lekcje języka rosyjskiego. Uczniowie obu szkółek wystąpili z programem 
świątecznym, zespół „Issa” wykonał stare polskie kolędy. Czas upłynął w przyjemnej 
atmosferze przy świątecznym stole. Św. Mikołaj dla każdego miał jakiś prezent. Imre-
zę dofinansowano ze środków Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL.

W Paryżu 01.2009
W Paryżu ukazał się pierwszy tom antologii APAJTE (prezes Agata Kalinow-

ska-Bouvy) „Nie dajmy pogrześć mowy” poświęcony poezji, w  którym wśród 
twórczości 16 członków APAJTE autorów z Belgii, Niemiec, Kanady, Francji i Pol-
ski zaprezentowana jest również twórczość Ireny Duchowskiej. Celem antologii 
jest ukazanie sylwetek i  twórczości członków Polskiego Stowarzyszenia Autorów, 
Dziennikarzi i Tłumaczy w Europie APAJTE, które powstało 15 lat temu we Fran-
cji. W roli tłumacza do Stowarzyszenia należy również Kazimierz Duchowski.
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W Wasilkowie 7-8.03.2009 
W dniach 7-8 marca grupa z Laudy gościła w Wasilkowie. Odbył się tu Jarmark 

Kaziukowy i drugi koncert Dni Kultury Kresowej. Jarmark z wileńskimi palmami 
i koncert zespołów polskich z Białorusi i Litwy był atrakcją Dni Kultury Kresowej. 
Przed kościołem można było nabyć palmy i różne ozdoby wielkanocne zrobione 
głównie ze słomy, przywiezione przez artystki z Litwy. Po Mszy Św. w kościele od-
był się koncert zespołu instrumentalnego polskiego chóru „Głos znad Niemna” 
z Grodna. Kwartet w składzie: Ludmiła Piekarska – wiolonczela, Łarysa Prysiacz 
– skrzypce, Aleksandra Poliszczuk – skrzypce i Brunon Termion, organista kate-
dry w Grodnie – fortepian wykonał utwory Haendla, Szuberta i Ordy. Najbardziej 
wzruszającym był śpiew kierowniczki chóru Weroniki Jaroszyny, która wykonała 
pieśń „Polesia czar”. Zupełnie czymś niezwykłym okazała się gra Heleny Karpiczko 
na cymbałach wraz z  towarzyszącą jej Heleną Lebecką na fortepianie. Wystąpiły 
Maria Palmaitytė – śpiew i Simona Tolvaišaitė – fortepian, obie z Akademii Mu-
zyki i Teatru w Kownie. Patriotyczne wiersze nawiązujące do sytuacji Polaków na 
Laudzie i Żmudzi recytowała Irena Duchowska. Cymbały przypomniały jej dom 
rodzinny, ojca, Stefana Naumowicza (1904-1989), który przygrywał na cymbałach 
podczas różnych świąt w Słomiance pod Wilnem.

We Lwowie 4-5.04.2009
W dniach 4-5 kwietnia Alina i Irena Du-

chowskie gościły we Lwowie. Wzięły udział 
w  szkoleniu na temat inżynerii finansowej 
w  biznesie prowadzonym przez biznesme-
nów Leszka Kapczyńskiego i Rafała Czemier 
Wołoncieja z Polski. 

W Wilnie
30.04.2009
30 kwietnia, na zaproszenie JE Ambasadora RP na Litwie Janusza Skolimowskie-

go, Irena Duchowska wzięła udział w spotkaniu aktywistów polskich organizacji 
w celu uczczenia Dnia Konstytucji 3 Maja w Pałacu Paców w Wilnie.

4.05.2009
4 maja Polacy z Laudy, ra-

zem z  rodakami z  różnych 
regionów kraju, uczestniczyli 
w imprezach w Wilnie z oka-
zji Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą. Z  inicjatywą zorga-
nizowania obchodów wystą-
pił Zarząd Główny Związku 
Polaków na Litwie. 
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Barwny korowód wyruszył z placu przy Sejmie Republiki Litewskiej, aleją Gie-
dymina, ulicami: Wileńską, Niemiecką, Wielką do Ostrej Bramy, by uczestniczyć 
we wspólnej Mszy Św. w intencji wszystkich Polaków na świecie. W ramach obcho-
dów Dnia Polonii i Polaków za Granicą – uczczony został również Dzień Flagi RP 
i Konstytucji 3 Maja. 

W Zagnańsku 23.05.2009
23 maja, na zaproszenie dr. Macieja A. Zarębskiego, Wojciech Piotrowicz z Wil-

na i Irena Duchowska wzięli udział w IV Ogólnopolskich Posiadach w cieniu Bartka 
w  Ośrodku Regionali-
zmu Świętokrzyskiego 
w  Zagnańsku. Oprócz 
miejscowych twórców 
i  wymienionych wyżej 
w posiadach swą twór-
czość zaprezentowali 
poeci z  USA, Węgier, 
Ukrainy i Polski.

W Wilnie 05.2009
W dniach 24-28 maja odbyły się XVI Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj 

nad Wilią” zorganizowane przez Redakcję „Znad Wilii”, Polską Galerię Artystyczną 
„Znad Wilii” przy partnerskiej współpracy z  Instytutem Polskim w Wilnie. Tra-
dycyjnie duszą imprezy był 
Romuald Mieczkowski. Geo-
grafia uczestników stale się 
poszerza, oprócz miejscowych 
twórców, coraz więcej gości 
przybywa z różnych zakątków 
świata. 25 maja w  imprezach 
literackich uczestniczyła Ire-
na Duchowska. 30 maja Lau-
dańczycy wzięli udział w XII 
Zjeździe ZPL w Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie.

VII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 12-14.06.2009
W dniach 12-14 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie, odbył 

się VII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Festyn rozpoczął się od występów 
zespołów na placu przed kościołem św. Józefa, po czym odprawiona została Msza 
Św. Następnie uczestnicy święta przemaszerowali przez Starówkę Kiejdan, wystą-
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pili na Starym Rynku. W Centrum 
Wielokulturowym otwarto wystawę 
„Judaica w  sztuce ludowej”, którą 
prowadził etnograf – prof. Marian 
Prokopek. 13 czerwca, niezmiernie 
ważnym akcentem święta było wy-
święcenie odrestaurowanego pomni-
ka Teodory z  Butlerów Piłsudskiej 
na cmentarzu w  Pojeślu. Pomnik 
odrestaurowany został za pienią-
dze z Macierzy i Samorządu Rejonu 

Kiejdańskiego, orędownikami byli prezes ZPL Michał Mackiewicz i pracowniczka 
samorządu Margarita Rukšienė. Z  tej okazji została też odprawiona Msza Św. 
w  kościele NMP Pocieszycielki Strapionych w  Pojeślu przez księdza Cezarego 
Rozmusa z Węgorzewa i ojca Jerzego Latawca OP. W Centrum Kultury w Kiejda-
nach odbyło się otwarcie wystawy fotografii „Meksyk” Aliny Duchowskiej oraz 
prac malarzy Józefa Franczaka i Wiesław Plezia. Koncert galowy VII Festynu Kul-
tury Polskiej „Znad Issy” powitaniem rozpoczęła organizatorka DKP Irena Du-
chowska, koncert prowadził Dominik Kuziniewicz-Wincuk. Na imprezę przyby-
ło wielu przyjaciół i gości, byli to: zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie Ewa Figel, radca ambasady Elżbieta Pawłowska, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suwałkach Włodzimierz Marczewski z małżonką i naczelnik wydzia-
łu kultury, turystyki i promocji z Suwałk Alicja Andrulewicz, wieloletnia dyrek-

tor Muzeum Kultury Ludowej 
w Węgorzewie, prezes Fundacji 
„Dziedzictwo nasze” Barbara 
Grąziewicz-Chludzińska, pre-
zes Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” w  Węgorzewie Zo-
fia Rycharska, wójtowie gmin 
Szepietowo Stanisław Roch 
Wyszyński i  Jasło – Stanisław 
Pankiewicz, dyrektor GOK 
w Szepietowie Tomasz Paduch, 
wicemer Samorządu Rejonu 

Kiejdańskiego Rimgaudas Rimošaitis, radny samorządu Romualdas Lengvinas, 
prezes Kowieńskiego Oddziału ZPL, członek Zarządu Franciszka Abramowicz 
oraz poeci Czesława Szlachta-Pytko ze Strzyżowa, Janusz Załęski z Białegostoku, 
Wojciech Piotrowicz z Wilna. Wystąpiły: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Straży Po-
żarnej i zespół „Zawidzianie” z Zawidza Kościelnego, ZT „Kłosowianie” i „Barwy 
jesieni” ze Strzyżowa, „Mazowia” z Wysokiego Mazowieckiego, kapela „Trzcini-
coki” z Trzcinicy (kier. Stanisław Marszałek), chór „Ojczyzna” z Węgorzewa (kier. 
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Ryszard Zabłotny), zespół „Pogórzanie” (kier. Ewa Suchodolska – Strach), chór 
żeński „Cantylena” z Suwałk (kier. Ignacy Ołów), „Podlasie” (kier. Mirosław Szy-
mański, Bogdan Drozdowski, Krzysztof Iwiński), „Grzegorzanie” z Grzegorzewa, 
„Kotwica” z Kowna, „Jutrzenka” z Niemenczyna, „Ainiai” i „Austėja” – z Akade-
mii oraz „Issa” z Kiejdan. 14 czerwca maraton koncertowy zawitał do Wilna i ba-
wił publiczność w  Domu 
Kultury Polskiej. Na kon-
cert do DKP w  Wilnie 
przybyli: prezes ZPL Mi-
chał Mackiewicz i  wice-
prezes Stanisław Pieszko 
w  towarzystwie kapitana 
Żeglugi Wielkiej Zbignie-
wa Sulatyckiego. Widzo-
wie nie szczędzili braw 
dla zespołów amatorskich 
reprezentujących wysoką kulturę wykonania i  talent. Festyn zakończono obda-
rowaniem uczestników dyplomami uznania oraz wileńskimi palmami. Sponso-
rzy: Senat RP przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Fundacja „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”, Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL, 
Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie, Wileński Rejonowy Oddział ZPL, 
Samorząd Rejonu Wileńskiego, Urząd Miejski w Suwałkach, Urzędy Marszałka 
Województwa Mazowieckiego, Gmin Jasło i Zawidz, Fundacja „Dziedzictwo na-
sze” z Węgorzewa oraz Janusz Załęski z Białegostoku.

W Węgorzewie 16-23.07.2009
Dni 16-23 lipca, na zaproszenie prezes Fundacji „Dziedzictwo nasze” Barbary 

Grąziewicz-Chludzińskiej, liczna grupa składająca się z babć i wnuków z Kiejdan, 
Kowna, Wilna i  Onikszt spę-
dziła na projekcie letnim „Po-
wróćmy do mowy ojczystej” 
w  Węgorzewie. Grupą tro-
skliwie opiekowała się prezes 
Koła Stowarzyszenia „Współ-
nota Polska” i wiceprezes Fun-
dacji Zofia Rycharska. Grupa 
miała lekcje języka polskiego, 
lekcje śpiewu, ciekawe wy-
cieczki po okolicach. Fun-
dacja „Dziedzictwo Nasze” z  siedzibą w  Węgorzewie powstała jesienią 2004 roku. 
Terenem jej działania jest Polska i dawne Kresy Wschodnie. Cele Fundacji, to edu-
kacja kulturalna ukierunkowana na poznawanie i utrwalanie tożsamości lokalnej 
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i regionalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego, uświadamianie młodym ich roli 
w  tworzeniu godnego wizerunku Polski. Fundacja „Dziedzictwo nasze” pragnie 
współpracować ze wszystkimi ludźmi, instytucjami i organizacjami, którym bliskie 
są podobne cele. 

W Kownie 
26.07.2009
26 lipca po raz kolejny Polacy z Kiejdan gościli u rodaków w Kownie. Po polskiej 

Mszy Św. w  kościele kar-
melickim tradycyjnie spo-
tkali się w  siedzibie ZPL. 
W  ramach obchodów 
jubileuszu 100-lecia Bi-
blioteki Polskiej w  Kow-
nie, na zaproszenie prezes 
Franciszki Abramowicz, 
podczas spotkania referat 
na temat „Piękno poezji 
polskiej w utworach auto-
rów XIX-XX w.” wygłosił 
i zaprezentował swą twórczość poetycką gość z Białegostoku, przyjaciel harcerstwa 
9 białostockiej drużyny harcerzy – błękitnej dziewiątki, mgr inż. Janusz Mieczysław 
Załęski.

6.09.2009
6 września po Mszy Św. w kościele karmelickim, w kowieńskiej siedzibie ZPL 

na zaproszenie Franciszki Abramowicz, w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia 
Biblioteki Polskiej w  Kownie odbyło się spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej. 
Wiersze autorki czytała i uogólniła podstawowe kierunki twórczości dr Alina Pa-
cowska.

W Węgorzewie 10-21.09.2009
W  dniach 10-21 września 4-osobowa grupa z  Laudy w  składzie: Jadwiga 

Ambraškienė, Irena Šikšnienė, Elena Kimantienė pod opieką Walerii Wansewicz 
uczestniczyła w  Warsztatach wokalno-rękodzielniczych dla seniorów w  Węgo-
rzewie. Projektowe warsztaty zrealizowała Fundacja „Dziedzictwo nasze” z pre-
zes Barbarą Grąziewicz-Chludzińską i nieodłączną wiceprezes Zofią Rycharską. 
W programie była nauka dawnych pieśni ludowych z  repertuaru zespołu śpie-
waczego „Zaciszuki” oraz zajęcia z zakresu ginących już zawodów i umiejętności 
(tkactwo, hafciarstwo, koronkarstwo, garncarstwo, przędzenie), wycieczka krajo-
znawcza do Fromborka i udział w imprezach, organizowanych w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa. 
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W Kętrzynie 19.09.2009
19 września zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) na zaproszenie dyrektor Mu-

zeum im. Wojciecha Kętrzyńskie-
go Izabeli Mellin-Wyczółkow-
skiej gościł w  Kętrzynie. Zespół 
uświetnił otwarcie obchodów Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa 2009 
„Zabytkom na odsiecz! Szlakiem 
grodów, zamków i twierdz”, w ra-
mach których Muzeum otwo-
rzyło wystawę „Mury obronne 
niechciany element architektury 
miejskiej”.

Na Podkarpaciu 23-25.09.2009
W dniach 23-25 września na Podkarpaciu odbyły się spotkania literackie z Ire-

ną Duchowską. 23-go, na zaproszenie wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza, 
spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej w Warzycach, zorganizowane przez 
dyrektor GOK w Jaśle Joannę Duć-Acelę. W spotkaniach uczestniczył i głos zabierał 
również Janusz M. Załęski z Białe-
gostoku. Serię spotkań 24-25 wrze-
śnia zorganizowała dyrektor Domu 
Kultury „Sokół” w Strzyżowie – Ja-
goda Skowron. Na spotkanie-biesia-
dę, przy suto zastawionych stołach, 
w  Strzyżowie zebrały się wszystkie 
zespoły, które gościły na Laudzie: 
„Kłosowianie”, „Barwy jesieni”, 
„Baby Glinickie”, „Pogórzanie” 
z Beździedzy i „Wisznia” z Wiśnio-
wej. Spotkania odbyły się również w Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej 
– organizator dyrektor Jerzy Łukasiewicz), w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa 
Wybickiego we Frysztaku – organizator dyrektor Biblioteki Publicznej we Frysztaku 
Jolanta Zarszyńska oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czudcu – organizator 
dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu Lucyna Janaś. 

W Kiejdanach 1.10.2009
1 października odbyło się uroczyste otwarcie i wyświęcenie siedziby dla Polaków 

w Kiejdanach na Rynku Knipawskim. Siedzibę udało się wynająć na czas nieokre-
ślony w domu prywatnym na starówce miasta. Obie organizacje Oddział ZPL Lauda 
od 1994 roku i Stowarzyszenie Polaków Kiejdan od 2000 roku oficjalnie zarejestro-
wane są w mieszkaniu prywatnym założycielki i prezes Ireny Duchowskiej w Aka-
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demii datnowskiej. Na spotkanie 
przybyli kierownik Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP na 
Litwie Stanisław Kargul, konsul 
ds. Karty Polaka Piotr Wdowiak, 
prezes ZPL Michał Mackiewicz, 
prezes kowieńskiego Oddziału 
ZPL Franciszka Abramowicz. 
Po przecięciu symbolicznej 
wstęgi, modlitwie i wyświęceniu 
pomieszczenia wystąpił zespół 
„Issa”, tradycyjnie zaczynając od 

„Roty”. Po przemówieniach odbyło się wręczanie Kart Polaka. Z Birż Kartę Polaka 
otrzymał Bronisław Piotrowski, który od kilkunastu lat dojeżdża na polskie im-
prezy do Kiejdan. Leonii Tijūnielenė winszowano z Jubileuszem 85-lecia, a Karta 
Polaka dla seniorki była najlepszym prezentem. Kartę Polaka otrzymała również 
Regina Gutauskienė, wieloletnia wiceprezes obu organizacji polskich na Laudzie. 
Rodzina Duchowskich Karty Polaka otrzymała w 2008 roku.

W Częstochowie 11-12.10.2009
W dniach 11-12 października w Częstochowie miał miejsce jubileuszowy X Sa-

lon Książki Polonijnej organizowany z inicjatywy Agaty Kalinowskiej-Bouvy, poet-
ki i dziennikarki polonijnej, zamieszkałej we Francji. Salon odbywał się w ramach 
polonijnego festiwalu multimedialnego „Polskie ojczyzny 2009”. W tym roku na 
zaproszenie organizatorki odpowiedzieli autorzy i wydawcy z 13 krajów: Austra-
lii, Kolumbii, USA, Kanady, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Polski, Rosji, 
Ukrainy i  Litwy. Na stoisku wileńskim znalazły się książki: Jana Ciechanowicza, 
Aleksandra Śnieżko, Teresy Markiewicz, Aleksandra Sokołowskiego i  Ireny Du-
chowskiej oraz Macieja A. Zarębskiego.

W Wilnie 
16.10.2009
16 października w Pałacu Paców 

na zaproszenie JE Ambasadora RP 
na Litwie Janusza Skolimowskiego 
odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych i  resor-
towych z  okazji 20-lecia Związku 
Polaków na Litwie. Wśród aktywi-
stów polskich organizacji medale 
Związku Polaków na Litwie tego 
dnia w Domu Kultury Polskiej „Za 
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zasługi w krzewieniu polskości na Litwie” wśród wielu innych otrzymali Laudańczycy 
Paweł i Alina Duchowscy, Złotą Odznakę – Regina Gutauskienė, Irena Duchowska.

8.11.2009
8 listopada po złożeniu wieńców na Rossie, na zaproszenie JE Ambasadora RP 

na Litwie Janusza Skolimowskiego, Irena Duchowska wzięła udział w uroczystych 
obchodach Dnia Niepodległości RP w Pałacu Paców w Wilnie.

Święta Niepodległości RP 14.11.2009
14 listopada w Kiejdanach uroczyście obchodzono Święto Niepodległości RP. Do 

Kiejdan przybyła grupa rodaków z Juchnowca pod opieką dyrektora GOKiS, redak-
tora „Gazety Juchnowieckiej” Leszka Koleśnika, który latem zorganizował spotkanie 
w Juchnowcu Kościelnym Ireny 
Duchowskiej z  wójtem Gmi-
ny Czesławem Jakubowiczem 
w  celu nawiązania współpracy 
z  Laudańczykami. W  kościele 
św. Józefa Mszę Św. celebrował 
i  uroczyste kazanie wygłosił ks. 
Janusz Kubrak z  Grabowa. Ro-
daków w języku polskim bardzo 
serdecznie powitał kiejdański 
ksiądz Aleksander Počiulpis. 
Imprezę swą obecnością za-
szczycili konsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie Piotr Wdowiak, 
wójt gminy Juchnowiec Kościelny Czesław Jakubowicz. Na spotkanie tradycyjnie 
przybyli rodacy z okolic Kiejdan, Onikszt, Wędziagoły i innych pobliskich miejsco-
wości. Po Mszy Św. odbył się koncert zespołu „Koplanianki” pod kierownictwem 
Haliny Czykier. Widownia hojnie darzyła brawami piękne piosenki i chętnie do-
łączyła do wspólnego śpiewu. Sala kościelna była wypełniona po brzegi. Po kon-
cercie, podczas przyjęcia, do wspólnych śpiewów dołączył też zespół „Issa”. U wie-
lu rodaków w oku zabłysła łezka wzruszenia, bo tu, na Laudzie, przy tak wielkim 
rozproszeniu Polaków, polskie słowo i polska pieśń mają inny wymiar, tu się tęskni 
do wszystkiego, co polskie, brakuje tego na co dzień. Śpiew zespołu „Koplanian-
ki” wzbogacił uroczyste spotkanie. Ten folklorystyczny zespół – to kilkanaście pań 
i Ryszard Maliszewski, który akompaniuje zespolankom na akordeonie. Od 22 lat 
„Koplanianki” śpiewają na przeglądach, imprezach gminnych i  wojewódzkich, 
startują w konkursach w całej Polsce, na Litwie i Białorusi. Przypominają zanikają-
ce obrzędy kolędnicze, weselne, dożynkowe, pokazują jak dawniej wypiekano chleb 
i uczą tradycji ludowej młodszych. Goście zwiedzili Akademię, Kiejdany, Szawle 
i Kowno. Chwile wzruszenia przeżyli na Górze Krzyży: schylili czoło przed krzy-
żem Katyńskim, ustawionym dzięki współpracy z kołem ZPL w Szawlach, którego 
inspiratorami są państwo Anna i Wiktor Zarzeccy, z uwagą słuchali wierszy Ireny 
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Duchowskiej. Na pożegnanie goście z Macierzy stwierdzili, że tu dopiero zrozu-
mieli, czym jest polskość dla Rodaków poza Ojczyzną. W niedzielę goście udali się 
na Mszę św. do Kowna, zwiedzili Starówkę i wystąpili z koncertem w kowieńskim 
Centrum Wielokulturowym. Po koncercie, na zaproszenie prezes Kowieńskiego 
Oddziału ZPL Franciszki Abramowicz, udali się na wspólną herbatkę do kowień-
skiej siedziby rodaków. Warto nadmienić, że Polacy z Kowna i Kiejdan od kilkuna-
stu lat pozostają w serdecznej przyjaźni, goszczą siebie nawzajem, niejednokrotnie 
miewali również wspólne wypady do Polski. Sponsorzy: Stowarzyszenie „Wspólno-
ta Polska”, Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie. 

W Wilnie 18.12.2009
18 grudnia, na zaproszenie Premiera RL Andriusa Kubiliusa, Irena Duchowska 

wzięła udział w imprezie „Dzień Wspólnot Narodowych w Republice Litewskiej” 
w Pałacu Rządowym RL przy Alei Gedymina.

W Węgorzewie 19-20.12.2009
W dniach 19-20 grudnia grupa aktywistów z Laudy i Onikszt, na zaproszenie 

prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Zofii Rycharskiej i prezes Funda-
cji „Dziedzictwo nasze” Barbary Grąziewicz-Chludzińskiej, gościła w zaprzyjaźnio-

nym od lat Węgorzewie. Po 
Mszy Św. w kościele św. Pio-
tra i Pawła odprawionej przez 
proboszcza ks. dziekana Ma-
cieja Maciejewskiego, ks. Pio-
tra Mazurka i ks. wikariusza 
Cezarego Rozmusa grupa 
wzięła udział w  XI Spotka-
niu Wigilijnym. Betlejemskie 
Światło Pokoju z  tradycyj-
nymi prezentami dotarło do 
domów rodaków na Wscho-

dzie. W Węgorzewie pod egidą „Wspólnoty Polskiej” aktywnie działa około 30 osób. 
Zgodnie ze statutem organizacji, społecznicy wspierają rodaków za granicą − szcze-
gólnie pielęgnowane są kontakty z Polakami zza tej najbliższej granicy: z obwodu 
kaliningradzkiego, Litwy, Łotwy i Białorusi. Od lat inspirują, pomagają, wspierają 
organizacyjnie i merytorycznie, upowszechniają wiedzę nie tylko o polskiej kultu-
rze i historii, ale też o zmianach zachodzących w Polsce współcześnie. Są dla wie-
lu rodaków jedynym łącznikiem z Ojczyzną. Organizują szkolenia dla nauczycieli 
języka polskiego, różne warsztaty, obozy, plenery, wyjazdy na Kresy z  udziałem 
w Dniach Kultury Polskiej, Festynach i Festiwalach, obchodach świątecznych.
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Spotkanie Opłatkowe 27.12.2009
27 grudnia Spotkanie Opłatkowe rodaków odbyło się w Kiejdanach w pomiesz-

czeniu wynajmowanym u  Audronė Aleknienė. Po wspólnej modlitwie łamano się 
opłatkiem, nawzajem składając sobie życzenia. Irena Duchowska życzyła wszystkim 
rodakom stale wzrastającej 
wiary, pogody ducha, spokoju 
i radości płynącej z faktu Naro-
dzenia Bożej Dzieciny. Z  pro-
gramem kolęd wystąpił zespół 
„Issa” (kier. Waleria Wansewicz) 
w skadzie: Nela Bosiuk, Jadvyga 
Ambraškienė, Irena Šikšnienė, 
Janina Vintienė, Elena Balčaiti-
enė, Maria Adomaitienė, Elena 
Kimantienė. Stół szykowały 
aktywistki z  Kiejdan. Na spotkanie zebrali się rodacy z  Laudy. Szawle reprezen-
towała rodzina Anny i Wiktora Zarzeckich, Janusz M. Załęski przybył z Białego-
stoku. Serdeczna atmosfera przy stole sprzyjała dzieleniu się radością wspólnego 
świętowania. 

2010

W Kiejdanach 16.01.2010
16 stycznia Polacy w  Kiejdanach świętowali 15-lecie działalności polskiej na 

Laudzie. Świąteczna impreza odbyła się w Centrum Wielokulturowym na starówce 
miasta. Po obszernym referacie prezentującym działalność polską Laudańczyków 
wygłoszonym przez prezes Irenę 
Duchowską, wręczeniu dyplo-
mów i  prezentów oraz Kart Po-
laka aktywistom i okolicznościo-
wych gratulacji, odbył się występ 
zespołu „Kotwica”, przeplatany 
wierszami Ireny Duchowskiej 
czytanymi przez Alinę Pacowską z  Kowna, i  kiejdańskiej „Issy”. Splendoru im-
prezie dodało przybycie sekretarza Ambasady RP na Litwie Michała Grodzkiego 
z małżonką, prezesów kowieńskiego i wędziagolskiego Oddziałów ZPL Franciszki 
Abramowicz i Ryszarda Jankowskiego, prezes Stowarzyszenia Rosjan Neli Bosiuk, 
o polskich korzeniach, i Janusza M. Załęskiego z Białegostoku.

W Wilnie 30.01.2010
30 stycznia Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Wilnie świętował 15-lecie 

działalności. Impreza odbyła się w Domu Kultury Polskiej. Na zaproszenie rekto-
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ra PUTW doc. dr Ryszarda Kuźmy i prezesa Zarządu mgr. Jerzego Grygorowicza 
udział w uroczystościach wśród innych wzięła również Irena Duchowska.

W Białymstoku 6-8.03.2010
W dniach 6-8 marca na zaproszenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Juch-

nowcu Kościelnym, redaktora naczelnego „Gazety Juchnowieckiej” Leszka Koleśnika 
grupa Laudańczyków gościła w Macierzy. W ramach XI Dni Kultury Kresowej, pod-
czas koncertu inauguracyjnego w Białostockiej Filharmonii i Operze Podlaskiej, pro-
wadzonego przez Stanisława Michalkiewicza, patriotyczne wiersze Ireny Duchowskiej 
czytał wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Czesław Jakubowicz. Laudańczycy podziwiali 
występy „Troczan” i chóru „Głos znad Niemna”. 7 marca w GOK w Juchnowcu Kościel-
nym spotkanie autorskie z Ireną Duchowską prowadził dyrektor GOK Leszek Koleśnik. 
Wiersze przeplatał śpiew studentki Akademii Muzyki i Teatru Marii Palmaitytė przy 
akompaniamencie na fortepianie Simony Tolvaišaitė. W spotkaniu udział wzięli rodacy 
z Białorusi, Koplan i Juchnowca. Kolejny występ z grupą z Białorusi Laudańczycy mieli 
w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Wasilkowie, zorganizowany przez proboszcza 
ks. Zdzisława Karabowicza. Laudańczycy zwiedzili miejscowość Święta Woda. Źródeł-
ko, któremu miejscowość zawdzięcza nazwę, cieszyło się sławą prawdziwego cudu od 
niepamiętnych czasów. Prawie trzy wieki temu niewidomy szlachcic Bazyli Lenczew-
ski, papiernik z Supraśla odzyskał wzrok po przetarciu oczu wodą z tego źródełka i po-
stanowił wznieść kaplicę. Wieść o cudownym uzdrowieniu szybko rozniosła się po całej 
Rzeczypospolitej. W 1719 roku kaplicę poświęcił metropolita unicki. Święta Woda stała 
się ośrodkiem kultowym nie tylko unitów, ale i prawosławnych oraz katolików. Badania 
potwierdziły wysokie wartości bioenergetyczne źródlanej wody.

W Kiejdanach 13.04.2010
Polacy z Laudy z ogromnym bólem, żalem 

i  smutkiem przyjęli wiadomość o  katastro-
fie prezydenckiego tupolewa w  Smoleńsku. 
13 kwietnia, na prośbę Polaków, została odpra-
wiona Msza Św. w kościele św. Józefa w Kiej-
danach w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Mszę Św. celebrował dziekan proboszcz ks. 
Gintaras Pūras. We Mszy Św. uczestniczyła 
mer samorządu rejonu kiejdańskiego Nijolė 
Naujokienė. Po Mszy Św. odbyło się polsko-litewskie spotkanie na plebanii.

W Kiejdanach 1.05.2010
1 maja w Kiejdanach świętowano Dzień Konstytucji 3 Maja, Polonii i Polaków 

za Granicą i Dzień Flagi RP. Impreza miała miejsce w kiejdańskim Centrum Wie-
lokulturowym. Okolicznościowy referat wygłosiła dyrektor Centrum Audronė 
Pečiulytė. Wystąpił zespół „Jutrzenka” z  Niemenczyna pod kierownictwem Le-
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onardy Klukowskiej. Uroczystość uwieńczyła Msza Św. w kościele św. Józefa, po 
której udano się na wspólne biesiadowanie. Imprezę dofinansowansowano ze środ-
ków Senatu RP przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W Wilnie 2.05.2010
2 maja Laudańczycy z rodakami 

z różnych regionów Litwy, z okazji 
Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 
wzięli udział w imprezach świątecz-
nych w  Wilnie zorganizowanych 
przez Związek Polaków na Litwie. 
Rodacy z  Laudy przeszli długim, 
barwnym korowodem przez mia-
sto, uczestniczyli we Mszy Św. pod 
Ostrą Bramą.

W Juchnowcu 13-16.05.2010
W  dniach 13-16 maja grupa Laudańczyków, na zaproszenie wójta gminy 

Czesława Jakubowicza, gościła w  Juchnowcu Kościelnym. Uroczystości zorga-
nizowano w ramach spotkania „Dni Partnerskich”, z udziałem gości z Niemiec, 
Czech i Litwy, poświęconych promocji gminy, stworzeniu warunków i możliwo-
ści współpracy przedsiębiorców i samorządowców Gminy Juchnowiec Kościelny 
z władzami niemieckiej Gminy Weidenberg i czeskiej Gminy Smržovka. Odbyła 
się konferencja dotycząca możliwości wzajemnej współpracy w różnych dziedzi-
nach z udziałem zaproszonych gości oraz firm z terenu Gminy Juchnowiec Ko-
ścielny. W programie było zwiedzanie firm na ternie gminy (CHM, KAN, LECH), 
Białegostoku, Białostockiego Muzeum Wsi w  Jurowcach, udział w  uroczystym 
nabożeństwie ekumenicznym w  Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Trójcy 
w Juchnowcu Kościelnym, posadzenie „drzewa przyjaźni”, uroczysty przemarsz 
na boisko sportowe w Juchnowcu Dolnym, na którym odbyły się przemówienia 
burmistrzów/wójta gmin partnerskich, pokaz Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku 
Ułanów Litewskich – pokazy m.in. władania szablą oraz lancą, występy zespołu 
„Koplanianki”, kapeli „Podlasie” i  zespołu „Casanova”, pokazy mażoretek, Jar-
mark międzykulturowy – poczęstunek w hali namiotowej, stoiska z potrawami 
regionalnymi, kuchnia polowa.

W Warszawie 20-23.05.2010
W  dniach 20-23 maja, na zaproszenie 

APAJTE, Irena Duchowska wzięła udział 
w  55 Międzynarodowych Targach Książki 
w Warszawie.
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VIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 4-6.06.2010 
W  dniach 4-6 czerwca w  ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie odbył się  

VIII  Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Imprezy Festynu miały miejsce w  Kiej-
danach, Wędziagole i  Wilnie. W  Festynie uczestniczyły: Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta (kier. Adam Wolań-
ski) z  mażoretkami (kier. 
Anna Szutko) z  Wasilko-
wa, Orkiestra Dęta COKiS 
(kier. Krzysztof Witkowski) 
z  Ciechanowca, Ludowy 
Zespół Pieśni i  Tańca „Wi-
gryna” (kier. Karol Danow-
ski) z  Suwałk, kapele „Caj-
mery” (kier. Janusz Rak) 
z Niebylca i  „Kapela Wójta 

Tycznera” (kier. Zbigniew Sztaba) z Tyczyna, chór „Ojczyzna” (kier. Ryszard Zabłot-
ny) z Węgorzewa, zespół ludowy „Tyczyniacy” (kier. Izabela Domino) z Tyczyna, ze-
spół „Ancyjas” (kier. Anna Szafranowska) z Suwałk, „Wiarusy” (kier. Piotr Gąsowski) 
ze Starachowic, „Ale Babki” (kier. Aleksandra Żuk) z Niemieża, „Tumielanka” (kier. 
Swietłana Mikeliauskaitė) z Wisagini, „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) z Kiejdan, Ze-
spół Pieśni i Tańca: „Kotwica” (kier. Alina Pacowska) z Kowna, Zespół Tańca „Ainiai” 
(kier. Regina Matulienė) z Akademii, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Staszowskiej i II 
Kompania Artylerii Księstwa Warszawskiego (kier. kasztelan Paweł Ciepiela) ze Sta-
szowa oraz Sylwester Babina – śpiewak, muzykujący amator, kompozytor, talent wo-
kalny i instrumentalny z Wasilkowa, który prezentował piosenki ku pamięci ks. Jerze-

go Popiełuszki, a przyjechał z grupą 
prezes Towarzystwa Walki z  Kalec-
twem Haliny Sobolewskiej-Wild-
ner z Juchnowca. Festyn rozpoczęto 
Mszą Św. w kościele św. Józefa, od-
prawioną przez ks. Dariusza Stań-
czyka. Później odbył się przemarsz 
zespołów starówką kiejdańską, po-
kazy walk Chorągwi Rycerstwa Zie-
mi Staszowskiej, strzały armatnie II 
Kompanii Artylerii Księstwa War-

szawskiego i występy orkiestr na Placu Wielkiego Rynku, koncert zespołu „Wiaru-
sy” w Gimnazjum „Jasne”, z którym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, 
prezentowany przez dyrektora oddziału w Starachowicach Jacka Pawlińskiego zawarł 
umowę o współpracy. W sobotę po południu Orkiestry Dęte z Wasilkowa i Ciecha-
nowca wystąpiły przed Samorządem Rejonu Kiejdańskiego i na przemian z kapela-
mi – przed Centrum Kultury. W sali Centrum Kultury otwarto wystawę fotografa 



121

– poety Macieja Kupczyńskiego z Czerwonego Dworu w Puszczy Boreckiej, po czym 
rozpoczął się koncert galowy VIII Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy”. Ze sceny go-
ści witała organizator DKP Irena Duchowska. Na uroczystości do Kiejdan przybyli: 
Kierownik Działu Konsularnego Ambasady RP na Litwie Stanisław Kargul z rodziną, 
burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, dyrektor administracji samorządu rejonu 
kiejdańskiego Ovidijus Kačiulis, sekretarz Gminy Niebylec dr Antoni Chuchla z mał-
żonką, wieloletnia dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, prezes Fun-
dacji „Dziedzictwo Nasze” Barbara Grąziewicz-Chludzińska, prezes Koła Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie Zofia Rycharska, autor wystawy fotografii 
„W Puszczy Boreckiej” Maciej Kupczyński z Czerwonego Dworu, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Niebylcu Wiktor Bochenek, dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tyczynie Zofia Matys, dyrektor Banku Spółdzielczego w Niebyl-
cu Marian Ostrowicz z małżonką, dyrektor Oddziału Kształcenia Zakładu Dosko-
nalenia Zawodowego w Starachowicach Jacek Pawlica, dyrektor Gimnazjum im. ks. 
Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Barbara Borkowska, członek Rady ZPL, prezes 

Oddziału ZPL w  Kownie 
Franciszka Abramowicz, 
członek Rady ZPL, prezes 
Oddziału ZPL w  Wisagini 
Zygfryd Binkiewicz, prezes 
Oddziału ZPL w  Wędzia-
gole Ryszard Jankowski, 
prezes Koła ZPL w  Szaw-
lach Wiktor Zarzecki z mał-
żonką, prezes Koła ZPL 
w Poniewieżu Irena Roma-
nowska, grupa z Juchnow-

ca pod przewodnictwem Haliny Sobolewskiej-Wildner, mieszkańcy Kiejdan i oko-
lic. Kierownik Działu Konsularnego Ambasady RP Stanisław Kargul wręczył Karty 
Polaka Janinie Vintienė i Krystynie Sapożnikowej z Kiejdan. Gości Festynu powitali 
burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko i dyrektor administracji Samorządu Rejo-
nu Kiejdańskiego Ovidijus Kačiulis, którzy omówili też możliwość podpisania umo-
wy o współpracy. Goście mieli możliwość podziwiać piękno starówki kiejdańskiej, 
zwiedzić Mauzoleum Radziwiłłów, kolebkę powstania 1863 roku i chroniące pamięć 
o. Stanisława – Podbrzeż, Górę Krzyży pod Szawlami. W sobotę od rana uroczystości 
Dni Kultury Polskiej na Laudzie po raz pierwszy zawitały do Wędziagoły. Wystąpiło 
tu jedenaście zespołów: Młodzieżowa Orkiestra Dęta z mażoretkami z Wasilkowa, 
Orkiestra Dęta COKiS z  Ciechanowca, Ludowy Zespół Pieśni i  Tańca „Wigryna” 
i „Ancyjas” z Suwałk, chór „Ojczyzna” z Węgorzewa, „Wiarusy” ze Starachowic, „Ale 
Babki” z Niemieża, „Tumielanka” z Wisagini, „Issa” z Kiejdan, Rycerze ze Staszowa 
i Sylwester Babina z Wasilkowa. Uroczystości w Wędziagole rozpoczęły się uczcze-
niem pamięci dziadka Czesława Miłosza – Artura. Na cmentarzu po zapaleniu zni-
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czy i odśpiewaniu „Roty” prezes Wędziagolskiego Oddziału ZPL Ryszard Jankowski 
opowiedział zebranym o historii Wędziagoły, ludziach pochowanych na przykościel-
nym cmentarzu, zaprezentował wydany przez siebie, kalendarz, poświęcony setnej 
rocznicy urodzin Czesława Miłosza, przypadającej w przyszłym roku. Później uro-
czystym pochodem przez miasteczko goście udali sie do Centrum Kultury, w którym 
odbył się koncert zespołów prowadzony przez Irenę Duchowską, występy zespołów, 
przeplatającą swoimi strofami. W uroczystościach w Wędziagole wziął udział rów-
nież przyjaciel Czesława Miłosza, dyrektor Funduszu Czesława Miłosza prof. Algir-
das Antanas Avižienis i  Michał Treszczyński z  Wileńszczyzny. Koncert zakończył 
się wierszem Jadwigi Gojlewicz „Żałoba” o tragedii Katyńskiej przeczytanym przez 
wnuczkę Ernestę. W niedzielę goście i uczestnicy Festynu pod egidą organizatorów 
imprez Laudańskich śpieszyli do stolicy, zwiedzali Wilno z Pawłem Czetyrkowskim, 

Haliną Kałmyk, Iloną Wielmizową, 
Władysławem Lisowskim, po po-
łudniu zebrali się w  Domu Kultury 
Polskiej. Orkiestry grały i mażoretki 
z Wasilkowa tańczyły przed Domem 
Kultury Polskiej, po czym rozpoczął 
się koncert w  sali DKP. Na koncert 
w  Wilnie przybył I  sekretarz Am-
basady RP Piotr Wdowiak, który 
witając przybyłych wręczał kolejne 
Karty Polaka studentom, członkom 

Koła Młodzieży ZPL w Wilnie, należącego do Oddziału „Lauda”. Poseł na Sejm RL, 
prezes ZPL Michał Mackiewicz powitał gości i wręczył studentom Krzyże Katyńskie 
przywiezione przez burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko. Na koncert w Wil-
nie przybyli również członek ZG ZPL, prezes Wileńskiego Oddziału ZPL Alicja Pie-
trowicz i prezes Koła Młodzieży w Wilnie, Oddziału ZPL „Lauda” Iwona Kałmyk 
z mamą Haliną Kałmyk, przyjaciółką, opiekunką i życzliwą pomocnicą Laudańczy-
ków w stolicy. W Wilnie i Kiejdanach koncerty prowadził Wincuk (Dominik Kuzi-
niewicz). Wsród organizatorów Dni Kultury Polskiej – VIII Festynu Kultury Polskiej 
„Znad Issy” byli Paweł, Alina i Irena Duchowscy. VIII Festyn Kultury Polskiej „Znad 
Issy” odbył się dzięki wsparciu przez: Senat RP przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie, Urząd Miejski w Ciechanow-
cu, Urząd Miejski w Suwałkach, Urząd Miejski w Wasilkowie, Starostwo Powiatowe 
w Starachowicach, Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, Urząd Gminy w Juchnow-
cu Kościelnym, Urząd Gminy Niebylec, Fundację „Dziedzictwo Nasze” w Węgorze-
wie, ZG ZPL, Oddział ZPL rej. Wileńskiego, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Teresę 
Tykarską z Warszawy, Janusza Załęskiego z Białegostoku. Partnerzy: Dom Kultury 
Polskiej w Wilnie, Centrum Kultury w Kiejdanach, Dom Kultury w Wędziagole, Od-
dział ZPL w Wędziagole z prezesem Ryszardem Jankowskim, dziekan kiejdański ks. 
Gintaras Pūras, ks. Dariusz Stańczyk; mass media: „Kurier Wileński”, „Nasza Gazeta”, 
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„Kėdainių garsas”, „Rinkos aikštė”, „Mugė”, Kėdainių krašto televizija, Radio litewskie 
– audycja polska, Radio „Znad Wilii”, Wilnoteka. Przy pożegnaniu Halina Sobolew-
ska-Wildner zaprosiła organizatorów Festynu na wspólną wycieczkę autokarową do 
Rzymu jeszcze w tym roku.

W Ciechanowcu 25-27.06.2010
W  dniach 25-27 czerwca, na zaproszenie burmistrza Ciechanowca Mirosława 

Reczko, grupa Laudańczyków gościła w  Ciechanowcu, uczestniczyła w  imprezach 
Nocy Świętojańskiej, w  tar-
gach wyszkowskich, miała cie-
kawą wycieczkę do gospodar-
stwa hodowli alpak. Ranczo 
na Sówce powstało w Bujence 
koło Ciechanowca. Właści-
ciele pochodzą z  Warszawy 
i Szczecina – wybrali to miej-
sce z uwagi na swoje korzenie. 
Rodzice właścicielki pochodzą 
z  tych okolic. Mariusz Wierz-
bicki – właściciel Rancza na 
Sówce, jako pierwszy z żoną Katarzyną oraz córkami Magdaleną i Weroniką rozpo-
czął hodowlę alpak w Polsce. Pierwsze alpaki przyleciały do Ciechanowca z Chile 6 
lat temu. Do Ciechanowca grupa z Laudy zajechała po wizycie u Teresy Tykarskiej 
z chóru „Polonia” w Warszawie.

W Olsztynie 29.06–02.07.2010
W końcu czerwca – i na początku lipca grupa seniorów z Laudy uczestniczyła 

w IV Spotkaniach Integracyjnych Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsz-
tynie, na zaproszenie prezesa ATW Czesława Wojniusza. Oprócz wykładów, były 
spotkania z władzami samorządu i  towarzystwami kresowymi, wycieczka do Ru-
cianego, Mikołajek, Gierłoży, ognisko w  Radykajnach, koncert „Olsztyńskie Lato 
Artystyczne”, uroczysta kolacja w „Zakątkach Europy”. Spotkania integracyjne uni-
wersytetów trzeciego wieku organizu-
je działająca przy Miejskim Ośrodku 
Kultury w  Olsztynie Akademia Trze-
ciego Wieku. Z  roku na rok w  spo-
tkaniach bierze udział coraz więcej 
seniorów z  Akademii i  Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku. W spotkaniach 
uczestniczyli rodacy z Polski, Białoru-
si, Ukrainy, Mołdawii i Litwy (Kłajpe-
da, Kiejdany, Soleczniki, Wilno).
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W Daukszach 17.07.2010
17 lipca przedstawiciele z Laudy, na zaproszenie Waldemara Tomaszewskiego, 

wzięli udział w X Jubileuszowym Rodzinnym Zlocie Turystycznym nad jeziorem 
Oświe w miejscowości Bieliszki.

W Kiejdanach 15.07.2010
15 lipca do Kiejdan zawitała grupa rowerzystów z Suchego Lasu pod przewod-

nictwem Grażyny i Ryszarda Głowackich, po wycieczce po starówce Kiejdan, krót-
kim spotkaniu z rodakami i chwili wytchnienia, grupa wyruszyła w stronę Ponie-
wieża i Birż. W 22 dni podróży 10-osobowa grupa pokonała na rowerach 1700 km 
przez Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Wyspy Alandzkie, Szwecję, 1300 km 
– pociągami i 700 km – promami.

Nad Bałtykiem 14-21.08.2010 
W  dniach 14-21 sierpnia, w  Świętej nad Bałtykiem, zorganizowano tygodniowy 

Obóz „Naucz mnie babciu”, z nauką języka polskiego dla dzieci. Grupa składała się 

z trzech pokoleń. Oprócz Laudańczyków w obozie udział wzięli rodacy z Warszawy, 
Wilna, Trok i Solecznik. Grupa mieszkała w drewnianych domkach w pobliżu kościo-
ła należących do Instytutu Rolnictwa w Akademii datnowskiej. Nauka dzieci odbywa-
ła się w różnych sytuacjach – nad morzem, podczas zabaw, spacerów, posiłków. Zaję-
cia dla dzieci organizowała Irena Duchowska. O zdrowie obozowiczów troszczyła się 
lekarz Weronika Duchniewicz z Solecznik. Rolę tłumacza litewsko-polskiego wśród 
dzieci pełnił Olgierd Duchniewicz z Solecznik, dobrze znający oba języki. Obóz dofi-
nansowano ze srodków Senatu RP przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

W Kielcach i Chrobrzu 24-26.09.2010
W dniach 24-26 września w Kielcach odbył się IX Kongres Regionalnych Towa-

rzystw Kultury. Patronatem honorowym Kongres objął Marszałek Województwa 
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Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Na zaproszenie Macieja A. Zarębskiego w Kongresie 
wśród wielu innych gości, udział wzięła również Irena Duchowska. Uczestnicy IX Kon-
gresu obradowali w ośrodkach i placówkach województwa zajmujących się regionali-
zmem, pracowali w dziesięciu zespołach problemowych. Regionaliści reprezentowali 
ponad trzysta różnych organizacji z całej Polski. Ponad dwustu uczestników kongresu 
przez trzy dni debatowało nad prowadzeniem edukacji regionalnej wśród społeczności 
lokalnej, rolą nauki w służbie regionu, sprawami mniejszości narodowych, znaczeniem 
literatury małych ojczyzn, czy pracą regionalistów w muzeach.

W Brukseli 5-8.10.2010

W dniach 5-8 października, na zaproszenie Europosła Waldemara Tomaszew-
skiego, grupa aktywnych społecznie rodaków gościła w Brukseli w Parlamencie Eu-
ropejskim. Laudę reprezentowali Wiktor Zarzecki i Irena Duchowska. Grupa miała 
wizytę w gmachu Parlamentu Unii Europejskiej, wycieczkę po mieście.

W Rzeszowie i Łańcucie 9-12.10.2010
W dniach 9-12 października w Łańcucie i Rzeszowie odbyło się Forum Polo-

nijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego. Organizatorem Forum był 
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Irena Duchowska wygło-
siła referat o  działalności polskiej na Laudzie litewskiej. Otwarcie Forum miało 
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miejsce w Muzeum-Zamku w Łańcucie. W Zamku odbył się Panel I – „Rola Po-
lonii w upowszechnieniu kultury polskiej” i koncert chopinowski w Sali Balowej. 
Była też okazja zwiedzić Muzeum. Panel II – „Działalność artystów polonijnych” 
i Panel III – „Amatorski ruch artystyczny elementem działalności edukacyjnej” od-
był się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Salon Poezji, Muzyki i Teatru 
im. Jerzego Pilitowskiego z Toronto zaprezentował dla gości Forum spektakl „Do-
bry wieczór, Monsieur Chopin”.

W Tyczynie 13.10.2010
13 października w sali widowiskowej 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tyczynie odbył się wieczór poezji Ire-
ny Duchowskiej zorganizowany przez 
dyrektor Ośrodka Zofię Matys, która 
wcześniej gościła na Laudzie. Podczas 
spotkania wystąpiła Orkiestra Dęta z Bła-
żowej (kapelmistrz Andrzej Kundys).

W Wilnie 10.11.2010
10 listopada, na zaproszenie JE Ambasadora RP na Litwie Janusza Skolimow-

skiego, Irena Duchowska wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodle-
głości RP w Pałacu Paców w Wilnie.

W Węgorzewie 5-13.11.2010
W dniach 5-13 listopada grupa seniorek z Laudy, zaproszona przez prezes Fun-

dacji „Dziedzictwo nasze” Barbarę Grąziewicz-Chludzińską, uczestniczyła w pro-
jekcie dla seniorów.

Święta Niepodległości RP 13.11.2010
13 listopada w Kiejdanach odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości 

Polski i 10-lecia działalności Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Impreza miała miej-
sce w Centrum Wielokulturowym w Kiejdanach, podczas niej koncertował chór 
„Ojczyzna” z  Węgorzewa pod kierunkiem Ryszarda Zabłotnego. Równocześnie 
świętowano 10-lecie działalności Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Splendoru im-
prezie dodało przybycie dostojnych gości. Byli to: I sekretarz Ambasady RP w Wilnie 
Piotr Wdowiak, mer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Nijolė Naujokienė, kapelan 
Wrocławskiej Fundacji „Polskie Gniazdo”, ks. kan. Stanisław Draguła z Wrocławia, 
ks. Jacek Nogowski z Węgorzewa, prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
w Węgorzewie Zofia Rycharska, prezes Oddziału ZPL w Wędziagole Ryszard Jan-
kowski, prezes Koła Młodzieży Oddziału ZPL „Lauda” w Wilnie Iwona Kałmyk, 
prezes Klubu Rosjan Nela Bosiuk, dyrektor Centrum Wielokulturowego Audronė 
Pečiulytė oraz inni dostojni goście. Piotr Wdowiak kolejny raz wręczał Karty Po-
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laka. Z  okazji 10-lecia 
działalności Stowarzy-
szenia Polaków Kiejdan 
mer Nijolė Naujokienė 
podarowała miejscowym 
Polakom obraz przedsta-
wiający starówkę Kiejdan. 
Okolicznościowy referat 
wygłosiła prezes Irena 
Duchowska. Za owocną 
współpracę podziękowa-
nie i książki o o. Stanisła-
wie otrzymały: Waleria Wansewicz, Regina Gutauskienė, Danuta Kriščiūnienė, Te-
resa Jaškūnienė, Elena Komarauskienė, Elena Kimantienė, Alicja Vilkelienė, Elytė 
Tunaitytė, Raimonda Prascienienė i dyrektor Centrum Wielokulturowego Audronė 
Pečiulytė. Po koncercie odbyło się spotkanie przy stole w ciepłej rodzinnej atmosfe-
rze. Po południu rodacy udali się na Mszę Św. do Wędziagoły. Odwiedzono cmen-
tarz znajdujący się przy miejscowym kościele – zapalono znicze i złożono kwiaty na 
grobach rodziny Miłoszów. Laudańczycy są wdzięczni Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” i Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP na Litwie za wspieranie 
inicjatyw i imprez.

W Białymstoku 21.11.2010
21 listopada, na zaproszenie białostockiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół 

Grodna i  Wilna, Irena Duchowska gościła w  Białymstoku. Spotkanie z  autorką 
odbyło się w Galerii im. Sleńdziń-
skich. Po powitaniu i wprowadze-
niu prezesa TPGiW Rafała Cier-
niaka imprezę, z  wzruszającymi 
przerywnikami muzycznymi, pro-
wadziła sekretarz Towarzystwa 
Przyjaciół Wilna i Grodna Wanda 
Leonowicz, aktywna działaczka 
Związku Sybiraków, współorgani-
zatorka Białostockich Dni Kultury 
Kresowej – popularnych „Kaziuków”, inicjatorka wielu innych imprez kulturalnych 
w Białymstoku. 

W Szawlach 4.12.2010
4 grudnia na Górze Krzyży pod Szawlami odbyła się uroczystość odsłonięcia 

i wyświęcenia Krzyża upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Krzyż sta-
nął z inicjatywy Wiktora Zarzeckiego, docenta, dr. medycyny, chirurga i onkologa, 
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prezesa Koła ZPL w Szawlach Oddziału „Lauda”, szanowanego i znanego nie tylko 
w świecie medycznym na Litwie. Wiktor znalazł sponsorów, wykonawcę, pozała-
twiał ogrom biurokratycznych trudności. Inicjatywę wsparli nieobojętni ludzie. 
Krzyż z bolejącym Aniołem z nadłamanym skrzydłem stanął obok Krzyża Katyń-
skiego. Poświęcenia krzyża dokonał ksiądz Tadeusz Jasiński z kościoła św. Rafała. 
Na uroczystość zebrali się rodacy z różnych zakątków Litwy: z Wilna, na czele z po-
słem na Sejm RL, prezesem ZPL, Michałem Mackiewiczem przybyło 30 osób z po-
szczególnych kół zarówno Oddziału Miejskiego Wilna, jak też trockiego i rejonu 
wileńskiego, z Kowna – prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszka Abramo-
wicz, z okolic Kiejdan grupa rodaków z prezes Oddziału „Lauda” Ireną Duchow-
ską. Inaugurując uroczystość Wiktor Zarzecki opowiedział zebranym o  drodze 
do realizacji pomysłu i ustawienia krzyża upamiętniającego ofiary katastrofy pod 
Smoleńskiem obok stojącego tu od 5 lat Krzyża Katyńskiego. Dziękował mistrzowi 
Sauliusowi Lampickasowi za umiejętność nie tylko wyrzeźbienia figury Anioła, ale 
też przekazanie ducha wydarzenia, które ta figura upamiętnia. Kolejno zabierający 
głos prezes ZPL Michał Mackiewicz oraz radca Wydziału Konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Iwona Frączek mówili o ludzkim cierpieniu, wymowie krzyża. Spo-
tkanie zakończyło się wspólnym obiadem rodaków, podczas którego honorowano 
osoby, które przyczyniły się do zrealizowania idei.

W Wilnie 12.12.2010
12 grudnia grupa rodaków z  Laudy, na zaproszenie Ambasadora RP Janusza 

Skolimowskiego i prezesa ZPL Michała Mackiewicza, wzięła udział w tradycyjnym 
spotkaniu wigilijnym z okazji zakończenia obchodów 600-lecia Bitwy pod Grun-
waldem oraz Roku Chopinowskiego. W Filharmonii Wileńskiej odbył się koncert 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, po nim – Spotkanie 
Wigilijne rodaków w Domu Kultury Polskiej.

W Węgorzewie 18-19.12.2010
W dniach 18-19 grudnia grupa aktywistów z Laudy w składzie: Teresė Jaškūnienė, 

Elena Kimantienė, Regina Gutauskienė, Raimonda Prascienienė, Alina i Irena Du-
chowskie, na zaproszenie 
prezes Koła Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Zofii 
Rycharskiej, wzięła udział 
w  wydarzeniu „W  kręgu 
polskiej tradycji – Spotka-
niu Wigilijnym z działacza-
mi polskimi i  polonijnymi 
z krajów ościennych” w za-
przyjaźnionym Węgorzewie.
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Spotkania Opłatkowe 26.12.2010
Tradycją już się stały świąteczne spotkania Opłatkowe na Laudzie, jak w jednej 

dużej polskiej rodzinie. 26 grudnia spotkanie Opłatkowe w Kiejdanach poprze-
dziła Msza Św. w kościele św. Józefa, później rodacy zebrali się w sali przedszko-
la, by obejrzeć program przygotowany przez dzieci ze szkółki języka polskiego 
(nauczycielka Irena Duchowska). W imprezie udział wzięło ponad pięćdziesiąt 
osób. W wigilijny nastrój Laudańczyków wprawiły stare polskie kolędy w wyko-
naniu zespołów „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) i „Kalina” (kier. Nela Bosiuk) 
z Kiejdan. Po koncercie rodacy spotkali się przy stole wigilijnym. W przyjemnej 
atmosferze upłynął czas. Łamano się opłatkiem, nawzajem sobie składano ży-
czenia świąteczne, zapoznano się z treścią nadesłanych życzeń świątecznych od 
przyjaciół i wspólnych znajomych. Szczególnie Laudańczyków ucieszyła pamięć 
i  życzenia świąteczne JE  Ambasadora RP na Litwie Janusza Skolimowskiego, 
kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP Stanisława Kargula, europo-
sła, prezesa AWPL Waldemara Tomaszewskiego, posła na Sejm RL, prezesa ZPL 
Michała Mackiewicza, dyrektora DKP w Wilnie Artura Ludkowskiego. Imprezę 
dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”. 

2011

W Białymstoku 13.01.2011
13 stycznia w bibliotece XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda 

Pileckiego w Białymstoku odbyło się spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej. Zor-
ganizowała je i prowadziła Stanisława Bujalska-Lulkiewicz.

W Kiejdanach 28.01.2011
28 stycznia w Szkole Młodzieżowej w Kiejdanach odbyła się konferencja „Nasze 

mosty przyjaźni” z udziałem Litwinów, Polaków, Rosjan, Szwedów, Niemców i Cy-
ganów. W konferencji udział wzięła liczna grupa Polaków z miasta i rejonu.

Zapusty i Kaziuki 4-12.03.2011
XX Jarmark Kaziuka i zapusty w Akademii Datnowskiej w rejonie kiejdańskim 

uwieńczyły okres karnawałowy. Tradycje Kaziuka w Akademii sięgają dzieciństwa 
Kazimierza Duchowskiego. Nadal pozostaje on jedynym Kazimierzem wśród 
młodego pokolenia w Akademii i okolicach, bo imię to nie jest ostatnio popular-
ne. To właśnie Kazik w roku 1992 rozpoczął pierwszy Jarmark Kaziuka, był wtedy 
jeszcze tak maleńki, że postawiono go w szkolnej sali sportowej na stole, by był 
widoczny dla wszystkich uczestników. Od tego czasu Jarmarki Kaziuka w Akade-
mii na terytorium szkoły organizowane są każdego roku. W jarmarkach aktywnie 
uczestniczą uczniowie szkoły i  szkółki języka polskiego, mieszkańcy Akademii 
i rodacy z okolicznych miejscowości. Każdy na sprzedaż przynosi własne wyro-
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by – palmy, koszyki, kwiaty, wyroby ze słomy, z wosku, pocztówki, paciorki, kol-
czyki, przeróżne słodycze: ciasta, pączki, faworki itd., co tylko potrafią wymyślić, 
i handel kwitnie. W tym roku prawie razem wypadły zapusty, więc nie zabrakło 
zapustowych postaci Konopiastego ze Słoninowym, Cyganów. Tradycyjnie spa-
lono Marzannę, w ten sposób żegnając zimę. Przed rozpoczęciem Wielkiego Po-
stu uczestnicy rozkoszowali się tradycyjnymi blinami. Cykl imprez zakończono 
12 marca spotkaniem rodaków w Kiejdanach – Mszą Św., koncertem kowieńskiej 
„Kotwicy” (kier. Alina Pacowska), kiejdańskiej „Issy” (kier. Waleria Wansewicz), 
występem dzieci i wspólną biesiadą rodaków, w której w tym roku wzięli udział 
prezesi oddziałów i kół ZPL, z Kowna – Franciszka Abramowicz; z Wędziagoły 
– Ryszard Jankowski; z Szawli – Wiktor i Anna Zarzeccy. Łącznie w  imprezach 
uczestniczyło około pół tysiąca osób. Imprezy realizowano w ramach zleconych 
przez Kancelarię Senatu RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za 
Granicą. Za wsparcie imprez rodacy wdzięczni są również Wydziałowi Konsular-
nemu Ambasady RP na Litwie.

W Kiejdanach 
14.04.2011
14 kwietnia grupa rodaków z Kiejdan i okolic wzięła udział w konferencji po-

święconej 100-leciu urodzin noblisty Czesława Miłosza. Konferencja odbyła się 
w Muzeum Krajoznawczym w Kiejdanach.

25.04.2011
25 kwietnia, w siedzibie organizacji na starówce Kiejdan, Laudańczycy spotkali 

się na imprezie wielkanocnej. Biesiadowano przy wspólnym stole, brzmiały pio-
senki „Issy”.

Majowe świętowanie 6-9.05.2011
Z okazji Świąt Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków zza Granicy, Dnia Fla-

gi, na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan na Litwie, gościł Chór Męski, 
Orkiestra Kameralna i Teatr „Kontynuacja” z Niżańska pod egidą dyrektora Niżań-
skiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku Edwarda Horoszko. Miejscem pierwsze-
go wspólnego występu Chóru Męskiego i Orkiestry Kameralnej był Dom Kultury 
w Wędziagole. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi, wysłuchano koncertu 
pieśni patriotycznych, żołnierskich, legionowych i religijnych. Rolę konferansjera 
i dyrygenta pogodził znakomicie dyrektor Edward Horoszko. Czas pobytu na Li-
twie upływał bardzo pracowicie. Szczególną kondycją musieli wykazać się chórzy-
ści, którzy oprawiali muzycznie kolejne Msze Św. sprawowane w kościele św. Józefa 
w Kiejdanach, kościele karmelickim w Kownie i świątyni w Solecznikach. Kościoły 
w Kownie i Solecznikach były również miejscami koncertów, danych przez chór 
i orkiestrę. Ich program składał się przeważnie z utworów pochodzących z krajów 
sąsiadujących z Polską. Każde muzyczne spotkanie wnosiło coś nowego i niepo-
wtarzalnego. Dało się zauważyć, że atmosfera koncertów stawała się coraz bardziej 
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gorąca. Szczególnie miłe okazały się koncertowe chwile w Centrum Wielokultu-
rowym w Kownie oraz wizyta w Kowieńskim Oddziale Związku Polaków na Li-
twie. Wspólne śpiewy i tańce skłoniły artystów do przeniesienia owego klimatu na 
główny deptak Kowna, co nie umknęło uwadze przechodniów. Innym rodzajem 
duchowej strawy, przywiezionej rodakom przez zespoły NCK, były spektakle te-
atralne. W  Solecznikach „Kontynuacja” zaprezentowała słynną „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – sztukę, w której humor przeplata się z refleksyjnymi 
treściami. Widzowie żywo reagowali na błyskotliwe teksty oraz doceniali brawami 
barwne kreacje aktorskie. Z kolei uczniowie Wileńskiej Szkoły Średniej im. Wła-
dysława Syrokomli uczestniczyli w rawdziwej lekcji historii, oglądając „Odprawę 
posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Ów spektakl poprzedzony został prelek-
cją dyrektora Edwarda Horoszki, który wprowadził polską młodzież w tematykę 
dramatu. Ponieważ program pobytu na Litwie był bardzo napięty, artyści nie mieli 
wiele czasu na zwiedzanie. Pomimo tego udało im się dotrzeć do kilku miejsc, zna-
czonych śladami rodziny Czesława Miłosza, Józefa Piłsudskiego czy powstańców 
z 1863 roku. Na turystycznym szlaku nie zabrakło wileńskiej Ostrej Bramy i modli-
twy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, nawiedzono też ko-
ścioły Świętego Ducha, świętych Piotra i Pawła, św. Anny i kaplicę św. Kazimierza 
w katedrze wileńskiej. Była też chwila modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosierne-
go, namalowanym według wskazówek św. siostry Faustyny. Podróż zakończyła się 
9 maja w Trokach.

W Miednikach 10.05.2011
10 maja w Miednickiej Szkole Średniej odbyło się zajęcie pozalekcyjne „Świat 

poezji daleki i bliski”. Na to zajęcie przybyli poloniści ze strefy rudomińskiej, ad-
ministracja szkoły i nauczyciele językoznawcy. Zaproszona również została absol-
wentka szkoły Irena Duchowska, która czytała własne wiersze, opowiadała o miej-
scach związanych z Noblistą, przybliżyła postać Czesława Miłosza. Uczniowie klasy 
9, podczas lekcji nauczycielki języka polskiego i literatury Genowefy Żegarys, de-
klamowali wiersze Noblisty. Na ekranie były wyświetlane obrazki z jego życia. 

W Kiejdanach 05.2011
11 maja zespół „Issa” w składzie: Janina Židelienė, Kristna Kobilinskienė, Jadwi-

ga Ambraškienė, Irena Šikšnienė, Elena Kimantienė, Marija Adomaitienė, Elena 
Balčaitienė, Janina Vintienė pod opieką Walerii Wansewicz wystąpił w zborze kal-
wińskim słynącym ze wspaniałej akustyki dla gości z Solecznik. Do Kiejdan przy-
byli słuchacze UTW z prezesem Antonim Jankowskim.

21 maja, na kolejny koncert zespołu „Issa” w zmniejszonym składzie, przybyli 
goście z Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury w Ostrowi 
Mazowieckiej, z założycielką UTW, byłą dyrektor Miejskiego Domu Kultury Boże-
ną Rostkowską. Goście zwiedzili Kiejdany, Wilno i Soleczniki.
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W Szetejniach 31.05.2011
31 maja w dolinie Issy w Szetejniach odbyła się majówka poetycko-muzyczna. 

Była to kolejna impreza z udziałem literatów z różnych krajów pod egidą Romualda 
Mieczkowskiego, w ramach imprezy „Poznać Miłosza” podczas XVIII Międzyna-
rodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią”. Lista uczestników zagranicznych 
stale się wydłuża, tym razem przybyli: Józef Pless, Barbara Gruszka-Zych, Maria 
Rodziewicz, Izabela Bednarczyk, Bohdan Zadura, Adam Lizakowski, Anna Czakur 
i  wielu innych. Litwę reprezentowali: Wojciech Piotrowicz, Aleksander Śnieżko, 
Józef Szostakowski, Henryk Mażul, Teresa Markiewicz, Irena Duchowska. Poeci 
recytowali swoje wiersze, wystąpił zespół „Issa” i kapela „Vilainiai”. Na ognisku pie-
czono kiełbaski. Goście zwiedzili Datnów, Kiejdany, Opitołoki, Świętobrość.

Plener malarski w 100-lecie urodzin Czesława Miłosza 3-7.06.2011
W  dniach 3-7 czerwca w  wysławianych przez Czesława Miłosza i  znanych po-

wszechnie z historii Kresów Szetejniach na Litwie odbył się pięciodniowy plener ma-
larski poświęcony 100-leciu urodzin Noblisty. Wykorzystano również walory przyrod-
nicze Świętobrości i Podbrzeża. W plenerze malarskim udział wzięło ponad 40 osób, 
nie tylko uzdolniona młodzież z Kowieńszczyzny i okolic Kiejdan, ale również oso-
by starsze. Rozpiętość wieku warsztatowiczów (10-60 lat) zupełnie nie przeszkadza-
ła, a wręcz przeciwnie, pozwalała uczyć się od siebie nawzajem. Podczas warsztatów 
uczestnicy mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy o teorię i zajęcia praktyczne. 
Zajęcia poprowadziła plastyczka Irina Dima, kierująca rysunkiem oraz malarstwem 
w Szkole Sztuk Pięknych w Kiejdanach. Każdy uczestnik dostał komplet farb, papier lub 
płótno, szkicowniki, węgiel. Wypożyczono sztalugi. Zajęciom plenerowym towarzyszy-
ły różne spotkania i przedsięwzięcia. Opiekunami grupy byli pedagodzy Nela Bosiuk 
i Kazimierz Duchowski. Irina Dima przybliżyła dorobek znanych polskich i litewskich 
malarzy, kultywowanie polskich tradycji malarskich – najwybitniejszych przedsta-
wicieli polskiego malarstwa i rysunku drugiej polowy XIX i pierwszej polowy XX w. 
Przypomniano i utrwalano podstawowe zasady kompozycji, perspektywy, kolorystyki, 
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światłocienia. Wykorzystano ulubione motywy przyrodnicze w twórczości Czesława 
Miłosza, u którego lata spokoju litewskiego zaścianka powracały echem w twórczości 
przez całe życie. Zapoznano się z ekspozycją poświęconą Czesławowi Miłoszowi, bo-
haterami „Doliny Issy” – Magdaleną, czarną świnią, diabełkiem i innymi postaciami, 
które powstały podczas Międzynarodowego Sympozjum Rzeźb z Drewna „Dolina Issy 
– 2001”. Uczestnicy warsztatów mieli również okazję wysłuchać opowiadań o Miłoszu 
strażniczki Szetejń Romy Kožukauskienė. Słuchano nagrań wspomnień prof. Algirdasa 
Antanasa Avižienisa z odwiedzin Czesława Miłosza w Szetejniach w 1992 r., podczas 
uroczystości nadania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego 
w Kownie i honorowego obywatelstwa Litwy. Na plenerze nie ograniczano się wyłącz-
nie do malowania. Wieczorami młodzież oglądała filmy polskie. Uczestnicy mieli wy-
cieczkę do Opitołok, Syrutyszek, Wędziagoły, Podbrzeża – kolebki powstania 1863 r., 
spacerowali po Radziwiłłowskich Kiejdanach. Na koniec odbył się konkurs prac uczest-
ników oraz wystawa prac plenerowych w siedzibie ZPL „Lauda” w Kiejdanach. Warsz-
taty plenerowe dofinansowano ze środków Senatu RP, dzięki pomocy Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”. 

Dni Kultury Polskiej 10-12.06.2011
Spotkanie Literackie 10.06.2011
10 czerwca, w  ramach Dni Kultury Polskiej, Spotkanie Literackie – konferencja 

„100-lecie Czesława Miłosza” odbyła się w Wędziagolskim DK. Gości witał duży por-
tret noblisty. Uroczystości zainaugurowano Mszą Św. w kościele św. Trójcy, odprawio-

ną przez brata franciszkanina Tomasza z Kowna. Po 
Mszy Św. odbył się przemarsz literatów i gości przez 
Wędziagołę. W konferencji „100-lecie Czesława Mi-
łosza” uczestniczyli: poeta, doktor humanistyki, wy-
kładowca Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego 
Józef Szostakowski, prof. Uniwersytetu Witolda Wiel-
kiego w  Kownie, przyjaciel Czesława Miłosza prof. 
Algirdas Antanas Avižienis, prof. UWW Rūstis Ka-

muntavičius, poetki: Urszula Tomasiuk z Siedlc, Czesława Szlachta-Pytko ze Strzyżowa, 
Irena Duchowska z Akademii 
datnowskiej, Jadwiga Gojle-
wicz, Zita Pranckevičienė, au-
torka książki o  legendarnym 
o.  Stanisławie z  Podbrzeża – 
Birutė Tiknevičiūtė z Kowna, 
a także bard wileński, członek 
kapeli Wujka Mańka – Wik-
tor Dulko. Spotkanie uwień-
czył koncert zespołów – gości 
konferencji. Na konferencję 
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przybyli rodacy z Polski, Czech, Łotwy i Litwy – z Wilna, Kowna, Kiejdan, Janowa i in-
nych pobliskich miejscowości. Dorobek twórczości noblisty w połączeniu z prezenta-
cjami członka Zarządu ZPL Michała Treszczyńskiego przybliżyli dr Józef Szostakowski, 
prof. Algirdas Antanas Avižienis, prof. UWW Rūstis Kamuntavičius. Autorzy prezen-
towali swą twórczość, opowiadali o sobie i swym kraju.

IX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 11.06.2011
11 czerwca w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie odbył się IX Festyn Kultury 

Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach. Na imprezę przybyło osiemnaście zespołów: Orkie-
stry Dęte z Mażoretkami: Młodzieżowa OD (Niżańsk), OD COKiS (Ciechanowiec); Ze-
społy Pieśni i Tańca: „Oldrzychowice” (Czechy), „Bez wianka” (Ostrów Mazowiecka), 

„Kłosowianie” (Strzyżów), „Po-
górzanie” (Bieździedza), „Chlu- 
dowianie” (Chludowo), „Trocza-
nie” (Troki), „Jutrzenka” (Niem- 
enczyn), „Kotwica” (Kowno), 
„Austėja” (Akademia); Chóry: 
Męski Zespół Wokalny DK VEF 
(Ryga-Łotwa), Chór Miasta 
Białegostoku (Białystok), „Soli 
Deo” (Suchy las), „Baby Gli-
nickie” i „Barwy jesieni” (Strzy-
żów), Zespół Młodzieżowy 

(Kielce), „Issa” (Kiejdany). Pierwszy koncert zespołu z Kielc odbył się w Kiejdańskiej 
Szkole Zawodowej, z którą Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, reprezen-
towany przez dyrektora Oddziału Kształcenia Zawodowego w Starachowicach Jacka 
Pawlińskiego, zawarł umowę o współpracy. W południe rozpoczęły się pokazy Orkiestr 
Dętych z Mażoretkami przed Samorządem Kiejdan. Festyn, zainaugurowany Mszą Św. 
w piętnastowiecznym kościele św. Jerzego (w murach którego widnieją tablice epitafijne 
w języku polskim świadczące o polskiej historii Kiejdan), przeniósł się na Stary Rynek 
miasta. Tu zebrani uczestnicy święta szykowali się do uroczystego przemarszu ulica-

mi Kiejdan. W  ramach festynu 
w  Centrum Wielokulturowym 
mieszczącym się w  budynku 
dawnej synagogi zostały otwar-
te dwie wystawy. Jedną z  nich, 
„Adam Mickiewicz 1798-1855”, 
poświęconą Wieszczowi, udo-
stępniło Kiejdanom Muzeum 
Literatury im. A. Mickiewicza 
w Warszawie, druga zaś – „Świa-
tło za oknem” – przybyła z Wę-
gorzewa, dzięki pomocy Fun-
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dacji „Dziedzictwo Nasze”. Jej autorka Anna Dąbrowska jest osobą niepełnosprawną 
i maluje swe obrazy ustami. Z Placu Starego Rynku zespoły przy dźwiękach orkiestr dę-
tych z Mażoretkami, ze sztandarami i godłami zespołów, serdecznie witani przez tury-
stów i nielicznych mieszkańców 30-tysięcznego cichego i schludnego miasta, wyruszyły 
przez pięknie odnowioną starówkę Kiejdan, trzecią co do wartości architektonicznych 
na Litwie, do Centrum Kultury, w którym odbył się koncert galowy IX Festynu Kul-
tury Polskiej „Znad Issy”. Gości witali 
organizator tradycyjnej imprezy Irena 
Duchowska i Kazimierz Duchowski. Na 
uroczystości do Kiejdan przybyli: poseł 
na Sejm RL, prezes Związku Polaków 
na Litwie Michał Mackiewicz, wicemer 
Kiejdan Nijolė Naujokienė, burmistrz 
Ciechanowca Mirosław Reczko, wielo-
letnia dyrektor Muzeum Kultury Lu-
dowej w  Węgorzewie, prezes Fundacji 
„Dziedzictwo Nasze” Barbara Grązie-
wicz-Chludzińska, wieloletnia prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Wę-
gorzewie Zofia Rycharska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu Wiktor 
Bochenek, dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie Jagoda Skowron, dyrektor 
Oddziału Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w  Starachowicach Jacek 
Pawliński, członek Rady ZPL, prezes Oddziału ZPL w Kownie Franciszka Abramowicz, 
prezes Oddziału ZPL w Wędziagole Ryszard Jankowski i wielu innych zaszczytnych go-
ści. I sekretarz wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Piotr Wdowiak wręczył 
kolejną Kartę Polaka Neli Bosiuk. Zabierający głos goście serdecznie witali uczestników 
i organizatorów tego pięknego święta. Poseł Michał Mackiewicz cieszył się, że do Kiej-
dan przybyło tak wiele zespołów z Macierzy, Czech, Łotwy i Litwy, co świadczy o tym, 
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że Polacy mieszkający na Litwie są siłą integracyjną. Wicemer Kiejdan podkreśliła, iż 
to, że dziś w Kiejdanach tak wielu ludzi ma na twarzy uśmiech, jest zasługą Polaków 
z rożnych krajów – uczestników Festynu. Koncert rozpoczął zespół „Austėja” z Aka-
demii, potem wystąpili „Troczanie” i Polski Zespół Ziemi Kiejdańskiej „Issa”, „Jutrzen-
ka” z Niemenczyna, Orkiestry Dęte z Niska i Ciechanowca, kowieńska „Kotwica”, „Bez 
wianka” z Ostrowi Mazowieckiej, „Kłosowianie” ze Strzyżowa, „Pogórzanie” z Bieź-
dziedzy, „Chludowianie” z Chludowa i zespół górali „Oldrzychowice” z Czech, gdzie 
w liczącej około tysiąca mieszkańców wsi są aż trzy zespoły w różnym wieku, którymi 
kierują Alina Grycz i Marek Kantor. Tamtejsi Polacy, podobnie jak na Wileńszczyź-
nie, mają polskie szkoły, gazety i czasopisma, a ponadto polskie napisy i polskie grupy 
w uczelni pedagogicznej i medycznej. Nie sposób pominąć udziału w festynie męskiego 
zespołu wokalnego z Domu Kultury VEF z Rygi oraz wspaniałego chóru miasta Białe-
gostoku. Chociaż zespół liczący kilkadziesiąt młodych śpiewaków ma dopiero parę lat, 
jego śpiew robi ogromne wrażenie. Publiczność rzęsistymi oklaskami witała też zespoły 
„Baby Glinickie” i „Barwy jesieni” ze Strzyżowa, chór „Soli Deo” z Suchego Lasu oraz 
miły zespół młodzieżowy z Kielc. Prowadzący koncert Dominik Kuziniewicz – Win-
cuk o każdym zespole starał się powiedzieć chociaż kilka słów, by wszyscy nawzajem le-
piej się poznali, bo takie spotkania to świetna okazja do nowych przyjaźni. Goście mieli 
możliwość podziwiać piękno starówki kiejdańskiej, zwiedzić Mauzoleum Radziwiłłów, 
kolebkę powstania 1863 roku i chroniące pamięć o. Stanisława – Podbrzeż, Górę Krzy-
ży pod Szawlami, szlak Czesława Miłosza – Świętobrość, Szetejnie, Opitołoki. Łącznie 
w imprezach udział wzięło ponad pół tysiąca osób.

W Kownie 12.06.2011
12 czerwca IX Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” zawitał do Kowna. Po Mszy 

Św. w kościele św. Krzyża zespoły przejechały do Norejkiszek. Ostatni akord Dni 
Kultury Polskiej, koncert zespołów z zagranicy, miał miejsce w sali Uniwersytetu 
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Rolnictwa w Akademii kowieńskiej. Imprezy DKP odbyły się dzięki dofinansowa-
niu ze środków Senatu RP przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Wy-
działu Konsularnego Ambasady RP na Litwie, Oddziału ZPL rejonu wileńskiego, 
administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i Samorządu Rejonu Trockiego.

Śladami Czesława Miłosza 14.06.2011
14 czerwca z  wycieczką do Kiejdan „Śladami Czesława Miłosza” wybrała się 

grupa uczniów z Miednickiej Szkoły Średniej z wicedyrektorką Ireną Lebiedewą 
i  st.  nauczycielką Genowefą Żegarys. W  Kiejdanach spotkali się z  absolwentką 
Miednickiej Szkoły Średniej Ireną Duchowską, by wspólnie zwiedzić miejsca zwią-
zane z Noblistą.

Imprezy Świętojańskie 24-25.06.2011
W dniach 24-25 czerwca na Laudzie tradycyjnie po raz kolejny odbyła się zabawa 

Świętojańska. Noc Świętojańską świętowano nad rzeką Datnówką, pod patronatem 
Starostwa Datnowskiego. Splendoru świętu dodały występy Orkiestry Szałamaistek 
i Mażoretek „Incanto” pod kierownictwem Edwarda Laski z Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie. Polacy Święto rozpoczęli Mszą Św. w języku polskim w Wę-
dziagole. Nad Datnówką odbyły się gry i zabawy dla dzieci, do których chętnie dołą-
czyli rodzice i dziadkowie. Najaktywniejsi młodzi uczestnicy gier otrzymali słodkie 
nagrody. Dzieciom szczególnie spodobała się przejażdżka konikiem po stadionie. 
Winszowano Janom i Janinom, a było ich ponad dziesięć, specjalnie dla nich plecio-
no wianki. Odbyła się również loteria i popularna wróżka, pracowała kuchnia polo-
wa, częstowano się tradycyjną kaszą z grochem, kiełbaskami pieczonymi na ognisku 
i ziołową herbatką. Przed północą Datnówką puszczano wianki ze świeczkami, szu-
kano kwiatu paproci. Wesoło bawiono się i tańczono przy ognisku do później nocy. 
Dyskotekę prowadził Antanas Mikalauskas z kapelą „Vilainiai”. Imprezę dofinanso-
wano przez Senat RP za pośrednictwem Fundacji „Oświata Polska za Granicą”.

W Olsztynie 26-30.06.2011
W dniach 26-30 czerwca w Olsztynie odbyło się V Spotkanie Integracyjne Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku z  Polski oraz zza Wschodniej Granicy, w  którym 
udział wzięła też grupa z Laudy. Nad imprezą honorowy patronat objęła Anna Ko-
morowska, Pierwsza Dama RP. Przez cztery dni seniorzy z Litwy (Wilno, Soleczni-
ki, Kłajpeda, Kowno, Kiejdany), Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii uczestniczyli 
we Mszy Św. w Kościele NSPJ koncelebrowanej przez ks. abp. Edmunda Piszcza 
i  ks. inf. Juliana Żołnierkiewicza, wykładach, warsztatach i  spotkaniach integra-
cyjnych, mieli rejs statkiem spacerowym po wielkich jeziorach z Mikołajek do Gi-
życka, uroczystą kolację w „Zakątkach Europy”. Organizatorami i współorganiza-
torami spotkania były: Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie, Koło 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy ATW, Miejski Ośrodek Kultury w Olszty-
nie i Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. 
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W Cieszynie i Beskidzie Śląskim 7-14.07.2011
W  dniach 7-14 lipca, na zaproszenie wiceprezes APAJTE Haliny Godeckiej, 

udział w międzynarodowym projekcie wśród innych wzięli: Jerzy Tuszewski, Bole-
sław Bieniasz, Danuta Kapergren (Kapturowicz), Jerzy Kunc, Jolanta Horodecka-

-Wieczorek, Krystyna Grzegoc-
ka, Irena Duchowska. Spotkania 
dziennikarzy, pisarzy i  poetów 
polskich odbywały się w Cieszy-
nie, Ustroniu i  Bielsku-Białej. 
Grupa podróżowała po Beskidzie 
Śląskim, korzystała z kolejki lino-
wej, podziwiała Równicę i Czan-
torię. 13 lipca uczestnicy pro-
jektu zebrali się w  Cieszynie na 
Zamku Sztuki. Przy współpracy 
z Danutą Kappergren ze Szwecji 

postanowiono zarejestrować w Malmö Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich 
Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą w Malmö, podczas zebrania założyciel-
skiego na stanowisko prezesa powołano Halinę Godecką, postanowiono wydawać 
pismo Stowarzyszenia – „Arena”.

Spływ kajakowy 22-24.07.2011
W dniach 22-24 lipca rodacy z okolic Kiejdan, Wileńszczyzny i Warszawy uczestni-

czyli w spływie kajakowym Laudańczyków w Nemunelio Radwiliszkach. Celem pro-
jektu było poznawanie kraju ojczystego, połączone z poszukiwaniem śladów polskości 
na ziemi birżańskiej, pogłębianie relacji kulturowych z miejscową ludnością, aktyw-
ny odpoczynek na łonie przyrody. Kajakami pokonano ponad 20 km zakolem rzeki 
Niemenek za Birżami na granicy z Łotwą. Poszukując śladów polskości na ziemi bir-
żańskiej, w Birżach goszczono u kalwinów, Jonasa Stankevičiusa i w rodzinie Renaty 
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Mikalauskienė pochodzącej z Trok. Uczestnicy spływu zwiedzili zamek Radziwłłów, 
najdłuższy most przez jezioro w Birżach, piękny park przy sanatorium w Likėnai, jaski-
nie – Karvės Ola, dolomity, stary młyn w Balsiai. Kajakarze wdzięczni są za dofinanso-
wanie spływu Senatowi RP, przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Nad Bałtykiem 7-14.08.2011
W dniach 7-14 sierpnia zorganizowano II Obóz „Naucz mnie babciu” w Świę-

tej nad morzem, którego celem była intensywna codzienna nauka języka polskiego 
w różnych sytuacjach życiowych: na drodze, w kościele, w pokoju, przy posiłkach, 
spacerach, podczas lekcji, zabaw i wycieczek, w bibliotece itd. dla dzieci polskiego 
pochodzenia, mieszkających daleko od siebie, nie mających stałego kontaktu ze sobą, 
jak i z polskością, w połączeniu z babciami i dziadkami, mieszkającymi oddzielnie. 
Równolegle miał miejsce Integracyjny Obóz Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wie-
ku. Organizowano wykła-
dy, wieczory wspomnień 
starszych seniorów, ciekawe 
dyskusje, w  których uczest-
niczyło i młodsze pokolenie. 
Młodzież spędzała czas na 
pogawędkach i poważnych 
dyskusjach ze starszymi, 
dzieciom czytano bajki, 
organizowano wspólne gry 
i zabawy. Była to wspaniała 
integracja trzech pokoleń. 
Rozpiętość wiekowa sięga-
ła od 3 do 83 lat. O sprawy organizacyjne obu obozów dbała Irena Duchowska, za-
bawy i gry dla dzieci organizował Remigijus Šiugždinis z Akademii, w przypadkach 
potrzeby pomocy medycznej uczestnikom udzialała lekarz Weronika Duchniewicz 
z Solecznik. Imprezy dofinansowano ze środków Senatu RP i MEN.

W Suchym Lesie 16-21.08.2011 
W dniach 16-21 sierpnia na za-

proszenie radnej Powiatu Grażyny 
Głowackiej ośmioosobowa grupa 
rodaków z  Laudy gościła w  Su-
chym Lesie. W  swoich domach 
Laudańczyków gościli mieszkańcy 
gminy Suchy Las, gminy Tarno-
wo i Poznania. Grażyna i Ryszard 
Głowaccy to wieloletni członko-
wie Rady Gminy Suchy Las, znaw-
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cy tej krainy, przygotowali dla swoich gości obszerny program. W sali konferen-
cyjnej Parku Wodnego Octopus zostali przywitani przez wójta Grzegorza Wojterę, 
zastępcę wójta Jerzego Świerkowskiego i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Suchy 
Las, a zarazem przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Europy – Annę Małek. Na-
stępnie w Chludowie odbyło się spotkanie z  rektorem Zgromadzenia Werbistów 
o. Mirosławem Baranem i pasjonatem historii Zbigniewem Hacią. Grupa zwiedziła 
Poznań, Kórnik, Rogalin, Puszczykowo, Szlak Piastowski.

W Szetejniach 16.09.2011
16 września w  Szetejniach miał miejsce projekt „Zgromadzenie osobisto-

ści w  Szetejniach”, zorganizowany przez dyrektor Centrum Wielokulturowego 
Audronė Pečiulytė przy partnerskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków 
Kiejdan, z prezes Ireną Duchowską. 

W Pikieliszkach 28.09.2011
28 września grupa Laudańska wzięła udział w Święcie Plonów w Pikieliszkach, 

na zaproszenie mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść. Świętu towarzy-
szył tradycyjnie bogaty kiermasz. Przed Mszą Św. uczestnicy składali dary, po Mszy 
Św. przemawiali gospodarze i goście, odbył się koncert zespołów, dyskoteka.

W Kiejdanach 1.10.2011
1 października w Kiejdanach świętowano Dzień Seniora. Laudańczycy spotkali 

się w siedzibie organizacji. Wystąpił zespół „Issa”.

W Druskiennikach 8.11.2011
8 listopada zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) w składzie: Janina Vintienė, 

Elena Balčaitienė, Marija Adomaitienė, Elena Kimantienė, Jadvyga Ambraškienė, 
Irena Šikšnienė, Kristna Kobilinskienė, Janina Židelienė uświetnił uroczyste ob-
chody Święta Niepodległości w  Druskiennikach. Wiersze recytowała Irena Du-
chowska. Imprezę w  Domu Polskim zorganizowała prezes Elena Ališkevičienė. 
Na spotkanie przybył I sekretarz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie 
Piotr Wdowiak, rodacy z miasta. Grupa w drodze powrotnej zwiedziła park Gruto 
z prywatną plenerową ekspozycją pomników radzieckich.

Święta Niepodległości RP 11-13.11.2011
11 listopada uroczyste obchody Święta Niepodległości RP, po raz pierwszy odbyły 

się w Poniewieżu. Impreza miała miejsce w Szkole Podstawowej Słabosłyszących i Głu-
chych, dzięki współpracy z prezes klubu „Aktywne kobiety”, dyrektorką szkoły Danutė 
Kriščiūnienė i Valė Bilienė, która część życia spędziła w Akademii datnowskiej. W im-
prezie udział wzięli przedstawiciele różnych narodowości: Polacy, Rosjanie, Litwini 
i Żydzi. Bronisław Piotrowski dotarł na imprezę do Poniewieża aż z Birż. Rozmawiano 
w kilku językach, równolegle używano języka gestów. Z zapartym tchem goście oglądali 
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sportowe wyczyny górali z Zaolzia oraz ludzi głuchych i słabo słyszących, jak też nie-
widomych. Na sali szkolnej panowała bardzo serdeczna i życzliwa atmosfera. Povilas 
Šiaučiūnas specjalnie na to święto przedstawił ekspozycję katalogów międzynarodo-
wych wystaw grafiki w Polsce i Czechach, których był uczestnikiem. 

12 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości RP w Centrum 
Wielokulturowym w Kiejdanach. W ramach obchodów Święta Niepodległości RP 
wystąpiły ZPiT „Oldrzychowice” (kier. Marek Grycz) z Czech i zespół „Pogranicze” 
(kier. Józef Murawski) z Szypliszk. Splendoru imprezie dodało przybycie dostoj-
nych gości. Byli to: kierownik Działu Kultury Samorządu Rejonu Kiejdańskiego 
Kęstutis Stadalnykas, dyrektor Centrum Wielokulturowego Audronė Pečiulytė, 
prezes Klubu Rosjan Nela Bosiuk, prezes Stowarzyszenia Ludzi Starszych Paulina 
Noreikienė, Wiktor i  Anna Zarzeccy z  Szawli i  inni. Okazyjny referat wygłosiła 
historyk Audronė Pečiulytė. Kęstutis Stadalnykas, w imieniu władz rejonu, gratu-
lował zebranym Polakom z okazji ich święta, cieszył się aktywną działalnością Po-
laków w regionie. Dyrektor Centrum Wielokulturowego dziękowała za inicjatywy 
Polaków i ciekawe imprezy. Górale z Zaolzia przedstawili teatralizowany obrazek 
z życia Janiczka i Haniczki w trzech częściach: Zabawa w karczmie, Wezwanie re-
krutów na wojnę i Wesele. Nasi sąsiedzi zza miedzy przedstawili regionalny folklor. 
Goście zapoznali się z  wystawą zdjęć Wojciecha Prażmowskiego „Miłosz. Tutej-
szy.” Instytutu Polskiego Ambasady RP w Wilnie. Winszowano z okazji Jubileuszów 
Wiktora (80) i Anny (75) Zarzeckich z Szawli. Po koncercie odbyło się spotkanie 
przy stole w restauracji „Savas kampas” w ciepłej rodzinnej atmosferze. Piosenki 
regionu zaprezentował Polski Zespół Ziemi Kiejdańskiej „Issa”. Zespół „Oldrzycho-
wice” uświetnił obchody Święta Niepodległości RP również w Wędziagole. Człon-
kowie zespołu pokonali małpi most na Niewiaży w Surwiliszkach, objęli dąb Mi-
kołaja Daukszy w Kiejdanach, zwiedzili Poniewież, Kowno, Troki, Wilno i strony 
noblisty Czesława Miłosza. Imprezy dofinansowano ze środków Senatu RP przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Wydziału Konsularnego Ambasady 
RP na Litwie. 13 listopada ZPiT „Oldrzychowice” gościnnie wystąpił w Kownie. 

W Ostrowi Mazowieckiej 24.11.2011
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej zaprosiła mieszkańców mia-

steczka na spotkanie autorskie z Laudanką Ireną Duchowską. Na wieczorek poetycki 
zebrali się w większości rodacy, którzy mieli okazję w tym roku poznać tereny opisane 
przez Henryka Sienkiewicza w „Potopie”, spotkać się z rodakami w Kiejdanach, po-
znać historię ich trwania na tej ziemi. Byli to słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku (prezes Bożena Rostkowska), Regina Pałaszewska, pełniąca obowiązki dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury, członkowie zespołu „Bezwianka” oraz inni ostrowianie. 
Autorskie spotkanie bardzo interesująco prowadziła dyrektor biblioteki Elżbieta Choj-
nacka. Poezja była przeplatana komentarzami, pięknymi przerywnikami muzycznymi 
poświęconymi kobiecie – matce. Autorka zaprezentowała wiersze z tomików wyda-
nych w latach 2004-2007: „Znad Issy”, „Głos z Laudy”, „Mój Testament” i „Miraże”. 
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Na Ziemi Szwedzkiej 26.11 – 3.12.2011
W dniach 26 listopada – 3 grudnia na zaproszenie Polskiego Związku Szerzenia 

Kultury w Szwecji Irena Duchowska przebywała w Malmö. Organizatorką i opie-
kunką poetyckich spotkań z Polonią w Malmö była Danuta Kapergren. W autor-
skim wieczorze oprócz gościa z Litwy uczestniczyła też słynna wokalistka Aldona 

Orłowska oraz wiceprezes Polka 
International Violetta Blania-Gu-
stavsson. Licznie przybyli też roda-
cy z Malmö. Spotkanie prowadziła 
i  wiersze autorki czytała Danuta 
Kapergren. To ona wraz z mężem 
Wiesławem gościła Polkę z Laudy 
u siebie. Rodzina państwa Kaper-
gren (Kapturowiczów) mieszka 
w Szwecji od 1973 roku. Dzięki ich 
gościnności i  opiece autorka mo-

gła zwiedzić Kopenhagę i Lund.
Wiesław Kapergren – były marynarz i  lotnik morski – jest prezesem Polskie-

go Związku Szerzenia Kultury w Malmö. Danuta Kapergren-Kapturowicz – peda-
gog – w latach siedemdziesiątych pracowała w gdyńskich szkołach. Na emigracji, 
w Szwecji, jest organizatorką pomocy dla potrzebujących w Polsce oraz propaga-
torką kultury polskiej. Od ponad 25 lat niesie pomoc charytatywną wychowankom 
domów dziecka. W okresie stanu wojennego wraz z mężem organizowali trans-
porty darów, w większości dla gdyńskich parafii i szpitali. Państwo Kapergrenowie 
za swą działalność zostali laureatami Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za 
wybitne zasługi dla Gdyni”. Są oni jedną z dwóch rodzin mieszkających w Szwe-

cji, od lat stale organizujących transporty 
z pomocą humanitarną dla Polski. Drugim, 
równie istotnym zakresem działalności pań-
stwa Kapergren-Kapturowiczów, jest szerze-
nie patriotyzmu, kultury i oświaty polskiej. 
Danuta prawie dziesięć lat poświęciła wy-
chowaniu i  nauczaniu dzieci z  rodzin pol-
sko-szwedzkich języka polskiego, historii 
i  muzyki. Od 1978  r. organizuje w  Malmö 

uroczystości pamięci narodowej: 3 Maja, 11 Listopada, rocznicę zbrodni katyń-
skiej. Jest również inicjatorką i założycielką jedynego w Skandynawii Ogniska Mło-
dzieżowo-Dziecięcego „Kwiaty Polskie”. Wyjątkowo aktywnie prowadzi wymianę 
kulturalną polsko-szwedzką w powiązaniu z kulturą europejską poprzez popula-
ryzowanie osiągnięć polskich artystów, organizując koncerty i wernisaże. Za kil-
kudziesięcioletnią działalność na rzecz Polski, 17 września 2010 r. – w 30. rocznicę 
powołania do życia Ogólnopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
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dowego „Solidarność” – Danuta i Wiesław Kapergren zostali odznaczeni Krzyżem 
Oficerskim Orderu Zasługi RP.

W Węgorzewie 17-18.12.2011
W dniach 17-18 grudnia grupa aktywistów z Laudy, na zaproszenie nowej prezes 

Zarządu Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Elżbiety Buczek, wzięła udział 
w Spotkaniu Opłatkowym w Węgorzewie. Po wjeździe do Polski, w Szypliszkach, 
w sali świetlicy gminnej grupę gościł od dawna zaprzyjaźniony Józef Murawski.

Spotkanie Opłatkowe 27.12.2011 
27 grudnia Laudańczycy spotkali się przy stole wigilijnym w  kawiarni „Savas 

Kampas” w Kiejdanach.Tradycją stały się świąteczne Spotkania Opłatkowe na Lau-
dzie. Spotkanie poprzedziła Msza Św. w kościele św. Józefa. Na spotkanie przybyli 
księża Virgilius Rutkūnas i Artūras Stanevičius, rodacy z Wilna, Birż, Poniewieża, 
Wędziagoły, Kiejdan i okolicznych miejscowości. W wigilijny nastrój Laudańczy-
ków wprawiły stare polskie kolędy w wykonaniu zespołu „Issa” (kier. Waleria Wan-
sewicz) w składzie: Janina Židelienė, Kristina Kobilinskienė, Aurelija Pliauskienė, 
Jadvyga Ambraškienė, Elena Kimantienė, Elena Kamarauskienė, Teresė Jaškūnienė, 
Marija Adomaitienė, Elena Balčaitienė. Modlitwę prowadził ks. Virgilius Rutkūnas. 
Po wspólnej modlitwie i  błogosławieństwie łamano się opłatkiem, nawzajem 
składając sobie życzenia. Głos zabrali również przedstawiciele z  dalszych miast. 
W  przyjemnej atmosferze upłynął czas wśród rodaków. Zapoznano się z  treścią 
nadesłanych życzeń świątecznych od przyjaciół i wspólnych znajomych. Szczegól-
nie Laudańczyków ucieszyła pamięć i życzenia świąteczne JE Ambasadora RP na 
Litwie Janusza Skolimowskiego, prezydenta Suwałk Czesława Rynkiewicza, bur-
mistrza Ciechanowca Mirosława Reczko, mer rejonu wileńskiego Marii Rekść, 
dyrektor DK „Sokół” w Strzyżowie Jadwigi Skowron. Imprezę dofinansowano ze 
środków Senatu RP przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
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2012

W Poniewieżu 5.01.2012
5 stycznia w  Poniewieżu odbyło się 

święto „Dziękuję Ci”. Imprezę organi-
zował Klub Aktywnych Kobiet z prezes 
Danutė Kriščiūnienė. Dziękowano wie-
lu ludziom, którzy zasłużyli na szczegól-
ną podziękę w jakiejś dzidzinie. Do na-
grody nominowano kilku księży, wśród 
nich był biskup Jonas Kauneckas. Na 
imprezę przybyli „trzej królowie”, któ-
rzy wszystkich uczestników obdarowali kadzidłem, mirrą i „złotem”. Wystąpili Radži 
Aleksandrovičius i seniorzy z Centrum Rehabilitacji Niepełnosprawnych.

W Kiejdanach 28.01.2012
28 stycznia w kościele św. Józefa w Kiejdanach odbył się koncert kolęd. Wystą-

piły zespoły „Mejszagolanki” (kier. Jasia Mackiewicz) i „Issa”(kier. Waleria Wanse-
wicz). Imprezę swą obecnością zaszczycili I sekretarz wydziału konsularnego Am-
basady RP w Wilnie Piotr Wdowiak, wikariusz parafii ks. Tomas Trečiokas, prezes 
Wędzigolskiego Oddziału ZPL Ryszard Jankowski, rodacy z Kiejdan i okolic. Po 
koncercie odbyło się spotkanie z rodakami przy świątecznym stole, dla chętnych 
była też okazja zwiedzić starówkę miasta. Impreza odbyła się dzięki wsparciu przez 
Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie i Samorząd Rejonu Wileńskiego.

W Datnowie 21.02.2012
21 lutego w Datnowie świętowano Zapusty. Przy szkole zebrały się trzy pokole-

nia: dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie. I chociaż zima zwyczajowo ma się już ku 
końcowi, tego dnia mocno się jeszcze dała wszystkim we znaki. Z powodu zamieci 
świętowanie rozpoczęto w  szkole. Zebranych w  ten mroźny dzień bardzo ciepło 
przywitał dyrektor Datnowskiej Szkoły Podstawowej Rimantas Urbonavičius. Z no-
wym programem przed widzami wystąpił zespół „Issa” pod kierownictwem Wale-
rii Wansewicz. Miał, co prawda, niezbyt komfortowe warunki do prezentacji – salę 
zastąpić musiał szkolny korytarz. Jednak i tu polskie piosenki zabrzmiały bardzo 
pięknie. Okazało się bowiem, że na tej zaimprowizowanej scenie jest wyśmienita 
akustyka. Zauroczona śpiewem „Issy” dyrektor Domu Kultury w Akademii Silvija 
Ona Žemaitienė zaprosiła zespół do wzięcia udziału we wspólnym święcie zespo-
łów w Akademii w końcu kwietnia. Po koncercie uczestnicy święta zapustowego 
opuścili szkolne mury i wesoła zabawa przeniosła się na podwórko szkolne. Przy 
dźwiękach skocznej muzyki wesoło tańczono, grzano i bawiono się przy ognisku. 
Wśród przebierańców rej wiodła „Cyganka” Danguolė Špokienė. Organizowano 
różne gry i zabawy. Najwięcej chętnych było do walki na poduszki i w śnieżki oraz 
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ściągania rywali z kłody. Jak tradycja każe, na dworze smażono bliny. Zapustowe 
świętowanie zakończono wypędzeniem zimy – spaleniem Marzanny i poczęstun-
kiem przy suto zastawionym stole. A na ręce kierowniczki zespołu „Issa” Walerii 
Wansewicz złożono prezenty – zespół naprawdę na nie zasłużył swą działalnością 
skierowaną na zachowanie tradycji, miłości i szacunku do ojczystej kultury. Impre-
zę dofinansowano ze środków Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie.

Kaziuki 2-4.03.2012
Tradycje Kaziuków w Akademii sięgają dzieciństwa Kazimierza Duchowskiego. Był 

on i nadal pozostaje jedynym Kazimierzem wśród młodszego pokolenia w Akade-
mii i okolicach Datnowa. Kazik na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
rozpoczynał pierwszy Jarmark Kaziuka, a w roku bieżącym, po powrocie z Anglii, znów 
wodził rej na Kaziukach, tylko teraz już 
w roli nauczyciela fizyki. Miał do zdania eg-
zamin ze sprawności fizycznej nosząc Kazię 
– Neringę Kaziukaitytė na rękach oraz wy-
konując różne inne zadania przy oklaskach 
uczestników i gości święta. Podczas imprezy 
przygrywała pierwsza kierowniczka mu-
zyczna „Issy” Violeta Glembockaitė. Or-
ganizowano loterie, gry i  zabawy. Podczas 
jarmarku można było nabyć różne wyro-
by ze słomy, kosze, palmy, kwiaty, przysmaki. Rodacy aktywnie uczestniczyli również 
w Jarmarku w Domu Kultury w Vilainiai i kiejdańskim Centrum Wielokulturowym. 
Pracowite członkinie zespołu „Issa” podczas Jarmarku miały swoje stoiska, na których 
można było nie tylko podziwiać, ale i nabyć poduszeczki, torebki, portmanetki, brosz-
ki, paciorki, korale, kolczyki, rękawiczki, szaliczki, serwetki i różne inne piękne wyro-
by. Tradycyjnie swoje prace prezentowały Jadvyga Ambraškienė, Teresė Šidlauskienė, 
Rasa Boguslauskienė, Sandra Žalakevičienė i wielu innych. Cykl imprez Kaziukowych 
zakończono Mszą Św. w kościele św. Józefa i kolejną biesiadą rodaków. Imprezy dofi-
nansowano ze środków Senatu RP przez Fundację „Oświata Polska za Granicą” i Wy-
działu Konsularnego Ambasady RP na Litwie.

W Gnieźnie 16-18.03.2012
W dniach 16-18 marca grupa rodaków 

z Laudy i Wilna wzięła udział w IX Zjeździe 
Gnieźnieńskim. Hasłem Zjazdu była „Eu-
ropa obywatelska. Rola i miejsce chrześci-
jan”. Obecny był prezydent RP Bronisław 
Komorowski, nuncjusz apostolski w  Pol-
sce abp Celestino Migliore, kard. Stanisław 
Ryłko – przewodniczący Papieskiej Rady 
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ds. Świeckich, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, kard. Kazimierz Nycz – metro-
polita warszawski oraz zwierzchnicy i delegaci Kościołów zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej. Po zjeździe Laudańczycy gościli w życzliwej rodzinie. 

W Warszawie 19-20.03.2012
W dniach 19-20 marca w Warszawie odbył się Kongres Uniwersytetów Trzecie-

go Wieku. Impreza miała miejsce w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Pa-
tronat honorowy nad obchodami objęła Pani Prezydentowa – Anna Komorowska. 
Do udziału w Kongresie zaproszeni byli przedstawiciele polskich i zagranicznych 
UTW. Kiejdański UTW przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan prezentowała Irena 
Duchowska. Kongres rozpoczął się konferencją w Sali Kongresowej PKiN, w czasie 
której zaprezentowane były i omówione nowe inicjatywy rządowe i parlamentarne 
na rzecz środowisk UTW. Odbyła się część artystyczna. W drugim dniu były warsz-
taty, panele dyskusyjne oraz wymiana doświadczeń UTW. W  37-letniej historii 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku po raz pierwszy odbyła się tak ogromna impreza. 
Organizatorem i koordynatorem Kongresu była prezes UTW SGH w Warszawie, 
Ogólnopolskiego Porozumienia UTW Krystyna Lewkowicz.

Majowe świętowanie 3-6.05.2012
3 maja w  złożeniu wianków na Rosie w  Wilnie wśród innych uczestniczyli 

również Laudańczycy. 4 maja w Kiejdanach odbyły się uroczyste obchody Święta 
Polonii i Polaków za Granicą, Konstytucji 3 Maja i Dnia Matki. Rodacy z pobli-
skich miejscowości zebrali się w Centrum Kultury w Vilainiai. Laudańczycy mieli 
możliwość podziwiać piękny śpiew Chóru „Ojczyzna” z Węgorzewa (kier. Ryszard 

Zabłotny) i  zespołu dziecięcego 
„Sapnas” (kier. Daiva Makutiene), 
którego dzieciaki własnoręcznie 
przygotowały kwiatki i rysunki dla 
mam. Na Laudzie o  Konstytucji 
3 Maja przypomina się sporadycz-
nie. Nadal święto to przeciętnemu 
Litwinowi jest mało znane. Gubi 
się ono zazwyczaj pomiędzy Świę-
tem Pracy i Dniem Matki. Obecni 
na sali rodacy z wielkim zacieka-

wieniem wysłuchali zarówno referatu jak i wspaniałych występów artystów, nie 
żałując gościom oklasków. Spotkania stęsknionych polskości rodaków przeszły 
w atmosferze ciepła i życzliwości, impreza się odbyła, mimo nieprzewidzianego 
przerwania dostarczenia prądu do DK. Po koncercie odbyło się spotkanie in-
tegracyjne gości z Polski z Laudańczykami, podczas którego ci ostatni dzielili 
się swoimi wspomnieniami o dziejach polskich rodów na Laudzie, goście opo-
wiadali o sobie. 
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5 maja uroczyste obchody Święta Polonii i  Polaków za Granicą i  Konstytucji 
3 Maja po raz pierwszy odbyły się w Poniewieżu. Impreza miała miejsce w Szkole 
Podstawowej Słabosłyszących i  Niesłyszących, dzięki współpracy z  prezes klubu 
„Aktywne kobiety”, dyrektorką szkoły Danutė Kriščiūnienė oraz Valė Bilienė, która 
część życia spędziła w Akademii Datnowskiej i obecnie jest członkiem Koła ZPL 
w Poniewieżu. Jak zazwyczaj w Poniewieżu, w polskim święcie udział wzięli przed-
stawiciele różnych narodowości: Polacy, Rosjanie, Litwini i Żydzi. Polaków Ponie-
wieża reprezentowała nowo wybrana prezes Koła ZPL Regina Czyrycka, Rosjan – 
prezes Centrum Kultury Rosjan Valentina Vatutina, Żydów – prezes Stowarzyszenia 
Żydów Gennady Kofman. Skła-
dano również życzenia Matkom 
i zebranym na sali Irenom z okazji 
Dnia Imienin. Rozmawiano w kil-
ku językach, równolegle używano 
języka gestów. Z  zapartym tchem 
goście oglądali i słuchali występów 
Chórów „Ojczyzna” z  Węgorzewa 
(kier. Ryszard Zabłotny) i „Godos” 
(kier. Jelena Urbutienė), „Suda-
ruszki” (kier. Walentyna Watuti-
na) oraz ZT „Grandinėlė” (kier. Zita Rimkuvienė) z Poniewieża. Na sali szkolnej 
panowała bardzo serdeczna i życzliwa atmosfera. Imprezy w Poniewieżu cechuje 
szczególna atmosfera wzajemnego ciepła i porozumienia serc ludzi różnych naro-
dowości. Po koncertach w Kiejdanach i Poniewieżu, podczas spotkań integracyj-
nych, nie tylko śpiewano, ale i tańczono. Do takich spotkań rodacy w głębi Litwy 
tęsknią i spędzają je z łezką szczęścia w oku. Zespół „Ojczyzna” uświetnił uroczy-
ste obchody Święta Polonii i Polaków za Granicą oraz Konstytucji 3 Maja również 
w Wędziagole, gdzie odbyła się Msza Św. w intencji rodaków. 

6 maja podczas uroczystych obchodów Święta Polonii i Polaków za Granicą oraz 
Konstytucji 3 Maja w Kownie z nowym programem wystąpił Zespół Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz).

W Nowych Święcianach 20.05.2012
20 maja w Nowych Święcianach (Wileńszczyzna) odbyły się uroczystości poświę-

cone uczczeniu pamięci ks. Jana Naumowicza (1902-1942), z okazji 110. rocznicy 
urodzin i 70. rocznicy śmierci. Splendoru imprezie dodało przybycie Radcy Ministra 
Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie Stanisława Kargula. 
Imprezę uświetnił występ zespołu „Pogranicze” (kier. Józef Murawski) z Szypliszk 
i uczniów szkółki języka polskiego ze Święcian. W kościele św. Edwarda w Nowych 
Święcianach odbyła się Msza Św. odprawiona przez ks. Renalda Kuczko i proboszcza 
z Becejł ks. Antoniego Bałtruszewicza (pochodzącego z okolic Święcian), który wy-
głosił kazanie. Modlono się wspólnie, złożono wieńce, zapalono znicze na grobach 
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księży Jana Naumowicza i Bolesła-
wa Bazewicza na cmentarzu w No-
wych Święcianach oraz wspólnej 
mogile mieszkańców gminy Nowo-
święciańskiej rozstrzelanych przez 
okupantów hitlerowskich 20 maja 
1942 roku. W  uroczystościach, jak 
zwykle, licznie uczestniczyli rodacy 
z okolic Święcian i rodzina brata ks. 
Jana, Stefana Naumowicza (1904-
1989) ze Słomianki pod Wilnem. 

Po drodze uczestnicy mieli okazję zwiedzić Zułów i Powiewiórkę. Imprezy odbyły się 
dzięki wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie.

Ks. Jan Naumowicz (1902-1942) urodził się 6 marca 1902 r. w zaścianku Sło-
mianka w gminie Rudomino. Jego rodzicami byli Konstanty Naumowicz (1879-
1960) i Emilia Borawska (1879-1933), córka Józefa. Rodzice księdza spoczywają na 
cmentarzu w Rukojniach. Na starym cmentarzu w Borejkowszczyźnie zachował się 
grób dziadków Petroneli (1857-1905) i Józefa (1842-1911) z napisem Najmowicz. 
Dopiero mając kilkanaście lat Janek zaczął chodzić do szkoły. W  czasie I  wojny 
światowej, pod okupacją niemiecką założono w pobliżu polską szkołę. W 1918 r. 
dzięki pomocy miejscowej nauczycielki i ks. proboszcza z Rudomina, udał się do 
Wilna. Uczył się najpierw w szkole miejskiej, prowadzonej przez siostry nazaretan-
ki, a następnie w Gimnazjum Zygmunta Augusta. Maturę uzyskał w 1924 r. w Li-
ceum przy Seminarium Duchownym, które było właściwie Niższym Seminarium 
Duchownym. Dalej kontynuował naukę w  Wyższym Seminarium Duchownym 
i na Wydziale Teologicznym USB. Pod kierunkiem ks. prof. Czesława Falkowskie-
go napisał pracę magisterską na temat: „Nauka religii i nauka moralna w ustawo-
dawstwie szkolnym Komisji Edukacji Narodowej”. W 1929 r. przyjął święcenia ka-
płańskie, pierwszą Mszę. Św. odprawił w Rukojniach 5 maja. Przez Arcybiskupa 
Romualda Jałbrzykowskiego został skierowany do pracy w parafii Żołudek w cha-
rakterze wikariusza. W 1932 r. otrzymał nominację na rektora kościoła w Turmon-
cie. Była to miejscowość tuż przy granicy z Łotwą, szybko się rozwijająca z racji 
na przygraniczną stację kolejową. Wierni, w dużym stopniu kolejarze, pobudowali 
tu w 1928 r. drewniany kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Ks. Naumowicz 
pełnił tu obowiązki rektora kościoła, a także prefekta szkół. W 1938 r. Arcybiskup 
skierował go do pracy w Nowych Święcianach w charakterze prefekta. Tu pracował 
w czasie II wojny światowej i zginął razem ze swym proboszczem i 24 parafiana-
mi. Dzień 20 maja 1942 r. tragicznie zapisał się w dziejach mieszkańców powiatu 
święciańskiego. Tego dnia bowiem rozstrzelano tam wielu Polaków, w tym dwóch 
kapłanów z Nowych Święcian, proboszcza ks. Bolesława Bazewicza i ks. prefekta 
Jana Numowicza. Była to zemsta niemiecko-litewska za napad sowieckiego od-
działu Fiodora Markowa w dniu poprzednim na Niemców na szosie między Świę-
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cianami i Łyntupami w pobliżu wsi Wygoda. Zginęło wówczas trzech Niemców, 
oficerów Wehrmachtu. Według Niemieckiego Biura Informacyjnego w odwecie za 
to „rozstrzelano 400 sabotażystów i komunistów, przeważnie Polaków”. Rzeczywi-
stość jednak była o wiele okrutniejsza. Według polskich obliczeń zginęło wówczas 
około 1200 Polaków. Tę okazję wykorzystały do swoich celów szowinistyczne kręgi 
litewskie, rządzące wówczas powiatem święciańskim i kolaborujące z Niemcami. 
Akcją odwetową kierował komendant litewskiej policji kryminalnej w Święcianach 
major Jonas Maciulavičius, który według wcześniej przygotowanej listy polskiej 
inteligencji i  aktywnych działaczy polskich dokonał aresztowań i  rozstrzeliwań. 
Zaangażowano do tego nie tylko siły policyjne. Była to eksterminacja ludności pol-
skiej. W Starych Święcianach rozstrzelano na cmentarzu żydowskim 40 Polaków, 
w  Nowych Święcianach – 26, w  Łyntupach – 400, w  Hoduciszkach – 40 i  wielu 
w innych miejscowościach, w tym 150 więźniów z Łukiszek w Wilnie. Aresztowa-
nych w Nowych Święcianach rozstrzelano przy drodze z  tego miasteczka (około 
2 km) do Starych Święcian. Księża Bazewicz i Naumowicz prawdopodobnie byli 
na wcześniej przygotowanej liście. Po wojnie ich ciała ekshumowano i złożono na 
cmentarzu katolickim wśród legionistów, którzy zginęli w 1920 r. Pochowano ra-
zem i postawiono wspólny pomnik. Ich mogiłą do dziś opiekują się pozostali tam 
Polacy.

W Bystrampolu 24.05.2012
24 maja w ramach Międzynarodo-

wego Festiwalu „Wiosna poezji”, or-
ganizowanego przez Związek Pisarzy 
na Litwie, spotkanie literackie odby-
ło się w  Bystrampolu. W  imprezie 
wśród innych swą twórczość zapre-
zentowali poeta ks. Skaidrius Kan-
dratavičius, Elvyra Pažemeckaitė, 
Laimutė Beinarauskienė, Irena 
Duchowska. Ks. Rimantas Gudelis 
zadbał o podniesienie z gruzów pa-
łacu i innych zabudowań dworskich w Bystrmpolu. Jest gospodarzem zabudowań 
dworskich, biznesmenem, najbogatszym na Litwie nietradycyjnym księdzem, pro-
wadzi trzy małe parafie.

W Kiejdanach 27.05.2012
27 maja w Kiejdanach gościła grupa rodaków z Olsztyna z prezesem Towarzystwa 

Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, dr. inż. Zygfrydem Gładkowskim. Razem 
przybyli doktor socjologii, ksiądz, wieloletni proboszcz w parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Olsztynie Julian Żołnierkiewicz i prof. dr hab. Danuta Bobrzecka. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie przybyli do Kiejdan 
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dzięki współpracy z Anną 
i  Wiktorem Zarzeckimi 
w  Szawlach. Podczas spo-
tkania dla gości wystąpił 
zespół „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz, prezes Irena 
Duchowska) w  składzie: 
Kristina Kobilinskienė, Jad- 
vyga Ambraškienė, Elena 
Kimantienė, Marija Ado-
maitienė, Janina Vintienė, 
Teresė Jaškūnienė. Irena 
Duchowska opowiedzia-

ła o działalności organizacji polskiej na Laudzie oraz zaprezentowała swą twórczość. 
Ze szczególnym wzruszeniem przyjęto opowiadania o  losach księdza kanonika 
gremialnego Warmińskiej Kapituły Katedralnej, Generała Suwerennego Zakonu 
Szpitalików św. Jana Jerozolimskiego, zwanego Rodyjskim i Maltańskim dr Juliana 
Żołnierkiewicza, byłego Wilniuka Zygfryda Gładkowskiego i wiceprezes Stowarzy-
szenia Polaków Kiejdan Reginy Gutauskienė z Klimańskich. 

W Wilnie 28-29.05.2012
W  końcu maja odbył się XIX Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad 

Wilią” zorganizowany przez Romualda Mieczkowskiego. W  ramach pięciodnio-
wych spotkań odbyła się konferencja naukowa na temat współczesnego pisarstwa 
polskiego na Litwie i poza granicami Polski, Turniej Jednego Wiersza, spotkanie 
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w Związku Pisarzy Litwy. Uczestnicy spotkań zwiedzili Markucie, zawiązane z ro-
dziną słynnego Puszkina, Kolonię Wileńską, kościół św. Kazimierza w Nowej Wi-
lejce, w którym był ochrzczony Sławomir Worotyński. 28 -29 maja Irena Duchow-
ska wzięła udział w otwarciu imprezy, wycieczkach, spotkaniu poetyckim z polską 
młodzieżą w Szkole Średniej im. J.I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce i spotkaniu 
pod starą jabłonią u Alicji, siostry poety Sławomira Worotyńskiego (1942-1983).

II Plener Malarski 4-6.06.2012
W dniach 4-6 czerwca na Laudzie odbył się Plener Malarski „640-lecie Kiejdan”. 

W  plenerze uczestniczyła młodzież pierwszego roku Ogólnokształcącej Szkoły 
Sztuk Pięknych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w  Ciechanowcu i  uczniowie kiejdańskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
zamieszkujący historyczną Laudę. Grupa z Ciechanowca przybyła pod troskliwą 
opieką nauczycieli: Cecylii Szmurło, Grażyny Święckiej, Barbary Pełszyk i  Micha-
ła Selerowskiego. Otwarcie 
pleneru rozpoczęto w  Cen-
trum Szkolenia Zawodowego 
w Kiejdanach. Gości powitał 
i  opowiedział o  swej szkole 
dyrektor Stasys Danila. W sali 
szkolnej odbył się piękny 
koncert Chóru Nauczycieli 
z Gdańska (dyr. Teresa Pabi-
jańczyk). Wystąpił również 
zespół „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz), prezentując m. in. piosenki, które stały sie wizytówką zespołu: „Lau-
da” i „Kiejdany” (słowa i melodia Ireny Duchowskiej). 4 czerwca wieczorem część 
uczestników pleneru wzięła udział w uroczystościach kościelnych w Datnowie, na 
które przybył kowieński arcybiskup metropolita Sigitas Tamkevičius. Sakrament 
bierzmowania przyjęło około sto młodych osób. W Szkole Sztuk Pięknych go-
ści z Polski powitała, opowiedziała o  szkole i  zadbała o pomoc specjalistyczną 
podczas pleneru dyrektor Vida Burbulienė. Podczas trwania pleneru uczestnicy 
mieli doskonałą możliwość wzbogacenia swej wiedzy w zajęciach praktycznych. 
Zajęcia warsztatowe poprowadziła plastyczka Irina Dima. Prowadzi ona studio 
rysunku i  malarstwa w  Szkole Sztuk Pięknych w  Kiejdanach, nieodpłatnie re-
stauruje kiejdańską cerkiew Przemienienia Pańskiego. To ją o  rady w  toku ry-
sunku i malowania prosili nie tylko uczniowie kiejdańscy, ale i zagraniczni go-
ście. Przypomniano i utrwalano podstawowe zasady kompozycji, perspektywy, 
kolorystyki i światłocienia. Grupą z Polski opiekował się nauczyciel fizyki Kazi-
mierz Duchowski. Grupą litewską opiekowali się nauczyciele Bronius Rutkauskas 
i Žaneta Mickevičiūtė. Na plenerze nie ograniczano się wyłącznie do malowania. 
Zajęciom plenerowym towarzyszyły różne spotkania i przedsięwzięcia. Do gości 
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pleneru dołączyła również grupa gości 
z  Warszawy na czele z  prezesem Fun-
dacji „Oświata Polska za Granicą” Jac-
kiem Giełbutowiczem. Gości zapozna-
no z historią Radziwiłłowskich Kiejdan, 
Podbrzeża – kolebki powstania 1863 r., 
śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na Żmudzi, Datnowem, Opitołokami, 
Świętobrością. W Szetejniach Cz. Miło-
sza podziwiano aleję dębową, przepięk-

ną dolinę Niewiaży (Issy), stary trakt, kiedyś łączący Warszawę z  Rygą, zapo-
znano się z  bohaterami „Doliny Issy” – Magdaleną, czarną świnią, diabełkiem 
i  innymi postaciami, które powstały podczas Międzynarodowego Sympozjum 
Rzeźb z Drewna „Dolina Issy – 2001”. Uczestnicy pleneru nie mogli się powstrzy-
mać od chęci upamiętnienia zwiedzanych miejsc, jak tylko siadali do rysunku, 
gdzieś w mig ulatniało się zmęczenie spowodowane podróżą czy brakiem snu. 
W rysunku oprócz Kiejdan wykorzystano również walory przyrodnicze Święto-
brości i Podbrzeża. Ostatniego dnia w Szkole Sztuk Pięknych zorganizowano wy-
stawę prac plenerowych. Prace uczestników pleneru będą prezentowane podczas 
Święta miasta z  okazji 640. rocznicy Kiejdan. Organizację pleneru umożliwiło 
wsparcie przez Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie.

Dni Kultury Polskiej na Laudzie 9-10.06.2012
X Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 9.06.2012
9 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie odbył się X Festyn Kultury 

Polskiej „Znad Issy”. Inauguracja święta Laudańskich Polaków odbyła się w Datnowie. 
Od rana na placu przed kościołem maszerowały i grały orkiestry dęte z Sejn i Pułtuska, 
tańczyły mażoretki. Uroczystą Mszę Świętą w kościele Nawiedzenia NMP odprawił 
ks. kan. Stanisław Draguła z Wrocławia, który obchodził piękny Jubileusz 50-lecia ka-

płaństwa. O oprawę Mszy 
Św. zadbali kapelmistrze 
z  Orkiestrami Dętymi 
i Chór Kameralny „Colle-
gium Musicum” z Rzeszo-
wa, który miał występ po 
Mszy Św. Po zwiedzaniu 
podziemi kościoła i  by-
łego klasztoru, goście ze-
brali się w Kiejdanach, by 
podziwiać piękne wystę-
py trzech Orkiestr Dętych 
z  mażoretkami, najpierw 
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przed samorządem Kiejdan, później na 
Rynku Wielkim. Z placu Wielkiego Ryn-
ku zespoły przy dźwiękach trzech or-
kiestr dętych, z biało-czerwonymi flaga-
mi, sztandarami trzech państw, reklamą 
swoich miast, godłami zespołów, kwia-
tami i balonami, serdecznie witani przez 
turystów i mieszkańców cichego miasta, 
wyruszyły przez kiejdańską starówkę 
w  kierunku wzgórza, na którym kiedyś 

wznosił się zamek Radziwiłłów. Tu, w Centrum Kultury, odbył się koncert galowy X 
Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy”. Gości witali organizatorzy Dni Kultury Polskiej 
na Laudzie i Żmudzi Irena i Kazimierz Duchowscy, aktywnie pilnowali spraw organi-
zacyjnych Alina i Paweł Duchowscy, Danuta Kriščiūnienė, Waleria Wansewicz i inni 
wolontariusze. Na polskie imprezy tego roku przybyło 18 zespołów z Polski, Łotwy 
i Litwy. Były to: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP i Mażoretki (kapelmistrz Andrzej 
Kalinowski, Pułtusk), Młodzieżowa Orkiestra Dęta (kapelmistrz Józef Żukowski, Sej-
ny), Mażoretki (kier. Dorota Chojnowska, Sejny), Młodzieżowa Orkiestra Dęta CO-
KiS (kapelmistrz Tadeusz Stańczyk, Ciechanowiec), Mażoretki COKiS (kier. Anna 
Baran, Ciechanowiec), Zespół Tań-
ca COKiS (kier. Mirosław Szymań-
ski, Ciechanowiec), Chór Kame-
ralny „Collegium Musicum” (kier. 
Andrzej Szypuła, Rzeszów), Zespół 
„Małkinianka” (kier. Tadeusz Ko-
paniarz, Małkinia Górna), Zespół 
Ludowy „Gozdawa” (kier. Wanda 
Kulbacka, Raczki), Chór „Dębo-
wy liść” (kier. Zygmunt Urbaniak, 
Suchy las), Chór „Cantilena” (kier. 
Zygmunt Chaberski, Małkinia Gór-
na), Męski Zespół Wokalny DK VEF (kier. Vilnis Salaks, Ryga, Łotwa), zespół „Put 
vejini” Kulturas pils „Ziemelblazma” (kier. Gita Anderson, Ryga, Lotwa), „Jutrzenka” 
(kier. Irena Iwanowa, Natalia Driagunowa, Rezekne, Łotwa), „Ejszyszczanie” (kier. 
Lilia i Wojciech Sawkowie, Ejszyszki), „Jutrzenka” (kier. Leonarda Klukowska, Nie-
menczyn), „Ainiai” (kier. Regina Matulienė, Akademia), „Issa” (kier. Waleria Wanse-
wicz, Kiejdany). Na uroczystości m.in. przybyli: wicedyrektor administracji Samorzą-
du Rejonu Kiejdańskiego Arūnas Kacevičius, kierownik Działu Kultury Samorządu 
Rejonu Kiejdańskiego Kęstutis Stadalnykas, kapelan Wrocławskiej Fundacji „Polskie 
Gniazdo”, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ks. kan. Stanisław Draguła z Wrocła-
wia, znany kompozytor prof. Vilnis Salaks z Rygi na Łotwie, wieloletnia prezes Związ-
ku Polaków na Łotwie Wanda Krukowska, dyrektor COKiS w Ciechanowcu Miro-
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sława Chojnowska, dyrektor Ośrodka Kultury w Małkini Andrzej Sadowski, członek 
Rady ZPL, prezes Oddziału ZPL w Kownie Franciszka Abramowicz, prezes Koła ZPL 
w Poniewieżu Regina Czyrycka, wieloletnia prezes klubu „Aktywne kobiety” w Po-
niewieżu Danutė Kriščiūnienė z delegacją i wielu innych zaszczytnych gości. Koncert 
na sali rozpoczął zespół „Ainiai” z Akademii, po nim grała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Pułtuska, śpiewał jedyny polski na Żmudzi Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej 
„Issa”. Do uczestników i organizatorów X Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” list 
gratulacyjny skierował wiceminister kultury RL Stanisław Widtmann. Wicedyrek-
tor administracji Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Arūnas Kacevičius dziękował 
Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan za organizację jubileuszowej imprezy, jak również 

uczestnikom za przybycie do Kiej- 
dan. Cieszył się, że do Kiejdan 
przybyło tak wiele zespołów z Pol-
ski, Łotwy, Litwy, co przypomi-
na stare wielonarodowe tradycje 
Kiejdan. Zabierający głos goście 
serdecznie dziękowali organizato-
rom pięknego święta. Tradycyjnie, 
koncert z  rozmachem prowadził, 
powszechnie lubiany również na 
Laudzie, Wincuk (Dominik Ku-

ziniewicz). O każdym zespole starał się powiedzieć chociaż kilka słów, by wszyscy 
nawzajem się lepiej poznali, ponieważ takie spotkania Rodaków są świetną okazją do 
nowych przyjaźni, która łączy ludzi. Publiczność kolejno głośnymi oklaskami witała 
każdy nowy zespół, często razem śpiewając wszystkim znane i powszechnie lubiane 
melodie. Szczególne oklaski zbierały występy trzech Orkiestr Dętych i Mażoretek, Mę-
ski Zespół Wokalny z Domu Kultury VEF z Rygi, Chór Kameralny „Collegium Mu-
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sicum” z Rzeszowa i inne. Na zakończenie wszystkim zespołom wręczono dyplomy 
i czerwono-białe wiązanki kwiatów, wspólnie śpiewano „Rotę” i „Sto lat”. Sponsorzy: 
Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie, Ministerstwo Kultury RL, Samorząd 
Rejonu Solecznickiego, Samorząd Rejonu Wileńskiego, Rolandas Vilkelis z Kiejdan.

Spotkanie literackie 10.06.2012
10 czerwca goście z  Kiejdan, pod przewodnictwem organizatorów Dni Kultu-

ry Polskiej na Laudzie i  Żmudzi, śpieszyli do Wędziagoły na spotkanie literackie 
„200-lecie Józefa Ignacego Kraszewskiego”. Mszę Św. w kościele św. Trójcy celebro-
wali ks. kan. Stanisław Draguła z Wrocławia i ks. proboszcz Oskaras Petras Volskis. 
Po Mszy Św. uczestnicy imprezy korowodem przeszli przez miasteczko do Domu 
Kultury. Na imprezę do Wędziagoły tego roku przybyli literaci: poeta, doktor huma-
nistyki, wykładowca Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego Józef Szostakowski; 
prof. Uniwersytetu Witolda Wielkiego w  Kownie dr Rustis Kamuntavičius; prezes 
Oddziału Dolnośląskiego „Wspólnoty Polskiej” prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnic-
ki; Andrzej Szypuła z Rzeszowa; 
Anna Wower z Rezekne na Ło-
twie; Irena Duchowska; Jadwiga 
Gojlewicz; Zita Pranckevičienė 
i 12 zespołów z Polski i Łotwy. 
Były to: Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta OSP i Mażoretki (ka-
pelmistrz Andrzej Kalinowski, 
Pułtusk), Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta (kapelmistrz Józef Żu-
kowski, Sejny), Mażoretki (kier. 
Dorota Chojnowska, Sejny), Młodzieżowa Orkiestra Dęta COKiS (kapelmistrz Tade-
usz Stańczyk, Ciechanowiec), Mażoretki COKiS (kier. Anna Baran, Ciechanowiec), 
Zespół Tańca COKiS (kier. Mirosław Szymański, Ciechanowiec), Chór Kameralny 
„Collegium Musicum” (kier. Andrzej Szypuła, Rzeszów), Zespół „Małkinianka” (kier. 
Tadeusz Kopaniarz, Małkinia), Zespół Ludowy „Gozdawa” (kier. Wanda Kulbacka, 
Raczki), Chór „Dębowy liść” (kier. Zygmunt Urbaniak, Suchy las), Chór „Cantile-
na” (kier. Zygmunt Chaberski, Małkinia), „Jutrzenka” (kier. Irena Iwanowa, Natalia 
Driagunowa, Rezekne – Łotwa). Na uroczystości przybyli: I sekretarz wydziału kon-
sularnego Ambasady RP w Wilnie Piotr Wdowiak, kapelan Wrocławskiej Fundacji 
„Polskie Gniazdo” ks. kan. Stanisław Draguły z Wrocławia, starosta Wędziagoły Ma-
rius Norvaiša, wędziagolski ks. proboszcz Oskaras Petras Volskis, wieloletnia prezes 
Związku Polaków na Łotwie Wanda Krukowska, dyrektor COKiS w Ciechanowcu 
Mirosława Chojnowska, dyrektor Ośrodka Kultury w  Małkini Andrzej Sadowski, 
kierownik Świetlicy Gminnej w Szypliszkach Józef Murawski, radny Samorządu Re-
jonu Wileńskiego, członek Rady ZPL Michał Treszczyński, radny Samorządu Rejo-
nu Wileńskiego Kazimierz Wojsznis, kierownik polskiego zespołu „Kotwica” Alina 
Pacowska z Kowna i wielu innych zaszczytnych gości. Gości witał prezes Wędzia-



156

golskiego Oddziału ZPL Ryszard Jankowski, który zadbał organizacyjnie, by impre-
za się sprawnie odbyła, starosta Wędziagoły Marius Norvaiša, I sekretarz wydziału 
konsularnego Ambasady RP w Wilnie Piotr Wdowiak, który wręczył kolejne Karty 
Polaka. Dr Józef Szostakowski przedstawił ciekawy referat „200-lecie Józefa Ignace-
go Kraszewskiego”, który swoimi spostrzeżeniami dopełnił dr Rustis Kamuntavičius. 
Autorzy prezentowali swą twórczość, opowiadali o sobie i swym kraju. Po spotka-
niu literackim odbył się koncert przybyłych zespołów. Sala entuzjastycznie, głośnymi 
oklaskami witała każdy nowy zespół, często razem śpiewając powszechnie znane i lu-
biane piosenki, aż się zerwała do tańca. Po występach wszystkim wręczono wiązan-
ki kwiatów, wspólnie śpiewano „Rotę” i „Sto lat”. Zabierający głos goście serdecznie 
dziękowali organizatorom imprezy, obiecując przyjechać za rok i przywieźć swych 
przyjaciół. Na zakończenie w parku, przy melodiach połączonych orkiestr z Pułtuska 
i Sejn przy ognisku integracyjnym gości częstowano cepelinami. 

W Datnowie 16.06.2012
16 czerwca w murach klasztornych miało miejsce spotkanie literackie zorganizo-

wane przez miejscowych poetów pod egidą Elviry Kisielienė z domu Boguszewicz. 
Podczas imprezy miała miejsce wystawa 
prac Kiejdańskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
pod dyrekcją Vidy Burbulienė poświęcona 
640-leciu Datnowa i Kiejdan. Swe wiersze 
zaprezentowali miejscowi twórcy słowa, 
wśród których była i  Irena Duchowska. 
Organizatorom i  gościom dziękował za 
piękną imprezę proboszcz parafii datnow-
skiej ks. Gražvydas Geresionys. 

Zabawa Świętojańska 23-24.06.2012
W dniach 23-24 czerwca na Laudzie tradycyjnie odbyła się zabawa Świętojańska. 

Splendoru świętowaniu dodały występy Kapeli Ludowej „Trzcinicoki”, która kolejny 
raz przybyła na Laudę oraz Zespo-
łu Tańca „Trzcinicoki”. Organiza-
cję przyjazdu zespołów z Trzcini-
cy i piękne występy zawdzięczamy 
troskliwemu kierownikowi kapeli 
Stanisławowi Marszałkowi. Tra-
dycyjnie wystąpił również jedyny 
Polski Zespół Pieśni na Żmudzi 
„Issa”, którym ostatnio opiekuje 
się Waleria Wansewicz z Kiejdan. 
Polacy święto rozpoczęli złoże-
niem pięknego ołtarzyka – wieńca 
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dożynkowego, z mottem: „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”. Wieniec ofiarowali 
goście z Trzcinicy. Złożono go w kościele Zwiastowania NMP w Datnowie. Nad 
rzeką Datnówką w Akademii odbyły się występy zespołów, pokazy jeździeckie, za-
wody na najlepszego kosiarza, występy zespołów, gry i zabawy dla dzieci, do któ-
rych chętnie włączali się rodzice i dziadkowie. Najaktywniejsi młodzi uczestnicy 
gier otrzymali słodkie nagrody. Dzieciom szczególnie spodobała się przejażdżka 
konikiem po stadionie. Składano życzenia Janom i Janinom, a było ich kilkana-
ście, specjalnie dla nich spleciono dębowe wianki. Nie zabrakło też loterii i popu-
larnej wróżki. Pracowała kuchnia 
polowa. Częstowano się tradycyj-
ną kaszą z grochem, kiełbaskami 
pieczonymi na ognisku i ziołową 
herbatką. Datnówką puszczano 
wianki, szukano kwiatu paproci. 
Wesoło bawiono się i  tańczono 
przy ognisku do nocy. Ponieważ 
rodacy są rozproszeni po całej 
Laudzie i nie było możliwości ze-
brać wszystkich w jedno miejsce, 
więc już nie po raz pierwszy postanowiono występy polskich zespołów zorganizo-
wać w kilku miejscach. Tego dnia na gości z Polski czekali też rodacy w pobliskich 
Miegianach. Koncert „Trzcinicoków” odbył się w sali Domu Kultury. Skoczne me-
lodie kapeli zachęcały do tańca. Rodakowi Zygmuntowi Ciechanowiczowi, miesz-
kającemu z  wielopokoleniową rodziną w  Miegianach, gratulowano z  powodu 
pięknego Jubileuszu 85-lecia. Puszczano wianki Niewiażą z kołyszącego się „mał-
piego” mostu w  Surwiliszkach. W  cyklu imprez świetojańskich w  niedzielę od-
była się Msza Św. w kościele św. Józefa w Kiejdanach, którą razem z miejscowym 
księdzem odprawiał ks. Jacek Pasela z Trzcinicy. Po Mszy Św. kapela z Trzcinicy 
grała przy kościele, więc nikomu nie śpieszno było wrócić do domu. Cykl imprez 
świętojańskich zakończono w Kieboniach. Tu udekorowano dębowymi wieńcami 
trzy Janiny z „Issy”, Jana z Trzcinicy, gospodarza gospodarstwa agroturystyczne-
go i innych Janów. Po imprezach goście z Polski zwiedzili Górę Krzyży i Wilno. 
Uczestnicy imprez świętojańskich wdzięczni są za dofinansowanie Senatowi RP 
przez Fundację „Oświata Polska za Granicą”.

W Becejach 1.07.2012
1 lipca, na zaproszenie kierownika Świetlicy Gminnej w  Szypliszkach Józefa 

Murawskiego, zespół „Issa” w  składzie: Janina Židelienė, Kristina Kobilinskienė, 
Jadvyga Ambraškienė, Irena Šikšnienė, Elena Balčaitienė, Janina Vintienė pod 
opieką Walerii Wansewicz, Ireny i Aliny Duchowskich wystąpił na Festynie Zespo-
łów Folklorystycznych „Spotkania na Pograniczu” w Becejłach. Imprezę zainaugu-
rowała uroczysta Msza Św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Becejłach. 



158

Oprócz zespołów z Polski, wystąpili goście z Rosji i Białorusi. Po występach jed-
no auto z członkiniami zespołu i Ireną Duchowską wyruszyło do Olsztyna, drugie 
auto, z Aliną Duchowską, wracało na Litwę. Z powodu strasznej ulewy, kłopotów 
kierowcom po drodze nie brakowało…

W Olsztynie 2-5.07.2012
W dniach 2-5 lipca, na zaproszenie prezesa Zarządu Akademii Trzeciego Wieku 

Czesława Wojniusza, grupa seniorek z zespołu „Issa” w składzie: Janina Židelienė, 
Kristina Kobilinskienė, Waleria Wansewicz i Irena Duchowska wzięła udział w VI 
Spotkaniu Integracyjnym UTW w Olsztynie. W imprezie uczestniczyli też seniorzy 
z Litwy (Wilno, Soleczniki, Kłajpeda, Kiejdany, Kowno), Łotwy, Białorusi, Ukrainy, 
Mołdawii i Polski. Spotkanie rozpoczęto Mszą Św. w kościele Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Uczestnicy wysłuchali wykładów Ewy Cichockiej z „Czerwonego 
Tulipana” – „Joga Śmiechu” i prof. Stanisława Achremczyka – „O miejscu Polski 
w Europie” w Sali Kameralnej MOK. Organizatorami i współorganizatorami spo-
tkania były: Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie, Koło Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” przy ATW, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Zespół 
Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie, Muzeum Warmii 
i Mazur. W skład Honorowego Komitetu Spotkania weszli: Ryszard Górecki Se-
nator RP, Jacek Protas – marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr 
Grzymowicz – prezydent Olsztyna. Uczestnicy zwiedzili Gdańsk, Sopot, mieli oka-
zję podziwiać piękne krajobrazy Warmii i Mazur.

II Spływ kajakowy „Poznajmy swój kraj” 20-22.07.2012
W dniach 20-22 lipca, odbył się II Integracyjny spływ kajakowy „Poznajmy swój 

kraj”. W  spływie udział wzięli rodacy z  Kiejdan, Datnowa, Akademii, Szyrwint, 
Mejszagoły, Wilna i innych miejscowości. Celem projektu było głębsze poznawa-
nie Litwy, połączone z poszukiwaniem śladów polskości na Żmudzi, pogłębianie 
relacji kulturowych z ludnością litewską. Kajakami pokonano ponad 20 km zako-
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lem rzeki Dubisa trasą Ariogala-
Gėluva-Čekiškė-Padubysys. Ponie-
waż przed spływem często padało, 
więc trasa okazała się stosunkowo 
łatwa, nigdzie nie trzeba było ka-
jaków przenosić, nawet spotykane 
progi i ogromne kamienie nie były 
zbyt groźne. Upajała cisza i spokój 
natury, piękne lasy, skarpy, polne 
kwiaty i krzewy, pachnące poziom-
ki i  maliny leśne, skaczące rybki, 
śpiew ptaków i koncerty świerszczy. W programie była gra w siatkówkę i koszy-
kówkę, biesiada przy ognisku i obowiązkowa kąpiel. Udała się pogoda, nie padało, 
momentami tylko leciutko kropiło, co sprzyjało zwiedzaniu okolic. Ulewa złapała 
uczestników spływu w niedzielę w kolebce powstania 1863 r. Podbrzeżu. Uczestni-
cy spływu wzięli udział we Mszy Św. w kiejdańskim kościele św. Józefa, spotkali się 
z rodakami z Kiejdan, zwiedzili zadbaną starówkę, ruiny pałaców Szymona Syrucia 
w Syrutyszkach i Piotra Stołypina w Kałnobrzeżu, kościół Jezusa ukrzyżowanego 
w  Surwiliszkach, przeszli pod Zawiszyn na drugą stronę Niewiaży przez małpi 
most, zwiedzili Podbrzeż i pałac w Akademii datnowskiej. Kajakarze są wdzięczni 
wszystkim, kto przyczynił się do organizacji treściwej imprezy i za kurtki dostar-
czone przez Chór Nauczycielski z  Gdańska. Spływ odbył się za środki MSZ RP 
dzięki wsparciu przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Nad Bałtykiem 29.07 – 5.08.2012
W dniach 29 lipca – 5 sierpnia w Świętej nad Bałtykiem miały miejsce dwa obo-

zy zorganizowane przez Stowarzyszenie Polaków Kiejdan: II Integracyjny obóz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz III Obóz „Naucz mnie babciu”. Sprawy organi-
zacyjno-obozowe spoczęły na barkach Ireny Duchowskiej. W obozach udział wzię-
li również rodacy z Polski. Goszczono przybyłych z Warszawy, Poznania, Opola, 
Grajewa, Gdyni, Sokołowa Podlaskiego i innych miejscowości. W Kłajpedzie w cie-
płej i życzliwej atmosferze odbyło się spotkanie z uczestnikami obozu dialektolo-
gicznego z Lipniaka. Przedtem, w zajęciach obozu dialektologicznego w Suwałkach 
i Lipniaku, na zaproszenie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego, udział wzięli 
i Laudańczycy. Do imprez obozowych aktywnie włączyła się grupa studentów z Po-
znania. Szczególnie podobały się wszystkim wykłady prof. dr hab. Haliny Karaś 
z  Warszawy i  lekarki Weroniki Duchniewicz z  Solecznik. Profesor Halina Karaś 
zapoznała słuchaczy z sytuacją językową w Polsce, gwarami, językami mniejszo-
ści narodowych, zróżnicowaniem terytorialnym współczesnej polszczyzny, Ka-
szubszczyzną jako językiem regionalnym, statusem mowy śląskiej i językiem reli-
gijnym. Lekarz Weronika Duchniewicz miała ciekawy wykład o gruźlicy. Gościom 
spodobał się też wykład o historii Laudy, Kiejdan i inne. Na wykłady UTW chętnie 
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przychodziło i młodsze 
pokolenie z  sąsiadują-
cego obozu. Podczas 
spotkań integracyjnych 
uczestnicy obu obo-
zów opowiadali o  so-
bie, swoich rodzinach, 
walce o  polskość na 
Litwie i  przetrwaniu. 
Starsze pokolenie dzie-
liło się wspomnieniami 
z  czasów wojennych, 
trudnych nawet do wy-

obrażenia młodszemu pokoleniu. Szczególnie wzruszające były refleksje najstar-
szych uczestników obozu Reginy Gutauskienė z Klimańskich i Wacława Czetyr-
kowskiego. Obozowicze chętnie podróżowali. Zwiedzili Neringę, Kłajpedę, Połągę, 
Kretyngę i inne pobliskie znane turystom miejsca. Codziennie kąpali się w morzu, 
spotykali się na zajęciach, w sali biblioteki, podczas spacerów, na plaży, przy wspól-
nych posiłkach czy w  kościele. Młodsi uczestnicy obozu „Naucz mnie babciu” 
do nocy grali w piłkę na oświetlonym placu przed szkołą, obok której mieszka-
li. Celem projektu „Naucz mnie babciu” była intensywna nauka języka polskie-
go w różnych sytuacjach życiowych dla dzieci polskiego pochodzenia z ubogich 
rodzin, często – mieszanych, mieszkających daleko od siebie, nie mających stałe-
go kontaktu ze sobą, jak i z polskością, w połączeniu z rodzicami oraz babciami 
i dziadkami, mieszkającymi oddzielnie. Dzieciom zostały stworzone warunki do 
udziału w  grach, zabawach sportowych w  obozowisku, przy przestrzeganiu pra-
widła, że mówi się tu wyłącznie w  języku polskim. Cieszył przykład poprawnej 
polszczyzny rodaków z Macierzy. Języka polskiego uczono się podczas lekcji or-
ganizowanych w postaci zabaw, wspólnych posiłków, na drodze, w bibliotece, na 
spacerach, wycieczkach, itd. Z  najmłodszych najlepszą polszczyznę miał Daniel 
Czetyrkowski, który pełnił funkcje tłumacza dla innych dzieci, które po polsku, 
szczególnie podczas pierwszych dni, rozumiały niewiele. W razie potrzeby pomo-
cą lekarską gotowa była służyć lekarka Weronika Duchniewicz. Młodzież spędzała 
czas na pogawędkach i poważnych dyskusjach ze starszymi. Dla wielu były to naj-
lepsze dnie lata, niezapomniane wakacje nad morzem. Aura tego roku sprzyjała, 
było ciepło i słonecznie, czasami tylko krótko padało, ale najczęściej w nocy. Raz 
przeleciał prawdziwy huragan, zawieję piaskową mogli zobaczyć tylko najbardziej 
odważni, ci, co przy raptownej zmianie pogody opieszale opuszczali plażę. Podczas 
pobytu w obu obozach panowała życzliwa, przyjazna atmosfera. Była to wspaniała 
integracja trzech pokoleń. Obozy dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP przez Fundację „Oświata Polska za Granicą” realizując program 
„Most Solidarności” i Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie.
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W Kiejdanach 29.08.2012
29 sierpnia w Kiejdanach gościła grupa z Lelisu. Rodacy zwiedzili starówkę Kiej-

dan i okolice, spotkali się z Laudańczykami. Dla gości wystąpił zespół „Issa” (kier. 
Waleria Wansewicz) w  składzie: Janina Židelienė, Kristina Kobilinskienė, Jadvy-
ga Ambraškienė, Elena Kimantienė, Irena Šikšnienė, Marija Adomaitienė, Teresė 
Jaškūnienė, Elena Balčaitienė. Grupa przybyła pod egidą dyrektor GOK w Lelisie 
Anny Ogniewskiej.

W Grajewie 11-12.09.2012
W dniach 11-12 września, na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. 

Jana Pawła II w Grajewie Jarosława Konopki, Laudanki gościły w Grajewie. Wzięły 
udział w III Powiatowej Konferencji Naukowej „Tradycje regionalne w edukacji dzieci 
i młodzieży”. Organizatorami imprezy byli: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Staro-
stwo Powiatowe w Grajewie, Urząd Miasta w Grajewie, Zespół Szkół Specjalnych im. 
Jana Pawła II w Grajewie, Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie, Towarzystwo Kultury Języka. 
Irena Duchowska spotkała się z uczniami w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza, zapoznała ich z życiem rodaków na Laudzie, czytała swoje wiersze. Pod opieką 
wicestarosty Powiatu Grajewskiego Alicji Rutkowskiej Laudanki odwiedziły również 
Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie. 

W Solecznikach 16.09.2012
16 września, na zaproszenie mera Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisława 

Palewicza, Laudańczycy uczestniczyli w Dożynkach. Dożynki odbyły się w parku 
miejskim w  Solecznikach. Od rana był czynny jarmark twórców ludowych, wy-
stawa stoisk dożynkowych. Imprezę rozpoczęła uroczysta polowa Msza Św. dzięk-
czynna, poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych. Po wystąpieniu mera rejonu 
Zdzisława Palewicza wystąpił ZPiT „Solczanie”, Orkiestra Dęta Szkoły Sztuk Pięk-
nych im. St. Moniuszki w Solecznikach, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Lietuva”, 
Białoruski Zespół Choreograficzny z Mińska. Nagrodzono laureatów konkursów 
„Rolnik Roku”, „Najładniejsza Zagroda”, „Najładniejsze Stoisko” i „Wieniec Dożyn-
kowy”. Później odbył się koncert zespołu „Czerwone Gitary”.

W Olsztynie 27.09.2012
27 września w  Olsztynie 

miało miejsce spotkanie autor-
skie Ireny Duchowskiej. Impre-
za odbyła się w sali Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Spotkanie 
zorganizował prezes Towa-
rzystwa Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie 
dr Zygfryd Gładkowski. Pod 
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redakcją Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka ukazała się książka wspo-
mnień „Wileńskie korzenie”. Znalazły się w niej również wspomnienia urodzonej 
w Wilnie Ireny Duchowskiej – „Pozostałam na Litwie”. 

W Elblągu 28-29.09.2012
W  dniach 28-29 września, na zapro-

szenie prezes Uniwersytetu III Wieku 
i  Osób Niepełnosprawnych UTWiON 
Iwony Orężak, Irena Duchowska wzięła 
udział w  Elbląskiej Senioriadzie. Goście 
uczestniczyli w korowodzie przez miasto, 
spotkaniach, wykładach, mieli ciekawą 
wycieczkę do Fromborka, koncert w Te-
atrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

W Łomży 25-27.10.2012
W dniach 25-27 października w Łomży odbyła się konferencja z cyklu: Archi-

walia a Badania Regionalne „Rody i rodziny Mazowsza i Podlasia. Archiwalne źró-
dła do badań genealogicznych”. Organizatorem konferencji było Łomżyńskie To-
warzystwo Naukowe im. Wagów. Na zaproszenie dyrektor biura ŁTN im. Wagów 
mgr inż. Elżbiety Żegalskiej wśród wielu innych referat „Polacy na Laudzie w XXI 
wieku” wygłosiła założycielka i wieloletnia prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan 
Irena Duchowska.

Obchody Święta Niepodległości RP 9-10.11.2012
W Krokach 9.11.2012
 9 listopada w Centrum Kultury w Krokach rejonu kiejdańskiego, odbyły się uro-

czyste obchody Święta Niepodległości RP. Splendoru imprezie dodało przybycie ro-
daków z zaprzyjaźnionego Zaolzia z Czech, goszczonych przez Stowarzyszenie Po-
laków Kiejdan. W ramach obchodów Święta Niepodległości RP odbyły się występy 
Zespołu Folklorystycznego „Bystrzyca” (kier. Ewa i Michał Nemec), kapeli „Nowina” 
z Jankiem Kubeczką i tradycyjnie, Polskiego Zespołu Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” 
(kier. Waleria Wansewicz). Zespół „Bystrzyca” powstał w 1984 roku przy miejsco-
wym kole Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy nad Olzą. Pod-
stawą repertuaru jest folklor rodzimego Podbeskidzia, prezentowany często w opra-
cowaniu widowiskowym. Ponadto repertuar obejmuje suity tańców polskich (suita 
rzeszowska, tańce górali żywieckich, kujawiak z oberkiem, polonez), tańce czeskie, 
ukraińskie, słowackie (suita wschodniosłowacka i myjawska) oraz tańce węgierskie. 
Zespół „Bystrzyca” zdobył popularność występując na imprezach w gminie i całym 
Zaolziu, w Polsce, Francji i Niemczech. Od 2008 roku jest współorganizatorem Mię-
dzynarodowego Świętojańskiego Festiwalu Folklorystycznego w Bystrzycy. Obecnie 
zespół liczy 25 tancerzy. Swoim gorącym góralskim temperamentem potrafili rozru-
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szać zazwyczaj spokojną publiczność Laudańską, sala wypełniona po brzegi biła bra-
wa na stojąco wielokrotnie wyzywając czeski zespół na bis. „Issa”, jako jedyny polski 
zespół na Żmudzi, zaprezentowała polskie piosenki regionu, przejęte od swoich babć. 
W imprezie uczestniczyli okoliczni mieszkańcy, Polacy ziemi kiejdańskiej, rodaków 
Szawli reprezentowali Anna i Wiktor Zarzeccy. O pomyślność imprezy w Krokach 
zadbał dyrektor Centrum Kultury, kierownik kapeli, Robertas Dubinka przy pomo-
cy wspaniałych córek i żony Daivy, która jest prezesem społeczności w Krokach. Po 
koncercie odbyło się spotkanie integracyjne w ciepłej rodzinnej atmosferze. W spo-
tkaniu udział wzięły dodatkowo trzy kapele z Krok, Mejroniszek i Ażycian oraz ze-
spół folklorystyczny „Žiedupė” (kier. Juratė Gudliauskienė). Dzięki czterem kapelom, 
grającym ulubione przeboje, wesoło bawiono się do północy.

W Poniewieżu 10.11.2012
10 listopada obchody Święta Niepodległości RP, po raz drugi, odbyły się w Ponie-

wieżu. Impreza miała miejsce w Szkole Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszą-
cych, dzięki współpracy z wieloletnią prezes klubu „Aktywne kobiety”, dyrektorką 
szkoły Danutė Kriščiūnienė i Valė Bilienė, która część życia spędziła w Akademii dat-
nowskiej. W  imprezie udział 
wzięli przedstawiciele róż-
nych narodowości: Polacy, 
Litwini i  Żydzi. Przybyli go-
ście z Janowa i Wilna, prezes 
Koła ZPL w Poniewieżu Re-
gina Czyrycka z  rodakami. 
Bronisław Piotrowski z  sio-
strą i  przyjaciółmi dotarł 
na imprezę do Poniewieża 
aż z  Birż. W  Poniewieżu 
wystąpili: Zespół Folklory-
styczny „Bystrzyca” (kier. Ewa i Michał Nemec), kapela „Nowina” z Jankiem Ku-
beczką, kiejdańska „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), grupa tańców teraźniejszych 
„Kosmėja” (kier. Regina Liutkevičienė), zespół wokalny „Tolmėja” (kier. Vaida 
Nevulienė). Z  zapartym tchem goście oglądali wyczyny górali z  Zaolzia, popisy 
młodzieży i dzieci. Na sali panowała bardzo serdeczna i życzliwa atmosfera. Povi-
las Šiauciūnas przedstawił ekspozycję katalogów międzynarodowych wystaw gra-
fiki w Polsce i Czechach, których był uczestnikiem. Ostatni swój exlibris poświęcił 
autorce kilku tomików wierszy Irenie Duchowskiej. Podczas spotkania integra-
cyjnego rozmawiano po polsku, czesku, słowacku, litewsku, rosyjsku i żydowsku. 
Brak znajomości języka nie przeszkadzał w odbiorze pięknych melodii, piosenek 
i tańców, które łączą wszystkie narody, dzięki otwartym sercom i zwykłej ludzkiej 
życzliwości. Udział gości z Czech w obchodach Święta Niepodległości RP zawdzię-
czamy wsparciu Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie i Oddziału ZPL 
rejonu wileńskiego.
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W Wilnie 11.11.2012
11 listopada Dom Kultury Polskiej z Ambasadą RP w Wilnie, z okazji Dnia Nie-

podległości Polski, zaprosili rodaków na Koncert Muzyki Polskiej w  wykonaniu 
Suwalskiej Orkiestry Kameralnej „Camerata dell Arte” (Dyrygent Kazimierz Dą-
browski, Sopran Marlena Borowska).

W Budrach 29.11.2012 
29 listopada, na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Budrach, odbyło się spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej. Impreza 
miała miejsce w sali GOK. Spotkanie zorganizowała dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Aneta Stankiewicz. Wiersze autorki z wielkim wyczuciem nastroju chwili 
prezentował Jerzy Janoszek z Węgorzewa.

W Olsztynie 30.11.2012
30 listopada w  Olsztynie odbyła się prezentacja książki „Wileńskie Korzenie” 

pod redakcją Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka. O wydanie wspomnień 
Wilniuków zadbało Towarzystwo Miłośni-
ków Wilna i Ziemi Wileńskiej przy współ-
pracy z  Wydawnictwem Edytor „Wers”. 
Impreza miała miejsce w  „Hotelu Wileń-
skim”. W programie imprezy były spotka-
nie z wydawcą, okolicznościowe wystąpie-
nia, wręczenie książek autorom rozdziałów 
i  bohaterom książki. Znalazły się w  niej 
również wspomnienia urodzonej w Wilnie 

Ireny Duchowskiej „Pozostałam na Litwie”. Patriotyczne wiersze autorki zaprezen-
towała dr hab. Danuta Bobrzecka.

W Ciechanowcu i Warszawie 12.2012
Na początku grudnia, na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych i Zawodowych w Ciechanowcu Eugeniusza Święckiego, grupa z Kiejdan gości-
ła w Ciechanowcu. W składzie delegacji byli dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych Vida 
Burbulienė i Irina Dima, zastępca dyrektora Szkoły Zawodowej w Kiejdanach Ste-
ponas Navajauskas z młodzieżą, przedstawicielki Stowarzyszenia Polaków Kiejdan 
Alina i Irena Duchowskie. Grupa z Kiejdan miała spotkanie z dyrektorem ZSOiZ 
i uczniami, zwiedziła Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Warszawę i Białowieżę.

W Węgorzewie 15-16.12.2012
W dniach 15-16 grudnia, na zaproszenie prezes Koła Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” Elżbiety Buczek, grupa Laudańczyków w składzie: Waleria Wansewicz, Kri-
stina Kobilinskienė, Danutė Kriščiūnienė, Janina Mieliauskienė, Povilas Šaučiūnas, 
Giedrius Makarevičius, Audronė Kriščiūnaitė, Matas Martišius, Irena Duchowska 
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gościła w  Wegorzewie. Od rana 
rodacy z  Litwy, Rosji, Białorusi 
i Polski uczestniczyli w konferen-
cji „Tradycje a współczesność”. Po 
uroczystej Mszy Św. w kościele św. 
Apostołów Piotra i  Pawła goście 
udali się na tradycyjną Wieczerzę 
Wigilijną, podczas której dzielo-
no się opłatkiem, wzajemnie sobie 
składając życzenia. Przy stole dłu-
go biesiadowano, słuchano pięk-
nych kolęd w wykonaniu chóru „Ojczyzna” (kier. Ryszard Zabłotny). 

Spotkanie Opłatkowe 28.12.2012
28 grudnia roku Polacy w Kiejdanach zorganizowali kolejne Spotkanie Opłatko-

we. Na spotkanie przybyli rodacy z Poniewieża, Kiejdan i okolicznych miejscowo-
ści. Delegacja przyjaciół z Poniewieża przybyła z wieloletnią prezes klubu „Aktywne 
kobiety”, dyrektor Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i  Niesłyszących – Danutė 
Kriščiūnienė. Przybyli także: prezes Koła ZPL w Poniewieżu – Regina Czyrycka i sio-
stra ze Zgromadzenia Sióstr Bożych, kierownik Dziennego Centrum Opieki dla dzieci 
w Poniewieżu – Daiva Tumasonytė. Polacy z okolic Kiejdan bardzo się cieszą współ-
pracą nawiązaną z przyjaciółmi w Poniewieżu, wymianą doświadczeń, wspólnymi 
podróżami, imprezami w Poniewieżu i Kiejdanach. W wigilijny nastrój Laudańczy-
ków wprawiły stare polskie kolędy w wykonaniu jedynego polskiego zespołu na Żmu-
dzi – „Issa”, pod opieką Walerii Wansewicz. Po „Modlitwie” w wykonaniu mistrzyni 
talentu litewskiego, znanej 
śpiewaczki z  Poniewieża 
Eleny Grumbinienė – so-
pran, łamano się opłat-
kiem, symbolem jedności 
i  przebaczenia, znaku mi-
łości i przyjaźni, nawzajem 
składając sobie życzenia. 
Wiązankę pięknych życzeń 
świątecznych przygotowali 
gospodarze imprezy, siostra 
Daiva Tumasonytė i Danutė 
Kriščiūnienė. Ze wzrusze-
niem słuchano pięknego śpiewu gości z Poniewieża Eleny Grumbinienė i Viktorii 
Butenienė. Elena oprócz innych utworów pięknie wykonała „Ave Maria” Schuberta. 
Wiktoria wciągnęła do wspólnego śpiewu po polsku całą salę. Na harmonii przy-
grywał jeden z wcześniejszych kierowników muzycznych kiejdańskiej „Issy”, która 
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szykuje się do obchodów Jubileuszu 15-lecia, Leonas Mikolaitis. Swoje wiersze czy-
tał Povilas Šaučiūnas z Poniewieża. Na gości czekał świąteczny stół z tradycyjnymi 
dwunastoma potrawami wigilijnymi. Pysznym czarnym chlebem własnego wypieku 
wszystkich częstowała Janina Mieliauskienė. W przyjemnej atmosferze upłynął czas 
wśród rodaków. Zapoznano się z treścią nadesłanych życzeń świątecznych od przyja-
ciół i wspólnych znajomych. Atmosfera spotkania sprzyjała serdecznym rozmowom 
i chęci pozostania jak najdłużej razem. Laudańczycy są wdzięczni Wydziałowi Kon-
sularnemu Ambasady RP na Litwie za dofinansowanie imprezy.

2013

Zapusty 9.02.2013 
9 lutego w Kiejdanach świętowano Zapusty. Spotkanie odbyło się w klubie Sa-

marytańskim. O tradycjach zapustowych opowiadała Regina Lukminienė. Tłuma-
czyła, że Zapusty trzeba świętować koniecznie, a ci, którzy tego nie robią, w ciągu 
całego roku będą się bronić od nieszczęść. Podczas Zapustów wszyscy bawią się 
i tańczą, bo zawita środa popielcowa, a wraz z nią nastąpi koniec zabaw karnawało-
wych, biesiad, tańców i hulanek. Maski są nieodłącznym elementem zapustowym. 
Na ulice wychodzą płatający różne figle przebierańcy, tańczą, śpiewają, zagląda-
ją do domów domagając się poczęstunku. Kiedyś drzwi każdego domostwa stały 
przed nimi otworem, gdyż wierzono, że wraz z przebierańcami przychodził dosta-
tek i urodzaj. Na Zapusty trzeba dużo jeść, wtedy w ciągu całego roku człowiek bę-
dzie syty i silny. Dania zapustowe mają być tłuste. W rejonie kiejdańskim najpopu-
larniejsze są bliny. Trzeba ich napiec tyle, aby starczyło wszystkim. Lubiana jest też 
słonina, obficie kraszona kapusta, kołduny, cepeliny, pączki. Na zabawę zapustową 
tradycyjnie przybywają Konopiasty i  Słoninowy. Konopiasty symbolizuje okres 
Wielkiego Postu, Słoninowy – czas jedzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy staczają ze 
sobą walkę, a wygrywa zawsze Konopiasty, gdyż następuje Post i do Wielkanocy 
zaleca się nie jeść mięsa. Zgodnie z  prastarym obyczajem palona jest Marzanna 
– kukła zrobiona ze słomy i gałganów, która symbolizuje zimę, choroby, wszelkie 
zło. Ten obrzęd wypędza zimę i przywołuje wiosnę. Przed zebraną publicznością 
wystąpiły dwa zespoły: „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) i  „Jorija” (kier. Regina 
Lukminienė). Przebierańcy w postaci cyganów, biedaków, panów wciągnęli do we-
sołej zabawy również osoby starsze. Po spaleniu Marzanny spotkano się przy zapu-
stowym stole. Organizatorzy i uczestnicy zadbali o suty poczęstunek. Częstowano 
się smakowitymi blinami różnych gatunków i innymi przysmakami zapustowymi. 
O to, by nikt nie został głodny, szczególnie dbały Nijolė Subačienė i Irena Šikšnienė.

W Kiejdanach 22.03.2013
22 marca zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) z innymi zespołami kiejdań-

skimi uczestniczył w święcie śpiewaków „Kiejdany 2013” zorganizowanym przez 
Centrum Wielokulturowe w Kiejdanach z dyrektor Audronė Pečiūlytė na czele.
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Jubileusz 15-lecia zespołu „Issa” 6.04.2013
6 kwietnia w Centrum Wielokulturowym w Kiejdanach odbyły się uroczyste ob-

chody Jubileuszu 15-lecia Polskiego Zespołu Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa”. Jubileusz 
uświetniło przybycie kierownika zespołu „Pogranicze” z Szypliszk Józefa Murawskiego 
z małżonką, członka Rady Związku Polaków na Litwie, prezes Oddziału ZPL w Kow-
nie Franciszki Abramowicz, wieloletniej kierowniczki zespołu „Kotwica” Aliny Pa-
cowskiej, grupy przyjaciół z Poniewieża z wieloletnią prezes klubu „Aktywne Kobiety”, 
dyrektor Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i  Niesłyszących Danutė Kriščiūnienė, 
dyrektor Centrum Wielokulturowego Audronė Pečiulytė, kapeli „Wesołe Wilno” (kier. 
Edward Szczęsnowicz), zespołów: „Rudomianka” (kier. Wioletta Czereszka) i kowień-
ska „Kotwica” (kier. Marian Zinkiewicz). Serdeczne życzenia dla „Issy” przekazał eu-
roparlamentarzysta, przewodniczący AWPL, prezes Oddziału ZPL rej. Wileńskiego 
Waldemar Tomaszewski, wiceminister Kultury RL Edward Trusewicz, rodacy z Wę-
gorzewa z prezes Koła „Wspól-
nota Polska” Elżbietą Buczek 
i  kierownikiem chóru „Ojczy-
zna” Ryszardem Zabłotnym, 
prezes Świętokrzyskiego Towa-
rzystwa Regionalnego Maciej 
Zarębski z  Zagnańska, rodacy 
z Poniewieża z prezes Koła ZPL 
Reginą Czyrycką i  inni. W ży-
czeniach składanych jubilatom 
dźwięczały słowa wdzięczności 
za trud, ciągłość i kontynuację polskich tradycji na Laudzie i Żmudzi. Życzono wie-
le entuzjazmu, dalszego rozwoju i sukcesów twórczych. Z dumą za rodaków kiejdań-
skich podkreślano i cieszono się, że zespół promuje kulturę polską nie tylko na Lau-
dzie, Żmudzi i Litwie, ale i w Macierzy. Goście gratulowali samozaparcia i siły trwania 
w polskości. Szczerze podziwiano zespół działający w szczególnie trudnych warunkach, 
z jego ofiarnie oddaną kierowniczką Walerią Wansewicz, która już kilka lat poświęca 
sprawom zespołu każdą wolną chwilę, jest jego sercem i duszą. Zespół „Issa” założony 
został w 1998 r. Troska o zespół spoczywa na barkach Stowarzyszenia Polaków Kiej-
dan. Jest to jedyny polski zespół na Żmudzi. Pierwszym kierownikiem muzycznym ze-
społu była nauczycielka muzyki w Akademskiej Szkole Średniej Violeta Glembockaitė, 
później znany kompozytor Vaclovas Šablevičius, Albinas Galinaitis, Zenonas Bernadi-
šius, Aušra Kazlauskienė, Leonas Mikalauskas i inni. Ostatnio zespołem opiekuje się 
Waleria Wansewicz. Zespół istnieje wyłącznie dzięki zaangażowaniu i ofiarności jego 
członkiń, nikt nie finansuje pracy kierownika zespołu, stale brakowało pomieszczenia 
na próby. Działający od 15 lat zespół zgromadził już spore doświadczenie artystyczne, 
mimo stałej i nieuniknionej rotacji członkiń. „Issa” ma już spory dorobek. Zespół brał 
udział w IX Festynie Kultury Polskiej „Dźwięcz polska pieśni!” w rej. Trockim (1999),  
VII, VIII, IX i XI Festiwalach Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii” w Wilnie 
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(2000-2004), XIV i XV Festiwalach Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty Polskie” 
w Niemenczynie (2002, 2003), XXIV i XXVI Jarmarkach Folkloru w Węgorzewie (2001, 
2003), IV Międzynarodowych i Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych 
w Staszowie (2004), Kielcach, Rytwianach, w Podkowie Leśnej pod Warszawą, Święcie 
Chleba w Ciechanowcu (2004, 2008), w trzech Festynach Kultury Polskiej w Wisagini 
(2003, 2004, 2006), I Mazowieckim Festiwalu Chórów Kresowych w Warszawie (2005), 
Festynie Kultury Polskiej w Jeziorosach (2005), II Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcini-
cy (2005), Święcie „Moda, poezja i teatr” w Dolinie Słowików w starostwie Mażańskim 
koło Taurogów (2006), w  Festynie Kultury Polskiej w  Turmontach (2007), podczas 
Nocy Świętojańskich w Siemiatyczach (2005, 2007), w spotkaniu UTW w Olsztynie 
(2008), w dziesięciu Festynach Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach (2003-2012), 
w Kownie (2009, 2012), Wędziagole (2010, 2011, 2012), Druskiennikach (2006, 2011), 
Poniewieżu (2012), w Festynie Zespołów Folklorystycznych „Spotkania Pogranicza” 
w  Becejłach (2012). „Issa” ma bogaty repertuar na każdą okazję. Zespół aktywnie 
uczestniczy nie tylko w działalności polskiej społeczności, ale i w życiu kulturalnym 
swego rejonu. Jubileuszowy koncert składał się z kilku części. Sala oklaskiwała piękne 
występy „Rudomianki” z kapelą „Wesołe Wilno” oraz kowieńskiej „Kotwicy”. Szczegól-
nie rzęsiste brawa zebrali soliści Jarosław i Rita Królikowscy z Rudomina oraz Ludmiła 
Jankowska z Kowna. Imprezę filmowała telewizja kiejdańska. Występ „Issy” pomogli 
przygotować wcześniejsi kierownicy muzyczni Aušra Kazlauskienė i Leonas Mikalau-
skas. Zespół „Issa” wystąpił w składzie: Janina Židelienė, Narciza Čičkauskaitė, Kristina 
Kobilinskienė, Elena Šipelienė, Vanda Čekauskienė, Elena Kimantienė, Irena Šikšnienė, 
Marija Adomaitienė, Teresė Jaškūnienė, Janina Vintienė, Kazimiera Steponavičienė, 
Jonė Šturmienė, Irena Duchowska, Regina Gutauskienė, Elena Kamarauskienė, Nijolė 
Subačienė, Ona Didžiulienė, Roberta Vansevičiūtė. Do wykonania piosenek o Laudzie 
i  Kiejdanach dołączyły również weteranki zespołu. Juniorka Roberta Vansevičiūtė, 
wcześniejsza solistka zespołu „Issa”, porwała do tańca na sali, z całego serca śpiewając 
„Walc Wileński”. Polacy z Kiejdan są wdzięczni Przyjaciołom za aktywny udział w im-
prezie, za okazane ciepło, troskę i życzliwość. To źródło siły do przetrwania.

W Krośnie 8-14.04.2013 
W  dniach 8-14 kwietnia 16 osób z  Litwy i  Polski wzięło udział w  projekcie 

wymiany polsko-litewskiej „Śladami Adama Mickiewicza”, który w  ramach pro-
gramu „Młodzież w działaniu” realizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
w Krośnie. Młodzież ze strony polskiej to uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy 
w Krośnie, a młodzież z Litwy – członkowie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Ce-
lem projektu było poznanie historii, kultury i tradycji polskich i litewskich, pogłę-
bienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą polską i litewską, promowanie 
obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży, poszanowanie drugiego człowieka, 
rozwijanie poczucia solidarności wśród ludzi pochodzących z  odmiennych kul-
turowo i  językowo regionów. Projekt zachęcał młodzież do budowania klimatu 
zaufania, bezpieczeństwa i chęci współpracy w grupie, do nawiązania osobistych 
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kontaktów, które w przyszłości będą kontynuowane. Przez 7 dni poprzez wspólną 
pracę młodzież rozwinęła poczucie tolerancji, niedyskryminacji oraz wzajemnego 
zrozumienia, przezwyciężyła bariery językowe i kulturowe, zbliżyła się do siebie 
i nawiązała przyjaźń. Podczas „Wieczoru kultury litewskiej” młodzież zaprezento-
wała typowe dla swego kraju obyczaje i tradycje, pieśni, potrawy, wydarzenia hi-
storyczne i kulturalne. Uczestnicy przygotowali słowniczek polsko-litewski, który 
zawierał zwroty grzecznościowe w  obu językach, wzięli udział w  grze terenowej 
po Krośnie, podczas wycieczki do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie poznali 
historię przemysłu hutniczego oraz zwiedzili ciekawe zakątki Podkarpacia – Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbr-
ce, Kopiec Adama Mickiewicza oraz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 
jezioro Solińskie. Podczas wspólnych warsztatów uczestnicy zapoznali się z twór-
czością Adama Mickiewicza, który łączy ze sobą Polskę i Litwę oraz przygotowali 
przedstawienie teatralne „Dziady” cz. II jako „Rock Opera”, przedstawiając utwór 
A. Mickiewicza w ciekawy i niekonwencjonalny sposób, opierając się głównie na 
ruchu i tańcu, a nie słowie. Przedstawienie obejrzała społeczność lokalna, przed-
stawiciele Urzędu Miasta oraz Stowarzyszenie Polska Wschód.

Majowe świętowanie w Poniewieżu, Krokach i Kownie 4-5.05.2013 
Polacy laudańscy uroczyście świętowali trzy święta: Konstytucji 3-go Maja, Świa-

towego Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Matki. Imprezy odbyły się w Po-
niewieżu, w Krokach rejonu kiejdańskiego i Kownie. Świąteczne obchody uświetniło 
przybycie zespołu „Alebabki” z GOK w Budrach. „Alebabki” niedawno obchodziły 
swoje 10-lecie. Zespół gościł na Litwie dzięki współpracy Stowarzyszenia Polaków 
Kiejdan z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Budrach z dyrektor Anetą Stankiewicz. 
4 maja w Poniewieżu impreza tradycyjnie miała miejsce w sali Szkoły Podstawowej 
Słabosłyszących i Niesłyszących dzięki współpracy z dyrektor Danutė Kriščiūnienė, 
która jest również prezydentem klubu „Aktywne Kobiety”. Polacy Poniewieża przy-
byli z prezes Koła ZPL Reginą Czyrycką na czele. Koncert rozpoczęła emerytowa-
na solistka operowa, sopran Elena Grumbinienė. Po przemowach wystąpił zespół 
„Alebabki” w składzie: Elżbieta Rapita, Rozalia Myka, Małgorzata Bohun, Jolanta 
Mruk. Urocze panie pięknym śpiewem czarowały publiczność. Po występie gości 
z Polski sala oklaskiwała grupę taneczną poniewieskiego Studium Tańca „Selevy” 
pod kierownictwem Reginy Liutkevičienė. W repertuarze „Selevy” były urocze tań-
ce: „Wirus”, „Tuk, tuk, serduszko”, „Cudzy ruch”, „Symfonia meduz”, „Cukiereczek”, 
„Ring” i inne. Na zakończenie koncertu wystąpiła kiejdańska „Issa”, która w kwiet-
niu świętowała Jubileusz 15-lecia, z oddaną kierowniczką Walerią Wansewicz. Po 
koncercie „Alebabki” miały okazję przejść na drugą stronę Niewiaży przez małpi 
most w Surwiliszkach, zwiedzić pałac Komorowskich – Syruciów, dąb Daukszy, Mi-
naret z kiejdańską starówką, obejrzeć pałac datnowski, odwiedzić miejsce pochów-
ku Piotra Piłsudskiego (dziadka Marszałka Józefa Piłsudskiego) w Krokach. Wie-
czorem dalsze świętowanie przeniosło się do Centrum Kultury w Krokach. Koncert 



170

odbył się dzięki przyjaznej współpracy z dyrektorem krokskiego CK Robertasem 
Dubinką. Splendoru świętu dodało przybycie kierownika Działu Kultury i Sportu 
Samorządu Kiejdańskiego Kęstutisa Stadalnykasa. W Krokach koncert składał się 
z  dwóch części. W  pierwszej części młodzież z  Krok przedstawiła wiązankę mu-
zyczną z tańcami połączoną scenkami teatralnymi. Sala oklaskiwała tańce „Ranek 
w mieście” i „Dziadkowie” w wykonaniu zespołu „Step by Step” (kier. J. Ščiukas); 
tańce „Twist”, „Piraci” i  „Staromiejska Polka” zespołu tanecznego „Just Go” (kier. 
J. Sakalauskienė); piosenki „Przyszedł dziadek”, „Oj ty, dębie” w wykonaniu dyplo-
mantów konkursu „Tramtatulis 2013” Dariusa Cicilonisa i Dominika Dubinki (kier. 
Aušra Giedrienė); występy zespołów folklorystycznych „Smilgelė” i „Žiedupė” (kier. 
J. Gudliauskienė); występy zespołu wokalno-instrumentalnego „Groovy boys” (kier. 
V. Valantiejus). W drugiej części koncertu wystąpiły „Alebabki” i kiejdańska „Issa”. 
W niedzielę, 5 maja podczas Mszy Świętej „Alebabki” sławiły Boga w kościele kar-
melickim św. Krzyża w Kownie. We Mszy Św. uczestniczyli Polacy z Kowna i okolic 
Kiejdan. Po koncercie zespołów „Alebabki”, kowieńskiej „Kotwicy” i  kiejdańskiej 
„Issy” w Centrum Wielokulturowym, na zaproszenie prezes Kowieńskiego Oddzia-
łu ZPL Franciszki Abramowicz, rodacy spotkali się w siedzibie ZPL w Kownie.

W Brukseli 6-9.05.2013
W dniach 6-9 maja, na zaproszenie Europosła Waldemara Tomaszewskiego, gru-

pa aktywnych społecznie rodaków gościła w Parlamencie Europejskim w Brukseli, 
wśród innych, zaproszone zostały również Laudanki Danuta Kriščiūnienė i  Ali-
na Duchowska. Grupa spotkała się z Waldemarem Tomaszewskim, miała wizytę 
w gmachu Parlamentu Unii Europejskiej i wycieczkę po mieście.

W Lelisie i Przasnyszu 9-10.05.2013 
9 maja, na zaproszenie dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w  Lelisie 
Anny Ogniewskiej, w  bibliotece GOK 
odbyło się spotkanie z Ireną Duchow-
ską. 10 maja, na zaproszenie Muzeum 
Historycznego w  Przasnyszu, Mu-
zeum Kultury Kurpiowskiej w Ostro-
łęce i  Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Przasnyskiej, w  ramach IX Między-
narodowych Dni ks. Macieja Kazimie-

rza Sarbiewskiego, spotkanie z Ireną Duchowską odbyło się w Ratuszu Staromiej-
skim w Przasnyszu.

W Podbrzeżu 19.05.2013
19 maja grupa rodaków z Kiejdan i okolic wzięła udział w uroczystościach po-

święconych 150-leciu Powstania Styczniowego w Podbrzeżu. Wydarzenie rozpo-
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częto w  kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, w  którym odprawiono 
Mszę Św. za wszystkich bojowników o wolność Litwy. Podczas nabożeństwa śpie-
wał chór Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. Jonasa Žemaitisa „Kariūnas”. 
Po Mszy Św. uczestnicy obserwowali główne wydarzenie - wznowienie epizodu 
powstania 1863 roku, ogłoszenie manifestu księdza Antoniego Mackiewicza, bło-
gosławieństwa i buntu rebeliantów oraz rekonstrukcji konfliktu zbrojnego. Zapre-
zentowano walkę zbuntowanych chłopów i żołnierzy armii carskiej, którzy stłumili 
powstanie. Walczący byli ubrani w zrekonstruowane stroje i uzbrojeni w robocze 
egzemplarze broni z  tamtego okresu. W krętej dolinie potoku założono ufortyfi-
kowany obóz buntowników. Przedstawiciele Muzeum Wojskowego im. Witolda 
Wielkiego komentowali cały fragment inscenizacji powstania. Z okazji uroczysto-
ści odsłonięto kamień pamiątkowy z herbem powstania poświęcony 150-ej rocz-
nicy powstania 1863 roku. Odbyły się występy Orkiestry Litewskich Sił Zbrojnych 
i  Straży Honorowej. Żołnierze Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Króla Men-
doga, stacjonującego w  Poniewieżu, zorganizowali wystawę sprzętu wojskowego 
i uzbrojenia.

W Wilnie
26-30.05.2013
W dniach 26-30 maja odbył się XX Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad 

Wilią”. Twórcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Maj nad Wilią i Wi-
słą” jest niezmiennie Romuald Mieczkowski. Spotkania poetów trwały do czwart-
ku, w programie były wędrówki po Wileńszczyźnie, Majówka Poetycka w Borej-
kowszczyźnie, spotkania w Związku Pisarzy Litwy, Środa Literacka w Celi Konrada, 
Turniej Jednego Wiersza Młodych o  Nagrody Czeladnika Poezji. W  imprezach 
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uczestniczyli Józef Pless, Józef Januszkiewicz, Birutė Januškaitė, Teresa Banasiak, 
Barbara Gruszka-Zych, Bożena Intrator, Ewa Krasnodębska, Paweł Kuszczyński, 
Kalina Izabela Zioła, Urszula Zubyra, Irena Baluś, Danuta Bartosz, Urszula Tom, 
Paweł Bieliński, Leokadia Kamaiszko, Józef Szostakowski, Jan Kozicz, Aleksander 
Lewicki, Aleksander Śnieżko, Alina Lassota, Jan Pakalnis, Teresa Markiewicz, Irena 
Duchowska, Elżbieta Czerniawska, Dariusz Kaplewski i wielu innych.

31.05.2013
31 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się otwarcie wystawy ma-

larzy z Gdańska. Podczas pobytu w Gdyni i Gdańsku udało się odnaleźć rodzinę 
Naumowiczów wywodzącą się ze Słomianki. Mąż Oli Naumowicz-Kucharskiej To-

masz jest malarzem, stąd pomysł na wystawę prac w Wilnie. Przy okazji odbył się 
kolejny zjazd rodziny Naumowiczów oraz ich krewnych Zienkiewiczów, Boraw-
skich, Duchowskich. 

Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi 8-9.06.2013
XI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 8-9.06.2013
8-9 czerwca na Laudzie odbyły się Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi – 

XI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Większość uczestników w piątek zwiedzała 
Wilno lub Kowno, by już od rana w sobotę uczestniczyć w imprezach w Kiejda-

nach. Chociaż w  piątek pod Wilnem 
aura nie za bardzo sprzyjała i  padał 
deszcz, po wycieczce po Wilnie, Or-
kiestra Dęta i Zespół Mażoretek „Ara-
beska” z  Szumowa wystąpili w  Gim-
nazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego 
w  Niemieżu, zwiedzili turecki Meczet 
i  nowo powstały kościół. W  sobotę 
od rana na placu przed samorządem 
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Kiejdan grały orkiestry dęte 
i  tańczyły zespoły mażoretek, 
skąd zespoły przy dźwiękach 
orkiestr dętych, barwnym 
korowodem, z  biało-czerwo-
nymi flagami, sztandarami 
trzech państw, reklamą swoich 
miast, godłami zespołów, ser-
decznie witane przez miesz-
kańców spokojnego miasta, 
wyruszyły przez kiejdańską 
starówkę na Stary Rynek, by tam przedłużyć pokazy orkiestr i mażoretek. Wspaniale 
brzmiały utwory wykonywane przez połączone orkiestry. W południe goście prze-
szli do Centrum Wielokulturowego na otwarcie wystawy fotografii „Cześć Polsko!” 

Instytutu Polskiego w  Wilnie. Wystawę 
otwierała dyrektor Instytutu Małgorzata 
Kasner. Splendoru tradycyjnemu świętu 
Laudańczyków dodało przybycie wie-
lu zaszczytnych gości, a byli to: poseł na 
Sejm RL, prezes ZPL Michał Mackiewicz, 
burmistrz Ciechanowca Mirosław Recz-
ko, wicemer Samorządu Rejonu Kiejdań-
skiego Nijolė Naujokienė, wicedyrektor 

administracji Arūnas Kacevičius, dziekan ciechanowiecki, ks. kan. Tadeusz Kryń-
ski, kapelan Wrocławskiej Fundacji „Polskie Gniazdo” ks. kan. Stanisław Draguła 
z Wrocławia, ks. Janusz Szymański z Ciechanowca, sekretarz Gminy Szumowo Ro-
bert Rosiak, sekretarz UM w Ciechanowcu Agnieszka Uszyńska, Inspektor Oświaty 
UM w Ciechanowcu Barbara Czarnecka, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna 
i  Ziemi Wileńskiej z  Olsztyna dr. Zygfryd Gładkowski, znany kompozytor prof. 
Vilnis Salaks z Rygi na Łotwie, wieloletnia prezes Związku Polaków na Łotwie Wan-
da Krukowska, dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu Mirosława 
Chojnowska, dyrektor GOK w Szumowie Mirosława Gwardiak, dyrektor GOK w Le-
lisie Anna Ogniewska, 
dyrektor Państwowej 
Szkoły Muzycznej 
w  Zambrowie Krzysz-
tof Witkowski, pre-
zes Koła Łowieckiego 
„Kaczor” w  Dobrym 
Mieście Marian Pie-
czuro, członek Rady 
ZPL, prezes Oddziału 
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ZPL w  Kownie Franciszka 
Abramowicz, prezes Od-
działu ZPL w  Wędziagole 
Ryszard Jankowski, prezes 
Koła ZPL w  Poniewieżu 
Regina Czyrycka, prezes 
klubu „Aktywne Kobie-
ty” w  Poniewieżu Danutė 
Kriščiūnienė z  delegacją 
i  wielu innych zaszczyt-
nych gości. W Dniach Kul-

tury Polskiej uczestniczyło 19 zespołów z  Polski, Łotwy i  Litwy: Orkiestra Dęta 
i Zespół Mażoretek „Arabeska” (kapelmistrz Krzysztof Witkowski, Szumowo); Or-
kiestra Dęta OSP i Mażoretki (kapelmistrz Konrad Józef Grygowski, Dzietrzkowi-
ce); Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP i Mażoretki (kapelmistrz Andrzej Kalinow-
ski, Pułtusk); Młodzieżowa Orkiestra Dęta (kapelmistrz Józef Żukowski, Sejny), 
Miejska Orkiestra Dęta (ka-
pelmistrz Weronika Kor-
dowska, Olecko); Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta COKiS 
(Ciechanowiec); Orkiestra 
kurpiowska (kier. Anna 
Ogniewska, Lelis); ZPiT 
„Połoniny” (Alina Rusin-
-Kościółek, Marcin Zych, 
Rzeszów); Chór „Pasjona-
ta” (Natalia Kaczmarczik, 
Olsztyn); Chór „Concordia” 
(Andrzej Ilkiewicz, Joachim Zawacki, Dobre Miasto); Zespół Ludowy „Gozdawa” 
(kier. Wanda Kulbacka, Raczki); „Męski Zespół Wokalny DK VEF” (kier. Vilnis Sa-
laks, Ryga, Łotwa); „Jutrzenka” (kier. Irena Iwanowa i Natalia Driagunowa, Rezek-

ne, Łotwa); „Jutrzenka” (kier. 
Leonarda Klukowska, Nie-
menczyn); „Kotwica” (kier. 
Marian Zinkiewicz, Kowno); 
„Issa” (kier. Waleria Wanse-
wicz, Kiejdany). Po obiedzie 
uczestnicy udali się do po-
bliskich Krok, zamieniając je 
w  wesołe miasteczko, piękne 
melodie i  dźwięki orkiestr 
były słychać wszędzie. Kroki 
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znane są rodakom z tego, że 
jest tam pochowany dziad 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go Piotr Piłsudski, co praw-
da szczątki krzyża z  1852 
roku w  podmurówki pleba-
nii zadecydował wmurować 
ówczesny proboszcz parafii 
ks. V. J. Brusokas, w tym roku 
świętujący Jubileusz 50-lecia 
kapłaństwa w  Domu Opie-

ki w Mariampolu. Dziś na miejscu pochówku Piotra Piłsudskiego i  jego rodzeń-
stwa stoi drewniany pomnik poświęcony Mikołajowi Daukszy, księdzu, humani-
ście, pisarzowi okresu Renesansu. M. Dauksza ur. ok. 1530 w Babianach (obecnie 
dzielnica Kiejdan, rośnie tam dąb Dauk-
szy), w latach 1570-1572 był proboszczem 
w Krokach, zm. w roku 1613. Po korowo-
dzie i  występach orkiestr z  mażoretkami 
na Placu Wolności w  Krokach, koncert 
odbył się w sali Centrum Kultury. Ze sceny 
gości witała organizatorka polskich imprez 
na Laudzie i  Żmudzi Irena Duchowska 
oraz dyrektor CK Robertas Dubinka. Po 
koncercie miał miejsce wieczorek inte-
gracyjny, podczas którego najdłużej przygrywała orkiestra z Sejn pod batutą Jó-
zefa Żukowskiego. Zespoły z Sejn i Rezekne nocowały w Gimnazjum w Krokach, 
gdzie jeszcze przed północą zdążyli wypróbować swą sprawność, po całodziennych 
imprezach, w  tenisie stołowym z  Laudańczykami. W  niedzielę po śniadaniu ze-
społy śpieszyły do Podbrzeża nad rzeczką Laudą, kolebki powstania 1863 roku, by 
zwiedzić tak ważne dla każdego Laudańczyka miejsce, związane też z powszech-
nie lubianym i  szanowanym o. Stanisławem. Grupy ciepło witała, całym sercem 
oddana opiekunka Pod-
brzeża, wieloletnia dyrek-
tor Muzeum, organiścina, 
Regina Galvanauskienė. 
Uroczystą Mszę Świętą 
w  kościele Nawiedzenia 
NMP odprawił ks. kan. 
Stanisław Draguła z Wro-
cławia, o oprawę Mszy Św. 
zadbali kapelmistrze z Or-
kiestrami Dętymi i Chóry 



176

z Olsztyna i Dobrego Miasta. Po Mszy Św. zespoły spotkały się w parku kiejdań-
skim, w miejscu, gdzie przed zburzeniem przez Niemców, do 1944 roku znajdował 
się pałac wybudowany za czasów Mariana Czapskiego (potomka Weroniki z Ra-
dziwiłłów) w XIX w., który po 1863 roku otrzymał hrabia Edward Totleben. Im-
prezę zakończono koncertem w parku, prowadzonym przez Wincuka (Dominika 
Kuziniewicza) z Wilna. Sponsorzy: Wydział Konsularny Ambasady RP na Litwie, 
Ministerstwo Kultury RL, Samorząd Rejonu Wileńskiego, ZG ZPL, Oddział ZPL 
rej. Wileńskiego, Rolandas Vilkelis z Kiejdan.

W Opolu Lubelskim 14-16.06.2013
16 czerwca zespół „Issa” wy-

stąpił w kościele Wniebowzię-
cia NMP w  Opolu Lubelskim 
podczas Święta Produktu Lo-
kalnego. Laudańczycy gościli 
w Opolu Lubelskim na zapro-
szenie prezesa Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Marka Plisa. 
Opolanie życzliwie gościli ro-
daków z  Laudy w  swoich do-
mach. Zorganizowali zwiedza-
nie miasta i rejs statkiem.

Zabawa Świętojańska 23.06.2013 
23 czerwca na Laudzie po raz kolejny odbyła się tradycyjna zabawa Święto-

jańska. Miejscowi Polacy, jak zwykle, Święto rozpoczęli Mszą Św. w kościele św. 
Józefa w Kiejdanach. Ponieważ nie ma możliwości zebrać wszystkich Rodaków, 
zbyt rozproszonych po całej Laudzie, w jedno miejsce, kolejny raz postanowiono 
występy polskich zespołów zorganizować w różnych miejscowościach. W letnich 
imprezach plenerowych nie ma obserwatorów, zebrani, porwani wesołą muzyką, 
od pierwszej chwili stają się aktywnymi uczestnikami. Po raz pierwszy na Laudę 
zawitał zespół ludowy „Kalina” z Puszna Godowskiego, znajdującego się nieopo-
dal Opola Lubelskiego. Zespół przybył z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku z Opola Lubelskiego pod przewodnictwem prezesa Marka Plisa. Ludo-
wy zespół „Kalina” w ubiegłym roku obchodził Jubileusz 85-lecia. Podczas swojej 
działalności odtwarzał widowiska teatralne i  obrzędowe. Obecnie repertuar ze-
społu stanowią pieśni i przyśpiewki ludowe towarzyszące obrzędom i zwyczajom 
wsi polskich. Zespół wielokrotnie brał udział w przeglądach i festiwalach o zasięgu 
ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. 
Po Mszy Św. w Kiejdanach zespół z Puszna Godowskiego wystąpił przy kościele 
św. Józefa zbierając głośne owacje. Po zwiedzaniu Kiejdan rodacy z Polski i Kiej-
dan pojechali do parku dendrologicznego w Skinderyszkach, w pobliżu gniazda 
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Piłsudskich, obok Pojeśla. Po drodze zapoznali się z  historią Datnowa, Akade-
mii, Krok i Pojeśla. W parku wystąpił również zespół „Issa” pod kierownictwem 
Walerii Wansewicz. Organizatorki imprezy zadbały o zebranie kwiatów, gałązek 
dębowych, splotły wianki. Wieńcami z dębowych liści dekorowano Janów i Janiny, 
a wianki z kwiecia otrzymały panienki i samotne panie. Puszczano wianki rzeką 
Szuszwa, zbierano zioła, podziwiano uporządkowany park Kęstutisa Kaltenisa, 
bogatą roślinność, ciekawe rzeźby i ogromne kamienie. Na zakończenie imprezy 
w Skinderyszkach odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego tańczono, 
częstowano się miejscowymi przysmakami oraz domowym kwasem wiejskich go-
spodyń. Najszybciej się rozeszły małosolne ogórki, wszystkim szczególnie sma-
kował biały ser, będący obowiązkowym atrybutem Święta Janów. Cykl imprez 
świętojańskich zakończono występami obu zespołów w  Kieboniach w  pięknie 
położonym gospodarstwie agroturystycznym Jonasa Visčiusa pod Kiejdanami. 
Występy zespołów wielokrotnie były nagradzane rzęsistymi brawami. Skoczne 
melodie kapeli zachęcały do tańca. Po koncercie gratulowano gospodarzowi, ude-
korowano dębowymi wieńcami trzy Janiny z  Polski i  dwie Janiny z  „Issy”, szu-
kano kwiatu paproci, biegano kołyszącym się „małpim” mosteczkiem, gospody-
nie częstowały gości własnymi wyrobami mięsnymi, pysznymi ciastami i innymi 
przysmakami, śpiewano i tańczono do późnego wieczora. Wspólna zabawa była 
wspaniałą okazją do integracji przybyłych gości z Laudańczykami. Goście z Pol-
ski, oprócz występów, zwiedzili Kiejdany, Wilno i Troki. Imprezy dofinansowano 
ze środków MSZ przez Fundację „Oświata Polska za Granicą”.

W Olsztynie 30.06 – 5.07.2013
W  dniach 30 czerwca – 5 lipca, na zaproszenie prezesa Zarządu Akademii 

Trzeciego Wieku Czesława Wojniusza, siedmioosobowa grupa seniorek z Laudy – 
członkiń zespołu „Issa” w składzie: Waleria Wansewicz, Janina Židelienė, Kristina 
Kobilinskienė, Janina Vintienė, Elena Kimantienė, Kazimiera Steponavičienė, Van-
da Gudavičienė, Irena Duchowska wzięła udział w VII Spotkaniu Integracyjnym 
UTW w Olsztynie. Uczestnicy mieli ciekawe spotkania, wykłady, koncert. Byli na 
wycieczce w Toruniu i Ciechocinku. Zespół „Issa” wystąpił podczas kolacji integra-
cyjnej. Spotkanie zakończono w restauracji „Leśne wrota”.

III Spływ kajakowy „Poznajmy swój kraj” 20-21.07.2013
W  dniach 20-21 lipca w  okolicach Podbrodzia odbył się III Spływ kajakowy 

„Poznajmy swój kraj”. Uczestnikami spływu byli mieszkańcy z okolic Kiejdan, Po-
niewieża i Wileńszczyzny. 20 kajakami płynęli ludzie różnego wieku, od dzieci po 
emerytów, słuchaczy UTW. Celem projektu było poznawanie kraju ojczystego, po-
głębianie relacji między uczestnikami, aktywny odpoczynek. Kajakami pokonano 
ponad 20 km piękną rzeką Żejmianą. Dobrego nastroju uczestnikom nie psuła na-
wet zmienna aura. Wszyscy byli przygotowani na deszcz, a więc dpowiednio ubra-
nych nie wystraszył chwilowy grad. Trasa, po wielu deszczach, nie była trudna, 



178

czasami spotykane połamane drzewa, leżące w poprzek rzeki, nie były zbyt groźne. 
Spływ był wspaniałą okazją aktywnego odpoczynku nad wodą. Żejmiana jest czy-
stą rzeką o pięknych piaszczystych brzegach i urwiskach, otoczona lasami. Szum 
wody i śpiew ptaków siał w duszy radość i spokój. W lustrzanym odbiciu wody fa-
lował błękit nieba. Chwilami uwagę przykuwały wystraszone dzikie kaczki raptow-
nie zrywające się do lotu. Na postojach organizowano zbiorowe posiłki, zbierano 
czernice, kąpano się. Młodsi uczestnicy zwiedzili okolice, zostali na nocleg, rozbili 
namioty nad jeziorem Laumena, grali w piłkę, biesiadowali przy ognisku. Część 
grupy zwiedziła Inturkę i Janiszki.

Laudańskie obozy 28.07 – 4.08.2013
W dniach 28 lipca – 4 sierpnia w litewskim miasteczku Święta nad Bałtykiem 

miały miejsce dwa obozy: IV obóz „Naucz mnie babciu” i  III Integracyjny obóz 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan. Obozowi-
czami byli Laudańczycy z okolic Kiejdan i Poniewieża, jak też rodacy z Wileńszczy-
zny i Polski. W obu obozach łącznie uczestniczyło 70 osób. Grupa mieszkała w po-
bliżu kościoła. Wspólne posiłki organizowano na plebanii. Zajęcia odbywały się 
w przykościelnej sali. Słuchacze UTW mieli okazję wysłuchać wykładów: terapeuty 
manualnego mgr. fizjoterapii Wojciecha Woźniaka z Polski – „Problemy z kręgo-
słupem i sposoby pomocy”, lekarki Weroniki Duchniewicz z Solecznik – „Profilak-
tyka gruźlicy i jej leczenie”, Pawła Czetyrkowskiego z Wilna – „Pierwsze loty przez 
Atlantyk”, Danutė Kriščiūnienė z Poniewieża – „Wrażenia z podróży po Korei” i Ire-
ny Duchowskiej – „Działalność Stowarzyszenia Polaków Kiejdan” oraz prezentacja 
twórczości poetyckiej autorki. Warsztaty plastyczne prowadziła Oneta Juospaitienė 
z  Poniewieża. By w  pełni wykorzystać pobyt nad morzem zajęcia organizowane 
były przed obiadem i po kolacji. Pogoda dopisywała, deszczowy był tylko wtorek, 
więc tego dnia warsztaty odbywały się również i po obiedzie. Na wykłady UTW 
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chętnie przychodziło i młodsze pokolenie z sąsiadującego obozu. Podczas warsz-
tatów uczono się robić kwiaty z papieru i pocztówki. Tworzenia różnych dekoracji 
i broszek ze skóry uczyła Jadvyga Ambraškienė z Kiejdan. Wielokrotnie słuchano 
pięknego śpiewu powszechnie znanego na Litwie sopranu Eleny Grumbinienė i lu-
bianego duetu z Kiejdan Walerii Wansewicz i Kazimiery Steponavičienė oraz ze-
społu „Issa”. Szczególne brawa zebrał występ Eleny Grumbinienė przy akompania-
mencie organistki Anny Czetyrkowskiej w kościele św. Dziewicy Maryi, Gwiazdy 
Morskiej we wtorek. Ich śpiewu, uczestnicy obu projektów, mieli okazję posłuchać 
również podczas pieczenia kiełbasek w czwartek i pożegnalnego spotkania w so-
botę. Winszowano Jubileuszu 70-lecia Elenie Kimantienė. Do imprez obozowych 
UTW aktywnie włączyły się również dwie grupy studentów z  Wilna. Na obozie 
„Naucz mnie babciu” gościła młodzież z Koła ZPL „Wileńska Młodzież Patriotycz-
na” pod przewodnictwem wileńskiego publicysty, analityka, społecznika Rajmunda 
Klonowskiego. Stałymi obozowiczami byli: Anna Czerniawska, Robert Kontrymo-
wicz, Iwona Dwinel i Inga Ulewicz, na barkach których spoczywała troska o dzie-
ci. Uczestnikami opiekowała się Irena Duchowska. Zajęcia z dziećmi prowadzono 
w obu językach, dzieci z Litwy uczono języka polskiego, dzieci z Polski – języka 
litewskiego. W formie zabaw dzieci uczono podstawowych zwrotów grzecznościo-
wych, nazewnictwa, kolorów, liczenia. Dzieci chętnie rysowały, grały w piłkę, śpie-
wały. Przed każdym posiłkiem wspólnie śpiewano piosenkę „Pobłogosław Panie”. 
W warsztatach uczestniczyły również starsze dzieci i ich rodzice. Podczas spotkań 
integracyjnych uczestnicy obu obozów opowiadali o sobie, swoich rodzinach, wal-
ce o polskość i przetrwaniu. Część obozowiczów zwiedziła Połągę, Kłajpedę i Kre-
tyngę. Starsi codziennie dodatkowo odbywali wczesne spacery nad morzem, za-
żywali kąpieli, uczestniczyli we Mszy Św. Dla wszystkich były to radosne wakacje 
nad Bałtykiem. Uczestnicy i organizatorzy są wdzięczni za dofinansowanie obozów 
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Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP na Litwie i Fundacji „Oświata Polska za 
Granicą”, która dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP realizowała 
program „Most Solidarności”.

W Kłajpedzie 1-2.08.2013
W dniach 1-2 sierpnia Irena Duchowska uczestniczyła w spotkaniu Rady Związ-

ku Polaków na Litwie w  Kłajpedzie. Członków Rady i  gości ze Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” podejmował Kłajpedzki Oddział ZPL z prezes, wykładowczy-
nią literatury rosyjskiej Ireną Songin, pochodzącą z  Ejszyszek. Posiedzenie roz-
poczęto w  Domu Wspólnot Mniejszości Narodowych, znajdującym się w  Parku 
Rzeźby Współczesnej na terenie byłego niemieckiego cmentarza. Omówiono pro-
blemy rodaków na Litwie. Zebrani zwiedzali portowe miasto, uczestniczyli w Świę-
cie Morza, które oferowało mnóstwo przeróżnych atrakcji w  postaci koncertów, 
jarmarku, oddania hołdu ludziom pracującym na morzu, przeróżnym paradom, 
a wieczorem zafundowano gościom imponujące misterium ognia – piękne fajer-
werki, które zgromadziły na nocnych ulicach miasta tłumy. Członkowie Rady wraz 
z  prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longinem Komołowskim oraz 
towarzyszącym mu członkiem Rady Krajowej Stowarzyszenia księdzem prałatem 
Henrykiem Błaszczykiem i  pracownikiem Stowarzyszenia Markiem Guzowskim 
odwiedzili siedzibę konsula honorowego RP w Kłajpedzie Tadeusza Macioła, który 
opowiedział gościom o swej działalności, realizowanych projektach i inicjatywach, 
zarówno na Litwie, jak i w Polsce. 

W Ornecie 14-16.08.2013 
W połowie sierpnia na zaproszenie prezes UTW w Ornecie Jolanty Badydy dzie-

sięcioosobowa grupa Laudańczyków gościła w  Ornecie. Rodacy zaprosili zespół 
„Issa” na II Konferencję UTW województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dorocz-
ną uroczystość Wniebowzięcia 
NMP organizowaną przez ku-
stosza Sanktuarium Maryjne-
go ks. Andrzeja Krużyckiego 
w  Krośnie k. Ornety. Sanktu-
arium w  Krośnie nazywane 
bywa często „Małą Świętą Lipką”. 
Kult Matki Bożej jest tutaj znacz-
nie starszy, niż istniejący kościół. 
Najpopularniejsza legenda do-
tycząca sanktuarium opowiada 
o  dzieciach, które w  Drwęcy 
Warmińskiej znalazły figurkę Matki Bożej. Później w tym miejscu wzniesiono ka-
pliczkę i w niej pozostawiono figurkę, do której zaczęli przybywać pielgrzymi. Ich 
napływ z każdym rokiem był coraz większy, dlatego też konieczne stało się wybu-
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dowanie świątyni. Ten istniejący kościół obecnie został konsekrowany w roku 1720 
przez biskupa warmińskiego Teodora Potockiego. 15 sierpnia w Krośnie k. Ornety 
uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą. Podczas konferencji wysłuchano wykła-
dów dr hab. Barbary Golińskiej „Jesień życia czasem nauki i młodości”, Jolanty Ba-
dydy „UTW w Ornecie”, Ireny Duchowskiej „Lauda dzisiaj”. Po konferencji odbył 
się koncert kapeli „Swojaki”, zespołu „Issa”, zespołu UTW w Ornecie oraz okolicz-
nych UTW i prezentacja twórczości Ireny Duchowskiej. Szczególnie ciepło minął 
wieczór integracyjny UTW w Ornecie. Słuchacze z Kiejdan zwiedzili Świętą Lipkę, 
Ornetę, po drodze spotkali się z gościnnym Józefem Murawskim w Szypliszkach, 
wysłuchali wykładu o tradycjach i działalności rodaków na Pograniczu.

W Oszmianie i Holszanach 23-24.08.2013
W dniach 23-24 sierpnia, w ramach projektu „Dwa kraje – wspólna kultura 

i historia”, delegacja Samorządu Rejonu Wileńskiego z mer Marią Rekść gościła 
na Białorusi. W Oszmianie przy Muzeum Franciszka Bohuszewicza odbyło się 
spotkanie delegacji rejonu wileńskiego z  Białorusinami. W  ramach wspólnego 
projektu został wydany zbiorek wierszy poetów wileńskich i biłoruskich „Spo-
tkania” w czterech językach: polskim, litewskim, białoruskim i rosyjskim. W pro-
jekcie, wśród innych poetów z Wileńszczyzny, udział wzięła Irena Duchowska. 
Delegacja z  Litwy zapoznała się z  trasą turystyczną „Szlaki historyczne Wyży-
ny Oszmiańskiej”, zwiedziła Oszmianę, Żuprany, Holszany, gdzie przy kamieniu 
poświęconym Zofii Holszańskiej opowiadano o  jej spotkaniu z  Władysławem 
Jagiełłą. „Bal u Zofii Holszańskiej” odbył się przy ruinach zamku. Wystąpiły ze-
społy gospodarzy i  z Wileńszczyzny: „Zgoda”, „Cicha nowinka” i  „Sużanianka” 
oraz zespół folk-rokowy „Dwa tygodnie”. W ramach wspólnego projektu zostały 
nabyte stroje średniowieczne dla widowiska „W gościnie u księżnej holszańskiej”. 
Po koncercie odbyły się prezentacje walk rycerskich, warsztaty rękodzieła, nauka 
tańców średniowiecznych. Imprezie towarzyszył jarmark. Uwieńczenie projektu 
w planie 27 września w Borejkowszczyźnie.

W Nowym Sączu 4-7.09.2013
W dniach 4-7 września, na zaproszenie Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowa-

rzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku Wiesławy Borczyk, liderzy polskich UTW z zagranicy wzięli udział w V 
Forum III Wieku. Przyjechali przedstawiciele z Białorusi, Litwy, Mołdawii, Ukrainy, 
Niemiec, Austrii (nowo utworzony UTW z siedzibą w Wiedniu): przedstawiciele 
Organizacji Opieki Społecznej Rejonu Unna z Niemiec – dr Krüger Jürgen, Theis 
Jörg, Baumann Heinrich, Radosław Pakos; przedstawiciele Polskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku w Austrii – Sławomir Iwanowski, Mariusz Andrzej Michalski; 
przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Bronisława Melna-
rowicz, Ewelina Hrycaj Małanicz, Bolesław Żyła, Marian Frużyński; przedstawi-
ciele UTW w Grodnie przy Zjednoczeniu Społecznym „Polska Macierz Szkolna” 
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– dr Barbara Fustoszenko oraz 
Halina Dosta; przewodniczący 
UTW przy Związku Polaków 
na Białorusi w  Grodnie Kazi-
mierz Rasilewicz; prezes UTW 
przy Stowarzyszeniu Polaków 
Kiejdan Irena Duchowska; 
prezes Akademii Trzeciego 
Wieku przy Związku Polaków 
na Litwie w  Wilnie Marian 
Grygorowicz; przedstawiciele 
Koła Seniorów Polskich dzia-

łającego przy Domu Polskim w Bielcach, dyrektor Domu Polskiego w Bielcach – 
Ewelina Maszarowa i  Walentyna Zainczykowska. Goście zabrali głos w  debacie 
„Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji senio-
rów w życiu społecznym i publicznym – Europejski Rok Obywateli 2013” podczas 
Sesji Plenarnej Forum III Wieku w  Miasteczku Galicyjskim. Zostały podpisane 
„Porozumienia o  współpracy” pomiędzy Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku i UTW z zagranicy, w tym z UTW przy Stowarzy-
szeniu Polaków Kiejdan. Seniorzy uczestniczyli również w XIII Forum Ekonomicz-
nym w Krynicy – Zdroju.

W Ciechanowcu 16-22.09.2013
W  dniach 16-22 września, w  ramach projektu „Historia pędzlem malowana”, 

grupa młodzieży z  okolic Kiejdan, pod opieką Iriny Dima i  Ireny Duchowskiej, 
gościła w Ciechanowcu. Projekt dotyczył wymiany uzdolnionej plastycznie mło-
dzieży z Polski i Litwy. Koordynatorami projektu były nauczycielki Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i  Zawodowych w  Ciechanowcu Cecylia Szmurło i  Ewa Ra-
dziszewska. Grupa z Kiejdan miała spotkanie z dyrektorem ZSOiZ Eugeniuszem 
Święckim. Autorka projektu Cecylia Szmurło z koleżankami czuwała nad wszyst-
kim. W miasteczku Wysokie Mazowieckie w Urzędzie Starostwa odbyła się debata 
„Rola młodzieży w  zmieniającej się Europie”. Młodzież zwiedziła Muzeum Rol-
nictwa w  Ciechanowcu, Międzynarodowe Centrum Dialogu – Dwór w  Krasno-
grudzie, Muzeum Przyrodnicze, zamek i Synagogę w Tykocinie. Pomocne w za-
poznaniu się obu grupom było spotkanie integracyjne „Poznajmy się” z młodzieżą 
w Ciechanowcu. Wszystkim spodobało się ognisko na szlaku dębów królewskich 
– „Młodzież z historią na ty”. Tematem przewodnim projektu była kultura i sztuka 
połączona z historią obu narodów „Szlakiem Księstwa Litewskiego”. Działania re-
alizowane były w formie plenerów malarskich, warsztatów tematycznych, debat hi-
storycznych i europejskich. W ramach projektu młodzież uczestniczyła we wspól-
nych plenerach na „Alei poetów” i „Alei kasztanowej” Dworu w Krasnogrudzie, 
„Szlakiem Dębów Królewskich i Książąt Litewskich” w Białowieży oraz na zamku 
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i w synagodze w Tykocinie. Wszystkim się spodobało spotkanie z uczniami z jednej 
ze szkół w Sejnach. Ciekawa była lekcja muzealna – warsztaty dotyczące poznania 
tradycji regionalnych i kulinarnych, młodzież sama tarkowała ziemniaki i piekła 
bliny oraz zapoznała się ze sztuką wędzenia kiełbasek w Muzeum w Ciechanow-
cu. Wystawa poplenerowa z prezentacją prac oraz ewaluacją projektu odbyła się 
w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Projekt „Historia 
pędzlem malowana” dofinansowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Mło-
dzież w działaniu”. Mimo niesprzyjającej aury i prawie stałych jesiennych deszczy, 
program udało się zrealizować w całości. Uczestnicy są wdzięczni rodakom za miłą 
gościnę i bogaty program.

Dzień Seniora 5.10.2013
5 października Laudańczycy świętowali Dni Seniora i  Nauczyciela. Dzięki 

uprzejmości dyrektor Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących, prezy-
dent klubu „Aktywne Kobiety” w Poniewieżu Danutė Kriščiūnienė, koncert odbył 
się w sali szkolnej w Poniewieżu. Z Macierzy do Kiejdan zawitali rodacy z Zawier-
cia z sekretarzem Starostwa Powiatowego w Zawierciu Agatą Jarza-Kopryś i wice-
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu Jadwigą Matysik. Inicjatorami 
wyprawy byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu z  zarządem 
UTW pod kierownictwem Jana Gwizda i Urszuli Gemel. Rodaków z Poniewieża 
reprezentowała wiceprezes Koła ZPL w Poniewieżu Irena Romanowska, z Kiejdan 
– Irena Duchowska. Na święto przybyły przedstawicielki Stowarzyszenia Kobiet 
Szawelskich „Bite” Liucija Lizdenienė i Regina Čiudienė z Szawli, dyrektor Cen-
trum Rehabilitacji Niesłyszących w Poniewieżu – Alina Juciuvienė. Podczas kon-
certu z Zawiercia gościnnie wystąpili Chór UTW (kier. Lidia Wilczyńska) i zespół 
wokalno-muzyczny „Triada” (kier. Jadwiga Rank); z Kiedan – Polski Zespół Pieśni 
Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz); z Poniewieża – Zespół Tańca 
Seniorów „Linas” (kier. Stanislava Ladygienė i Zita Rimkuvienė ), seniorzy z Cen-
trum Rehabilitacji. Kolejny raz koncert w  Poniewieżu przerodził się w  Festiwal. 
Uczniowie Szkoły dla wszystkich uczestników święta własnoręcznie przygotowali 
prezenty, serwetki w kształcie pięknych liści klonowych. Goście z Zawiercia zwie-
dzili Kiejdany, zapoznali się z historią Poniewieża.

„Kapela Wileńska” w Datnowie 20.10.2013
20 października, po raz pierwszy na ziemię kiejdańską zawitała powszechnie 

znana i bardzo lubiana „Kapela wileńska”, która w tym roku obchodziła Jubileusz 
25-lecia. Temu, kto przez lata śledził losy kapeli, nie sposób zapomnieć jej pierw-
szego składu ze św. p. „Wujkiem Mańkiem”, czyli solistą Marianem Wojtkiewiczem. 
Koncert „Kapeli wileńskiej” odbył się w bibliotece Datnowskiej w niedzielę. Kapela 
wystąpiła w  składzie: Zbigniew Lewicki, Romuald Piotrowski, Zbigniew Sinkie-
wicz, Gerard i Waldemar Łatkowscy. Kapela szybko zdobyła serca zebranych na 
sali. Refreny znanych i lubianych piosenek sala śpiewała razem z kapelą. Każda pio-
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senka zdobywała moc oklasków. Goście z Wilna przybyli na zaproszenie admini-
stratorki Centrum Kultury w Akademii Datnowskiej, organizatorki imprez kultu-
ralnych w Datnowie – Danguolė Špokienė. W imieniu rodaków zespół witała Irena 
Duchowska z uczniami szkółki języka polskiego, którzy akurat w tym czasie mają 
zajęcia nauki języka polskiego. Nietradycyjna lekcja wszystkim się bardzo spodo-
bała. Była to też okazja obejrzenia wystawy zachwycających zdjęć nieba Tatiany 
Minkiewicz. Serdeczne „Bóg zapłać” kapeli za wspaniałą ucztę duchową.

Święta Niepodległości RP 8-9.11.2013
W Krokach i Kiejdanach 8.11.2013
8 listopada w rejonie kiejdańskim obchody Święta Niepodległości RP rozpoczę-

to w  Krokach, by pod wieczór przenieść się do Kiejdan. Uroczystości świątecz-
ne uświetniły występy Orkiestry Dętej z Chludowa (kier. Krzysztof Żeleśkiewicz). 
Koncert w Krokach odbył się w Centrum Kultury, dzięki współpracy Stowarzysze-
nia Polaków Kiejdan z Centrum Kultury w Krokach. Gości witali Irena Duchowska 
i dyrektor CK Robertas Dubinka. Koncert składał się z dwóch części. W pierwszej 
części wystąpiła młodzież. Zespół „2step” przedstawił taniec „Na wysokiej górce”. 
Sala entuzjastycznie oklaskiwała występy chłopięcego zespołu wokalno-instrumen-
talnego „Groovy boys” (kier. Vidmantas Valantiejus). Zespół muzyki ludowej (kier. 
Jurgita Vaitiekunienė) zaśpiewał stare piosenki „Na sobotnim wieczorku” i „Zają-
czek”. Miłą niespodzianką były solowe występy Laury Lapisnskaitė, Justė Lavreckaitė 

i  pięcioklasistki Livety 
Palamartytė. Liveta ze-
brała szczególnie głośne 
oklaski po pięknym wy-
konaniu piosenki Lau-
risa Reinikisa „Spalone 
serce milczy”. Salę oży-
wiły wesołe tańce „Sta-
ruszkowie” zespołu ta-
necznego „Step by Step” 
(kier. Justas Ščiukas) 
i „Piraci” zespołu tanecz-
nego „Just Go” (kier. Jur-

gita Sakalauskienė). Historyk Robertas Dubinka opowiedział o świętach Niepodle-
głości RP i Litwy. W drugiej części koncertu wystąpiła Orkiestra Dęta z Chludowa. 
Koncert orkiestry składał się z melodii patriotycznych i powszechnie znanych i lu-
bianych hitów światowej sławy. Nic więc dziwnego, że stale im bisowano i proszono 
grać dalej. Ale orkiestra śpieszyła do Centrum Wielokulturowego w Kiejdanach, 
gdzie już czekali stęsknieni polskości rodacy. W Kiejdanach, w sali Centrum Wie-
lokulturowego rodaków witała Irena Duchowska, tradycje święta Niepodległości 
RP i Litwy zebranym przedstawiła historyk, dyrektor Centrum Wielokulturowego 
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Audronė Pečiulytė. Po wysłuchaniu pięknej wiązanki tekstów i muzyki patriotycz-
nej Laudańczycy udali się na spotkanie integracyjne. Wieczór rozpoczął występ 
Polskiego Zespołu Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa”. O działalności rodaków w Wę-
dziagole opowiedział prezes Wędziagolskiego Oddziału ZPL Ryszard Jankowski. 
Orkiestra Dęta z Chludowa gościnnie wystąpiła również w Poniewieżu i Kownie. 
Po koncertach orkiestry w kościele św. Krzyża w Kownie i kowieńskiej „Kotwicy” 
w Centrum Wielokulturowym, na zaproszenie prezes Kowieńskiego Oddziału ZPL 
Franciszki Abramowicz rodacy spotkali się w siedzibie ZPL w Kownie.

W Poniewieżu 9.11.2013
9 listopada w  Poniewieżu uroczyście obchodzono Święta Niepodległości RP. 

Splendoru świętu dodało przybycie i  piękne występy Orkiestry Dętej z  Chludo-
wa pod kier. Krzysztofa Żeleśkiewicza. Do Poniewieża na święto przybyli i  zło-
żyli życzenia świąteczne Polakom: przewodniczący Zarządu Oddziału Globalnej 
Federacji Pokoju na Litwie Raimondas Urbonas, prezes organizacji Rosjan w Po-
niewieżu Valentina Vatutina, prezes organizacji Żydów Gennady Kofman, dyrektor 
organizacji koncertowej „Głos 
Poniewieża” Zita Boreikienė, 
dyrektor Centrum Rehabilitacji 
Niesłyszących Alina Juciuvie-
ne, pisarka Joana Viga Čiplytė. 
Rodaków z  Poniewieża repre-
zentowały prezes Koła ZPL 
w Poniewieżu Regina Czyrycka 
i wiceprezes – Irena Romanow-
ska, z Kiejdan – Irena Duchow-
ska. Dzięki uprzejmości prezy-
dent klubu „Aktywne Kobiety” 
w Poniewieżu Danutė Kriščiūnienė, koncert odbył się w sali Szkoły Podstawowej 
Słabosłyszących i Niesłyszących. Koncert składał się z dwóch części. W pierwszej 
części wystąpili goście z Macierzy – Orkiestra Dęta z Chludowa, która zaprezento-
wała muzykę patriotyczną i rozrywkową, w drugiej – artyści z Poniewieża. U wielu 
starszych osób „pociły się” oczy podczas słuchania muzyki patriotycznej Fryderyka 
Chopina we wspaniałym wykonaniu Orkiestry. Młodzież porywały do tańca hity 
światowej sławy. Sala również entuzjastycznie witała grupę maleńkich dziewczynek 
w biało-czerwonych barwach. Stroje uszyto specjalnie na występy podczas polskich 
świąt. Dziewczynki należą do młodszej grupy tanecznej poniewieskiego Studium 
Tańca „Selevy”. Pod kier. Reginy Liutkevičienė dziewczynki pięknie wykonały ta-
niec „Tuk, tuk, serduszko” i inne. Gorące brawa zebrał kolorowy taniec „Symfonia 
meduz”, starsza grupa dziewcząt energicznie wykonała taniec „Wirus”. Szczególnie 
wzruszającym był występ niepełnosprawnych seniorów z  Centrum Rehabilitacji 
i uczniów pod kier. Aliny Juciuviene. Uczniowie Szkoły dla wszystkich uczestni-
ków święta własnoręcznie przygotowali prezenty, serwetki w kształcie klonowych 
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liści o  jesiennych barwach. Orkiestra z Chludowa na Litwę przybyła dzięki dofi-
nansowaniu wyjazdu na Litwę przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu, Gminę Suchy Las. Za umożliwienie przyjazdu OD z Chlu-
dowa na Litwę i dodanie splendoru obchodom Świąt Niepodległości RP na Laudzie 
i Żmudzi podziękowania należą się Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego 
Markowi Woźniakowi, przewodniczącej Rady Kultury Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu Grażynie Głowackiej, Wójtowi Gminy Suchy Las Grzegorzowi Wojte-
ra, zastępcy wójta Jerzemu Świerkowskiemu. Chludowianie zwiedzali Wilno, Tro-
ki, Kiejdany, Poniewież, Datnów, Bejsagołę, Szydłów, Cytowiany, Rosienie i Górę 
Krzyży.

W Łomży 19.11.2013
19 listopada konferencję „Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych 

na Mazowszu północno-wschodnim i  Podlasiu” zorganizowało Łomżyńskie To-
warzystwo Naukowe im. Wagów z dyrektor biura mgr inż. Elżbietą Żegalską. Na 
konferencji w Łomży, wśród wielu innych, gościnnie wystąpiła Irena Duchowska 
z referatem „Antoni Mackiewicz – polski patriota z Litwy”.

„19 maja w Podbrzeżu, kolebce powstania 1863 r, nad rzeką Laudą, przy Mu-
zeum Powstania 1863 roku, uroczyście świętowano 150-tą rocznicę powstania 
styczniowego. W lutym 1863 r. wybitny kaznodzieja i patriota, ks. Antoni Mackie-
wicz, urodzony w Cytowianach na Żmudzi, odczytał zgromadzonym powstańczy 
Manifest ogłoszony 22 stycznia 1863 r. w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Na-
rodowy, wzywający narody Polski, Litwy i Rusi do walki o „wspólne wyzwolenie” 
pod sztandarem Orła, Pogoni i Archanioła, proklamujący powrót polskiego rządu 
i  nawołujący do chwycenia za broń. Zebraliśmy się na placu przed kościołem, 
z którego 20 marca 1863 roku Mackiewicz poprowadził do walki swój 250-osobo-
wy oddział. Kilka miesięcy później, w maju zebrany przez niego Pułk Podbrzeski 
miał już za sobą wiele potyczek i będąc jedną z najważniejszych jednostek operują-
cych pod dowództwem generała Zygmunta Sierakowskiego, doznał pierwszej bole-
snej klęski pod Birżami. Ks. Mackiewicz nie poddał się jednak, tworzył kolejne 
oddziały, poświęcił się pracy organizacyjnej, ale też sam prowadził litewskich chło-
pów do walki, zakładając podwaliny legendy, która przetrwała wszystkie zmiany 
dziejowe i zawieruchy ideologiczne XX w. Walczyli o słuszną sprawę, po raz kolejny 
za „wolność waszą i naszą”, dlatego carskie, świetnie uzbrojone oddziały, nie mogły 
dać rady powstańcom. Około 15 tys. ich na całej Litwie dzielnie powstrzymywało 
prawie 150-tysięczną carską armię prawie przez cały rok. Powstańcy jednak nie 
mieli szans na zwycięstwo. Broń myśliwska i karabiny były najmocniejszą ich bro-
nią, a podstawową – chłopskie kosy i widły. Po upadku powstania tysiące powstań-
ców zostało zesłanych, wcielonych do wojsk rosyjskich, czy – jak Antoni Mackie-
wicz, Zygmunt Sierakowski, Konstanty Kalinowski i  inni przywódcy – straceni 
w Kownie czy Wilnie. Jeszcze więcej powstanców życie oddało na polu walki. Jedna 
z mogił zbiorowych powstańców znajduje się w pobliskiej Kiejdanom Świętobrości. 
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Uroczystości rocznicowe poświęcone wydarzeniom sprzed 150 lat rozpoczęły się 
Mszą Św. Władze Litwy reprezentował minister obrony kraju Juozas Olekas. Po 
ceremonii złożenia kwiatów przy nowym pomniku w kształcie kuli przeniesiono 
się na „pole bitwy”. Scenariusz potyczki był wielce autentyczny: Rosjanie pojmali 
w lesie powstańca i w powrozach wiedli do miasta, jednak zaalarmowani powstań-
cy postanowili odbić towarzysza i zorganizowali w lesie zasadzkę. W chaosie walki 
jeńcowi udało się zbiec, jednak carski oddział, dysponujący armatą i kawalerią, roz-
proszył powstańców i  zmusił do ucieczki. Gromkie salwy płoszące konie, obłoki 
dymu, zabawne scenki i wie-
kowi czasem faceci, wczuwa-
jący się w  role swoich pra-
dziadów oraz „zabici”, którzy 
pozostali na leśnej łączce 
przypominali historię. Dla 
kogoś – chwila zadumy nad 
tym, co się wydarzyło półtora 
wieku temu, dla innych im-
ponujące widowisko i możli-
wość dotknięcia przeszłości. 
Na Litwie podział powstań-
ców na „białych” – szlachta i „czerwonych” chłopstwo, był jawnie zaznaczony, ale jego 
granice nie były zbyt wyraźne, bo oddziały powstańcze dowodzone przez osoby wywo-
dzące się ze stanu szlacheckiego składały się głównie z chłopstwa. Ten podział – na biel 
i  czerwień – stanowiący zarazem enigmatyczną spójność, dostrzegamy również 
w ekspozycjach Muzeum Powstania 1863 roku. Muzeum w Podbrzeżu, nad rzeką 
Laudą. Muzeum powstało w 1993 roku jako filia Muzeum Krajoznawczego w Kiej-
danach. Mieści się w byłym dworze barona Stanisława Szylinga, który jednoznacz-
nie poparł litewską insurekcję styczniową. Prawie sto lat po powstaniu do Podbrze-
ża przybywa, zwolniony po dwukrotnym zesłaniu do sowieckich łagrów, ojciec 
Stanisław – litewski kapucyn, Michał Olgierd Dobrowolski. Duszpasterz, który stał 
się legendą dla tych, którzy go znali osobiście. Już w latach 70. do kościółka w Pod-
brzeżu pielgrzymują nie tylko niezależni litewscy intelektualiści, poszukujący 
prawdy i rady, ale też opozycjoniści z całego Związku Radzieckiego. W ślad za nimi 
idą ludzie szukający wyzwolenia z własnych uzależnień – narkomani, alkoholicy. 
Ojciec Stanisław jest otwarty na wszystkich, dla każdego znajduje czas i odpowied-
nie słowa, niesie pomoc, wiarę i nadzieję. Nie skrywa przy tym, że natchnienia do-
daje mu duch jego poprzednika – ks. Antoniego Mackiewicza, chyba jednego 
z pierwszych na świecie kapłanów – rewolucjonistów. Los zakpił z władz komuni-
stycznych Litwy, kiedy zesłali o. Stanisława na głuchą, zapomnianą przez wszyst-
kich zapadłą wieś, ale nie uwzględnili legendy tego miejsca. Podbrzeż już po kilku 
latach stał się znany na całej Litwie, a dzięki o. Stanisławowi także pamięć powsta-
nia 1863 r. pielęgnowano w sposób szczególny, podkreślający wymiar oporu oby-
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watelskiego, duchowego wobec carskiej czy sowieckiej przemocy. Już pod koniec 
istnienia Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w regionalnym muzeum 
Kiejdan pojawiła się idea stworzenia w Podbrzeżu Izby Pamięci ks. A. Mackiewi-
cza. Ideę tę wspierał o. Stanisław. Na plebanii zorganizował ekspozycję szat litur-
gicznych z XVII-XIX w., które osobiście zbierał po zamykanych i rujnowanych ko-
ściółkach na całej Litwie. Dawny dwór Szylingów, w którym planowano urządzić 
ekspozycję, był jednak już w stanie ruiny, pamiątki po ks. Mackiewiczu też można 
było policzyć na palcach jednej ręki. Rozpad imperium sowieckiego i odzyskanie 
przez Litwę niepodległości otwarło nowe perspektywy, ale pogorszyło też sytuację 
finansową. Entuzjazm przełomowych lat zaowocował: zapadła decyzja o utworze-
niu Muzeum Powstania 1863 r., a realizację rozpoczęła Regina i Genrikas Galva-
nauskas, którzy zamieszkali w  tylnej części dworku. Udało się im zgromadzić 
skromną ekspozycję, której największym skarbem był osobisty mszał ks. Mackiewi-
cza z jego notatkami. Choć samo muzeum działa już od wielu lat, to jednak praw-
dziwy początek tej działalności nastąpił w 2010 roku, kiedy dzięki funduszom unij-
nym po śmierci o. Stanisława w 2005 r. legenda Podbrzeża zaczęła przygasać, jednak 
Litwa była już w UE i muzealnikom z Kiejdan przy wsparciu unijnym i pomocy 
finansowej Norwegii udało się zdobyć prawie 2 mln litów na renowację muzeum, 
dworek odzyskał dawną świetność, a jedyne na świecie muzeum powstania 1863 r. 
ma nowoczesną ekspozycję. Tworząc nową ekspozycję muzealną wszystkie plansze 
zaopatrzono w napisy informacyjne po litewsku, angielsku i polsku. Na „śladzie po 
kuli” przed pomnikiem także umieszczono tabliczki z hasłem „Za wolność – waszą 
i naszą!” po litewsku, polsku i białorusku. Ekspozycja muzealna przedstawia histo-
rię Powstania 1863 roku w  sposób nowoczesny i  sugestywny, z  wykorzystaniem 
współczesnych możliwości multimedialnych, ekrany z odsyłaczami do poszczegól-
nych walk powstańców, z ich udźwiękowieniem. Najcenniejszym jednak ekspona-
tem styczniowej kolekcji jest Księga Liturgiczna Antoniego Mackiewicza. Zbiory 
zawierają pamiątki po ks. Antonim Mackiewiczu, założycielu Pułku Podbrzeskiego 
powstańców oraz po o. Stanisławie, który w okresie sowieckim walczył przeciwko 
okupacji sowieckiej, ateizmowi, alkoholizmowi i narkomanii. Zakonnik był bliski 
papieżowi Janowi Pawłowi II, Czesławowi Miłoszowi oraz Aleksandrowi Sołżeni-
cynowi, innym rosyjskim dysydentom, których poznał w okresie zesłania na Sybir. 
Dodatkową ciekawostką jest największa na Litwie kolekcja lamp naftowych, pre-
zentowana z  przypomnieniem ich wynalazcy, Ignacego Łukasiewicza. Chemik 
i farmaceuta z Galicji, Polak mocno związany ze Lwowem, nigdy chyba nie był na-
wet na Litwie, ale autorzy pomysłu połączenia lamp naftowych z muzeum w Pod-
brzeżu znaleźli tego uzasadnienie: Łukasiewicz bardzo mocno wspierał powstanie 
styczniowe! 150. rocznica wybuchu powstania stała się okazją do przypomnienia 
o Podbrzeżu całej Litwie i nie tylko. Nieprzypadkowo właśnie w Podbrzeżu posta-
nowiono zorganizować kulminację litewskich obchodów, połączoną z  odsłonię-
ciem niewielkiego, ale symbolicznego pomnika zrywu 1863 r. Z okazji 150. roczni-
cy Powstania Styczniowego, na Litwie w obieg weszła srebrna moneta o nominale 
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50 Lt. W Podbrzeżu w zabytkowym spichlerzu przy parafii są eksponowane szaty 
liturgiczne – tysiące zabytkowych odzieży i akcesoriów księży, które zebrał o. Stani-
sław. Najstarsze z nich mają ponad 200 lat. Ścianę pokoi gościnnych zdobią płasko-
rzeźby litewskich bohaterów, ale też barelief Stalina – symboliczny przekaz o dobru 
i złu pozostawiony jako fakt historii przez o. Stanisława, który w okresie sowieckiej 
okupacji prowadził swoją walkę z komunistycznym reżimem o duchowe i narodo-
we wyzwolenie Litwy. Podbrzeż stanowi kilka chat, drewniany dworek i kościółek. 
Typowy zaścianek w samym sercu Litwy etnicznej, ale zagubiony gdzieś pomiędzy 
Kiejdanami a Poniewieżem. Ten zakątek ma swoisty, niepowtarzalny urok. Pod-
brzeż to nadzwyczajne miejsce ze względu na swoją historię oraz dwie wybitne 
postacie duchownych, których okresy działalności różni prawie sto lat, ale łączą je 
cele, które im przyświecały”.

Spotkanie Opłatkowe w Kiejdanach 20.12.2013
20 grudnia Laudańczycy tradycyjnie spotkali się na wspólnej Wigilii w Kiejda-

nach. Spotkanie odbyło się w świątecznie udekorowanej sali kawiarni „Savas kam-
pas”. Na święto przybyli proboszcz parafii datnowskiej ks. Gražvydas Geresionis 
i ks. Virgilijus Rutkūnas z parafii św. Józefa w Kiejdanach, rodacy z Wilna, Ponie-
wieża, Kiejdan, Datnowa i okolicznych miejscowości. Delegacja przyjaciół z Po-
niewieża przybyła z prezes klubu „Aktywne kobiety”, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej Słabosłyszących i Niesłyszących Danutė Kriščiūnienė. W imprezie wzięli też 
udział uczniowie szkółki języka polskiego z Akademii (naucz. Irena Duchowska). 
Rodaków na Żmudzi cechuje rozproszenie, mieszkają daleko od siebie, nie mają 
możliwości do częstych spotkań, dlatego święta polskie przyjmują ze szczególną 
łezką wzruszenia. Spotkanie poprzedziła Msza Św. w kościele datnowskim. W wi-
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gilijny nastrój Laudańczyków wprawiły stare polskie kolędy w wykonaniu polskie-
go zespołu „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), który w tym roku obchodził Jubileusz 
15-lecia. Po modlitwie prowadzonej przez księży, błogosławieństwie zebranych 
i poświęceniu stołu, łamano się opłatkiem, na znak miłości i przebaczenia, nawza-
jem składając sobie życzenia. Na gości czekał pięknie udekorowany świąteczny stół 
z tradycyjnymi dwunastoma potrawami wigilijnymi, za co podziękowania należą 
się właścicielce kawiarni Audronė Aleknienė. Irena Duchowska składając życze-
nia świąteczne wyraziła nadzieję, że radosny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie 
okazją do wdzięczności za Dar Betlejemskiej Nocy, która wypełnia serca pokojem 
i radością. W rolę św. Mikołaja wcielił się Vytautas Butkevičius, który na spotkanie 
przybył z ogromnym worem pełnym prezentów, obdarował wszystkich, zaczynając 
od najmłodszych do najstarszych. Wieczór upłynął w atmosferze ciepła i wzajem-
nej życzliwości. Aura spotkania sprzyjała dzieleniem się radością bycia razem, wza-
jemnym ciepłem i poszanowaniem, przeżyciami i planami na przyszłość. Dzielono 
się też pomysłami, jak zorganizować Jubileusz 20-lecia działalności polskiej orga-
nizacji na Laudzie i Żmudzi w przyszłym roku.

2014 

Na Łotwie 10-12.01.2014
W dniach 10-12 stycznia zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) w składzie: Ja-

dvyga Ambraškienė, Teresė Jaškūnienė, Elena Kamarauskienė, Elena Kimantienė, 
Janina Vintienė, Nijolė Stasiūnienė, pod opieką Ireny Duchowskiej, gościł na Ło-
twie. Zaprosiła i gościnę zorganizowała prezes Oddziału ZPŁ w Rezekne (Rzerzy-
cy) Bernadeta Geikina-Tolstova. Rodacy z Inflant dwukrotnie gościli na Festynach 
Kultury Polskiej „Znad Issy” w  Kiejdanach z  chórem „Jutrzenka” (dyryg. Irena 
Iwanowa). Na Łotwie Laudańczycy zwiedzili sanktuarium Maryjne w Agłonie, bę-
dące największym na Łotwie sanktuarium katolickim. Kościół rzymskokatolicki 
położony w Agłonie znany jest z cudownego wizerunku Matki Boskiej nazywanej 
Przewodniczką z Kwiatem. Samo sanktuarium jest nazywane przez miejscowych 
Polaków – łotewską Częstochową. W Domu Kultury Fejmany rodacy z Litwy mie-
li możliwość obejrzeć wystawę sakralną „Liturgiskie priekšmeti” zorganizowaną 
przez Silwiję Asare z rzeczy i przedmiotów, które zachowały się przez stulecia w fej-
mańskim kościele. Zwiedzili stary drewniany kościółek, spotkali się z rodakami na 
plebanii przy herbatce. Wieczorem pierwszego dnia pobytu na Łotwie zespół „Issa” 
z chórem „Jutrzenka” uczestniczyli we Mszy Św. w kościele w Rozentowie, gdzie 
po Mszy Św. odbył się koncert kolęd i pastorałek obu zespołów. Po koncercie na 
spotkanie z rodakami zaprosiła prezes Oddziału ZPŁ w Malcie Klara Kondrowa. 
Polacy gratisowo mają swoją siedzibę w Szkole Średniej Nr 2 w Malcie. Późnym 
wieczorem Laudańczycy dotarli na nocleg do Państwowego Polskiego Gimnazjum 
w Rzerzycy. W sobotę, podczas wycieczki po mieście, podziwiano nowoczesną salę 
koncertową i Centrum Edukacji Pozalekcyjnej dla młodzieży. Przewodnikiem po 
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Rzerzycy był kierownik działu turystyki Samorządu Marek Gryszyn, którego ojciec 
pochodzi z Ejszyszek. Po wycieczce zespół „Issa” z innymi zespołami wystąpił na 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Domu Kultury Mniejszości Narodowych. Po po-
łudniu odbyło się spotkanie świąteczne Związku Polaków w auli Polskiego Gim-
nazjum. Uczniowie klas 7-ych przedstawiły jasełka, zespół „Issa” śpiewał kolędy, 
Irena Duchowska zaprezentowała swą twórczość, podczas poczęstunku dzieci od-
wiedził św. Mikołaj, w rolę którego wcielił się aktor z Macierzy Dariusz Niebudek. 
Na wieczór udano się do Domu Kultury sołectwa Dryciany, tam też „Issa” miała 
krótki występ, a potem odbyła się zabawa taneczna. W niedzielę, w drodze powrot-
nej przez Łatgalię, śpieszono do rodaków w Krasławiu, gdzie grupę spotkał prezes 
Oddziału ZPŁ w Krasławiu Józef Dobkiewicz, który pokazał swe miasto. Po Mszy 
Św. w Krasławiu „Issa” wzięła udział w VIII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w kościele 
św. Ludwika. Podczas festiwalu wystąpiły zespoły: „Krasławina” ze Szkoły muzycz-
nej z Krasławia (kier. Olga Grecka), „Strumień” ze Stowarzyszenia Polaków z Kra-
sławia (kier. Romuald Raginis), Chór młodzieżowy Kościoła Św. Ludwika z Kra-
sławia (dyryg. Ilona Aprube), „Nokturn” z  Pałacu Kultury Krasławia (kier. Rita 
Andrejewa), „Demene” – Chór parafialny rejonu Daugawpilskiego (dyryg. Nina 
Szukste), „Rodacy” – zespół wokalny z Jekabpils (kier. Iweta Berzinia), „Stokrotki” 
– zespół wokalny z Jełgawy (kier. Edite Bergmane), „Polonez” – chór, młodzieżo-
wy zespół wokalny i solista Jan Wiszniewski z Rygi (kier. Andrzej Purinsz), solista 
Wojciech Mikołajczyk z Rygi, „Jutrzenka” – chór żeński z Rezekne (dyryg. Irena 
Iwanowa), Chór Parafialny Kościoła Serca Jezusowego Daugawpils (dyryg. Silwia 
Juchniewicz), Chór kościoła św. Ludwika z Kraslawia (dyryg. Romuald Raginis), 
„Promień” – chór Polskiego Stowarzyszenia z Daugawpils (dyryg. Alina Baranow-
ska-Lapinska). Laudańczycy są wdzięczni przyjaciołom z Łotwy za okazane ciepło 
serc, troskę i przemiłą gościnę.

Zapusty 2.03.2014 
W niedzielę, 2 marca, na Laudzie głośno i hucznie świątowano Zapusty. Z  tej 

okazji zebrano się w Syrutyszkach. Impreza rozpoczęła się w podwórku siedziby 
społeczności wsi, nieopodal parku, w którym kiedyś znajdował się piękny pałac, 
niegdyś należący do Syruciów, później Komorowskich. Ostatnio pałac stał się ru-
iną. Od południa po całej wsi rozbrzmiewała wesoła muzyka, przebierańce jeździli 
po wsi nowoczesnym „kuligiem”, na ciężarówce, zaglądali do domów domagając się 
poczęstunku, płatali różne figle. W Syrutyszkach, drzwi każdego domostwa stały 
przed nimi otworem, gdyż kiedyś wierzono, że wraz z przebierańcami przychodził 
dostatek i urodzaj. Maski były rozmaite: „cygańskie”, „panieńskie”, „białogłowskie”, 
„babskie”, „dziadowskie”. Niektóre z nich zdobiły brody i sumiaste wąsy. Jadący ku-
ligiem na ciężarówce piekli bliny na ogniu rozpalonym w metalowej beczce. Słychać 
było wesołe, specjalnie na zapusty przystosowane piosenki. Na Zapusty zebrały się 
trzy pokolenia: dzieci, rodzice i  dziadkowie. Zebranych bardzo ciepło przywitał 
Henrikas Docius, wiceprezes społeczności syrutyskiej, który bawił publiczność 
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również grając na harmonii. Na zabawę zapustową tradycyjnie przybyli Cyganie, 
Konopiasty i Słoninowy. Konopiasty symbolizował okres Wielkiego Postu, Słoni-
nowy – czas jedzenia mięsa. Dwaj przeciwnicy stoczyli ze sobą walkę, a wygrał jak 
zawsze Konopiasty, gdyż następuje Post i do Wielkanocy zaleca się nie jeść mięsa. 
Zgodnie z prastarym obyczajem palona była Marzanna – kukła zrobiona ze słomy 
i gałganów, symbolizująca zimę, choroby, wszelkie zło. Tym obrzędem wypędzano 
zimę i przywoływano wiosnę. Przebierańce w postaci cyganów, biedaków, panów 
wciągnęli do wesołej zabawy dzieci i osoby starsze. Przy dźwiękach skocznej mu-
zyki wesoło tańczono, bawiono się i grzano przy ognisku. Po spaleniu Marzanny, 
w sali siedziby Syrucian, odbył się koncert. Przed zebraną publicznością wystąpi-
ły dwa zespoły: polski zespół „ Issa” (kier. Waleria Wansewicz) i  litewski zespół 
śpiewaczy pod kierownictwem Kęstutisa Volkusa, przy akompaniamencie Aldony 
Sasnauskienė. Z nimi razem cztery członkinie „Issy” śpiewały również i piosenki 
litewskie. Zespół „Issa” wystąpił z nowym programem. Po koncercie biesiadowano 
przy zapustowym stole, winszowano Jubilatom. Organizatorzy i uczestnicy zadbali 
o suty poczęstunek. Częstowano się gorącą kaszą, smakowitymi blinami różnych 
gatunków, tradycyjnymi chrustami, pączkami i innymi przysmakami zapustowy-
mi. O to, by nikt nie został głodny, szczególnie dbała członkini „Issy”, bardzo go-
ścinna mieszkanka Syrutyszek Nina Milienė, której mama była Polką.

W Siedlcach i Kotuniu 31.03.2014
31 marca, na zaproszenie Klubu „Kanon”, Irena Duchowska gościła w Siedlcach. 

Do Siedlec zaprosiła i pobyt zorganizowała pisarka Urszula Tomasiuk (pseudonim 
Tom), która wcześniej uczestniczyła w spotkaniu literackim podczas jednego z Fe-
stynów Kultury Polskiej „Znad Issy”. Przy współpracy z kierownikiem Katedry Fi-
lologii Rosyjskiej i Komparatystyki Instytutu Neofilologii i Badań Interdyscyplinar-
nych UPH prof. dr hab. Danutą Szymonik i dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej 
i Lingwistyki Stosowanej prof. nzw. dr hab. Romanem Mnichem, spotkanie autor-
ki ze studentami odbyło się w Instytucie Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej 
UPH w Siedlcach. Autorka czytała wiersze i opowiadała o życiu rodaków na Litwie. 
Kolejne spotkanie miało miejsce w siedzibie Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnoty 
Polskiej” w Siedlcach. W spotkaniu udział wzięli prezes Zarządu Wojciech Dębowski 
i wiceprezes – Dyrektor Jacek Grabiński. Opowiedzieli o swej działalności i współ-
pracy z rodakami na kresach. Kolejne spotkanie Irena Duchowska miała z uczniami 
w Szkole Podstawowej w Kotuniu. Uczniowie byli bardzo aktywni, interesowało ich 
wiele spraw na Litwie, po skończeniu lekcji okrążyli autorkę i zasypywali ją pytaniami 
aż do wyjścia. Wieczór autorski Ireny Duchowskiej „Tam dla mnie płakały brzozy…” 
odbył się w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, w ramach spotkania 
Grupy Twórczej i Grupy Historyczno-Patriotycznej KANON. Spotkanie prowadziła 
Urszula Tomasiuk. Nazwę wieczoru wzięto z nostalgicznego wiersza o małej ojczyź-
nie autorki. Irena Duchowska zaprezentowała swą twórczość poetycką i opowiedzia-
ła o działalności społecznej na rzecz Polaków na Laudzie i Żmudzi.
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W Szumowie 1.04.2014
1 kwietnia Irenę Duchowską gościło Szumowo. Do Szumowa zaprosiła i pobyt 

zorganizowała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mirosława Gwardiak, której 
Orkiestra Dęta OSP oraz zespół mażoretek „Arabeska” w zeszłym roku uczestni-
czyli w  patriotycznej imprezie na Żmudzi – XI Festynie Kultury Polskiej „Znad 
Issy”. Zapowiedzieli też swój 
udział w planowanych Dniach 
Kultury Polskiej na Laudzie 
i  Żmudzi 7-8 czerwca. Z  ży-
ciem i  aktualiami gminy za-
poznał zastępca wójta Gminy 
Szumowo Tomasz Wyszomir-
ski. Pokazał najpiękniejsze za-
kątki gminy, ważne z  punktu 
gospodarczego inwestycje, 
miejsca kultu religijnego i  in-
stytucje kultury. W  wycieczce 
towarzyszyła Dyrektor GOK Mirosława Gwardiak. W trakcie wycieczki zwiedzono 
m.in. Zakład Produkcji Kruszyw, Zakład Utylizacji Odpadów, Kaplicę w Ostróż-
nem, kościoły w Szumowie i Paproci Dużej, nowoczesne i  zmodernizowane go-
spodarstwo rolne Bartosza Wyszomierskiego w  Rynołtach, Bibliotekę Gminną 
w Szumowie oraz Gminny Ośrodek Kultury, gdzie odbyło się uroczyste spotkanie 
z przedstawicielami władz gminy Szumowo. Spotkanie uwieńczył wspólny obiad 
w GOK, na który przybył również Sekretarz Gminy Robert Maciej Rosiak, który 
wcześniej był w Kiejdanach. 

„Polonia” na Litwie 25-28.04.2014
Z okazji uroczystych obchodów Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 

Święta Konstytucji 3-go Maja oraz 25-lecia ZPL uroczyste koncerty Chóru „Polo-
nia” im. Ignacego Jana Paderewskiego z Warszawy (Dyrygenci: Marcin Dominik 
Głuch – fortepian, organy z Goteborgu w Szwecji i Zbigniew Szablewski z Warsza-
wy) odbyły się w Kiejdanach, Poniewieżu, Kownie i Nowej Wilejce. 

25 kwietnia koncert „Polonii” odbył się w Kiejdańskim Centrum Wielokultu-
rowym. O znaczeniu Dnia Konstytucji 3-go Maja opowiedziała historyk, dyrektor 
Centrum Wielokulturowego Audronė Pečiulytė. Po koncercie „Polonii” w drugiej 
części imprezy wystąpił polski zespół na Żmudzi „Issa”. Podczas biesiady przy świą-
tecznym stole w kawiarni „Savas kampas” nie tylko wspólnie śpiewano, ale i tań-
czono do późnego wieczora. 

26 kwietnia impreza tradycyjnie miała miejsce w sali Szkoły Podstawowej Słabo-
słyszących i Niesłyszących w Poniewieżu, dzięki współpracy z dyrektor szkoły, pre-
zydent klubu „Aktywne kobiety” – Danutė Kriščiūnienė. W imprezie udział wzięli 
przedstawiciele różnych narodowości: Polacy, Litwini i Żydzi. Splendoru imprezie 
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dodało przybycie dostojnych gości, byli to: prezes Światowej Federacji Pokoju na 
Litwie Raimondas Urbonas, gość Federacji z Japonii Akira Nakamura, pomocnica 
członka Sejmu RL Povilasa Urbšisa Gema Jurgelevičienė i inni. Polacy Poniewie-
ża przybyli z wiceprezes Koła ZPL Ireną Romanowską. Żydów prezentował prezes 
organizacji Gennady Kofman. Po występie gości z Polski sala oklaskiwała grupę 
taneczną poniewieskiego Studium Tańca „Selevy” pod kierownictwem Reginy 
Liutkevičienė. Szczególnie wzruszający był występ niepełnosprawnych seniorów 
z Centrum Rehabilitacji i uczniów szkoły pod kier. Aliny Juciuvienė. Uczniowie 
Szkoły dla wszystkich uczestników święta własnoręcznie przygotowali prezenty, 
serwetki w kształcie klonowych liści. Imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy ma-
larskiej Polki Heleny Salnik, której portrety przemawiają szczególnie.

W niedzielę 27 kwietnia, podczas Mszy Świętej „Polonia” sławiła Boga w koście-
le karmelickim św. Krzyża w Kownie. Po Mszy Świętej koncertu słuchali Polacy 
i Litwini. Po koncercie, na zaproszenie prezes Kowieńskiego Oddziału ZPL Fran-
ciszki Abramowicz, rodacy spotkali się w siedzibie w Kownie. Później goście, na 
zaproszenie proboszcza parafii w Nowej Wilejce ks. Wojciecha Górlickiego mieli 
koncert w kościele Królowej Pokoju. Warszawiacy zwiedzili Kowno, Kiejdany, Po-
niewież, Górę Krzyży pod Szawlami, Bejsagołę, Podbrzeż i Wilno. 

Warszawski Chór „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego powstał w roku 
1993. Założycielem i pierwszym dyrektorem artystycznym był Jerzy Myrcha-Kar-
piński. Od stycznia 2002 roku do grudnia 2012 r. chórem dyrygował Wiesław Jeleń. 
Od listopada 2012 r. do grudnia 2013 r. chór pracował pod batutą Zuzanny Falkow-
skiej. Od stycznia 2014 r. dyrekcję objął Zbigniew Szablewski. Warszawski chór 
„Polonia” wśród licznych chórów amatorskich działających na terenie Warszawy 
i Mazowsza wyróżnia się swoim bogatym repertuarem pieśni patriotyczno-histo-
rycznych, opiewających dzieje narodu, państwa i oręża polskiego, sławiących bo-
haterstwo Polaków walczących na wszystkich frontach świata i przypominających 
piękne i trudne momenty naszej historii. Oprócz utworów powszechnie znanych 
chór „Polonia” wykonuje unikalne pieśni, powstałe z  dala od kraju, na zesłaniu 
i w obozach, zapisane i ocalone od zapomnienia przez tych, którzy przeżyli i po-
wrócili do Ojczyzny. Chór śpiewa także pieśni sakralne i kolędy. Ma na swoim kon-
cie wiele prestiżowych koncertów w salach koncertowych, kościołach i ośrodkach 
kultury w Warszawie, a także na terenie całego Kraju. Chór wielokrotnie uczestni-
czył w konkursach i festiwalach krajowych, koncertował również za granicą (na Li-
twie, Ukrainie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, w Szwecji 
i  Irlandii). W 2003 r. patronat nad chórem objął Marszałek woj. Mazowieckiego 
Adam Struzik. Z okazji Jubileuszu 20-lecia chór został uhonorowany przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego pamiątkowym medalem PRO MASOVIA. 
Z tej okazji Chór wyróżniony został również Złotym Laurem Polonia Mater No-
stra Est przyznanym przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego. Chór 
jest członkiem Federacji Caecilianum, stanowiącym organizację pożytku publicz-
nego. Podczas koncertów szczególne oklaski w wykonaniu gości zdobyły: G.Verdi 
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Va pensiero – Chór z opery „ Nabucco” (chór i fortepian), M.K.Ogiński Polonez 
„Pożegnanie Ojczyzny” (fortepian solo ), M.K.Cziurlonis „Morze” – Tryptyk na 
fortepian (fortepian solo), I.J.Paderewski „Leć orle biały” (chór i fortepian), S.Mo-
niuszko mazur z opery „Straszny Dwór” (chór i fortepian) i wiele innych utworów. 

W Sopocie i Gdyni 9-11.05.2014
W dniach 9-11 maja w Sopocie odbył się VIII Kongres Polka International. Na 

zaproszenie prezes Polka International Elizabeth Blani Kacprzyk w imprezie udział 
wzięła Irena Duchowska. Spotkanie odbyło się w wielkiej sali hotelu „Zatoka” w So-

pocie. Honorowym Gościem Kongresu była Danuta Wałęsa. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się ksiądz Grzegorz Miloch, dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im. 
św. Wawrzyńca i  nowo otwartego hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”, 
prof. Akademii Morskiej w Gdyni i prezes Fundacji Rodzin Katyńskich Barbara 
Pytko wraz z Małżonkiem Zbigniewem, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Literatów i  Pisarzy, Członkini Polskiego Zarządu Związku Szerzenia Kul-
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tury Danuta Kapergren z Malmö, redaktor Ewa Górska, redaktor rzecznik praso-
wy Urzędu Miasta Gdyni Joanna Grajter, dyrektorki Gimnazjum nr 16 Zespołu 
Szkół nr 11 w Gdyni Judyta Śliwińska i Jolanta Złoch, publicysta i historyk Piotr 
Szubarczyk z rodziną, prezeski i członkinie Polka International z oddziałów Polka 
w świecie. Rolę opiekuna nad Danutą Wałęsa podczas całego spotkania sprawowała 
wiceprezes Polka International Violetta Gustavsson. Spotkanie z  Danutą Wałęsa 
było zaaranżowane na zasadzie wywiadu, który przygotowała i prowadziła redaktor 
Marta Futyma. Po wywiadzie Prezydentowa z wielką ochotą i uśmiechem na twarzy 
podpisywała swoją książkę „Marzenia i tajemnice”, która okazała się bestsellerem 
na rynku polskim. Danuta Wałęsa została obdarowana przez Polka International 
pamiątkowym obrazem Matki Boskiej, który został wykonany z bursztynu przez 
lwowskiego artystę, przywiezionym przez prezes Polka International Lviv Krystyna 
Kostyrko. Piękny bukiet kwiatów wręczyła sekretarz generalna Polka International 
Urszula Ostberg. Na końcu spotkania Danuta Wałęsa otrzymała tytuł i statuetkę 
POLKA ROKU 2014. Patronat Medialny VIII Kongresu Polka International spra-
wowała TV Polonia. 12 maja, na zproszenie dyrektor Gimnazjum nr 16 Zespołu 
Szkół nr 11 w Gdyni Judyty Śliwińskiej, Irena Duchowska spotkała się z uczniami 
placówki. Spotkanie zaaranżowała Danuta Kapergren z Malmö.

W Zagnańsku 17.05.2014
17 maja miały miejsce IX Ogólnopolskie „Posiady w cieniu Bartka” zorganizowane 

przez dr. Macieja A. Zarębskiego w Ośrodku Regionalizmu Świętokrzyskiego w Za-
gnańsku. Mimo ulewnego deszczu frekwencja dopisała. Na Posiady przybyli: prof. 
Andrzej Tyszka, dr Stanisław Rogala, Jacek Kęcik, Eugeniusz Elerowski, Eugeniusz 
Skoczeń, Lucyna Kukomska, Bogdan Dworak, Michał Toruński, Stanisław Całus, 
Henryk Wydmuch, Wojciech Jachimowicz, Urszula Tabak, Marta Wawszczyk, Paweł 
Pierściński, Marian Winiarski, Wojciech Kołodziej, Marek Skuza, Wacław Abram, 
Edward Karyś, Stanisław Kędzior, Andrzej Adamski, Jadwiga i  Jerzy Tecławowie, 
Irena Duchowska i inni. Tematem części merytorycznej Posiadów była „Insurekcja 
Kościuszkowska w 220. rocznicę”. Uwypuklono ważne wydarzenia w historii Polski: 
Konstytucję 3 Maja, powstanie styczniowe 1863 r., Legiony Piłsudskiego i rok 1918 
z  Ignacym Paderewskim i Romanem Dmowskim oraz II wojnę światową. Na po-
czątku sesji Maciej A. Zarębski przedstawił drogę Tadeusza Kościuszki z Ameryki 
do Polski i początkowy przebieg powstania: przysięgę naczelnika 24 marca na Rynku 
krakowskim, bitwę pod Racławicami, podkreślając wielką rolę kosynierów z Barto-
szem Głowackim w zwycięstwie Polaków. Omówił kwestię pochówku szczątków Ta-
deusza Kościuszki, znajdujących się w trzech miejscach: serce na Zamku Królewskim 
w Warszawie, ciało na Wawelu, a zabalsamowane wnętrzności w szwajcarskiej Solu-
rze, na cmentarzu w Zuchwilu. W mieszkaniu w Solurze, gdzie spędził ostatnie lata 
życia 1815 - 15 października 1817, jest muzeum odwiedzane przez Polaków. Zawitał 
do niego również papież Jan Paweł II, jak i mówca. Prof. Andrzej Tyszka omówił 
Insurekcję Warszawską (17-18 kwietnia), zwracając uwagę na jej krwawy przebieg. 
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Podczas zaciętych walk powstańczych zginęło 2 500 Rosjan i około 1 000 Polaków. 
Mówca podkreślił znaczenie udziału w zwycięstwie cechu rzemieślników warszaw-
skich z  szewcem Janem Kilińskim. Przywołał krwawą zemstę ludu warszawskiego 
nad zdrajcami Polski i w efekcie ich słynną egzekucję, która miała miejsce 9 maja. 
Powieszono wówczas czterech sługusów Moskwy; wśród nich bp. inflanckiego Józe-
fa Kossakowskiego, Józefa Ankwicza, marszałka Rady Nieustającej, Józefa Zabiełłę, 
marszałka Generalności Litewskiej oraz gen. Piotra Ożarowskiego, hetmana wiel-
kiego koronnego. Każdy z nich brał pieniądze bezpośrednio z Petersburga albo od 
ambasadorów rosyjskich. Komentujący to wydarzenie Maciej A. Zarębski nawiązał 
do opinii Józefa Piłsudskiego na temat szukania protekcji u obcych. „Nawet wysoka 
protekcja boska pomóc by nam nie zdołała, żaden bowiem geniusz i żadna siła ludzka 
nie potrafiła nigdy iść naprzeciw tak wielkiej protekcji jak brzęcząca moneta”. System, 
przez który Polska przechodziła przez długie wieki, doprowadził do rzadkiego dla 
tego czasu upadku duszy polskiej do tego stopnia, że brano spokojnie pieniądze za 
zdradę Polski, protekcji szukano za granicą… Po kolejnych występach Maciej Zaręb-
ski przedstawił dorobek wydawniczy Biblioteki Świętokrzyskiej. Odbyła się również 
promocja tomiku wierszy „Sentymenty” Ireny Duchowskiej, wydanego przez Świę-
tokrzyskie Towarzystwo Regionalne pod redakcją Macieja A. Zarębskiego. Autorka 
opowiadała o sprawach polskich na Laudzie i Żmudzi, zaprezentowała kilka wierszy. 
Po koncercie dr Ludomira Zarębska serwowała pyszny poczęstunek. 

W Borejkowszczyźnie 23.05.2014
23 maja Muzeum Władysława Syrokomli i Centralna Biblioteka Rejonu Wileń-

skiego zaprosili na tradycyjne święto poezji „Lira Syrokomli” w muzeum Włady-
sława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, którego duszą jest dyrektor Helena Bakuło. 
Imprezę prowadził dr Józef Szostakowski. W imprezie udział wzięli poeci: Aleksan-
der Śnieżko, Aleksander Sokołowski, Teresa Markiewicz, Irena Duchowska, Tomas 
Tamošiūnas. Wystąpił zespół „Gawęda”. Otwarto wystawę Elżbiety Jankowskiej-
-Bortkiewicz „Dosłownie”.

W Wilnie 25-26.05.2014
25 maja w Wilnie XXI Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią i Wi-

słą” rozpoczęła Msza Św. w  kościele franciszkańskim Najświętszej Maryi Panny. 
Po nabożeństwie odbyła się prezentacja poezji i lirycznych refleksji gości festiwa-
lu. Po wycieczce literackiej po starówce goście imprezy uczestniczyli w imprezach 
litewskiej „Wiosny Poezji 2014”. W festiwalu wzięło udział ponad 40 uczestników 
z zagranicy, z 15 krajów – z  różnych miast Polski, z Białorusi, Niemiec, Francji, 
Węgier, Szwajcarii, Szwecji, Danii, USA, Filipin i Etiopii. Wśród nich poeci i pisa-
rze, tłumacze, dziennikarze i wydawcy, naukowcy, aktorzy, muzycy i artyści mala-
rze, sympatycy i obserwatorzy naszej twórczości, młodzi twórcy. Z Polski przybyli 
Krzysztof Zanussi, Marek Skwarnicki, Kazimierz Orłoś, Tomasz Łubieński, Han-
na Kowalewska, Bogdan Urbankowski, Józef Baran, Zbigniew Jerzyna, Romuald 
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Karaś, Wojciech Kass, artyści malarze Andrzej Strumiłło (również jako poeta), 
Franciszek Maśluszczak, Józef Panfil, rzeźbiarz Andrzej Renes, córka Stanisława 
Mackiewicza Aleksandra Niemczykowa i  córka Pawła Jasienicy – Ewa Beynar-
-Czeczott, aktorki – Ewa Krasnodębska, Anna Milewska, Joanna Kasperska i wielu 
innych. W pierwszych dniach w imprezach uczestniczyła również Irena Duchow-
ska. 26 maja odbyło się tradycyjne spotkanie przy pomniku Adama Mickiewicza, 
przedpołudnie Jednego Wiersza, powitanie przedstawicieli Ambasady RP na Litwie 
i Instytutu Polskiego w Wilnie, Związku Pisarzy Litwy oraz organizatora przedsię-
wzięcia, zwiedzanie Muzeum-Mieszkania Adama Mickiewicza, wizyta w pracowni 
rzeźbiarskiej Tamary Janowej na Zarzeczu, konferencja… 

Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi 7-8.06.2014 
XII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 
7 czerwca Laudańczycy witali licznych 

gości podczas Dni Kultury Polskiej na Lau-
dzie i Żmudzi – XII Festynie Kultury Pol-
skiej „Znad Issy” w Kiejdanach i Datnowie. 
Imprezę zainaugrowały występy Orkiestr 
Dętych z Mażoretkami na placu przed ko-
ściołem w Datnowie. Mszę Św. w datnow-
skim kościele Zwiastowania NMP w języku 
polskim odprawił ksiądz z Suwałk Tadeusz 
Piotr Poteraj, oprawę Mszy Św. przygotował organista Piotr Bobel z Chórem Kon-
katedralnym z  Suwałk, splendoru dodały występy trzech Orkiestr Dętych: OSP 
Szumowo (kapelmistrz Krzysztof Witkowski, Szepietowo (kapelmistrz Tomasz Pa-
duch), „Druh” – Sędziejowice (kapelmistrz Anna Gronowska). Po Mszy Św. wszyst-
kie zespoły wróciły do Kiejdan, by podziwiać występy Orkiestr z Mażoretkami przed 
gmachem samorządu Kiejdan. Do występów dołączyła czwarta Orkiestra Dęta, 
z Olecka, pod batutą kapelmistrz Weroniki Kordowskiej. Po występach Orkiestr 
barwny korowód maszerował przez starówkę Kiejdan, na Stary Rynek. W Centrum 

Wielokulturowym odby-
ło się spotkanie literac-
kie. Koncert galowy XII 
Festynu Kultury Polskiej 
„Znad Issy” odbył się 
w  parku kiejdańskim. 
Organizatorka polskich 
imprez Irena Duchow-
ska witała gości, a  byli 
to: wójt Gminy Sędzie-
jowice Jerzy Kotarski, 
zastępca wójta Gminy 
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Budry Anna Kowalewska, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w  Szumowie Mirosława 
Gwardiak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Szepietowie 
Tomasz Paduch z OD, dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
w  Zambrowie, kapelmistrz OD 
w Szumowie Krzysztof Witkow-
ski, Dyrektor ZSS nr 3 w Augu-
stowie Tadeusz Janusz Wierzbic-
ki, prezes Zarządu Mieleckiego 

UTW Feliks Czop, prezes kowieńskiego Oddziału ZPL, członek ZG ZPL Fran-
ciszka Abramowicz; Zespoły Taneczne: „Arabeska” (Szumowo, Aleksandra Jakub-
czyk-Bajorek), „Bystry” (Augustów, Halina Poźniakowska), „Jutrzenka” (Niemen-
czyn, Leonarda Klukowska), „Lankesa” (Kiejdany, Irena Šukienė), Chóry: „Echo” 
(Mielec, Maria Sowińska, Małgorzata Leśniak), „Kantata” (Ciechanowiec, Andrzej 
Niewiarowski, Krzysztof Pełszyk), „Concordia” (Dobre Miasto, Andrzej Ilkiewicz, 
Joachim Zawacki); Zespoły: „Wigranie” (Stary Folwark, Wiesława Malinowska), 
„Uwrocie” (Suwałki, Zdzisław Wyszkowski), „Barwy jesieni” (Budry, Janina Kowa-
lewska), „Jutrzenka” (Łotwa, Rezekne, Irena Iwanowa, Natalia Driagunowa), „Ko-
twica” (Kowno, Marian Zinkiewicz), „Issa” (Kiejdany, Waleria Wansewicz); Ryce-
rze (Grunwald, Sławomir Moćkun) i wszystkich gości. Koncert prowadził Wincuk 
z Wilna (Dominik Kuziniewicz). Każdy zespół dawał z siebie co potrafił. Pogoda 
tradycyjnie sprzyjała gościom. Podczas wieczorku integracyjnego nawiązało się wiele 
nowych przyjaźni, dzięki 
wytrwałym orkiestran-
tom, tańczono i bawiono 
się, słuchując ulubionych 
szlagerów do północy. 
W tym roku sponsorami 
imprezy stała się więk-
szość uczestników, po-
nieważ żaden z projektów 
na Dni Kultury Polskiej 
na Laudzie i  Żmudzi fi-
nansowania nie otrzymał. 
Wiceminister Ministerstwa Kultury RL Edward Trusewicz zawiadomił o  odrzu-
ceniu projektu XII Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy”. Projekt o dofinansowa-
nie Festynu w Kiejdanach przez Departament Mniejszości był odrzucony po raz 
pierwszy. Wiceminister radził zwracać się do Samorządu Rejonu Kiejdańskiego, 
ale za okres działalności przez 20 lat polskie imprezy nigdy wsparcia z budżetu Sa-



200

morządu Rejonu Kiejdańskie-
go nie otrzymały. Organizato-
rzy i  uczestnicy są wdzięczni 
wszystkim instytucjom, fir-
mom i  osobom prywatnym, 
za umożliwienie przyjazdu 
zespołów na Laudę i  Żmudź. 
Wsparcia imprezom udzielili: 
Oddział ZPL rej. Wileńskiego, 

Samorząd Rejonu Wileńskiego, ZG ZPL i Oddział ZPL Lauda, Rolandas Vilkelis 
z Kiejdan, członkinie zespołu „Issa” z Walerią Wansewicz oraz Teresė Jaškūnienė 
z  siostrami, UTW w Kiejdanach. Szczególne podziękowania, za stałe wspieranie 
festynów przywożeniem zespołów na Laudę, należą się burmistrzowi Ciechanowca 
Mirosławowi Reczko. Ciechanowiec i Kiejdany łączy pochodząca z Ciechanowca 
Anna Kiszczanka – Radziwiłłowa, matka Janusza Radziwiłła. Mass media: „Kurier 
wileński”, „Nasza Gazeta”, „Kėdainių garsas”, „Rinkos aikštė”, „Mugė”, „Kėdainių 
krašto televizija”, Radio „Znad Wilii”. Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Centrum 
Wielokulturowe, kiejdańskie Centrum Kultury i parafia datnowska. 

Spotkanie Literackie
7 czerwca w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi w Kiejdanach, 

w  Centrum Wielokulturowym odbyło się spotkanie literackie – promocja tomi-
ku wierszy „Sentymenty” Ireny Duchowskiej, wydanego przez Świętokrzyskie To-
warzystwo Regionalne pod redakcją Macieja Andrzeja Zarębskiego z Zagnańska. 
Przed spotkaniem barwny korowód przeszedł przez starówkę, grały Orkiestry Dęte, 
pokazały musztrę na Starym Rynku. Później w Centrum Wielokulturowym otwar-
to wystawę rysunków Artura Grotgera (1837–1867): „Polonia” (1863) i „Lituania” 

(1864–1866) Instytutu Polskiego 
w Wilnie. Gości witała organizator 
imprezy Irena Duchowska. Wysta-
wę zaprezentował konsul Wydziału 
Konsularnego Ambasady RP na Li-
twie Łukasz Kaźmierczak. W imie-
niu władz Samorządu Rejonu Kiej-
dańskiego gości witała wicemer 
Nijolė Naujokienė. O  wystawie 
opowiedziała dyrektor Centrum 

Wielokulturowego Audronė Pečiulytė. Grottger w roku 1863 nie malował z odda-
lenia, lecz zatrzymał bieżące fale życia, którymi sam żył; malował świeżą krwią 
i świeżymi łzami, choć tylko kredkę trzymał w ręku. Przebywał wbrew własnej woli 
w  Wiedniu, gdy go doszły nowe wieści, straszne i  bolesne. Zerwał się, podniósł 
w górę pięści i krzyknął: „biada im”. W owej chwili stało się, że wziął „w pierś swoją 
magnetycznie” wszystkie bóle narodu, wszystkie jego miłości i nienawiści i wtedy 
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urodziło się w  duszy jego to dzieło „Polonia”, jako druga księga męczeństwa po 
pierwszej, którą była Varsovia, a trzecią była potem Lituania. I dokonał on zara-
zem owego „biada im”. Nie pokazał światu nieprzyjaciela, wroga; ale pokazał rzecz 
straszniejszą – nieszczęścia, klęski, zbrodnie, po których jedynie historia i ludzkość 
znają owego wroga. Pokazał w tym poemacie – oto patrzcie, czym my jesteśmy i co 
z nami zrobiono. Jeżeli obcy wpatrując się w te obrazy, dozna współczucia dla nie-
szczęścia, to potępi tym samem tych, o których Grottger zawołał: „biada im”. Dzieła 
Grottgera ujęte w kilka serii, organicznie duchowo z sobą powiązanych, mają war-
tość monumentalną, zarówno narodową, jak i artystyczną, zarówno dla Polaków, 
jak i dla całego cywilizowanego świata. Należą one do wielkich tragedii serc i spo-
łeczeństw. Każda niemal postać na tych obrazach jest typową, a widoki natury, lasy, 
ilekroć służą jako tło, są wspaniałości niezrównanej. (Wiedeń, w  marcu 1888  r., 
Alfred Szczepański). Po obejrzeniu wystawy rozpoczęło się spotkanie literackie. 
Pierwsza prezentacja tomiku „Sentymenty” miała miejsce w Zagnańsku 17 maja 
podczas IX Ogólnopolskich „Posiadów w cieniu Bartka”. Nowy tomik wierszy pre-
zentowali burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko po polsku i dyrektor Centrum 
Wielokulturowego Audronė Pečiulytė po litewsku. Obaj prowadzący zauważyli, że 
czytając nostalgią do swej małej Ojczyzny przepełnione wiersze Ireny Duchow-
skiej, sami wracają do swych rodzimych stron, z sentymentem wspominają otacza-
jącą dom przyrodę, sady, drzewa, kwiaty i bliskich ludzi.

I Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu 8.06.2014 
8 czerwca Laudańczycy, podczas Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, po 

raz pierwszy odważyli się zorganizować Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu. 
Tego roku Poniewież nosił honorowe miano – Stolicy Kultury na Litwie. Festiwal 
odbył się dzięki przyjaźni i ścisłej współpracy klubu „Aktywnych Kobiet” Ponie-
wieża, Stowarzyszenia Polaków Kiejdan i  Oddziału ZPL „Lauda”. Zespoły objęli 
troską Alina, Irena i Kazimierz Duchowscy oraz Giedrius Makarevičius. Imprezę 
na placu przed katedrą Chrystusa Króla rozpoczęły występy dwu Orkiestr Dętych 
z Mażoretkami: OSP Szumowo (kapelmistrz Krzysztof Witkowski) z Zespołem Tań-
ca „Arabeska” (Aleksandra Ja-
kubczyk-Bajorek) i  OD „Druh” 
– Sędziejowice z  Mażoretkami 
(kapelmistrz Anna Gronowska). 
Orkiestry oraz chóry „Kantata” 
(Ciechanowiec, Andrzej Nie-
wiarowski, Krzysztof Pełszyk) 
i  „Concordia” (Dobre Miasto, 
Andrzej Ilkiewicz, Joachim Za-
wacki) swym śpiewem dodały 
splendoru świątecznej euchary-
stii. Po Mszy Św. wielobarwnym 
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korowodem zespoły udały się w kierunku serca miasta – Placu Wolności, by zapre-
zentować swój dorobek na specjalnie na festiwal wynajętej scenie. Ze sceny gości 
witali prezydent klubu „Aktywne kobiety”, dyrektor Szkoły Podstawowej Słabosły-
szących i  Niesłyszących w  Poniewieżu Danutė Kriščiūnienė i  Irena Duchowska, 
mer Poniewieża Vitalijus Satkevičius i poseł na Sejm RL Povilas Urbšis. Witano 
wcześniej wymienionych gości oraz burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko, 
wójta Gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego, dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w  Szumowie Mirosławę Gwardiak, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Szepietowie Tomasza Paducha z OD, dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej 
w  Zambrowie, kapelmistrza OD w  Szumowie Krzysztofa Witkowskiego, Dyrek-
tora ZSS nr 3 w  Augustowie Tadeusza Janusza Wierzbickiego, prezes Koła ZPL 
w  Poniewieżu Reginę Czyrycką i  innych. Oprócz wyżej wymienionych czterech 
orkiestr Dętych i dwu Chórów wystąpili: Zespół „Jutrzenka” (Łotwa, Rezekne-Ire-
na Iwanowa, Natalia Driagunowa); Rycerze z  Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 
w  Stębarku (Sławomir Moćkun), Zespoły Taneczne: „Bystry” (Augustów-Halina 
Poźniakowska), ZT ludowego „Grandinėlė” (Poniewież, Zita Rimkuvienė), grupa 
Centrum Rehabilitacji i uczniów Szkoły Słabosłyszących i Niesłyszących (Ponie-
wież, Genovaitė Sipavičienė). Bardzo wzruszającymi i  emocjonalnymi były wy-
stępy niepełnosprawnych seniorów z  Centrum Rehabilitacji i  uczniów. Zespoły 
zdobyły oklaski szczególne, mową gestów, których uczyli dyrektor szkoły Danutė 
Kriščiūnienė i jej były uczeń Laisvydas. Panował radosny i podniosły nastrój. Pogo-
da dopisała wyśmienicie, chociaż w drodze z Kiejdan do Poniewieża zespoły spo-
tkała ulewa. Festiwal miał na celu – integrację kultury i tradycji narodu polskiego 
w życie kulturalne Litwy, w celu wspierania tolerancji i szacunku dla kultury innych 
ludzi oraz promowania kultury litewskiej i społeczności niesłyszących. Mottem fe-
stiwalu były: „Czas. Słowa. Okazja.” Aby używać jak najmniej słów, użyto gestów 
i  muzyki, według poety amerykańskiego Henry Vodsverta Longfela: „Muzyka 
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jest uniwersalnym językiem ludzkości…” Organizatorzy i uczestnicy są wdzięczni 
wszystkim sponsorom, instytucjom, firmom i osobom prywatnym, za umożliwie-
nie przyjazdu zespołów na Laudę i Żmudź oraz sponsorom i partnerom imprezy 
w Poniewieżu, są to: Samorząd miasta Poniewież, Fundusz Wsparcia A. Guogisa, 
koordynator wolontariuszy Centrum Kultury księdza Alfonsasa Lipniunasa, Boris 
Bylinski i wolontariusze, dyrektor ZSA „Deguonies sistemos” Renata Ragaišienė, 
dyrektor sklepu „Žaliasis koralas” Petras Zupka, kierownik ZSA „Pas Katiną” i rad-
ny samorządu Jonas Katinas, TS LKD przewodnicy rejonowego Oddziału – Al-
girdas Budrys, radny samorządu Osvaldas Dirsė, dyrektor Oddziału „Pagalbos 
centras” w Poniewieżu – Valė Polchovienė i wolontariusze, Klub Kobiet „Veiklios 
moterys” i  inni. Mass media: Kurier wileński, Nasza Gazeta, Radio „Znad Wilii” 
i  prasa w  Poniewieżu. Za smaczne cepeliny serdeczne podziękowania należą się 
właścicielce kawiarni „Savas kampas” – Audronė Aleknienė z Kiejdan. 

Noc Świętojańska w Tiskūnai 23.06.2014 
23 czerwca Laudańczycy z  gośćmi z  Tomaszowa świętowali Noc Świętojań-

ską w Tiskūnai, rejonu kiejdańskiego. Impreza odbyła się w podwórzu Centrum 
Kultury (dyrektor Irena Šalukienė). Między innymi wystąpił Polski Zespół „Issa” 
z Kiejdan pod kierownictwem Walerii Wansewicz. Zespół Folklorystyczny „Žala-
sys” z Tiskūnai pod kierownictwem Kęstutisa Valionisa i Ireny Šalukienė rozpoczął 
zabawę i zaprosił do tańca wszystkich chętnych. Kazimierz Matecki z Tomaszowa 
zauroczył wszystkich pięknym operowym śpiewem. Organizatorki imprezy zadba-
ły o zebranie kwiatów, gałązek dębowych, splotły wianki. Wieńcami z dębowych 
liści dekorowano Janów i Janiny. Zamiast tradycyjnego puszczania wianków rzeką, 
zarzucano wianki na jodłę. Laudańczycy zaprosili gości do wspólnego stołu. Czę-
stowano się miejscowymi przysmakami, wszystkim szczególnie smakowały swieże 
bułeczki, małosolne ogórki i biały ser, obowiązkowy atrybut Święta Janów.

Grupa Tomaszowskiego UTW pod kierownictwem Krystyny Wilk gościła na 
Litwie 20-24 czerwca. Pierwszego dnia spotkali się z  Laudańczykami w  Kiejda-
nach. Prezes Tomaszowskiego UTW opowiedziała o działalności TUTW. Dla gości 
wystąpił zespół „Issa”(kier. Waleria Wansewicz), Irena Duchowska zaprezentowała 
swą twórczość. Po spotkaniu z rodakami goście zwiedzili starówkę Kiejdan. W so-
botę zwiedzili Wilno, po wycieczce po mieście udali się na spotkanie z Akademią 
Trzeciego Wieku (prezes Jerzy Grygorowicz) w Domu Kultury Polskiej. W drodze 
powrotnej zwiedzili Troki. W niedzielę rodacy uczestniczyli we Mszy Św. w ko-
ściele św. Krzyża w Kownie, później prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Francisz-
ka Abramowicz zaprosiła gości do siedziby na spotkanie integracyjne, po spotka-
niu zwiedzano starówkę Kowna. Goście zwiedzili Podbrzeż (kolebkę powstania 
1863  r.), szlak Cz. Miłosza – Świętobrość, Szetejnie, Opitołoki, pielgrzymowali 
przez Rosienie do Szydłowa, Cytowian, na Górę Krzyży pod Szawlami, zwiedzili 
Bejsagołę, Datnów, geograficzne centrum Litwy w Roszczach.
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W Olsztynie 30.06 – 5.07.2014 
W dniach 30 czerwca - 5 lipca, na zaproszenie prezesa Zarządu Akademii Trze-

ciego Wieku Czesława Wojniusza, grupa z Laudy wzięła udział w VIII Spotkaniu 
Integracyjnym Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Grani-
cy UTW w Olsztynie. 3 lipca w Olsztynie, podczas VIII Spotkania Integracyjnego 
przyjęto deklarację którą podpisali przedstawiciele jedenastu Polskich Uniwersy-
tetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy, dwie Akademie i  Uniwersytet 
Trzeciego Wieku z Olsztyna oraz dwie federacje krajowe UTW i trzy Olsztyńskie 
Stowarzyszenia Kresowe. Po przeanalizowaniu doświadczeń z dorobku ośmiu spo-
tkań, oraz oczekiwań Polaków zza Wschodniej Granicy, wyrażono wolę współpra-
cy przy realizacji kolejnych spotkań służących następującym celom: Wzmocnienie 
potencjału organizacyjnego i programowego PUTW, wspieranie tworzenia nowych 
PUTW, budowa sieci współpracy pomiędzy PUTW za Wschodnią Granicą i w Kra-
ju, rozwój wymiany i  współpracy między UTW w  Kraju i  za granicą, spotkanie 
z historią i współczesną kulturą polską, stworzenie krajowej grupy wolontariuszy, 
wykładowców dla PUTW. Deklarację skierowano z prośbą o kontynuację współ-
pracy przy realizacji kolejnych spotkań do Dyrektora Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezydenta Mia-
sta Olsztyna.

IV integracyjny spływ kajakowy „Poznajmy swój kraj” 11-13.07.2014 
IV integracyjny spływ kajakowy „Poznajmy swój kraj” to kolejna inicjatywa Sto-

warzyszenia Polaków Kiejdan. Nic tak nie spaja ludzi, jak wspólne przeżycia i piękne 
wspomnienia. Uczestnikami spływu byli mieszkańcy z okolic Kiejdan, Radziwiliszek, 
Poniewieża, Wilna i Wileńszczyzny. Spływ kajakowy na Wileńszczyźnie w okolicach 
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Podbrodzia odbył się w dniach 11-13 lipca. 24 kajakami płynęło 49 osób. Byli to lu-
dzie różnego wieku, od dzieci po emerytów. Celem kolejnego projektu było poznawa-
nie kraju ojczystego, pogłębianie relacji międzyludzkich. Kajakami pokonano około 
30 km Żejmianą i Wilią. Mimo smutnych prognoz, pogoda sprzyjała. Było słonecznie 
i ciepło, chociaż w drodze do miejsca spotkania w Podbrodziu wielu uczestników spo-
tkała ulewa. Trasa nie była trudna. Wystających z wody, większych kamieni przyśpie-
szających nurt Żejmiany, było niewiele. Większość spotykanych połamanych drzew, 
leżących w poprzek rzeki było opiłowanych. Wywrotka jednego kajaka, na niewiel-
kiej głębokości, przy życzliwej pomocy przyjaciół, okazała się niezbyt groźna. Takich 
niespodzianek, na o wiele szerszej i głębszej Wilii, już nie było. Spływ był wspaniałą 
okazją aktywnego odpoczynku. Bezpośredni, bliski kontakt z wodą i przyrodą jest 
bezcenny. Żejmiana i Wilia mają piękne brzegi. Otaczająca zieleń, szum wody i śpiew 
ptaków napajał spokojem. Chwilami uwagę przykuwały dzikie kaczki z małymi pu-
szystymi kaczątkami. Podziwiano cudne widoki w lustrzanym odbiciu wody, dziko 
rosnące kwiaty, krzewy i drzewa. Na postojach w lasach zbierano poziomki, czernice 
i pierwsze maliny, zażywano kąpieli. Część uczestników spływu zwiedziła okolice: 
płaczącą skałę w pobliżu gospodarstwa agroturystycznego „Baran Rapa” nad Wilią, 
Powiewiórkę, Zułów, Inturkę, Janiszki, kopiec Leseński. W miejscu noclegu młodsi 
grali w piłkę, biesiadowali przy ognisku, piekli kiełbaski. Projekt współfinansowany 
przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków finansowych Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca 
z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”.

W Nowym Sączu 3-6.09.2014 
W dniach 3-6 września, na zaproszenie prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trze-

ciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Wiesławy Borczyk, Irena Duchowska uczestniczyła w VI Forum III Wieku 
w Nowym Sączu i konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Kry-
nicy Zdroju. W trakcie Forum III Wieku, konferencji towarzyszącej XXIV Forum 
Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju zwrócono się z apelem do Ministra Spraw Za-
granicznych o włączenie w ogłaszanych konkursach grantowych zagadnień senio-
ralnych (edukacja, integracja, rozwój aktywności społecznej i kulturalnej osób star-
szych) w celu możliwości dofinansowania współpracy organizacji pozarządowych 
– Uniwersytetów Trzeciego Wieku w kraju z Polskimi Uniwersytetami Trzeciego 
Wieku, działającymi za granicą wschodnią. Stanowisko powyższe, zaproponowane 
przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, zostało przyjęte jednogłośnie 
przez uczestników Forum III Wieku. 5 września sesja plenarna i warsztaty Forum 
III Wieku odbyły się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu.

III Plener plastyczny w Kiejdanach 8-12.09.2014
W  dniach 8-12 września w  Kiejdanach odbył się Plener plastyczny dla dzie-

ci i młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Polaków Kiejdan. W plenerze 
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uczestniczyła młodzież Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza w Ciechanowcu i ucznio-
wie kiejdańskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
Grupa z  Ciechanowca przybyła pod tro-
skliwą opieką nauczycieli: Cecylii Szmurło, 
Grażyny Święckiej i Barbary Pełszyk. Grupą 
z Polski w Kiejdanach opiekował się Kazi-

mierz Duchowski. Wizytę w Kiejdanach goście rozpoczęli od spotkania w Centrum 
Szkolenia Zawodowego, gdzie przybyłych witał i opowiedział o swej szkole dyrek-
tor Steponas Navajauskas, który wcześniej z grupą swoich uczniów gościł w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i  Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w  Ciecha-
nowcu. W kiejdańskiej Szkole Sztuk Pięknych, mieszczącej się w synagodze, gości 
z Polski powitała, opowiedziała o szkole i zadbała o pomoc specjalistyczną podczas 
pleneru dyrektor Vida Burbulienė. Na plenerze nie ograniczano się wyłącznie do 
malowania. Podczas trwania pleneru uczestnicy mieli doskonałą możliwość wzbo-
gacenia swej wiedzy uczestnicząc w  warsztatach. Z  powodu małych pomieszczeń 
pracowali w dwóch grupach. Uczyli się technologii ręcznego wytwarzania papieru, 
ceramiki (garncarstwa), prac z dekorowaniem tkanin wełną. W rysunku oprócz Kiej-
dan, wykorzystano też walory Góry Krzyży, Szydłowa i Wilna. Zajęciom plenerowym 
towarzyszyły wycieczki, różne spotkania i  przedsięwzięcia. W  kiejdańskiej cerkwi 
Przemienienia Pańskiego, byłym gmachu hrabiego Mariana Czapskiego, zesłanego 
na Sybir, uczestnicy pleneru spotkali sie z restauratorką wielu cerkwi na Litwie Iriną 
Dima. Prowadzi ona studio rysunku i malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych w Kiejda-
nach, a cerkwie restauruje nieodpłatnie. W Kiejdańskim Centrum Wielokulturowym 
uczestnicy pleneru zapoznali się z wystawą fotografii Remigiusa Venckusa „Amne-
zja. Czas. Przestrzeń. Miejsce”, w galerii sztuki Janiny Monkute-Marks – z wystawą 
prac obecnych malarzy litewskich, w sali samorządu Kiejdan – z rzeźbami Vytautasa 
Ulevičiusa. Goście oprócz Kiejdan, zwiedzili Datnów, Bejsagołę, Górę Krzyży pod 
Szawlami, Cytowiany, Rosienie, Wilno, Troki, wzięli udział w odpustach w Szydłowie. 

Poznali historię Podbrzeża 
– kolebki powstania 1863 r., 
Pojeśla i Kroków – śladami 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego na Żmudzi, szlak 
noblisty Czesława Miłosza 
z  Szetejniami, Opitołoka-
mi, Świętobrością. Uczest-
nicy pleneru nie mogli się 
powstrzymać od chęci upa-
miętnienia zwiedzanych 
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miejsc, jak tylko siadali do rysunku, gdzieś w mig ulatniało się zmęczenie spowo-
dowane podróżą czy brakiem snu. Mieli też spotkanie z rodakami, specjalnie dla 
nich wystąpił jedyny polski zespół na Żmudzi „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), pre-
zentując m. in. piosenki, które stały sie wizytówką zespołu: „Lauda” i „Kiejdany” (sło-
wa i melodie Ireny Duchowskiej). Na zakończenie pleneru w Szkole Sztuk Pięknych 
zorganizowano wystawę prac plenerowych, fotosesję, podczas której chętnie stroili 
się i pozowali do zdjęć nie tylko młodzi, ale w przebierańców zabawili się również 
i nauczyciele. Uczestnicy i organizatorzy pleneru są wdzięczni wszystkim za życzli-
wą pomoc w realizacji projektu, współfinansowanego przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią 
i Polakami za granicą”.

W Sędziejowicach, Bałdrzychowie, Marzeninie i Zapolicach 13-14.09.2014 
W dniach 13-14 września Polski Zespół „Issa” uczestniczył w Międzynarodowym 

Festiwalu Folklorystycznym Krajów Środkowej Europy – Warsztatach Tańca Ludo-
wego w gminie Sędziejowice. „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) w składzie: Narciza 
Čičkauskaitė, Kristina Kobilinskienė, Irena Šikšnienė, Vanda Gudavičienė, Nijolė 
Stasiūnienė, Nina Milienė pod troskliwą opieką Ireny Duchowskiej gościła w wo-
jewództwie łódzkim na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach 
i Łódzkiego Domu Kultury. Zespołem opiekował się dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sędziejowicach Grzegorz Brożyński. W czerwcu wójt gminy Sędziejowice 
Jerzy Kotarski z Orkiestrą Dętą OSP „Druh” i Mażoretkami wzięli udział w Dniach 
Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi – XII Festynie Kultury Polskiej „Znad Issy” 
w Kiejdanach i Festiwalu Kultury Polskiej w Poniewieżu, tradycyjnie organizowanych 
przez Stowarzyszenie Polaków Kiejdan. Zespół „Issa” miał okazję zaprezentować 
swój dorobek artystyczny w trzech miejscach: w Bałdrzychowie gminy Poddębice, 
na dożynkach gminno-parafialnych, festiwalu Folklorystycznym w Marzeninie i Za-
policach. W Wiejskim Centrum Kultury w Bałdrzychowie na scenie zaprezentowali 
się ZPiT „Bałdrzychowianie”, „Staropolanie” z Wielkopolski, „Skokotliwi” z Mostków 
gminy Suchedniów oraz zespół Węgrów ze Słowacji „Nograd” i  kiejdańska „Issa”. 
Koncert stanowił podsumowanie projektu dotyczącego organizacji warsztatów tań-
ców ludowych i obrzędów regionalnych, który Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzy-
chowa realizowało przy wsparciu środków Lokalnej Grupy Działania Poddębice i Za-
dzim – Kraina bez Barier. Zespół z Bałdrzychowa gościł na warsztatach w Poznaniu 
i Mostkach, gdzie uczył się tańców regionalnych, poznawał stroje, kulturę i obyczaje 
Wielkopolski oraz Kielecczyzny. Realizacja takich projektów służy nie tylko wymia-
nie doświadczeń. To również doskonała forma promocji gminy w innych regionach 
kraju, za którą serdecznie dziękował zespołowi z Bałdrzychowa – Burmistrz Piotr 
Sęczkowski. W Marzeninie imprezę rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odbyło się wręczenie chleba dożynko-
wego oraz poświęcenie wieńców. Z kościoła korowód dożynkowy udał się na bo-
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isko szkolne Zespołu Szkół w Marzeninie, gdzie odbył się koncert. Szczególnie miłe 
dla kiejdańczyków było spotkanie z wójtem gminy Sędziejowice Jerzym Kotarskim 
i zaprzyjaźnioną strażacką Orkiestrą Dętą „Druh” OSP Sędziejowice. W Zapolicach 
zespół witał dyrektor GOKiS Paweł Perdek. Święto Plonów-dożynki są głęboko osa-
dzone w polskiej tradycji, dziękujemy Opatrzności za wszystko, co udało się zebrać 
z ogrodów i pól, w podniosłym nastroju dzielimy się chlebem. Dożynki są okazją 
do przypomnienia tradycji ludowych oraz zaprezentowania dorobku zespołów arty-
stycznych, a piosenka zbliża ludzi. Po drodze, w Gminnym Ośrodku Kultury w Szy-
pliszkach, zespół gościł zawsze życzliwy Józef Murawski.

W Kownie 5.10.2014
5 października w  Kownie odbył się II Festyn „Złota Jesień Polskiej Piosenki” 

zorganizowany przez Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie z  prezes 
Franciszką Abramowicz. W gościnnym Wielokulturowym Centrum wystąpił ze-
spół z  dzielnicy Aleksotas „Svirbė” pod kierownictwem Aurelii Boreišienė, kiej-
dańska „Issa” pod kierownictwem Walerii Wansewicz i opieką Ireny Duchowskiej. 
Jadwiga Gojlewicz z Łop zaprezentowała swą poetycką twórczość, która przeniosła 
obecnych w odległe czasy dzieciństwa, beztroskiej młodości, nawiązywała też do 
dzisiejszej codzienności. Z Kowieńszczyzny przybył na Festyn zespół „Ošvės”. Pa-
nie z Łop pod kierownictwem Stanisławy Popowej wykonały utwory ułożone do 
znanych melodii, jako ostatnia wystąpiła kowieńska „Kotwica” pod kierownictwem 
Mariana Zinkiewicza. Imprezę prowadziła studentka ostatniego roku Kowieńskie-
go Uniwersytetu Technicznego Sonia.

W Bejsagole 25.10.2014
25 października Polski Zespół Pieśni „Issa” z Kiejdan (kier. Waleria Wansewicz) 

wystąpił podczas uroczystości w  Bejsagole, poświęconych 135. rocznicy urodzin 
ostatniego właściciela Bejsagoły, nadzwyczajnego człowieka z polskiego rodu Ko-
marów – Władysława Komara (1879-1941), syna Marszałka Powiatu Poniewieskie-
go Władysława Komara (1810-1896) i Róży z Książąt Woronieckich – Komarowej 
(1885-1962). Po uroczystym wniesieniu flagi Komarów, Mszę Św. odprawił JE bi-
skup Szawelski Eugenijus Bartulis. Odsłonięto pomnik poświęcony zasłużonemu dla 
miasteczka Bejsagoła rodu Komarów. Po wycieczce po pałacu, obecnym Instytucie 
Zootechniki, odbyła się konferencja i koncert chóru „Saluto” z Kowna (kier. Ramutė 
Štreimikytė). Szczególnie ciepło osobowość i życie Władysława Komara przedsta-
wili Violeta Bakutienė z Kowna i wnuk W. Komara Władysław Sobański z Polski. 
Zapoznali ze zmiennymi kolejami losów rodu, pochodzącymi z autentycznych opo-
wiadań, wywiadów ze służącymi dworu, ksiąg kościelnych parafii. Na podstawie 
wyszperanych materiałów dokumentalnych utkali opowieść z nici wspomnień wie-
lu ludzi. W. Komar był słynnym eseistą, agronomem i ekonomistą. Zasady religijne 
w dziełach W. Komara, słowa i myśli były gwiazdą przewodnią, przyczyną sukcesu 
jego prac, szacunku ludzi. W oparciu o wiarę, czerpał sprawiedliwość. Nie surową 
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i  zimną, ale delikatną i  miękką, promieniującą miłością i  dobrocią. Potwierdzają 
to historie ludzi, można to poczuć podczas wizyty w pałacu. Niepojęta aura pała-
cu, atmosfera dworska wzbudza niezłomną ciekawość, chęć wyjaśnienia, jaki był 
człowiek, który tu mieszkał, spacerował ścieżkami parku, tworzył życie w pięknym 
miasteczku Bejsogoła, założył tu, na swej ziemi, pierwszą na Litwie rolniczą nauko-
wą stację doświadczalną w 1908 r., prowadził ogromną gospodarkę. Był gotowy słu-
żyć Litwie, ale pochłonęły go ogromne połacie Syberii. Dla potomnych ważnym jest 
zachować okruszyny przeszłości, odkurzyć od zapomnienia i przyjrzeć się oczyma 
teraźniejszych czasów. Są to wątki, które wiodą w głąb, do fundamentów naszego 
istnienia, na zadbanej i obronionej przez przodków ziemi. Dają nam siłę, stabilność, 
łagodność i wiarę w przyszłość. Jest to służba pamięci.

Święta Niepodległości RP 8-9.11.2014
w Kiejdanach
8 listopada w Kiejdanach odbyły 

się obchody Święta Niepodległości 
RP. Jednocześnie świętowano jubi-
leusz XX-lecia działalności polskiej 
na Laudzie. Przed dwudziestu laty, 
13 listopada, po uroczystym kon-
cercie z  okazji Świąt Niepodległo-
ści RP w Kownie, zostało powołane 
Koło ZPL w  Kiejdanach przy ko-
wieńskim Oddziale ZPL, w składzie 
8 osób, na prezesa obierając nauczy-
cielkę fizyki Akademskiej Szkoły Średniej Irenę Duchowską. Rodacy cieszyli się, że 
siebie potrafili odnaleźć, że mogą rozmawiać ze sobą po polsku i obiecali oddać się 
dalszym poszukiwaniom rodaków rozsypanych po okolicy. Przed laty nikt sobie 
nie mógł wyobrazić, jak będzie się rozwijała działalność rozproszonych po Laudzie 
i Żmudzi Polaków, jakie będą przeszkody, ile trzeba będzie determinacji, by działać 
i wytrwać mimo trudności, przy braku zrozumienia i środków na działalność, a nawet 
czasami specjalnie organizowa-
nych akcjach wrogości i co da 
się zrobić. Z okazji Święta Nie-
podległości RP w kiejdańskim 
Centrum Wielokulturowym 
odbył się uroczysty koncert. 
Przybyłych witała Irena Du-
chowska w  skrócie przypo-
minając 20-letnie dzieje or-
ganizacji polskiej na Laudzie. 
Życzenia Polakom złożyła or-
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ganizator imprez kulturalnych Centrum Wielokulturowego Danguolė Raudeliūnienė. 
Wystąpiły zespoły: „Gozdawa” (kier. Wanda Kulbacka, Raczki – Polska), ZPiT 
„Solczanie” (kier. Renta Brasel, Soleczniki) i  „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, 
Kiejdany) w  składzie: Narciza Čičkauskaitė, Irena Šikšnienė, Teresė Jaškūnienė, 
Jadvyga Ambraškienė, Nina Milienė, Vanda Gudavičienė, Janina Vintienė, Nijolė 
Stasiūnienė, Elena Balčaitienė. Koncert składał się z  melodii patriotycznych po-
wszechnie znanych i  lubianych przez rodaków. Sala szczególnie entuzjastycznie 
oklaskiwała tańce „Solczan”. U wielu zakręciła się łezka wzruszenia, którą wzbu-
dziła nutka patriotyczna niosąc dawne wspomnienia. Po koncercie gości czekało 
spotkanie integracyjne, podczas którego rozmowom nie było końca, wiele wspólnie 
śpiewano. Za piękną, patriotyczną imprezę wdzięczność należy się zespołom, or-
ganizatorom, merowi Samorządu rejonu Solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi 
za pokrycie kosztów transportu „Solczan” i Oddziałowi ZPL rejonu wileńskiego za 
dofinansowanie imprezy. 

w Poniewieżu
8 listopada w Poniewieżu po raz kolejny zorganizowano obchody Święta Niepod-

ległości RP. Dzięki uprzejmości prezydent klubu „Aktywne Kobiety” w Poniewie-
żu Danutė Kriščiūnienė, świąteczny koncert po raz kolejny odbył się w sali Szkoły 
Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących. Splendoru świętu dodało przybycie 
i piękne występy zespołów: „Gozdawa” (kier. Wanda Kulbacka, Raczki – Polska), 
ZPiT „Solczanie” (kier. Renata Brasel, Soleczniki), ZT „Liepsna” i dwie grupy ta-
neczne dziewczynek Studium Tańca „Selevy” (kier. Regina Liutkevičienė, Ponie-
wież) oraz mieszany chór „Godos” (kier. Jelena Urbutienė, Poniewież). Na święto 
przybyli mieszkańcy miasta oraz rodacy z Poniewieża, Janowa, Kiejdan i pobliskich 
okolic. Poniewież reprezentowały prezes Koła ZPL Regina Czyrycka i wiceprezes 
– Irena Romanowska, Janów – Jan Masiuk pochodzący z Solecznik, Kiejdany – Ire-
na Duchowska. Życzenia świąteczne Polakom składali prezes asocjacji kobiet kra-
ju Jonawskiego – Angėlė Masiukienė, założycielka „Domu harmonijnej osobowo-
ści” – Ingrida Gerškutė, prezes organizacji Żydów Poniewieża – Gennady Kofman 
i  inni. Swój tomik wierszy „Integralna całość” zaprezentowała mieszkanka Ponie-
wieża Onutė Šerenienė pochodzenia polskiego. Winszowano Jubilatce Danguolė 
Kaušpedienė. Imprezę filmował operator, dyrektor ZSA „Vaizdų Juosta” – Albertas 
Petrauskas, fotografował twórca fotografii artystycznej – Vidas Paskačius. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasłużył Zespół Pieśni i  Tańca „Solczanie”. ZPiT „Solczanie” 
powstał w 1987 r., funkcjonuje przy Centrum Kultury w Solecznikach. Założyciel-
ką i pierwszą wieloletnią prezeską Zespołu była Zofia Griaznowa. Początkowo ze-
spół składał się tylko z chóru, następnie powiększył się o kapelę i grupę taneczną. 
Obecnie Zespół liczy około 60 osób w wieku od 18 do 79 lat. „Solczanie” mają za 
sobą ponad z pół tysiąca koncertów, których geografia jest dosyć rozległa – występy 
w wielu miastach Litwy, w Polsce, w Niemczech, Czechach, na Białorusi, Ukrainie. 
Od pierwszych lat istnienia swój repertuar Zespół czerpie z okolic Wileńszczyzny 
i  różnych regionów Polski. Program obejmuje unikalne pieśni podwileńskie oraz 



211

obrzędy i zwyczaje ludowe, w tym, najbardziej efektowne i cieszące się dużą popular-
nością widowisko weselne wsi podwileńskiej oraz obrazek „Kiermasz Kaziukowy”. 
Znajdujące się w repertuarze zespołu pieśni i tańce różnych regionów Polski są ze-
stawione w suity: lubelską, krakowską, łowicką, rzeszowską, śląską, góralską, a tańce 
narodowe – Polonez, Mazur, Krakowiak, Kujawiak – tworzą żywe i barwne wido-
wisko. W swoim repertuarze zespół ma też piosenki religijne, a także wiązankę pie-
śni patriotycznych i biesiadnych. Kapela, jak również chór, z wielkim powodzeniem 
występują często jako samodzielne grupy. Prowadzona nieprzerwanie działalność 
zaowocowała licznymi koncertami oraz udziałem w krajowych oraz zagranicznych 
przeglądach i festiwalach. Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie” ma w swym dorobku 
olbrzymią liczbę nagród, wyróżnień, dyplomów i listów gratulacyjnych. Posiada też 
dużo pochlebnych recenzji prasowych. Ma wydane płyty kompaktowe oraz nagra-
nie godzinnego programu w  telewizji „Trwam”. Znaczące osiągnięcia artystyczne, 
odniesione sukcesy i uzyskane odznaczenia Zespół zawdzięcza: kierownikowi arty-
stycznemu – Renacie Brasel, choreografowi – Bożenie Danele, kierownikowi kapeli 
– Gienadijowi Afanasjewowi, prezesowi – Reginie Sokołowicz.

w Kownie
9 listopada zespół „Gozdawa” uświetnił uroczyste obchody Święta Niepodległo-

ści RP w Kownie. Po Mszy Św. w kościele karmelitów rodacy przemieścili się do 
siedziby ZPL, gdzie odbył się koncert i biesiada pod troskliwą opieką Franciszki 
Abramowicz.

W Serocku 25.11.2014
25 listopada w Serocku od-

były się spotkania z uczniami 
kilku szkół. Spotkania zorga-
nizował warszawski wydaw-
ca, publicysta i  scenarzysta 
Romuald Karaś. Oprócz li-
teratów miejscowych wzięli 
w nich udział Wojciech Pio-
trowicz, Józef Szostakowski 
i Irena Duchowska.

Nagroda im. Witolda Hulewicza 26.11.2014
26 listopada 2014 r. w  Warszawie, w  Domu Literatury, odbyła się XIX edycja 

wręczania Nagrody im. Witolda Hulewicza. Jury w składzie: Romuald Karaś – re-
porter, przewodniczący Kapituły, sekretarz Jury; Wiesław Turzański – przewod-
niczący Jury; Barbara Wachowicz – pisarka, mistrzyni Mowy Polskiej; Aleksander 
Barszczewski, poeta, tłumacz, prof. UW; Jan Zdzisław Brudnicki, krytyk i historyk 
literatury; Zbigniew Majewski – poeta; Mikołaj Melanowicz – pisarz, japonista, prof. 
UW; Tadeusz Otulak – historyk; Stanisław Jan Roztworowski – historyk; Aleksan-
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der Rowiński – pisarz; Wojciech 
Stańczak – poeta, dr filologii kla-
sycznej; Grzegorz Wiśniewski – 
pisarz, dr nauk humanistycznych. 
Po rozpatrzeniu 226 kandydatur 
w  dziedzinach, które uprawiał 
Patron Nagrody, Jury Nagrody 
im. Witolda Hulewicza, wydało 
następujący werdykt: Grand Prix 
otrzymuje Bohdan Tomaszewski – 

legendarny sprawozdawca sportowy, pisarz. Nagrodę im. Witolda Hulewicza otrzymu-
ją: Irena Duchowska z Kiejdan – ożywczy duch Sienkiewiczowskiej Laudy; Romuald 
Wiśniewski – za godność i niezależność dziennikarskiej drogi życia; Józef Adamski 
– za pełną poświęcenia długoletnią działalność społeczną na rzecz Polaków z Kre-
sów; Maciej Maj – za foto-album „Ring wolny”; Zofia i Stanisław Kulawiakowie – za 
działalność na rzecz kultury w regionie ostrzeszowskim; Danuta Mucha – za cało-
kształt twórczości poetyckiej i krytyczno-literackiej. Wielką Nagrodę im. Witolda 
Hulewicza otrzymuje Prof. Józef Banaszak – za wybitne dokonania z dziedziny lite-
ratury faktu: Dzienniki „Wybrałem Bydgoszcz” i „Pochwała Codzienności”. Wielką 
Nagrodę Honorową im. Witolda Hulewicza otrzymuje prof. Halina Machulska – 
za edukowanie przez sztukę wielu pokoleń młodych ludzi. Nagrodę Młodych im. 
Witolda Hulewicza otrzymują: Maciej Krzysztof Drążkiewicz – za poszukiwanie 
własnej drogi w świecie architektury; Karol Adamski – za szkice o latach szkolnych 
w Trzemesznie braci Hulewiczów.

We Wrocławiu 27-29.11.2014
W dniach 27-29 listopada, na zaproszenie prezes Zarządu Polka Interniational 

we Wrocławiu, Oddziału Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet dr Elżbie-
ty Woźniakowej, Irena Duchowska gościła we Wrocławiu. Laudanka miała okazję 
zaprezentować swą twórczość i w drugiej edycji Konkursu „ Mistrzyni Sztuki Sło-
wa – Ponad Granicami” Wrocław 2014 pod hasłem „Tuwim o kobietach – kobie-
ty o Tuwimie” zdobyła wyróżnienie w kategorii Recytacja. Polka International ze 
Szwecji była reprezentowana przez członkinie Hannę Öberg, Danę Srb, Stanisła-
wę Siljegren i Elizabeth Blania Kacprzyk. W pierwszym dniu konkursu odbyło się 
spotkanie z Marzeną Motyl-Kozłowską autorką ksiażki „Głos język komunikacja”, 
miała też miejsce dyskusja nad językiem i jego zmianami, makaronizmami, które 
zaśmiecają język ojczysty. Kolejny dzień rozpoczął się otwarciem wystawy malar-
skiej artystki Haliny Kozłowskiej. Wieczorem było wyjście do Opery Wrocławskiej. 
Nowoczesny balet przedstawił tematy tragiczne. W trzecim dniu nastąpiło podsu-
mowanie Konkursu, wystąpienia gości. Dyskutowano nad działaniami w sieci am-
basadorek języka polskiego ponad granicami. Wręczono nagrody dla laureatek. Pa-
tronat Honorowy nad imprezą sprawowali: Dyrektor naczelny i artystyczny Opery 
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Wrocławskiej prof. Ewa Michnik, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prof. zw. dr hab Elzbieta Lonc, Wicekonsul 
Honorowy Konsulatu Republiki Austrii we Wrocławiu Jolanta Charzewska Miller.

W Węgorzewie 12-14.12.2014 
W dniach 12-14 grudnia w Węgorzewie zorganizowano warsztaty metodyczne 

dla nauczycieli języka polskiego „Metodyka nauczania języka polskiego – dwuję-
zyczność, wiedza o kulturze polskiej”. Warsztaty zorganizował Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W warsztatach razem z innymi 
nauczycielami uczestniczyła Irena Duchowska. Uczetnicy warsztatów zaproszeni 
byli do udziału w tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej.

W Warszawie 15.12.2014
15 grudnia w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska konferencja Uniwersyte-

tów Trzeciego Wieku pod patronatem Marszałka Sejmu RP inaugurująca obchody 
czterdziestolecia ruchu UTW w Polsce. Konferencja miała miejsce w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP w Warszawie. Z Laudy w imprezie uczestniczyła Irena Duchowska.

Spotkanie Wigilijne w Poniewieżu 18.12.2014
18 grudnia w Poniewieżu odbyło się Spotkanie Wigilijne. Impreza miała miejsce 

w sali Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących. Zebranych gości witały or-
ganizatorka święta, prezydent klubu „Aktywne Kobiety” w Poniewieżu, dyrektor szko-
ły – Danutė Kriščiūnienė 
i  Irena Duchowska. Przy-
byłych na święto błogosła-
wił o. Domingo Avellaneda 
z Argentyny, obecnie służą-
cy w  Pumpienach Poswal-
skiego rejonu. Dzielono 
się opłatkiem nawzajem 
składając sobie życzenia. 
W  świątecznie wystrojonej 
sali wystąpiła grupa tanecz-
na dziewczynek Studium 
Tańca „Selevy” (kier. Re-
gina Liutkevičienė), wokalny zespół „Tolmėja” (kier. Wajda Nevulienė). Szczególnie 
wzruszającym był występ niepełnosprawnych z Centrum Rehabilitacji Niesłyszą-
cych (kier. Aliny Juciuvienė). Splendoru świętu dodały wystrojone specjalnie na tę 
okazję panie w stylu Retro. Nie zabrakło też niespodzianek św. Mikołaja. Uczest-
nicy święta serdecznie dziękowali organizatorom i wszystkim zespołom za piękną 
imprezę.
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Spotkanie Opłatkowe w Kiejdanach 27.12.2014
27 grudnia w Kiejdanach odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Po Mszy Św. w ko-

ściele św. Józefa miało miejsce Święto Kolęd. Do Kiejdan przybyła kowieńska „Ko-
twica” (kier. Marian Zinkiewicz) pod opieką prezes kowieńskiego Oddziału ZPL 
Franciszki Abramowicz. Po „Kotwicy” wystąpiła kiejdańska „Issa” (kier.Waleria 
Wansewicz). Zespołom wręczono pamiątkowe dyplomy. Zespół folklorystyczny 
„Kotwica” działa od 1961 roku, Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” – od 
1998 r. Zaprzyjaźnione ze sobą zespoły wielokrotnie występowały w wielu miej-
scach na Litwie i w Polsce. Swym pobytem imprezę zaszczycił dziekan kiejdańskie-
go dziekanatu, proboszcz parafii św. Józefa ks. Gintaras Pūras. Na imprezę przybyli 
rodacy z Kiejdan i okolic. U rodaków, stęsknionych za polską kolędą, na wspomnie-
nie, jak to kiedyś było, wielokrotnie „wilżyły się oczy”. Po koncercie rodacy mieli 
Spotkanie Opłatkowe przy świątecznym stole w  wynajmowanym pomieszczeniu 
na starówce. Spotkanie przeszło w spokojnej, miłej, serdecznej i ciepłej atmosferze, 
łamano się opłatkiem, nawzajem składano sobie życzenia. Warto zaznaczyć, że od 
dwudziestu lat, społecznie organizowane polskie imprezy w Kiejdanach, odbywają 
się niezależnie od tego, czy projekty imprez otrzymały jakieś dofinansowanie, czy 
nie.

2015

W Datnowie i Kiejdanach 18.01.2015
W niedzielę, 18 stycznia, polski zespół „Kotwica” z Kowna koncertował w ko-

ściele Zwiastowania NMP w Datnowie. Po spotkaniu z proboszczem datnowskim 
Gražvydasem Geresionisem, razem z  Laudańczykami, kowieńczycy udali się na 
kolejne spotkanie w  Kiejdanach. Impreza odbyła się w  pomieszczeniu rosyjskiej 
szkółki niedzielnej, którą prowadzi nauczycielka języka rosyjskiego, Nela Bosiuk. 
Nela pochodzi z Ukrainy, jej dziadek po mamie, Ludwik Paszyński, pielęgnował 
polskie tradycje w rodzinie. Więc Nela uczestniczy prawie we wszystkich polskich 
imprezach w Kiejdanach, przez pewien okres śpiewała też w polskim zespole „Issa”. 
Na spotkanie przybyli zaprzyjaźnieni ze sobą Polacy, Rosjanie, Litwini. W Kiejda-
nach mieszka sporo rodzin mieszanych, kultywujących obie tradycje. Uczniowie 
rosyjskiej szkółki niedzielnej przedstawili swój świąteczny program, występy ze-
społów „Kotwica” i „Issa” były oklaskiwane po każdej piosence. Dzieciom organi-
zowano różne gry i zabawy. Po imprezie uczestnicy spotkali się przy herbatce.

Zapusty 17.02.2015
17 lutego w Kiejdanach zakończono karnawałowy okres wesołych zabaw, rado-

śnie i hałaśliwie świętując Zapusty. Zgodnie z tradycją, by cały rok mijał w dostat-
ku i szczęściu, Zapusty należy świętować. Zabawa zapustna odbyła się w centrum 
miasta, nieopodal kościoła św. Józefa. Z  nowym programem wystąpiły zespoły: 
„Issa” (kier. Waleria Wansewicz), „Giedra” (kier. Aldona Sasnauskienė), zespół 
męski „Papartis” (kier. Virginija Griciuvienė). Nie zabrakło też przebierańców, 
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popisów poetyckich, wesołych 
scenek i  anegdotek. Przedsta-
wiano obyczaje i  śpiewy, tańce 
i  wróżby towarzyszące tradycji 
zapustów. Byli też Konopiasty 
i Słoninowy, Baba, Zapust i Post 
ze swoimi przykazaniami. Cho-
ciaż mocno wiał zimny północny 
wiatr i  doskwierał ziąb, w  rytm 
skocznych melodii, po wyjściu na 
podwórze, przebierańcy porywa-
li uczestników w  tany, tańczono 
na łące, wokół ogniska, wyganiano zimę, żeby prędzej uciekała, zapraszając wiosnę, by 
jak najszybciej zawitała. Spalono Marzannę, symbol zimy, chorób i wszelkiego zła. 
Każda gospodyni przyniosła na wspólny stół, co miała najlepszego z mięsa i domo-
wych wypieków. Raczono się zapustowymi przysmakami, kiejdańskimi blinami, 
gorącymi napojami, biesiadowano długo przy suto zastawionym stole, wspomina-
jąc dawne dobre czasy.

W Warszawie 29-31.03.2015
W dniach 29-31 marca, na zaproszenie prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH 

w Warszawie oraz Fundacji „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku” Krystyny Lewkowicz, 11 polskich UTW z Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Mołda-
wii i Litwy gościło w Warszawie. Gości zaproszono z okazji obchodów 40-lecia Ruchu 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Podczas pobytu gośćmi opiekowała się rezydentka 
OP UTW Andżelika Walaszek-Pokora. W niedzielę goście uczestniczyli w rewii Mał-
gorzaty Potockiej w Teatrze „Sabat”. Teatr witał gości lampką szampana i kolacją, po 
czym miał miejsce spektakl „Bo to jest miłość”. Miejscem II Kongresu Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku była najbardziej prestiżowa sala widowiskowa w Polsce -Teatr 
Wielki Opery Narodowej. W obradach uczestniczyła 30-osobowa grupa liderów kil-
kunastu polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w tym przedstawiciele kiejdań-
skiego UTW. W trakcie posiedzenia połączonych komisji dyskutowano o doświad-
czeniach i  przyszłości polskich 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
na Wschodzie. Fundacja „Ogól-
nopolskie Porozumienie Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku” 
zrzesza 154 krajowe i zagranicz-
ne UTW. 31 marca przedstawi-
cieli UTW goszczono w Sejmie 
i Senacie RP. Uczestnicy imprezy 
wzięli udział we wspólnym po-
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siedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Chór ze Szczecina w Kiejdanach i Poniewieżu 12.04.2015
12 kwietnia rodacy w Kiejdanach i Poniewieżu mieli wspaniałą ucztę duchową. 

Goszczono Chór Akademii Morskiej ze Szczecina. W Kiejdanach gości powitał ze-
spół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) swym hymnem o Kiejdanach i Irena Duchow-
ska. W  Poniewieżu gości witali Danutė Kriščiūnienė oraz zespoły Studium Tańca 
„Selevy” i „Liepsna” (kier. Regina Liutkevičienė). Chór ze Szczecina powstał w lutym 
2003 roku. Założycielem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Syl-
wia Fabiańczyk-Makuch, członkami chóru są głównie studenci i  absolwenci Aka-
demii Morskiej, jak również innych szczecińskich uczelni. W  repertuarze zespołu 
znajdują się utwory chóralne o tematyce morskiej, jak również muzyka sakralna, ora-
toryjno-kantatowa, ludowa i rozrywkowa. Przed wizytą w Kiejdanach i Poniewieżu 
Chór uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym im. Juozasa Naujalisa 
w Kownie. Przesłuchania festiwalowe odbywały się w dniu 10 kwietnia. Uczestni-
czyły w nich zespoły pochodzące z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski. Chór wziął udział 
w dwóch kategoriach: sakralnej oraz ogólnej, w których obowiązkowymi utworami 
były kompozycje patrona festiwalu, w tym jedna z nich – w języku litewskim. Pięć-
dziesięcioosobowy szczeciński zespół zapewnił sobie awans do rywalizacji finałowej 
o nagrodę Grand Prix, w której wzięły udział jedynie 4 spośród 20 zakwalifikowa-
nych chórów biorących udział w konkursie, zdobywając wiele nagród.

W Kownie 1.05.2015
1 maja po Mszy Św. w kościele karmelickim, na zaproszenie prezes kowieńskiego 

Oddziału ZPL Franciszki Abramowicz, w  siedzibie ZPL w  Kownie Laudańczycy 
wspólnie z rodakami kowieńskim świętowali Dzień Polonii i Polaków za Granicą, 
Dzień Flagi i Dzień Konstytucji 3-go Maja. Po występach zespołów „Issa” z Kiejdan 
i miejscowej „Kotwicy”, rodacy długo jeszcze biesiadowali przy wspólnym stole.

W Zagnańsku 16.05.2015
16 maja w  Ośrodku Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i  Kultury w  Za-

gnańsku odbyły się X Ogólnopolskie „Posiady w cieniu Bartka”. Wzięło w nich udział 
ponad 50 osób przybyłych z kraju – Białogardu, Sopotu, Poznania, Łodzi, Zawiercia, 
Warszawy, Krakowa, Strzyżowa, Starachowic, Staszowa, Kielc i z zagranicy – USA, Ka-
nady, Węgier i Litwy. Na zaproszenie dr. Macieja A. Zarębskiego, udział w posiadach 
wzięli: prof. Andrzej Tyszka, Bożena Kilanowski z Kanady, Alina Szymczyk z USA, 
Marek Rak z Węgier, Bogdan Dworak, Jan Jadach, Edward Karyś, Wiesław Kuc, Lu-
cyna Kukomska, Marzanna Moćko, Paweł Pierściński, Marek Skuza, Jadwiga Tecław, 
Irena Duchowska i wielu innych. Była to kolejna okazja spotkania wielu ciekawych 
ludzi, zapoznania się z nowymi wydaniami Towarzystwa i możliwość prezentacji wła-
snej twórczości. Otwierając jubileuszowe Posiady dr Maciej Andrzej Zarębski w swoim 
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powitalnym przemówieniu poinformował, że ten okres Posiadów ulega zakończeniu. 
Dokonania dziesięciolecia opisane są w  wydaniu „Świętokrzyskie Towarzystwo Re-
gionalne 2004-2014”. Zmienia się formuła działalności Ośrodka, który nosi już nazwę 
Ośrodka Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku. Z uwagą 
wysłuchano wystąpienia emerytowanego etnografa Uniwersytetu Warszawskiego prof. 
Mariana Pokropka, właściciela Muzeum sztuki Ludowej w Otrębusach pod Warszawą. 
Ciekawą wystawę zdjęć, jako plon wycieczki do Indii przedstawił Maciej A. Zarębski. 
Autor wystawy podkreślił, że duży aspekt poznawczy, wynikający z różnorodności kul-
tur, pozwala na nabycie szacunku dla inności. Dokumentację wycieczki w fotogramach 
omówił Grzegorz Sołtysiak, zawodowo trudniący się prowadzeniem wycieczek m.in. 
do Indii i Nepalu. Mówił też o zamachu na Indirę Gandhi i roli kobiety w życiu codzien-
nym. Przypomniano sylwetkę patrona Ośrodka Józefa Piłsudskiego, którego 80. roczni-
ca śmierci była obchodzona kilka dni wcześniej. Wspomniano również, w 20. rocznicę 
śmierci, Zygmunta Wójcika – pisarza i tłumacza literatury słowackiej. Na zakończenie 
wystąpił chirurg z Krakowa prof. Waldemar Hładki, akompaniując sobie na gitarze wy-
konał kilka utworów do tekstów Agnieszki Osieckiej. Aby tworzyć coś nowego musimy 
wracać do wzorców przeszłości i starać się nie dopuścić do tego, aby o polskiej kulturze 
przestano w Europie mówić. Po to m. in. powołano mateczniki patriotyzmu i kultury. 

Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi 6-7.06.2015 
XIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 6.06.2015
6 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, w Akademii 

i Kiejdanach odbył się XIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Imprezy rozpoczę-
ły Orkiestry Dęte z Mażoretkami na placu przed kościołem Zwiastowania NMP 
w Datnowie. Mszę Św. w datnowskim kościele odprawił ks. Ireneusz Szulc MSF 
z parafii Świętej Rodziny i Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Rze-
szowie. Mszę Św. swym śpiewem uświetniły Chóry „Sancta Familia” z Rzeszowa 
i  „Kantata” z  Ciechanowca, na organach grał dyrygent chóru Andrzej Szypuła 
z Rzeszowa, wystąpiły Orkiestry Dęte z Wasilkowa, Hajnówki i Czyżewa. Po Mszy 
Św. korowód autokarów wyruszył w kierunku Akademii datnowskiej. Przy Cen-
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trum Kultury w  Akademii imprezę na-
głośniły występy Orkiestr Dętych z Ma-
żoretkami. Koncert galowy XIII Festynu 
Kultury Polskiej „Znad Issy” odbył się 
w  Centrum Kultury w  Akademii. Irena 
i Kazimierz Duchowscy witali zaproszo-
nych gości. Na imprezę przybyli: Saulius 
Grinkevičius – mer Samorządu Rejonu 
Kiejdańskiego, Mirosław Reczko – Bur-

mistrz Ciechanowca, Marcin Kut – wójt Gminy Wiśniowa z małżonką Edytą Ku-
raś-Kut, Jan Ziarnik – wójt Gminy Frysztak z małżonką Anną Ziarnik, ks. Ireneusz 
Szulc z Rzeszowa, Wanda Gąsior – przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa, Tomasz 
Garncarski – sekretarz Gminy Frysztak z małżonką Beatą Garncarską, Katarzyna Ko-
stro – dyrektor DK w  Czyże-
wie, Magdalena Stefanik – pre-
zes Stowarzyszenia Promocji 
i  Rozwoju Ziemia Frysztacka, 
Janusz Zarszyński – dyrektor 
Zespołu Szkół w  Stępinie – 
Gmina Frysztak, Jolanta Za-
rszyńska – kierownik Biblio-
teki Publicznej we Frysztaku, 
prezes kowieńskiego Oddziału 
ZPL, członek ZG, ZPL Fran-
ciszka Abramowicz, Czesława Szlachta-Pytko – poetka ze Strzyżowa, Urszula Rędzi-
niak – poetka ze Strzyżowa, Silvinija Ona Žemaitienė – dyrektor Domu Kultury 
w Akademii, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mażoretkami (kapelmistrz Adam Wo-
lański, Wasilków), Orkiestra Dęta OSP z Mażoretkami (kapelmistrz Krzysztof Roma-
niuk, Hajnówka), Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mażoretkami (kapelmistrz Cezary 
Witkowski, Justyna Jakubczyk, Czyżew), Chór parafii Św. Rodziny „Sancta Familia” 
(dyrygent Andrzej Szypuła, prezes – Barbara Matwij, Rzeszów), zespół śpiewaczy 

„Raczkowiacy” (kier. Sta-
nisław Marciniak, Racz-
ki), ZPiT „Wisznia” (kier. 
Grzegorz Tomaszewski, 
Wiśniowa), zespół ludo-
wy „Twierdzanie” (kier. 
Magdalena Wiśniowska, 
Zbigniew Gierut, Frysz-
tak), Chór Parafii Św. 
Trójcy „Kantata” (organi-
sta Andrzej Niewiarow-
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ski, Krzysztof Pełszyk, Ciechano-
wiec), kapela „Trzcinicoki” (kier. 
Stanisław Marszałek, Trzcinica), 
„Laskowianki” (kier. Elżbieta Ba-
gińska, Zambrów, Laskowiec Sta-
ry), kapela muzyki ludowej „Nu 
i  raun!” (kier. Aria Bergmane-
-Sprudża, Łotwa), „Kotwica” (kier. 
Marian Zinkiewicz, Kowno), ZT 
„Ainiai” (kier. Regina Matulienė, 
Akademia), zespół „Issa” (kier. 

Waleria Wansewicz, Kiejdany). Koncert prowadzili Wincuk z  Wilna – Dominik 
Kuziniewicz z córką Barbarą. Wieczór integracyjny z występami Orkiestr Dętych 
z Wasilkowa i Hajnówki i we-
sołą zabawą pod przygrywki 
kapeli „Trzcinicoki” miał miej-
sce w  kiejdańskiej restauracji 
„Aušrūta”. Podczas wieczorku 
integracyjnego nawiązało się 
wiele nowych przyjaźni, dzię-
ki wytrwałym orkiestrantom 
i  kapeli, tańczono i  bawiono 
się do północy. O  reklamę 
imprez zadbały Mass media: 
„Nasza Gazeta”, „Kurier wi-
leński”, „Tygodnik Wileńsz-
czyzny”, „Kėdainių garsas”, „Rinkos aikštė”, „Mugė”, „Kėdainiu krašto televizija”, „TV 
Rygveda”, audycja polska Radia litewskiego i inni. Partnerzy: Instytut Polski w Wil-
nie, kiejdańskie Centrum Wielokulturowe, Centrum Kultury w Akademii, Parafia 
Datnowska. Organizatorzy i uczestnicy są wdzięczni wszystkim sponsorom, insty-

tucjom, firmom i  osobom 
prywatnym, za umożliwie-
nie przyjazdu zespołów na 
Laudę i Żmudź. Za wspar-
cie imprezy podziękowa-
nia należą się Oddziałowi 
ZPL rejonu wileńskiego, 
ZG ZPL rodzinie Vilkeli-
sów z  Kiejdan oraz wielu 
uczestnikom.



220

Spotkanie literackie w Kiejdanach 6.06.2015
6 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi w Kiejdanach, 

w  Centrum Wielokulturowym odbyło się spotkanie literackie. Swoje wiersze za-
prezentowały poetki ze Strzyżowa Czesława Szlachta – Pytko i  Urszula Rędziniak 
oraz Irena Duchowska. Andrzej Szypuła zaprezentował swój świeżo wydany tomik 

wierszy „Białe tulipany”. Podczas 
imprezy poetyckiej wystąpiły kape-
le z Polski i Łotwy. Orkiestry Dęte 
z  Mażoretkami wystąpiły przed 
gmachem Samorządu Rejonu Kiej-
dańskiego. Po występach kolorowy 
korowód ruszył przez starówkę 
Kiejdan na Stary Rynek pod Cen-
trum Wielokulturowe, gdzie od-
była się parada i występy Orkiestr 

Dętych z Mażoretkami. W Centrum Wielokulturowym otwarto wystawę fotografii 
Zbigniewa Polita „Pejzaż Polski” Instytutu Polskiego w Wilnie. Wystawę zaprezen-
towała dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Małgorzata Kasner. Zbigniew Polita 
jest wynalazcą, nauczycielem i satyrykiem. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął 
już w latach 70. Intensywnie fotografią się zajął przed 4 laty. Interesuje się w szcze-
gólności fotografią pejzażu, ruin zamków i starych maszyn. Ostatnio również pa-
sjonuje się tematyką akrobacji lotniczych. 

II Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu 7.06.2015
7 czerwca, podczas Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, II Festiwal Kultury 

Polskiej odbył się w Poniewieżu. Mszę Św. w katedrze Chrystusa Króla odprawiali 
emerytowany biskup Poniewieża Jonas Kauneckas, ks. Ireneusz Szulc MSF z parafii 
Świętej Rodziny i Domu Zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny w Rzeszowie oraz 
księża z katedry. Mszę Św. swym śpiewem uświetniły chóry „Kantata” z Ciecha-
nowca i „Sancta Familia” z Rzeszowa, grała Orkiestra Dęta z Wasilkowa. Święto-
wano Boże Ciało i Dzień Ojca. Piękne, budujące kazanie wygłosił emerytowany 

biskup Poniewieża Jonas 
Kauneckas. Po Mszy Św. 
wielobarwny korowód ze-
społów na czele z biskupem 
i  organizatorami wyruszył 
w  kierunku Placu Wolno-
ści. Festiwal odbył się dzięki 
przyjaźni i ścisłej współpra-
cy Stowarzyszenia Polaków 
Kiejdan, Oddziału ZPL 
„Lauda” z  dyrektor Szkoły 
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Podstawowej Słabosłyszących i  Nie-
słyszących w  Poniewieżu – Danutė 
Kriščiūnienė, która jest najaktywniej-
szym członkiem Koła ZPL w  Ponie-
wieżu. O  przyjęcie zespołów szcze-
gólnie dbali Kazimierz Duchowski 
oraz Giedrius Makarevičius, o zdjęcia 
– Alina Duchowska. Otwierając festi-
wal i życząc wszystkim zebranym po-
karmu dla ducha, gości witały Danutė Kriščiūnienė i Irena Duchowska. Szczególnie 
ciepło przemawiali – emerytowany biskup Poniewieża Jonas Kauneckas, pomocnik 
posła na Sejm RL Povilasa Urbšysa – Gema Jurgelevičiene, burmistrz Ciechanowca 
– Mirosław Reczko, starszy specjalista Departamentu Oświaty Poniewieża – Aušra 
Gabrenienė, przewodniczący Oddziału Federacji Pokoju na Litwie – Raimondas 
Urbonas. Na imprezę przybyli: Marcin Kut – wójt Gminy Wiśniowa z małżonką 
Edytą Kuraś – Kut, Jan Ziarnik – wójt Gminy Frysztak z małżonką Anną Ziarnik, ks. 
Ireneusz Szulc z Rzeszowa, Wanda Gąsior – przewodnicząca Rady Gminy Wiśnio-
wa, Tomasz Garncarski – sekretarz Gminy Frysztak z małżonką Beatą Garncarską, 
Katarzyna Kostro dyrektor DK w Czyżewie, Magdalena Stefanik – prezes Ziemia 
Frysztacka Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, Janusz Zarszyński – dyrektor Ze-
społu Szkół w Stępinie – Gmina Frysztak, Jolanta Zarszyńska – kierownik Bibliote-
ki Publicznej we Frysztaku, poetki ze Strzyżowa Czesława Szlachta-Pytko i Urszula 
Rędziniak oraz wielu innych dostojnych gości. Wystąpiły zespoły: Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Mażoretkami 
(kapelmistrz Adam Wolań-
ski, Wasilków), Orkiestra 
Dęta OSP z  mażoretkami 
(kapelmistrz Krzysztof Ro-
maniuk, Hajnówka), Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
z  Mażoretkami (kapel-
mistrz Cezary Witkowski, 
Czyżew), Chór parafii Św. 
Rodziny „Sancta Familia” 
(dyrygent Andrzej Szypuła, 
prezes Barbara Matwij, Rzeszów), zespół śpiewaczy „Raczkowiacy” (kier. Stanisław 
Marciniak, Raczki), ZPiT „Wisznia” (kier. Grzegorz Tomaszewski, Wiśniowa), ze-
spół ludowy „Twierdzanie” (kier. Magdalena Wiśniowska, Zbigniew Gierut, Frysz-
tak), Chór Parafii Św. Trójcy „Kantata” (organista Andrzej Niewiarowski, dyrygent 
Krzysztof Pełszyk, Ciechanowiec), kapela „Trzcinicoki” (kier. Stanisław Marszałek, 
Trzcinica), „Laskowianki” (kier. Elżbieta Bagińska, Zambrów, Laskowiec Stary), 
kapela muzyki ludowej „Nu i raun!” (kier. Aria Bergmane-Sprudża, Łotwa); grupa 
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Centrum Rehabilitacji Niesłyszących i uczniów Szkoły Podstawowej Słabosłyszą-
cych i Niesłyszących (kier. Genovaitė Sipavičienė), ZT „Liepsna” i „Selevy” (kier. 
Regina Liutkevičienė) z  Poniewieża. Impreza była tłumaczona na język litewski 
i migowy. Mass media: „Kurier wileński”, „Nasza Gazeta”, „Tygodnik Wileńszczy-
zny”, audycja polska Radia litewskiego, prasa i telewizja w Poniewieżu. Za smaczne 
cepeliny serdeczne podziękowania należą się właścicielce kawiarni „Savas kampas” 
Audronė Aleknienė z Kiejdan. Sponsorzy: Samorząd miasta Poniewież, SA „Linas 
Agro” (Jorinta Zolubaitė), ZSA – „Linkuvos mėsa”, „Officeday”, „Kaukas”, grupa 
Tauro – Kalnapilis; firmy – „Šasi”, „Sąvaržėlė”, firma Gikniusa, centrum informacij 
turystycznej, salon „Pas Mariją”, sklep kwiatowy Jurgity, poseł na Sejm RL – Povilas 
Urbšis, przewodniczący Oddziału Federacji Pokoju na Litwie Raimondas Urbonas, 
dzienniki – „Sekundė”, „Akiratis”, Klub „Veiklios moterys”.

Wystawa zdjęć Aliny Duchowskiej „Meksyk” w Kownie 21 06 2015
21 czerwca w kowieńskim Centrum Różnych Kultur odbyło się otwarcie wysta-

wy zdjęć Aliny Duchowskiej „Meksyk”. Alina ur. 9 września 1979 w  Kiejdanach, 
obecnie mieszka w  Wilnie. Mgr Inżynierii finansowej Wileńskiego Uniwersytetu 

Technicznego im. Gedymina. Starszy specjalista Działu Kontroli 
Osób Prawnych Państwowej Inspekcji Podatkowej. Studiując 

m.in. pracowała jako korespondent-tłumacz Działu Eko-
nomiczno-Handlowego Ambasady RP w  Wilnie, starszy 
specjalista Departamentu Kontroli Narodowej Agencji 
Płatniczej przy Ministerstwie Rolnictwa RL, kierownik 
sprzedaży w  korporacji finansowej FNG. Jej pasją są 
podróże, które przybliżają świat i dokumentowanie od-
wiedzanych miejsc za pomocą aparatu fotograficznego. 
Cierpliwie czeka na odpowiednie światło, szuka miejsca, 
z którego najlepiej widać to, co chce utrwalić. Dostrzega 

też wspaniałości, które na co dzień omijamy. Fotograficz-
na twórczość Aliny Duchowskiej, niosąca imponujące ob-

razy, to prace urocze, zarazem pełne tajemnicy Natury. Wy-
stawę w  Kownie zorganizowała prezes kowieńskiego Oddziału 

ZPL Franciszka Abramowicz. Na otwarcie wystawy wraz z mieszkańcami Kowna 
przybyli członkowie UTW z Józefowa pod przewodnictwem Anny Groszek, gosz-
czący na Litwie na zaproszenie rodaków z Kiejdan. Wystąpił zespół „Kotwica”. Go-
ście z Józefowa w dniach 20-24 czerwca mieli spotkania z rodakami w Kiejdanach 
i Kownie, zwiedzili starówkę Kiejdan, Wilno, Troki, Kowno, Szydłów, Cytowiany, 
Górę Krzyży, Bejsagołę, Datnów, Podbrzeż, strony Czesława Miłosza i Piłsudskich 
na Żmudzi, wspólnie z rodakami z Kiejdan, mieli okazję uczestniczyć w Święcie Ja-
nów w Janowie.
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W Olsztynie 28.06 – 4.07.2015
W dniach 28 czerwca – 4 lipca, na zaproszenie prezes Zarządu Akademii Trze-

ciego Wieku Aldony Bagińskiej i wieloletniego prezesa Czesława Wojniusza, grupa 
z Laudy wzięła udział w IX Spotkaniu Integracyjnym UTW zza wschodniej granicy 
i krajowych w Olsztynie. Uczestnicy mieszkali w Kortowie. Tradycyjnie mieli wy-
kłady, spotkania, wycieczki, koncerty.

W Czechach 1-2.08.2015
W początku sierpnia, dzięki współpracy z rodakami z Zaolzia, Polski Zespół Pieśni 

Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) w składzie: Raisa Knistautienė, 
Kristina Kobilinskienė, Irena Šikšnienė, Nijolė Stasiūnienė, Nina Milienė, Janina 
Vintienė, Narciza Čičkauskaitė, Jadvyga Ambraškienė pod opieką Ireny Duchow-
skiej gościł w Jabłonkowie czeskim. Grupie towarzyszyli doradca mera Samorzą-
du Rejonu Kiejdańskiego Vytautas Butkevičius i  aktywista organizacji Giedrius 
Makarevičius. „Issa” wystąpiła na 68. „Gorolskim święcie”. Dla rodaków z Kiejdan 
zorganizowano wycieczki i wypady w góry. Przedstawiciele Polaków kiejdańskich, 
z doradcą mera Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Vytasem Butkevičiusem i  Ire-
ną Duchowską, uczestniczyli w spotkaniu towarzyskim w Domu Polskim, zorga-
nizowanym przez prezesa PZKO Jana Ryłko ze starostą Jabłonkova Jiri Hamrozi. 
„Gorolski Święto” – najdłuższa i najważniejsza impreza kulturalna w zaolziańskich 
dziejach, sięga lat powojennych. Wówczas na zebraniu Koła Miejscowego Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświatowego podjęto decyzję o organizowaniu festynów, 
które nazwano „Gorolskim Świętem”, a do udziału zaproszono zespoły okolicznych 
gmin. Celem tej plenerowej imprezy była i  jest prezentacja kultury ludowej, by 
ona nie była tylko zabytkiem, nie tylko echem przeszłości, ale żywą wartością dnia 
dzisiejszego, źródłem tożsamości. Z biegiem czasu do rodzimych zespołów folklo-
rystycznych dołączyły zespoły z Czech, Moraw, Słowacji, a połączenie „Gorolskigo 
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Święta” z  Tygodniem Kultury 
Beskidzkiej umożliwiło zapre-
zentowanie publiczności ze-
społów ludowych dosłownie 
z  całego świata. Głównym or-
ganizatorem Międzynarodo-
wych Spotkań Folklorystycz-
nych „Gorolski Święto” jest MK 
PZKO w Jabłonkowie. Współ-
organizatorami uroczystości 
są Miasto Jabłonków, Tydzień 
Kultury Beskidzkiej, Zarząd 

Główny PZKO w RC oraz Folklorní sdružení w RC. Impreza odbywa się trady-
cyjnie w pierwszy weekend sierpnia w Lasku Miejskim i  trwa trzy dni. Program 
piątkowy jest przeglądem instrumentalistów, śpiewaków i gawędziarzy. Wieczorem 
rozpoczyna się „Muzykula – gorolski muzykowani przy ogniu watry”. W sobotę 
po występach dziecięcych zespołów folklorystycznych prezentuje się zawsze jeden 
zespół bardziej znany i oklaskiwany. Do późnych godzin nocnych młodzież bawi 
się w rytmach tanecznych. W niedzielne przedpołudnie na Rynku Jabłonkowskim 
koncertują kapele ludowe. Od roku 2007 imprezę rozpoczyna Msza Ekumeniczna 
w jabłonkowskim kościele parafialnym. W niedzielę „Gorolski Święto” rozpoczyna 
się od korowodu, na czele którego kiedyś jechał na siwym koniu Władysław Nie-
doba-Jura spod Grónia, a obecnie korowód zespołów i wozów alegorycznych pro-
wadzi z rynku ulicami miasta do Lasku Miejskiego młody góral, również na siwku, 
Adam Ryłko. Niezwykle popularnym konferansjerem GŚ był w latach minionych 
Władysław Niedoba-Jura, do niego dołączył w roku 1978 Władysław Młynek-Ha-
dam z Drugi Jizby, a od roku 1992 wprowadza zespoły na scenę Tadeusz Filipczyk-
-Filip. W latach 2008 i 2009 konferansjerami byli Radek Matuszny i Grzegorz Sto-
pa. Do popularności „Gorolskigo Święta” przyczynili się gawędziarze ludowi. Starsi 
pamiętają Michoła-Alojzego Ligockiego i jąkającego się pasterza Macieja-Ludwika 
Cieńciałę, który wraz z Jurą spod Grónia stworzył swoisty ludowy program kabare-
towy. Wiele osób przyjeżdżało na GŚ tylko z ich powodu. Tradycje gawędziarstwa 
ludowego kontynuuje obecnie Tadeusz Filipczyk. „Gorolski Święto” to także wysta-
wy sztuki ludowej, kiermasze książki, wieczory poezji w kawiarence „Pod Pegasem”, 
zawody sportowe Bieg o dzbanek mleka i rajdy turystyczne. W ciągu dwu dni GŚ 
uczestnicy mogą obejrzeć pokaz wiejskich rzemiosł i  rękodzielnictwa połączony 
ze sprzedażą pt. Szykowne Gorolski Rynce. Imprezie towarzyszą seminaria na te-
mat muzyki ludowej. Na skraju Lasku Miejskiego można zażywać relaksu podczas 
koncertów kapel ludowych, nazwanych Grani pod stromami. Oglądając program 
widzowie mogą równocześnie zajrzeć do kilkunastu stylowych stoisk z tradycyjny-
mi specjałami kuchni śląskiej.
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W Dowspudzie 19-22.07.2015
W  dniach 19-22 lipca w  Dowspudzie miały miejsce warsztaty z  dialektologii 

„Dialog Pokoleń” zorganizowane przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. 
Wagów. Warsztaty zlokalizowano w Zespole Szkół Rolniczych im. gen. Ludwika M. 
Paca w Dowspudzie. Na zaproszenie dyrektor biura ŁTN im. Wagów mgr inż. Elż-
biety Żegalskiej w warszatach z zakresu słownictwa, fonetyki, pieśni, folkloru, zwy-
czajów i obrzędów udział wzięli: Barbara Falińska, Halina Karaś, Stanisław Gajda, 
Anna Tyrpa, Józef Kąś, Józef Porayski-Pomsta, Jerzy Sierociuk, Halina Pelcowa, ks. 
Krzysztof Kietliński, Irena Jaros, Ewa Kołodziejek, Feliks Czyżewski, Leszek Bed-
narczuk, Stanisław Cygan, Urszula Sokólska Joanna Angel, Bogdan Nowowiejski, 
Czesław Dobroński, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Krystyna Długosz-Kurcza-
bowa, Leszek M. Krześniak Tomasz Malowaniec, Tomasz Rokosz, Monika Kresa, 
Ewelina Kwapień, Natalia Szydłowska, Krystyna Rutkowska, Krystyna Gajda, Te-
resa Romanowska, Małgorzata K. Frąckiewicz, Błażej Osowski Anna Walkowiak, 
Jerzy Białomyzy, Anna Niedźwiecka, Jarosław Konopka, Lucyna Bagińska, Grażyna 
Wykowska, Krystyna Kąś Jacek i Danuta Chętnikowie, Anna Hryniewicz, Błażej 
Osowski, Irmina Węgrowska, Walentina Rusak, Katsiaryna Szczasnaya i Veranika 
Mandzik z Mińska oraz Irena Duchowska z Kiejdan.

W Sokółce 18-20.09.2015
W dniach 18-20 września, na zaproszenie prezes UTW w Sokółce Elżbiety Szar-

kowskiej, Laudańczycy gościli w Macierzy. Dzięki gościnności rodaków mieszkali 
w rodzinach. Zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) miał okazję zaprezentować 
swój dorobek dwukrotnie, podczas Festynu Rodzinnego w centrum miasta w sobo-
tę i podczas spotkania autorskiego Ireny Duchowskiej w kawiarni „Lira” Sokólskie-
go Ośrodka Kultury w niedzielę. Laudańczycy mieli ciekawy program. Zwiedzili 
Sokółkę, Supraśl, Bohoniki – meczet muzułmański oraz mizar – cmentarz muzuł-
mański. Spotkali się z przedstawicielem mniejszości tatarskiej. Pielgrzymowali do 
Świętej Wody pod Białymstokiem. Dzięki kreatywnej pracy kustosza tego miejsca 
ks. Alfreda Butwiłowskiego Święta Woda staje się ważnym miejscem na religijnej 
mapie polskich sanktuariów Maryjnych. Rozwijający się kult Matki Bożej Bolesnej, 
a  także bieżące uroczystości kościelne pozwoliły przygotować się Jej czcicielom 
do Intronizacji Obrazu Matki Bożej Bolesnej jako Królowej Podlasia, co nastąpiło 
15 września 2006 r. W niedzielę w Sokółce odbyły się uroczystości związane z ob-
chodami 95. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Msza Św. z udziałem pocztów sztandaro-
wych i Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” z Piwnicznej-Zdroju, miała miej-
sce w kościele kolegiackim św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Po uroczystej 
Mszy Świętej odbył się przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz lokal-
nych, w tym starosta Sokólski Piotr Rećko i burmistrz Ewa Kulikowska, harcerze, 
poczty sztandarowe szkół, służby mundurowe, goście i mieszkańcy. W obchodach 
uczestniczyła Sokólska Orkiestra Dęta z Mażoretkami i Sokólski Pododdział Kawa-
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lerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. W drodze powrotnej Laudańczycy zwiedzili 
Różanystok – Bazylikę i XIX-ną drewnianą willę „Zielona Dacza”. Za zaproszenie 
do Sokółki i zorganizowanie treściwego pobytu Laudańczycy są wdzięczni prezes 
UTW Elżbiecie Szarkowskiej, za ciekawe wycieczki – Iwonie Wiśniewskiej, a Te-
resie Gilewskiej, Helenie Jasińskiej, Helenie Musiaka, Annie Andruszkiewicz oraz 
właścicielom gospodarstwa agroturystycznego „Zielona Dolina” Iwonie i Eugeniu-
szowi Wiśniewskim – za przyjęcie w swoich domach.

W Łomży 8-10.10.2015
W dniach 8-10 października, na zaproszenie Łomżyńskiego Towarzystwa Na-

ukowego im. Wagów, Irena Duchowska wzięła udział w  konferencji naukowej 
z cyklu Archiwalia a badania regionalne „Genealogie sławnych rodzin z Mazowsza 
i Podlasia”. Podczas konferencji przedstawiła referat „Dzieje rodu Borawskich i Na-
umowiczów”.

15-lecie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan 7.11.2015 
7 listopada w Kiejdanach odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości 

RP, uczczono 15-lecie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. W kiejdańskim Centrum 
Wielokulturowym odbył się koncert. Wystąpił zespół Muzyczny z  Ciechanowca 
(kier. Sławomir Leszczyński z  Warszawy) i  zespół „Issa” (kier. Waleria Wanse-
wicz, akomp. Nijolė Bajoriūnienė). Koncert składał się z  melodii patriotycznych 
powszechnie znanych i lubianych przez rodaków. Sala szczególnie entuzjastycznie 
oklaskiwała występy zespołu Muzycznego z  Ciechanowca. U  wielu zakręciła sie 
łezka wzruszenia, którą wzbudziła nutka patriotyczna wyzywająca nostalagię do 
dawnych czasów. Splendoru świętu dodał udział w  imprezie burmistrza Ciecha-
nowca Mirosława Reczko i mera samorządu rejonu kiejdańskiego Sauliusa Grinke-
vičiusa. Imprezę rozpoczął zespół „Issa”. Przybyłych gości witała Irena Duchowska 
w skrócie przypominając dzieje organizacji. Minutą ciszy uczczono pamięć Leonii 
Tijunelienė, która odeszła w październiku. Z okazji Jubileuszu 80-lecia winszowano 
Vandzie Čekauskienė. Podziękowania za włożony trud w celu zachowania polskości 

na Laudzie i Żmudzi, dyplo-
my uznania i  skromne pre-
zenty otrzymały: Regina 
Gutauskienė, Waleria Wanse-
wicz, Jadvyga Ambraškienė, 
Janina Vintienė, Kristi-
na Kobilinskienė, Narciza 
Čičkauskaitė, Nina Milienė, 
Nijolė Stasiūnienė, Van-
da Gudavičienė, Teresė 
Jaškūnienė, Elena Balčaitienė, 
Marija Adomaitienė, Janina 
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Židelienė, Elena Kimantienė, Elena Kamarauskienė i  Danutė Kriščiūnienė z  Po-
niewieża. Za wieloletnią opiekę i stałe wspieranie działalności polskiej na Laudzie 
i Żmudzi, przywóz coraz to nowych zespołów, dziękowano burmistrzowi Ciecha-
nowca Mirosławowi Reczko. Nowemu merowi samorządu rejonu kiejdańskiego 
Sauliusowi Grinkevičiusowi dziękowano za autokar na pięciodniowy wyjazd do 
Czech w  sierpniu na „Góralskie święto”, dyrektor Centrum Wielokultorowego 
w Kiejdanach Audronė Pečiulytė – za wieloletnią przyjazną współpracę. Życzenia 
Polakom złożył i wręczył czek na zakup aparatu fotograficznego mer Samorządu 
Rejonu Kiejdańskiego Saulius Grinkevičius, gratulacje i upominki przekazał bur-
mistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, gratulowali: starosta Datnowa Vytautas 
Grigas, organizator imprez kulturalnych Centrum Wielokulturowego Danguolė 
Raudeliūnienė, prezes Klubu Seniora Kristina Župerkienė, w  imieniu Wspólno-
ty Samarytańskiej Kiejdan – Nijolė Subačienė, w imieniu społeczności Syrutyszek 
i  zespołu folklorystycznego „Radasta” – Violeta Kažukauskienė-Urbonavičienė, 
w  imieniu klubu „Aktywnych kobiet” z  Poniewieża – Danutė Kriščiūnienė, Ra-
imonda Prascenienė i inni. Przeczytano życzenia od rodaków z Poniewieża i Kow-
na, przesłane przez członka ZG ZPL, prezes Oddziału ZPL w Kownie – Franciszkę 
Abramowicz. Po koncercie gości czekało spotkanie integracyjne w Domu Greja, 
podczas którego rozmowom nie było końca, wspólnie śpiewano i tańczono, na akor-
deonie przygrywała Nijolė Bajoriūnienė. Projekt „15-lecie Stowarzyszenia Polaków 
Kiejdan” był współfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” 
ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ra-
mach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 
w 2015 r.” Za częściowe dofinansowanie imprezy uczestnicy święta są wdzięczni 
Oddziałowi ZPL rejonu wileńskiego.

Święta Niepodległości RP w Poniewieżu 8.11.2015
8 listopada w Poniewieżu po raz piąty zorganizowano obchody Święta Niepod-

ległości RP – Festiwal „Złota jesień”. Impreza miała miejsce w  sali Szkoły Pod-
stawowej Słabosłyszących i  Niesłyszących. Koncert składał się z  dwóch części. 
W pierwszej części wystąpili goście z Macierzy – zespół Muzyczny z Ciechanowca 
(kier. Sławomir Leszczyński z Warszawy), w drugiej – artyści z Poniewieża. Byli 
to: ZT „Grandinėlė” (kier. Zita Rimkuvienė), mieszany chór „Tolmėja” (kier. Vaida 
Nevulienė), Zespół Centrum Rehabilitacji Niesłyszących (kier. Alina Jucuvienė ) 
i uczniów szkoły, uczniowie Szkoły Podstawowej „Rožyno” grupy tańców towarzy-
skich (kier. Sonata Pekeliūnienė). Szczególnie entuzjastycznie oklaskiwano występy 
zespołu Muzycznego z Ciechanowca, który pięknie zaprezentował muzykę patrio-
tyczną. Jak zawsze, bardzo wzruszającym był występ niepełnosprawnych seniorów 
z  Centrum Rehabilitacji. Splendoru świętu dodał udział w  imprezie burmistrza 
Ciechanowca Mirosława Reczko. Przybyłych gości witały prezydent klubu „Aktyw-
ne Kobiety” w Poniewieżu, dyrektor szkoły – Danutė Kriščiūnienė i Irena Duchow-
ska. Na święto przybyli rodacy z Poniewieża i pobliskich okolic, Janowa, Kiejdan 
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oraz mieszkańcy miasta. Rodaków poniewieskich reprezentowały Regina Czyrycka 
i Irena Romanowska, Janów – Jan Masiuk pochodzący z Solecznik, Kiejdany – Ka-
zimierz i Irena Duchowscy. Życzenia świąteczne Polakom składali prezes Asocjacji 
Kobiet Kraju Jonawskiego – Angelė Masiukienė, prezes organizacji Żydów Ponie-
wieża – Gennady Kofman i inni. Po koncercie gości czekało spotkanie integracyjne.

W Wilnie 11.11.2015
11 listopada, na zaproszenie Ambasadora RP na Litwie Jarosława Czubińskiego, 

aktywiści polskich organizacji uczestniczyli w uroczystych obchodach Narodowe-
go Święta Niepodległości RP. Impreza odbyła się Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 
Po świątecznym koncercie ZPiT „Zgoda” odbyło się przyjęcie.

W Węgorzewie 11-12.12.2015
W dniach 11-12 grudnia w szkoleniach dla nauczycieli w Węgorzewie, wśród 

wielu innych, wzięli udział również Kazimierz i Irena Duchowscy. W sobotę zebra-
ni Kresowiacy uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w kościele św. Apostołów Piotra 
i Pawła odprawianej przez proboszcza parafii ks. kanonika Klemensa Litwina. Pod-
czas Wieczerzy Wigilijnej dzielono się opłatkiem, wzajemnie sobie składając ży-
czenia. Tradycyjnie słuchano kolęd w wykonaniu chóru „Ojczyzna” (kier. Ryszard 
Zabłotny). Spotkanie Wigilijne w Węgorzewie zorganizowało Koło Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” pod egidą prezes Elżbiety Buczek. 

Spotkanie Opłatkowe 18.12.2015 
18 grudnia Laudańczycy spotkali się na wspólnej Wigilii w Poniewieżu. Orga-

nizatorem Spotkania Opłatkowego była prezes klubu „Aktywne kobiety”, dyrektor 
Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących – Danutė Kriščiūnienė. Spo-
tkanie odbyło się w świątecznie udekorowanej sali szkolnej. Na imprezę przyby-
li goście z Poniewieża, Kiejdan i okolicznych miejscowości. Gości witała Danutė 
Kriščiunienė, której zebrani gratulowali zaszczytnego tytułu „Człowieka Poniewie-
ża – 2015”. Składając życzenia świąteczne Irena Duchowska wyraziła nadzieję, że 

radosny czas Świąt Bo-
żego Narodzenia będzie 
okazją do pięknych spo-
tkań, głębokich refleksji 
i wartościowych rozmów. 
Po wspólnej modlitwie 
łamano się opłatkiem, 
nawzajem składając so-
bie życzenia. Na gości 
czekały pięknie udeko-
rowane świąteczne stoły 
z  tradycyjnymi potrawa-
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mi wigilijnymi. W wigilijny nastrój zebranych gości wprawiły stare polskie kolędy 
w wykonaniu Zespołu Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz) 
i  świąteczny spektakl Teatrzyku „Elf ” Progimnazjum im. Alfonsasa Lipniūnasa 
w Poniewieżu. Szczególnie oklaskiwano spektakl „Kolęda” (wg Dikensa) w reży-
serii dyrektorki progimnazjum Vilmy Petrulevičienė i aktorki spektaklu. Wieczór 
upłynął w przyjemnej atmosferze ciepła, przyjaźni, wzajemnej życzliwości. Aura 
spotkania sprzyjała serdecznym rozmowom, dzieleniem się radością bycia razem, 
wzajemnym szacunkiem i poszanowaniem, ciepłem i dobrem, przeżyciami z mi-
nionego i planami na przyszły rok.

2016

W Kadzidle 14.01.2016
14 stycznia przedstawiciele Stowarzy-

szenia Polaków Kiejdan na zaproszenie 
wójta Gminy Dariusza Łukaszewskiego 
gościli w Kadzidle. Spotkanie w Kadzi-
dle zapoczątkowało współpracę pomię-
dzy Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan 
a  Gminą Kadzidło. Irena i  Kazimierz 
Duchowscy zaprosili rodaków do Kiej-
dan. Omawiano planowany przyjazd 
grupy z  Kadzidła 6-8 maja na Laudę 
z wycieczką edukacyjną „A to Polska właśnie” oraz czerwcowy przyjazd Zespołu 
Folklorystycznego „Kurpianka” i Strażackiej Orkiestry Dętej na Dni Kultury Pol-
skiej na Laudzie i Żmudzi, XIV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Jaswojniach 
(Małej Stolicy Kultury Litwy-2016) i Kiejdanach oraz III Festiwal Kultury Polskiej 
w Poniewieżu.

Zapusty 7.02.2016 
7 lutego w  Kiejdanach świętowano Zapusty. Zabawa zapustowa w  Centrum 

Kultury była kolejną okazją do spotkania rodaków. Na Zapusty zebrały się trzy 
pokolenia: dzieci, rodzice i dziadkowie. Zebranych bardzo ciepło witała Kristina 
Župerkienė, prezes klubu seniorów „Rudenėlis”. Część aktywnych Polaków należy 
również do klubu seniorów, stąd wspólna impreza. Zapustowe tradycje przedsta-
wiła grupa dzieci „Ažuoliukai” ze szkoły-przedszkola „Puriena” i kapela „Bildukai” 
z wychowawczynią Romą Činikienė i kier. muz. Dalė Ivoškienė. Przypomnieli o ko-
nieczności świętowania Zapustów, jako obronie przed niepowodzeniami w ciągu 
roku, pamiętali o Konopiastym i Słoninowym, o paleniu Marzanny, żegnając zimę, 
jak również o tym, że na Zapusty je się do syta, by w ciągu całego roku żyć w do-
statku. Podczas Zapustów bawiono się i tańczono, a jak zawita Środa Popielcowa, 
wraz z nią kończą się zabawy karnawałowe. Zespół „Issa” pod kier. Walerii Wan-
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sewicz w składzie: Janina Židelienė, Kristina Kobilinskienė, Jadvyga Ambraškienė, 
Raisa Knistautienė, Nina Milienė, Janina Vintienė, Nijolė Stasiūnienė pod opieką 
Ireny Duchowskiej wystąpił z nowym programem. Po koncercie biesiadowano przy 
zapustowym stole. Uczestnicy zadbali o suty poczęstunek. Skoro dania zapustowe 
mają być tłuste, każda gospodyni przyniosła na stół, co miała najlepszego. W re-
jonie kiejdańskim najpopularniejsze są bliny. Trzeba ich napiec tyle, aby starczy-
ło wszystkim. Lubiana jest też słonina, obficie okraszona olejem kapusta, pączki, 
chrusty i własny chleb, pieczony w domach na zakwasie. Raczono się domowymi 
przysmakami, gorącymi napojami, długo biesiadowano przy stole, wspominając 
jak to było kiedyś.

W Józefowie i Rabce Zdroju 03.2016
W marcu przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków Kiejdan na zaproszenie UTW 

gościli w Józefowie. 1-2 marca razem z UTW Józefów uczestniczyli w III Ogólno-
polskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu w Rabce-Zdroju. W Senioriadzie udział 
wzięło ponad 20 UTW i inne stowarzyszenia seniorialne, w tym z Ukrainy i Au-
strii. Reprezentowane były miasta: Wojkowice, Andrychów, Kęty, Lublin, Nowy 
Targ, Zawiercie, Józefów, Myszków, Gliwice, Kielce, Malbork, Chrzanów, Rzeszów, 
Oświęcim, Wołyń, Łazy, Nowy Sącz, Zakopane, Rabka-Zdrój, Wadowice, Kraków, 
Wiedeń.

9 marca Irena Duchowska miała spotkanie autorskie – wykład dla UTW w Józe-
fowie w sali Kina MOK. Spotkanie zorganizowała aktywistka UTW Anna Groszek, 
która wcześniej z grupą gościła na Laudzie.

W Wilnie 30.04.2016 
30 kwietnia grupa rodaków z Laudy i Żmudzi uczestniczyła w świątecznym po-

chodzie Polaków w Wilnie. Z Placu Niepodległości przy Sejmie RL przeszli Ale-
ją Giedymina przez Plac Katedralny, ulicą Zamkową i  Wielką do Ostrej Bramy, 
gdzie przy cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej odbyła się Msza Św. 
Po powrocie z Wilna Laudańscy Polacy uroczyście obchodzili Światowy Dzień Po-
lonii i Polaków za Granicą, Dzień Flagi, 1050. rocznicy Chrztu Polski, 225. roczni-

cy Konstytucji 3 Maja oraz Dzień 
Matki w  Kiejdanach. Świąteczne 
obchody uświetniło przybycie 
gości z  Węgorzewa i  Białegosto-
ku. Koncert w kiejdańskim Cen-
trum Wielokulturowym rozpo-
czął Polski Zespół Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz). Po krótkim występie 
„Issy” gości witały Irena Duchow-
ska i dyrektor Centrum Audronė 
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Pečiulytė. Pięknego śpiewu Chóru „Ojczyzna” (kier. Ryszard Zabłotny) z  Węgo-
rzewa chciało się słuchać i słuchać. Polskie piosenki „Issy” szczególnie podobały 
się grupie z  białostockiej parafii św. Kazimierza z  proboszczem ks. Wojciechem 
Łazewskim, który zaprosił zespół z gościnnym występem do swojej parafii latem. 
Rodacy będą gościli Laudańczyków w swoich domach. Wysepka polskości w Kiej-
danach była miłą niespodzianką dla grupy białostockiej. Po koncercie, podczas 
herbatki, rozmowom i wspólnym wspomnieniom z dawno zaprzyjaźnionymi roda-
kami z Węgorzewa nie było końca. Następnego dnia grupa turystów z Białegostoku 
zawitała do Datnowa i Akademii, zwiedziła kościół, klasztor i pałac. 

W Kiejdanach 3-8.05.2016 
3 maja Kiejdany odwiedziła gru-

pa z Mazur z Grzegorzem Piniahą. 
W  dniach 6-8 maja w  Kiejdanach 
gościła grupa rodaków z  Kadzidła. 
Miały miejsce wzruszające spotka-
nia Laudańczyków z  gośćmi, wy-
stępował zespół „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz). Wyjazd grupy z Kadzi-
dła na Litwę zorganizował wójt gmi-
ny Kadzidło Dariusz Łukaszewski. 
Szukali śladów Czesława Miłosza, zwiedzili Kowno, Łabunowo, Wędziagołę, Użu-
miszki, Cytowiany, Szawle, Szydłów, Rosienie, Kroki, Datnów, Akademię, Opitołoki, 
Szetejnie, Świętobrość, Syrutyszki, Kałnoberże, wiszący most nad Niewiażą w Sur-
wiliszkach, pogańskie dęby, starówkę Kiejdan i  mauzoleum Radziwiłłów. Trafili 
do gniazd rodowych i miejsc związanych z Adamem Mickiewiczem, Piłsudskimi, 
Miłoszami, Kunattami, Kiszkami, Billewiczami, Zabiełłami, Komarami, Zawisza-
mi, Komorowskimi, Czapskimi, zasłużonych rodów, które tworzyły kulturę dawnej 
Rzeczypospolitej. Patrzyli na minaret, świątynie katolickie, żydowskie, kalwińskie, 
luterańskie, prawosławne, które przez wieki, zgodnie, niosły Prawdy jedynego Boga. 

Odkrywali potęgę upływa-
jącego czasu, wspominali 
tych wszystkich, których od 
dawna już nie ma. Ze smut-
kiem żegnali Rodaków nisz-
czonych przez historię i czas, 
rozbite pałace, pustoszeją-
ce kościoły, polskie groby. 
Później do Kiejdan zawitali 
przedstawiciele Departa-
mentu Mniejszości Narodo-
wych Republiki Litewskiej 
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i rodacy z Krakowa. Rodacy z Polski mieli integracyjne spotkania z Laudańczyka-
mi, gorącymi brawami nagradzali występy zespołu „Issa”, zwiedzali Kiejdany, znane 
z „Potopu” Henryka Sienkiewicza.

W Borejkowszczyźnie 20.05.2016
20 maja w podwileńskiej Borejkowszczyźnie odbyło się święto poezji i muzyki 

„Lira Syrokomli”, w którym udział wzięli poeci: Wojciech Piotrowicz, Józef Szosta-
kowski, Teresa Markiewicz, Alina Lassota, Tomas Tamošiūnas, Mirosława Bartosze-
wicz oraz Irena Duchowska. Dla ostatniej jest to podróż sentymentalna, ponieważ 
wyrosła w Słomiance, uczyła się w szkole początkowej w Borejkowszczyźnie, tam 
są groby rodzinne Naumowiczów i Borawskich, z których korzenie wywodzą oboje 
rodzice. Miłą niespodzianką był występ dziewczynek i Justyny Klemiato, muzycz-
nie uzdolnionej wokalistki z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach. 
Śpiewu i gry na skrzypcach Justyna uczy się w Szkole Muzycznej im. B. Dvarionasa 
w Wilnie. W jej wykonaniu zabrzmiały dwa utwory Marii Konopnickiej: „Jesienią” 
– własna kompozycja oraz „Rota” w aranżacji Wiktora Coja. Po koncercie można 
było posilić się kiełbaskami z grilla, napić się wody ze studni bądź ziołowej herbaty 
z samowaru, uraczyć się przepysznymi babeczkami. Na podwórku, przy stole z ka-
mienia młyńskiego, odbywał się jarmark książek. 

W Zagnańsku 28.05.2016 
28 maja przedstawiciele Stowarzyszenia Polaków Kiejdan gościli w  Zagnań-

sku. W  dniach 27-29 maja w  województwie świętokrzyskim, na terenie gminy 
Zagnańsk odbył się I  Zjazd Mateczników Patriotyzmu i  Kultury zorganizowany 
przez entuzjastę i  aktywistę, założyciela i  prezesa Świętokrzyskiego Towarzystwa 

Regionalnego, gospodarza Ośrodka 
Świętokrzyskich Mateczników Patrio-
tyzmu i  Kultury w  Zagnańsku – dr. 
Macieja Andrzeja Zarębskiego. Wzię-
ło w  nim udział około pięćdziesięciu 
uczestników z  Polski (Warszawy, Kra-
kowa, Wrocławia, Zielonej Góry, Ełku, 
Zawiercia, Wieliczki, Zduńskiej Woli, 
Łasku, Podkowy Leśnej, Stalowej Woli, 
Kielc, Pińczowa, Staszowa itd.), a  tak-

że z Chicago, Budapesztu i Györ (Węgry) oraz z Kiejdan (Litwa). Irena Duchowska 
przedstawiła działalność Stowarzyszenia Polaków Kiejdan – ośrodka polskości na 
Żmudzi litewskiej, opowiedziała o działalności polskiej w centrum Litwy, z prezen-
tacją zdjęć z licznych imprez patriotycznych, organizowanych Dni Kultury Polskiej 
na Żmudzi, Festynów Kultury Polskiej „Znad Issy”, Festiwali Kultury Polskiej w Po-
niewieżu, obchodów świąt patriotycznych, a także zdjęcia z działalności jedynego 
polskiego zespołu pieśni na Żmudzi „Issa”.
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Maj nad Wilią 29.05 – 2.06.2016
XXIII Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią 29 maja - 2 czerwca 

odbył się pod hasłem „Rok Henryka Sienkiewicza. Śladami »Potopu« na Litwie”. 
W niedzielę uczestnicy Festiwalu wzięli udział we Mszy Św. w kościele Wniebo-
wzięcia NMP w  Wilnie, a  następnie zgromadzili się w  Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie na prezentacji nowości wydawniczych. 

W  poniedziałek, 30 maja, Festiwal tradycyjnie zainaugurowano przy pomniku 
Adama Mickiewicza w  Wilnie. Członkowie Festiwalu wzięli udział w  konferencji 
„Henryk Sienkiewicz na Litwie. Pamięć literacka i wyzwania dzisiejszości”, dyskusji 
o integracyjnej roli literatury i wielu innych imprezach. 31 maja, 28 polskich poetów 
z 5 krajów podążało śladami „Potopu” na Litwie na trasie: Wilno – Wiłkomierz – Po-
niewież – Birże – Krakinów – Mitruny – Pacunele – Wodokty – Kiejdany – Wędzia-
goła – Wilno. W Kiejdanach gości poznanych w Wilnie spotkała Irena Duchowska.

Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi 4-5.06.2016
W Jaswojniach 4.06.2016
4 czerwca, w ramach Dni Kultu-

ry Polskiej na Laudzie i Żmudzi, od-
był się XIV Festyn Kultury Polskiej 
„Znad Issy”. Od piątku do Kiejdan 
zjeżdżali się goście. Na życzenie 
mera Samorządu Rejonu Kiejdań-
skiego Sauliusa Grinkevičiusa, uro-
czysty koncert tradycyjnego święta 
Polaków odbył się w  Jaswojniach, 
ogłoszonych w 2016 r. „Małą stoli-
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cą kultury”. Imprezę rozpoczęto Mszą 
Św. w  kościele Wszystkich Świętych 
w Jaswojniach, którą odprawił wieleb-
ny ks. Zygmunt Kopiczko z Suwałk. 
Po Mszy Św. od kościoła wyruszył 
korowód na plac pod Centrum Kul-
tury. Po występie Orkiestr Dętych na 
placu, przeniesiono się do sali. Orga-
nizatorzy imprezy Irena i  Kazimierz 

Duchowscy witali przyjaciół, szanownych gości. Przybyli: Justas Pankauskas – do-
radca premiera Republiki Litewskiej Algirdasa Butkevičiusa, Dariusz Łukaszewski 
– wójt Gminy Kadzidło z małżonką Małgorzatą, Krzysztof Parzychowski – wicesta-
rosta ostrołęcki, Olga Urbonienė – wicemer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego, An-
tanas Pavolis – wicedyrektor administracji, Vytautas Butkevičius – doradca mera, 
Raimondas Urbonas – prezydent Światowej Federacji Pokoju na Litwie, Grzegorz 
Parzych – Dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej z Kadzidła, Rimas Rutkauskas 
i  Orkiestra Dęta z  mażo-
retkami z Solecznik, Stani-
sław Gawrych i  Strażacka 
Orkiestra Dęta z Kadzidła, 
Janina Lisiewicz – redak-
tor „Naszej gazety” z  Wil-
na, członkowie Zarządu 
Głównego Związku Po-
laków na Litwie i  prezesi 
oddziałów ZPL: Franciszka 
Abramowicz z Kowna i Ryszard Jankowski z Wędziagoły, Paweł Łaszczych i Ze-
spół Folklorystyczny „Kurpianka” z Kadzidła, Józef Murawski i zespół „Pograni-
cze” z  Szypliszk, Cezary Nowakowski i  Chór UTW „Wrzos” z  Kętrzyna, Joanna 
Gawryszewska i chór „Preludium” ze Szczytna, Marek Strzemecki, Barbara Patruś 
i Amatorski Zespół Taneczny „Taka-Paka” z Rzeszowa, Andrzej Ilkiewicz i Grupa 
Muzyczna „Concordia” z Dobrego Miasta, Wiktor Bochenek, poeta, z kapelą „Jany” 
i „Trio Galicyjskie” z Niebylca, Stanisław Mażejko i zespół „Pogoda” z Niemenczy-
na, Marian Zinkiewicz i  zespół „Kotwica” z  Kowna, Danguolė Raudeliūnienė – 
prezes Wspólnoty Jaswojńskiej, Genė Regina Dzikienė i Zespół Tańca z Jaswojń, 
Birutė Gadišauskienė z przedstawicielami asocjacji „Jonavietė” i rodacy z Janowa, 
Waleria Wansewicz i zespół „Issa” z Kiejdan, Janusz Omeljaniuk – wiceprezes Ma-
zowieckiego Towarzystwa Kultury z Warszawy i poeci. Koncert prowadził Wincuk 
z Wilna – Dominik Kuziniewicz.

Spotkanie literackie 4.06.2016
4 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, w kiejdańskim Cen-

trum Wielokulturowym odbyło się spotkanie literackie, w którym udział wzięli poeci: 
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Dariusz Łukaszewski z  Kadzi-
dła, Czesława Szlachta – Pytko 
ze Strzyżowa, Wiktor Bochenek 
z  Niebylca, Danuta Tomko – 
z  Kętrzyna, Urszula Tomasiuk, 
Agata Świderska z Siedlec i Irena 
Duchowska z Akademii datnow-
skiej. Wystąpił chór „Preludium” 
ze Szczytna i  ZT „Taka-Paka” 
z Rzeszowa. Uczestnicy zapoznali się z wystawą poświęconą nobliście Czesławowi Mi-
łoszowi, którą przedstawiła Audrone Pečiulytė – dyrektor Centrum.

XIV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach 4.06.2016
4 czerwca z  Jaswojń występy Orkiestr Dętych z mażoretkami i kapel przenio-

sły się na plac przed gmachem samorządu Kiejdan. Po występach kolorowy ko-
rowód ruszył przez starówkę Kiejdan na Stary Rynek pod Centrum Wielokultu-

rowe, gdzie odbyły się występy 
Orkiestr Dętych z  mażoretkami 
i  spotkanie literackie. Wieczór 
integracyjny z występami Orkie-
stry Dętej z Kadzidła i kapel miał 
miejsce w  kiejdańskiej restaura-
cji „Aušrūta”. Pogoda sprzyjała. 
Podczas wieczorku integracyj-
nego nawiązało się wiele nowych 
przyjaźni, dzięki wytrwałym 
orkiestrantom i  kapelom, tań-
czono i bawiono się do północy. 

Sponsorzy: Samorząd Rejonu Kiejdańskiego, Wspólnota Jaswojńska, Departament 
Mniejszości Narodowych RL, ZPL, Oddział ZPL rejonu wileńskiego, Samorząd 
Rejonu Wileńskiego, Samorząd Rejonu Solecznickiego oraz sponsorzy wszystkich 
zespołów. Uczestnicy: Orkiestry 
Dęte: (Kadzidło, Soleczniki); Ka-
pela ludowa „Jany” (Niebylec); 
Zespoły taneczne: „Kurpianka” 
(Kadzidło), „Taka paka” (Rze-
szów), ZT (Soleczniki), ZT (Ja-
swojnie). Chóry: „Preludium” 
(Szczytno), „Wrzos” (Kętrzyn), 
„Concordia” (Dobre Miasto); Ze-
społy: „Pogranicze” (Szypliszki), 
„Kotwica” (Kowno), „Issa” (Kiej-
dany), „Pogoda” (UTW „Opty-
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miści” – Niemenczyn); Trio Galicyjskie (Niebylec). Partnerzy: Centrum Kultury w Ja-
swojniach, parafia jaswojńska, Kiejdańskie Centrum Wielokulturowe, Oddział ZPL 
„Lauda”. Mass media: Wilnoteka, audycja polska Radia litewskiego, „Nasza Gazeta”, 
„Kurier wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Kėdainių garsas”, „Rinkos aikštė”, 
„Mugė”, Kėdainių krašto televizija, TV Rygveda i inni. Organizatorzy i uczestnicy 
są wdzięczni wszystkim sponsorom, instytucjom, firmom oraz osobom prywat-
nym, za umożliwienie przyjazdu zespołom na Laudę i Żmudź. 

III Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu 5 06 2016
5 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się III 

Festiwal Kultury Polskiej 
w  Poniewieżu. Mszę Św. 
w katedrze Chrystusa Kró-
la odprawił emerytowany 
biskup Poniewieża Jonas 
Kauneckas. Mszę Św. swym 
śpiewem uświetniły Chóry 
„Wrzos” z  Kętrzyna i  chór 
„Preludium” ze Szczytna, 
grała Strażacka Orkiestra 
Dęta z  Kadzidła. Święto-
wano również Dzień Ojca. 
Piękne, bardzo życzliwe Po-

lakom kazanie wygłosił biskup Jonas Kauneckas. Po Mszy Św. wielobarwny korowód 
zespołów, z biskupem niosącym flagę litewską i organizatorami imprez DKP, wyru-
szył w kierunku Placu Wolności. Otwierając festiwal i życząc wszystkim zebranym 
miłego odbioru gości witały Danutė Kriščiūnienė i Irena Duchowska. Szczególnie 
ciepło przemawiali – emerytowany biskup Poniewieża Jonas Kauneckas, poseł na 
Sejm RL Povilas Urbšys, wicemer Poniewieża Petras Luomanas, przewodniczący 
Oddziału Światowej Federacji Pokoju na Litwie – Raimondas Urbonas, wójt Gminy 
Kadzidło Dariusz Łukaszewski. 
Uczestnicy festiwalu: Strażacka 
Orkiestra Dęta (Stanisław Gaw-
rych, Kadzidło); Kapela ludo-
wa „Jany” (Wiktor Bochenek, 
Niebylec); Zespół akordeoni-
stów (Janina Mikalkevičienė, 
Nowe Miasto-Naujamiestis); 
Zespoły taneczne: „Kurpianka” 
(Paweł Łaszczych, Kadzidło), 
„Taka paka” (Marek Strzemec-
ki i  Barbara Patruś, Rzeszów); 
z  Poniewieża: „Grandinėlė”  
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(Zita Rimkuvienė), „Liep-
sna” i  „Selevy” (Regina 
Liutkevičienė), grupa Cen- 
trum Rehabilitacji Niesły-
szących i  uczniów Szkoły 
Podstawowej Słabosłyszą- 
cych i  Niesłyszących (Ge-
novaitė Sipavičienė). Chó-
ry: „Preludium” (Joanna 
Gawryszewska, Szczytno), 
„Wrzos” (Cezary Nowa-
kowski, Kętrzyn); „Trio 

Galicyjskie” (Wiktor Bochenek, Niebylec). Festiwal odbył się dzięki przyjaźni i ści-
słej współpracy Stowarzyszenia Polaków Kiejdan z klubem „Aktywnych Kobiet” 
Poniewieża, Szkołą Podstawową 
dla Słabosłyszących i  Niesłyszą-
cych w  Poniewieżu na czele z  pre-
zes Danutė Kriščiūnienė – która ma 
polskie korzenie i jest najaktywniej-
szym członkiem Koła ZPL w  Po-
niewieżu. Tradycyjnie, o  polskie 
zespoły szczególnie dbała rodzina 
Duchowskich. Smaczne cepeliny 
z Kiejdan do Poniewieża przywiozła 
właścicielka kawiarni „Savas kam-
pas” – Audronė Aleknienė. 
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W Białymstoku 12-13.06.2016
12 czerwca, na zaproszenie proboszcza parafii św. Kazimierza Królewicza ks. Woj-

ciecha Łazewskiego, kiejdańczycy gościli w Białymstoku. Polski Zespół Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej „Issa” z Ireną Duchowską wziął udział w II Festiwalu Ewangelizacyjnym 
„Kochaj Boga, szanuj drugiego czowieka, walcz o rodzinę”. Festiwal rozpoczął się Mszą 

Św., którą uświetniła Orkiestra 
Dęta z Suchowoli. O swojej pracy 
duszpasterskiej w  Łohiszynie na 
Białorusi opowiedział ks. Tade-
usz Szeszko. Po Mszy Św. odbył 
się koncert, który rozpoczęła Or-
kiestra Dęta z Suchowoli z mażo-
retkami, wystąpiły zespoły, chóry 
i schole parafii. Gwiazdą festiwa-
lu byli „Siewcy Lednicy”. Ponadto 
stoiska kulinarne prezentowały 
potrawy regionalne. Podczas fe-

stiwalu były zbierane fundusze na rzecz Michała Hapunowicza i Bartka Mocarskiego, 
chłopców wymagających rehabilitacji. Festiwal zakończono wieczorem apelem jasno-
górskim. Kiejdańczycy, dzięki uprzejmości ks. proboszcza Wojciecha, zwiedzili Biały-
stok, Świętą Wodę, Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu oraz Ri-
towisko w Surażkowie. Mieszkali w rodzinach. Jesteśmy wdzięczni Rodakom, którzy 
otworzyli swoje serca i domy, za przemiłą gościnę i troskę proboszcza ks. Wojciecha.

W Olsztynie 26.06 – 1.07.2016
Na przełomie czerwca i  lipca grupa seniorów z kowieńskiej i kiejdańskiej filii 

kiejdańskiego UTW uczestniczyła w X Jubileuszowym Europejskim Spotkaniu In-
tegracyjnym Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie. W X Spotkaniu 
uczestniczyło trzynaście UTW. Były to uniwersytety z Brześcia, Grodna, Lwowa, 
Zdołbunowa, Dyneburga, Kiejdan, Kłajpedy, Solecznik, Niemenczyna oraz Aka-
demia Trzeciego Wieku z Wilna. X Jubileuszowe Spotkanie Polskich UTW odbyło 
się pod patronatem Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, po raz pierw-
szy z udziałem delegacji PUTW z Zachodniej Europy – z Wiednia, jednoznacznie 
wskazując na konieczność rozszerzenia formuły terytorialnej przyszłych spotkań. 
Kolejne Spotkanie zostało poszerzone o PUTW z Rumunii i Republiki Czeskiej. 
Na Litwie powstał nowy PUTW Święcianach i poniwieska filia UTW kiejdańskie-
go UTW. Po raz pierwszy zgłosiły akces polskie środowiska z Uzbekistanu i Rosji 
z Obwodu Kaliningradzkiego oraz z Obwodu Rówieńskiego na Ukrainie. 

Goście z Gminy Kolno 9-10.07.2016
W  dniach 9-10 lipca Polacy z  Kiejdan gościli trzy autokary rodaków z  okolic 

Kolna, z wójtem Gminy Kolno Józefem Bogdanem Wiśniewskim. Podróż zorga-
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nizował dyrektor Centrum Kul-
tury Gminy Kolno Marcin Sek-
ściński. Integracyjne spotkanie 
z rodakami odbyło się w restau-
racji „Aušrūta”. Gości witali do-
radca mera Samorządu Rejonu 
Kiejdańskiego Vytautas Butke-
vičius i  Irena Duchowska. Wy-
stąpił wójt Gminy Kolno Józef 
Bogdan Wiśniewski i  dyrektor 
Centrum Kultury Gminy Kolno 
Marcin Sekściński. Cieszyli się 
z nawiązania znajomości i spo-
tkania z  rodakami, którzy utworzyli wysepkę polskości na dalekiej od Wileńsz-
czyzny Żmudzi, gratulowali trwania, mimo wszelkich trudności, bez polskiego 
otoczenia na co dzień, bez polskich szkół i Mszy Św. w języku ojczystym. Podczas 
spotkania wystąpił Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz) oraz zespół ludowy „Czerwieniacy” (kier. Józef Rydzewski). Zespół 
„Czerwieniacy” z gminy Kolno działa od 2010 roku przy świetlicy w Czerwonem. 
Powstał na bazie Klubu Seniora. Kierownictwo organizacyjne – Maria i Jan Bućko. 
Swoimi występami zespół uświetnia uroczystości i imprezy gminne. „Czerwienia-
cy” z powodzeniem prezentują się też na scenach różnych przeglądów i konkursów 
poza gminą, powiatem, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Ze-
spół ludowy „Zabielanki” (kier.Helena Walczak) z Zabiela oklaskiwano na starówce 
Kiejdan na Rynku Wielkim pod pomnikiem Janusza Radziwiłła. Grupa zwiedziła 
Wilno, Kiejdany i kolebkę powstania 1863 roku – Podbrzeż. Po muzeum oprowa-
dzała Regina Galvanauskienė, która szczególnie wzruszająco przybliża legendarną 
postać o. Stanisława.

W Kiejdanach 14.07.2016
14 lipca grupa członków Akademii Trzeciego Wieku z Wilna z prezesem Jerzym 

Grygorowiczem gościła w Kiejdanach. Wilnianie spotkali się z rodakami i zwiedzi-
li starówkę miasta.

W Augustowie 2.08.2016
2 sierpnia Irena Duchowska wzięła udział w  Międzynarodowej konferencji 

naukowej „Tradycja w języku, historii i kulturze” zorganizowanej przez Towarzy-
stwo Kultury Języka oraz Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
w ramach projektu „Dialog pokoleń”. Konferencja odbyła się w Augustowie w auli 
Bursy Międzyszkolnej. Gości witali: prof. Józef Porayski-Pomsta – Prezes Towa-
rzystwa Kultury Języka, Jarosław Szlaszyński – Starosta Powiatu Augustowskiego, 
prof. Barbara Falińska – Przewodnicząca Sekcji Gwaroznawczej TKJ. W obradach 
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plenarnych wystąpili: prof. Stanisław Gajda (Uniwersytet w  Opolu) – Ja i  My 
wobec tradycji; prof. Józef Kąś (Uniwersytet Jagielloński w  Krakowie) – Gwara 
jako główny składnik kultury ludowej; prof. Jerzy Sierociuk (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu) – Gwara jako język środowiska oralnego; prof. Rena-
ta Kucharzyk (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) – Relikty zwyczajów 
ludowych w języku i kulturze (na przykładzie wsi małopolskiej); prof. Pavol Žigo 
(Uniwersytet Komeńskiego w  Bratysławie – Słowacja) – Złożoność interpretacji 
słowiańskiej deklinacji rzeczownikowej w  Ogólnosłowiańskim atlasie językowym; 
prof. Helena Wojcewa (Odeski Uniwersytet Narodowy imienia I. Miecznikowa 
– Ukraina) – Polska leksyka z  komponentem kulturowym we współczesnej leksy-
kografii wschodniosłowiańskiej; prof. Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki) – 
Od pana brata do pana Janka. Przemiany polskiego systemu adresatywnego i  ich 
uwarunkowania; prof. Halina Pelc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) – Tra-
dycja lokalna i regionalna a globalizacja; prof. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki) – 
Stelmach, powroźnik, rymarz, zdun – słowa znane, czy zapomniane; dr Katarzyna 
Konczewska – Słownictwo związane z obróbką lnu i tkactwem w gwarach białoru-
skich Podlasia i Grodzieńszczyzny; dr Błażej Osowski (Uniwersytet Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu) – Czeladź dworska i ludzie służący. Nazwy osób związanych 
z funkcjonowaniem gospodarstwa w XVIII-wiecznych inwentarzach z Wielkopolski; 
dr Roksolana Yustyna Perkhach (Narodowy Uniwersytet – Politechnika Lwow-
ska – Ukraina) – Słownik polskich terminów medycznych dołączany do opakowań 
leków jako część ulotki informacyjnej; dr Kai Witzlack-Makarevich (Aleksander-
-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Universität Jena – Niemcy) – Słownictwo 
polskich gimnazjalistów na Zaolziu i łużyckich gimnazjalistów na Łużycach; prof. 
Anna Tyrpa (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie) – Współczesne powieści 
polskie łącznikiem między dawnymi a nowymi czasy; dr Monika Kresa (Uniwersy-
tet Warszawski) – Funkcje i sposoby wykorzystania gwar podlaskich w polskich fil-
mach i serialach fabularnych; Irena Duchowska (Stowarzyszenie Polaków Kiejdan 
– Litwa) – Polacy w Kiejdanach.

Goście z Małkini Górnej i Chmielewa 14-15.08.2016
W dniach 14-15 sierpnia, na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, na 

Litwie gościły dwa zespoły z Macierzy: „Małkinianka” (kier. Tadeusz Kopaniarz) 
z Małkini Górnej i „Kwiaty Polskie” (kier. Barbara Łojek) z Chmielewa. Swoją wi-
zytę, na zaproszenie prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszki Abramowicz, 
rozpoczęli spotkaniem z rodakami w Kownie. Wieczorem spotkali się z rodakami 
w Kiejdanach. Specjalnie dla gości wystąpił zespół „Issa”. W niedzielę, na zaprosze-
nie starościny gminy Kowalczuki Krystyny Gierasimowicz, wystąpili na Festynie 
„Witaj Święta, Wniebowzięta” w  Kowalczukach. Szczerze podziwiali patriotyzm 
rodaków na Litwie, ich trwanie w  polskości, otwartość i  gościnność. Wszystkie 
spotkania z rodakami były spotanicznie przeplatane piosenkami miejscowych ze-
społów i gości, skoczną muzyką, która porywała w tany. Wspólnie uczczono święto 
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Matki Bożej Zielnej i  Dzień Wojska Polskiego, upamiętniający dziejowe zwycię-
stwo Polaków na przedpolach Warszawy, zwane „Cudem nad Wisłą”. Goście zwie-
dzili starówki Kowna, Kiejdan i Wilna. We wspólnej modlitwie dziękowali za tego-
roczne dary i polecali Bożej opiece wszystkich mieszkańców Litwy i Polski oraz ich 
bliskich, prosząc o pokój, jedność i miłość rodzinną.

W Zambrowie 27.08.2016
27 sierpnia, na zaproszenie Stowarzyszenia „Szansa” z Zambrowa, 27-osobowa 

grupa z  Kiejdan wzięła udział w  II Ogólnopolskim Festiwalu „Barwy Folkloru” 
w Zambrowie. Kiejdany reprezentowały polski zespół „Issa” (kier. Waleria Wan-
sewicz) i „Daumantų muzikantai” (kier. Kęstutis Švilpauskas). Patronat honorowy 
nad imprezą objęli Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak oraz 
Burmistrz miasta Zambrów Kazimierz 
Dąbrowski. Przed publicznością wystąpiło 
12 zespołów. Wśród nich byli przedsta-
wiciele Kiejdan, Kwidzyna, Skierniewic, 
Starego Laskowca, Szumowa, Zambrowa, 
Turośli oraz Zbójnej. Impreza rozpoczęła 
się na Placu Gen. Władysława Sikorskiego 
w  Zambrowie. Zespoły występowały pod 
pomnikiem lwów w  parku miejskim. Po 
krótkim koncercie, barwnym korowodem, 
zespoły wyruszyły do Miejskiego Ośrodka Kultury. Na czele korowodu jechały dwa 
wozy zaprzężone w konie, zaś za nimi maszerowali uczestnicy festiwalu i miesz-
kańcy miasta. Następnie odbył się koncert prowadzony przez Teresę Bardo. Fe-
stiwal sponsorowali: starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Rosiak, burmistrz 
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, pre-
zes Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej „Nadzieja” w Zambrowie Krzysztof 
Sobuta, Zarząd Banku Spółdzielczego w  Zambrowie z  prezes Zenoną Zalewską, 
prezes Spółki Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Stefan Piszcza-
towski. Duży wkład przy organizacji festiwalu wniosła Dyrektor i pracownicy Bur-
sy Szkolnej Nr 1 w Zambro-
wie Urszula Romanek. 
Festiwal zakończono wie-
czorną biesiadą w Woli Za-
mbrowskiej. Kiejdańczycy 
są wdzięczni za zaproszenie 
i miłą gościnę Przyjaciołom 
z  Zambrowa, Staroście Po-
wiatu Zambrowskiego Ro-
bertowi Maciejowi Rosia-
kowi, Elżbiecie Bagińskiej 



242

– troskliwej organizatorce pobytu, Elżbiecie Rusieckiej ze Skierniewic – za pomoc-
ne udostępnienie autokaru na powrót grupy kiejdańskiej z biesiady wieczornej do 
Zambrowa. Wyjazd częściowo dofinansowano przez ZG ZPL.Transport zorganizo-
wał doradca mera Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Vytautas Butkevičius. 

W Borkowie 28.08.2016
28 sierpnia grupa z Kiejdan, na zaproszenie wójta Gminy Kolno, Józefa Bogdana 

Wiśniewskiego, gościła w miejscowości Borkowo na Dożynkach Gminnych. Na im-
prezę z Kiejdan przybył zespół „Issa” i „Daumantų muzikantai”. W lipcu do Kiejdan 
zawitały 3 autokary rodaków z gminy Kolno z zespołami „Czerwieniacy” i „Zabielan-
ki”. Wówczas to kiejdańczycy otrzymali zaproszenie od wójta na koniec sierpnia do 
Borkowa. Imprezę rozpoczęto Mszą Św. w kościele Świętej Trójcy w Borkowie. Póź-
niej korowodem udano się na plac pod szkołą. Imprezę organizował i prężnie prowa-
dził dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Marcin Sekściński. Powiat Kolneński 
reprezentowali Wicestarosta Kolneński – Robert Wacław Nadara oraz Radni Powia-
tu Kolneńskiego – Monika Szymańska i Wiesław Dąbrowski. Ciekawą atrakcją oka-
zał się pokaz młócenia zboża na żywo, przygotowany przez mieszkańców Borkowa. 
Gwiazdą tegorocznych Dożynek był Jacek Stachurski. Grupa z Kiejdan serdecznie 
dziękuje Rodakom za ciepłe przyjęcie. Szczególnie życzliwie grupę witali rodacy, któ-
rzy poznali Laudaczyków na Litwie – „Czerwieniacy” i „Zabielanki”. Za zaproszenie 
i przemiłą gościnę podziękowania należą się wójtowi Gminy Kolno Józefowi Bogda-
nowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury Gminy Kolno Marcinowi Sek-
ścińskiemu, proboszczowi kościoła Świętej Trójcy ks. Krzysztofowi Wróblewskiemu.

W Nowym Sączu 4-10.09.2016 
W dniach 4-10 września 7-osobowa grupa przedstawicieli UTW z Kiejdan w skła-

dzie: Vanda Gudavičienė, Nina Milienė, Janina Vintienė, Janina Galilejeva, Waleria 
Wansewicz, Giedrius Makarevičius, Irena Duchowska wzięła udział w VIII Forum 
III Wieku w Nowym Sączu. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu (prezes Wiesława Borczyk), dzięki uzy-

skanemu dofinansowaniu z  Se-
natu RP, po raz kolejny zaprosiła 
przedstawicieli polonijnych or-
ganizacji seniorskich z  Austrii, 
Ukrainy, Białorusi i  Litwy do 
Nowego Sącza. Tym razem była 
to 7-dniowa wizyta studyjna 
zorganizowana w  ramach pro-
jektu „Polonio – razem możemy 
więcej”, który współfinansowa-
ny jest w  ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczpospolitej 
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Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Celem głównym wizyty było nawiązy-
wanie oraz umacnianie kontaktów bezpośrednich Polonii i Polaków mieszkających 
za granicą. Dzięki projektowi została nawiązana współpraca pomiędzy Polonią i Po-
lakami mieszkającymi za granicą a Polakami w ojczyźnie, która przyczyni się do re-
alizacji wspólnych inicjatyw edukacyjnych, integracyjnych, rozwijających aktywność 
kulturalną, społeczną i obywatelską Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
starszych. Organizator zaprosił do udziału w wizycie studyjnej przedstawicieli Polonii 
z Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Austrii, Towarzystwa Języka i Kultury 
Polskiej w Zaporożu, Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Towarzystwie 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, 
Akademii Trzeciego Wieku w  Wil-
nie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Macierzy Szkolnej w  Grodnie 
oraz przedstawicieli UTW przy Sto-
warzyszeniu Polaków Kiejdan. W ra-
mach wizyty odbyły się praktyczne 
warsztaty edukacyjno-obywatelskie, 
warsztaty motywacyjno-integracyj-
ne, spotkania z  przedstawicielami 
władz Miasta Nowego Sącza i Powia-
tu Nowosądeckiego, członkami Sądeckiej Rady Seniorów i liderami Sądeckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz wyjazd edukacyjny na XXVI Forum Ekonomiczne 
do Krynicy-Zdroju, wycieczki do Krakowa i Bardejova na Słowację. W programie 
wizyty studyjnej była międzynarodowa konferencja Forum Trzeciego Wieku, pod-
czas której odbyła się debata „Polonia Europy – jak skutecznie wzmacniać więzi Po-
lonii z Polską”, z aktywnym udziałem przedstawicieli każdego z reprezentowanych 
państw. Debata poświęcona była problemom, z  jakimi boryka się Polonia i Polacy 
mieszkający na obczyźnie oraz znaczeniu edukacji, aktywizacji i integracji osób star-
szych w środowisku Polonii. Grupa z Laudy miała kłopoty w drodze do Nowego Są-
cza, po zatrzymaniu się przy autostradzie w pobliżu Tarnowa zepsuł się samochód 
Giedriusa, w nocy bez mapy przyszło odszukać i zabrać do hotelu zagubionych, by 
następnego dnia kierowca mógł zadbać o naprawę auta.

Na Laudzie 18-22.09.2016 
W  dniach 18 – 22 września na sienkiewiczowskiej Laudzie obchodzono setną 

rocznicę śmierci noblisty Henryka Sienkiewicza. Pomysłodawcą, inicjatorem i orga-
nizatorem całej imprezy był dr Jan Skłodowski z Warszawy. W poniedziałek, w Wo-
doktach uroczystości rozpoczęto Mszą Św. za duszę śp. Henryka Sienkiewicza. Pod-
czas uroczystości były wystawione trzy flagi: Litwy, Polski i Unii Europejskiej. Msza 
Św. była koncelebrowana w językach polskim i litewskim, przez biskupa szawelskie-
go Eugenijusa Bartulisa, proboszcza parafii Wodokty ks. Remigijusa Jurevičiusa, ka-
płanów z Polski – ks. kan. Stanisława Dragułę z Wrocławia i ks. kan. Stanisława Sta-
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ręgę, proboszcza parafii w Okrzei (parafia miejsca urodzenia Henryka Sienkiewicza) 
i księży z okolic. Po Mszy Św. na ścianie kościoła odsłonięto i poświęcono tablicę upa-
miętniającą Henryka Sienkiewicza (z inskrypcją w dwóch językach), złożono wią-
zanki kwiatów. Wystąpienia przedstawicieli miejscowych władz i organizatorów na 
język polski i litewski tłumaczyła Irena Duchowska. Ogłoszono Rok Sienkiewiczow-
ski na Laudzie. Ze strony polskiej padła propozycja nadania bibliotece w Wodoktach 
imienia Henryka Sienkiewicza w 130. rocznicę wydania powieści „Potop” (tłuma-
czonej na litewski w okresie międzywojennym). Przy pomniku Witolda Wielkiego 
wystąpiła miejscowa orkiestra dęta, złożono wiązanki kwiatów, zostały odegrane trzy 
hymny: Polski, Litwy i Unii Europejskiej. Uroczystości odbyły się z udziałem przed-
stawicieli miejscowych władz, przyjezdnych gości, młodzieży szkolnej i mieszkań-
ców Wodoktów. Po odwiedzeniu cmentarza przykościelnego w Wodoktach odbyła 
się inauguracja parku przyjaźni litewsko-polskiej. Park odnoszący się do pamięci 
Henryka Sienkiewicza, zbliżającego się 100-lecia niepodległości Litwy oraz pamięci 
tamtejszego proboszcza Antanasa Valantinasa. Przedstawiciele władz miejscowych 
i gości posadzili 100 dębów (10 przywieziono z Polski). Po południu w Domu Kul-
tury w Wodoktach odbyło się otwarcie konferencji historyczno-literackiej. Referaty 
podczas konferencji wygłosili: Agnieszka Kowalska-Lasek, dyr. Muzeum Henryka 
Sienkiewicza, Oblęgorek – Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku; Maciej Cy-
bulski, dyr. Muzeum Henryka Sienkiewicza, Wola Okrzejska – Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej; dr Adrianna Adamek-Świechowska, historyk lite-
ratury, Wola Okrzejska – Sienkiewiczowskie teatrum laudańskich zaścianków; prof. 
dr hab. Jarosław Komorowski, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, badacz Kresów – 
Pieśń o ziemi naszej, czyli Henryka Sienkiewicza mapy Rzeczypospolitej; dr Katarzy-
na Buczek, Wydział Pedagogiczny UW, Warszawa – Pieczeń z suhaka i suszone wi-
śnie, czyli „Trylogia” od kuchni; referat litewski – Ksiądz Antanas Valantinas; dr Jan 
Musiał, Wyższa Wschodnioeuropejska Szkoła w Przemyślu – Metaliterackie racje 
w sporze o historyczność powieści Henryka Sienkiewicza; dr Dawid Osiński, Instytut 
Polonistyki UW, Warszawa – Kobiety i mężczyźni, kobiecość i męskość w twórczości 
Henryka Sienkiewicza; mgr Damian Makuch, Instytut Polonistyki UW, Warszawa – 
Dylematy Sienkiewicza-podróżnika; dr Stanisław Zawodnik, Stowarzyszenie Polskie, 
Genewa – Henryk Sienkiewicz w Szwajcarii; Mariusz Olbromski, dyr. Muzeum J. i A. 
Iwaszkiewiczów w Stawisku – Szlakiem Henryka Sienkiewicza na Ukrainie. Refera-
ty na język litewski tłumaczyła i streszczała Irena Duchowska. Otwarto stanowisko 
„Sienkiewiczowskiej Poczty Rocznicowej” – uczestnicy imprezy otrzymali koperty 
z okolicznościowym stemplem Poczty. Wieczorem, podczas spotkania poetyckiego 
w Szczedobrowie, miejscowi poeci, Mariusz Olbromski i Irena Duchowska czytali 
swoje wiersze. Głośnymi brawami nagradzano koncerty fortepianowe – recitale An-
drzeja Pileckiego z Wilna, utwory Ogińskiego, Chopina, Moniuszki. Miłym akcen-
tem był spacer po miasteczku Szczodrobowo, zwiedzano kościół, cmentarz – ślady 
przeszłości obojga narodów. Objazd historyczny szlakiem Sienkiewiczowskim po 
Laudzie (Pacunele, Mitruny, Podbrzeż-Muzeum Powstania Styczniowego, Kraki-
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nów, Rady, Upita, Burbiszki) prowadził historyk Petras Juknevicius. Na zakończenie 
imprezy odbył się wieczór pożegnalny. Henryk Sienkiewicz miał silne więzi z Litwą 
ze względu na swoje pochodzenie z rodu litewskich Tatarów, pseudonim „Litwos” 
i pobyty u rodziny żony w Bystrampolu. Lauda, Wodokty, Pacunele – te nazwy zaist-
niały w literaturze właśnie dzięki niemu. Wodokty to obecnie nieduża wieś. W „Po-
topie” Henryk Sienkiewicz umieścił tam siedzibę dworu Oleńki Billewiczówny. To 
właśnie w  Wodoktach Oleńka poznała Andrzeja Kmicica, chorążego orszańskie-
go, przeznaczonego jej testamentem dziadka Herakliusza Billewicza na męża. Tu 
narodziło się między nimi uczucie. W tym roku przypada 170. rocznica urodzin 
Henryka Sienkiewicza, 100. rocznica jego śmierci i 130. rocznica napisania powieści 
„Potop”. Współorganizatorzy imprezy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, 
prezes Zarządu – Mikołaj Falkowski; Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytka-
mi, prezes Zarządu – Robert Klucznik. Instytucje wspierające: Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego RP – minister prof. dr hab. Piotr Gliński; Muzeum 
Narodowe w Kielcach – dyrektor dr hab. Robert Kotowski; mer Samorządu Rejonu 
Radziwiliskiego – Antanas Čepononis, wicemer - Kazimieras Augulis; wójt Gmi-
ny Szczodrobowo – Vidmantas Blužas. Patronat honorowy: Marszałek Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, Stanisław Karczewski. Patronat naukowy: Instytut Literatury 
Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor prof. dr hab. 
Ewa Paczoska. Patronat medialny: „Bunt Młodych Duchem”, red. nacz. Zbigniew T. 
Wierzbicki, Warszawa; „Spotkania” red. nacz. Wojciech Przybyszewski, Warszawa; 
„Znad Wilii” red. nacz. Romuald Mieczkowski, Wilno. Miejsca, gdzie toczy się akcja 
Sienkiewiczowskiego „Potopu” od dawna przyciągają turystów, badaczy literatury 
oraz dziennikarzy z Polski, ale po raz pierwszy na Laudzie odbyła się międzynaro-
dowa impreza przedstawicieli świata kultury.

W Pikieliszkach 24.09.2016 
24 września grupa z Laudy uczestniczyła w Święcie Plonów rejonu wileńskiego 

na zaproszenie mer Samorządu Marii Rekść. Po korowodzie uczestników odbyła 
się polowa Msza Św. dziękczynna „Za dar chleba Bogu dziękujemy” w intencji rol-
ników oraz za pomyślne zbiory, po czym rozpoczęła się część artystyczna z udzia-
łem zespołów Ośrodków Kultury rejonu wileńskiego, ocena stoisk gmin, wręczenie 
nagród, dyskoteka.

Kowno 16.10.2016 
16 października, na zaproszenie prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszki 

Abramowicz, kiejdański zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, prezes Irena Du-
chowska) gościł w Kownie na IV Festynie „Złota jesień polskiej piosenki”. Podczas 
imprezy w  Centrum Różnych Kultur wystąpiła „Kotwica” (kier. Marian Zinkie-
wicz), „Edelveis” (kier. Arturas Paulauskas) oraz rodzina Szyrmulisów. Po koncer-
cie rodacy spotkali się w siedzibie ZPL na herbatce.
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W Warszawie 28.10.2016
28 października, na zaproszenie 

prezes UTW im. Haliny Szwarc 
przy Centrum Medycznym Kształ-
cenia Podyplomowego w  Warsza-
wie Ireny Moskal, Irena Duchowska 
miała wykład „Polacy na Żmudzi”. 
Spotkanie przebiegło w ciepłej, życz-
liwej atmosferze. Rodacy mieli rów-
nież możliwość zapoznać się z twór-
czością autorki. Z  zarządem UTW 
omówiono szczegóły planowanego na przyszły rok przyjazdu warszawiaków na 
Laudę i Żmudź. 

Obchody Święta Niepodległości RP 5.11.2016
W Kiejdanach 
5 listopada w Kiejdanach odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości 

RP. W kiejdańskim Centrum Wielokulturowym odbył się koncert. Wystąpił wokal-
ny zespół „Barwy podwileńskie” z Ławaryszek (kier. Lucyna Własenko), ZT „Iskry” 
(kier. Beata Bużyńska) z Mickun i zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz). Na im-
prezę przybyli przedstawiciele Samorządu Rejonu Kiejdańskiego – wicemer Olga 
Urbonienė i wicedyrektor administracji – Antanas Pavolis. Przybyłych gości witała 
Irena Duchowska. Krótki zarys historyczny Niepodległości Polski i Litwy przed-
stawiła historyk, dyrektor Centrum Wielokultorowego w  Kiejdanach Audronė 
Pečiulytė. W  imieniu władz samorządu życzenia Polakom złożyła wicemer Olga 
Urbonienė. Świąteczny koncert rozpoczął zespół „Issa”. Koncert składał się z melo-
dii i tańców patriotycznych, powszechnie znanych i lubianych przez rodaków. Po 
raz pierwszy w Kiejdanach oglądano liryczny taniec dziewcząt z książkami. Sala 
szczególnie entuzjastycznie oklaskiwała wspaniałych tancerzy z Mickun, którzy na 
zakończenie koncertu do tańca zaprosili widzów. O transport na przyjazd zespołów 
z Wileńszczyzny zadbał Samorząd Rejonu Wileńskiego, o częściowe dofinansowa-
nie imprezy – Oddział ZPL rejonu wileńskiego.

W Poniewieżu 
5 listopada w Poniewieżu po raz kolejny zorganizowano obchody Święta Niepod-

ległości RP. Impreza odbyła się w sali Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Nie-
słyszących. Przybyłych gości witały prezydent klubu „Aktywne Kobiety”, dyrektor 
szkoły – Danutė Kriščiūnienė i Irena Duchowska. Podczas uroczystego koncertu 
wystąpili: wokalny zespół „Barwy podwileńskie” z Ławaryszek (kier. Lucyna Wła-
senko), ZT „Iskry” (kier. Beata Bużyńska) z Mickun oraz ZT „Grandinėlė” (kier. 
Zita Rimkuvienė) i  grupa „Virpesys” (kier. Genovaitė Sipavičienė) z Poniewieża. 
Na święto przybyli Polacy z Poniewieża i pobliskich okolic oraz przedstawiciele in-
nych narodowości. Rodaków Poniewieża reprezentowały Regina Czyrycka i Irena 
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Romanowska. Regina jest prezesem poniewieskiej filii kiejdańskiego UTW, pro-
wadzi w Poniewieżu lekcje języka polskiego. Życzenia świąteczne Polakom skła-
dali członek Rady Samorządu Poniewieża Janina Gaidžiūnaitė, prezes organizacji 
Żydów Poniewieża – Gennady Kofman, prezes klubu esperantystów „REVO” Vida 
Kulikauskienė, wiceprezes klubu „Atywne kobiety” – Valė Bilienė, właścicielka 
firmy FOREVER i sponsor imprez Neringa Šeškauskienė, prezes asociacji „Tautos 
skydas” Rimantas Narkūnas, sponsor i opiekun zielonego terytorium szkoły Gin-
tautas Šimkus. Po koncercie wszyscy udali się na podwórze szkolne, by posadzić 
drzewko migdałowe ufundowane przez Gintautasa. Po drodze do Kiejdan roda-
cy z Wileńszczyzny zwiedzili Bystrampol, miejsce związane z pamięcią o Henryku 
Sienkiewiczu i powstaniu 1863 r.

Bystrampol 26.11.2016
26 listopada w Bystrampolu pod Poniewieżem, gdzie mniema się, iż powstawał 

„Potop”, odbyły się uroczystości poświęcone 100. rocznicy śmierci noblisty Henry-
ka Sienkiewicza z udziałem Laudańczyków. Na ścianie zabytkowego pałacu Bystra-
mów odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą piewcy Laudy. Odbyła się premie-
ra filmu dokumentalnego Tadeusza Bystrama „Litewskie drogi Potopu”.

W Jasienicy 12.12.2016
12 grudnia, na zaproszenie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janu-

sza Korczaka w Jasienicy Edwarda Urbanowskiego, z inicjatywy kierowniczki ze-
społu „Kwiaty Polskie” Barbary Łojek, Irena Duchowska gościła w Jasienicy. Spo-
tkanie autorskie z uczniami i nauczycielami szkoły pomogła zorganizować Teresa 
Urbanowska. Po spotkaniu zostały przekazane prezenty świąteczne zebrane przez 
rodziny uczniów szkoły dla rodaków na sienkiewiczowskiej Laudzie i Żmudzi.

W Węgorzewie 17-18.12.2016
W dniach 17-18 grudnia Laudańczycy uczestniczyli w imprezach przedświątecz-

nych w zaprzyjaźnionym od lat Węgorzewie. Były zorganizowane warsztaty wyro-
bów dekoracji świątecznych, każdy uczestnik mógł zabrać swój wyrób do domu. Po 
uroczystej Mszy Św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła Kresowianie przekazali 
ziemię z różnych ważnych dla Polaków miejsc proboszczowi parafii ks. kanoniko-
wi Klemensowi Litwinowi. Podczas Wieczerzy Wigilijnej dzielono się opłatkiem, 
wzajemnie sobie składając życzenia. Wspólnie z chórem „Ojczyzna” (kier. Ryszard 
Zabłotny) śpiewano kolędy. Spotkanie Wigilijne w Węgorzewie zorganizowało Koło 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” pod egidą prezesa Wiesława Pietrzaka. 

Spotkanie wigilijne 20.12.2016
20 grudnia w  Kiejdanach odbyło się spotkanie wigilijne. W  spotkaniu udział 

wzięli Polacy z  Kiejdan i  pobliskich miejscowości oraz słuchacze UTW. Spotka-
nie odbyło się w Centrum Studyjnym im. Janusza Radziwiłła należącego do ko-
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legium Kowieńskiego. Go-
ści witały dziekan wydziału 
Nauk Humanistycznych 
i  Społecznych, prezes UTW 
Gražina Jedemskienė i  Irena 
Duchowska. Spotkanie odby-
ło się w świątecznie udekoro-
wanej sali szkolnej. Na gości 
czekał świąteczny stół z  tra-
dycyjnymi potrawami wigi-
lijnymi. W  wigilijny nastrój 

zebranych gości wprawiły kolędy w  wykonaniu Polskiego Zespołu Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, prezes Irena Duchowska) w składzie: 
Janina Židelienė, Narciza Čičkauskaitė, Jadwiga Ambraškienė, Teresė Jaškūnienė, 
Nina Milienė, Janina Vintienė, Vanda Gudavičienė. Wieczór upłynął w przyjem-
nej atmosferze życzliwości i przyjaźni. Dzielono się opłatkiem, składając życzenia. 
Miłą niespodziankę rodakom sprawił św. Mikołaj. Serdeczne podziękowania za 
przekazane dary i prezenty świąteczne należą się uczniom, rodzicom i nauczycie-
lom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy, zespołowi 
„Kwiaty Polskie” (kier. Barbara Łojek) z Chmielewa oraz administracji Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie.

2017

W Kadzidle 10.02.2017
10 lutego, na zaproszenie 

wójta Gminy Kadzidło Dariusza 
Łukaszewskiego, Irena Du-
chowska gościła w  Kadzidle na 
Kurpiach. W „Kinie za Rogiem” 
w  budynku Publicznego Gim-
nazjum w  Kadzidle odbyła się 
prezentacja tomiku wierszy au-
torki „We mgle”, wydanego przez 
Urząd Gminy w Kadzidle w grudniu 2016 r., który ukazał się w serii Biblioteczka 
Kurpiowska.

W Borejkowszczyźnie 26.02.2017
26 lutego, w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie, odbyła się kolej-

na Kawiarenka Literacka. Tym razem z udziałem Ireny Duchowskiej, autorki szóstego 
tomiku wierszy „We mgle”, wydanego przez Urząd Gminy w Kadzidle. Zebranym był 
również zaprezentowany „Album rysunków” Teresy Jakutowicz (1937-2014), siostry 
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Ireny, wydany dzięki staraniom Leonarda Tykarskiego z  Warszawy oraz genealogia 
rodu Naumowiczów ze Słomianki sięgająca XVIII w. Spotkanie prowadził dr Józef Szo-
stakowski. Na spotkanie przybyli miłośnicy polskiej poezji tworzonej na Litwie, krewni 
i bliscy. Podczas spotkania wier-
sze autorki zaprezentowali akto-
rzy Polskiego Studia Teatralne-
go w  Wilnie. Do kilku wierszy 
muzykę napisał i  zaśpiewał je 
akompaniując sobie na gitarze 
Jarosław Królikowski. Autorka 
również zaprezentowała kilka 
swoich wierszy oraz obdarowa-
ła zebranych nowymi tomikami 
poezji. Opowiedziała o  swoich 
czasach szkolnych w Borejkowszczyźnie, o działalności rodaków na Laudzie i Żmudzi, 
wizycie w Kadzidle na Kurpiach. W spotkaniu wzięło udział około 70 osób. 

W Szczytnie 2.03.2017
2 marca na zaproszenie prezesa Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w Szczytnie 
Henryka Komorowskiego odbyło sie 
spotkanie autorskie z Ireną Duchowską. 
Podczas spotkania była zaprezentowana 
wystawa zdjęć z Meksyku autorstwa Ali-
ny Duchowskiej. Impreza miała miejsce 
w auli Zespołu Szkół Nr 2 w Szczytnie.

„Wilniukowe Kaziuki” w Dobrym Mieście 4.03.2017
4 marca w Dobrym Mieście odbyły się pierwsze dobromiejskie Wilniukowe Ka-

ziuki, nawiązujące do odbywającego się od 400 lat jarmarku odpustowego w Wilnie 
w dzień św. Kazimierza. Impreza miała miejsce w Centrum Kulturalno-Bibliotecz-
nym, któremu dyrektoruje Andrzej 
Fabisiak. To nawiązanie do trady-
cji, kultury, zwyczajów, gwary wi-
leńskiej Polaków zamieszkałych na 
Wileńszczyźnie i  zamieszkałych na 
Warmii. Dobromiejskie spotkanie 
z zespołami: „Barwy podwileńskie” 
z Ławaryszek (kier. Lucyna Własen-
ko) oraz „Iskry” z Mickun (kier. Be-
ata Bużyńska), CKB zorganizowało 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Pola-
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ków Kiejdan. Imprezę prowadziła Irena Duchowska, występy zespołów przeplatały 
nostalgiczne wiersze autorki. Chyba nie ma drugiej takiej imprezy, która tak bar-
dzo wzrusza i zbliża ludzi, jak właśnie takie ludowe święto. Najbardziej wzruszają-
ce było dla tych, którzy pochodzą z dawnych kresów. Podczas święta nie zabrakło 
miłych sercu piosenek i tańców wileńskich, a także jarmarku. Goście zaprosili na 
kiermasz ze specjałami wileńskimi: palmami, sercami kaziukowymi, piernikami, 
serami, wileńskim chlebem, kindziukami, uszkami, nalewkami oraz tomikami 
wierszy Laudanki. Koordynatorami imprez byli ks. proboszcz Marek Proszka z pa-
rafii Najświętszego Zbawiciela w Głotowie, burmistrz Jezioran Leszek Boczkowski, 
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w  Dobrym Mieście z  dyrektorem Andrzejem 
Fabisiakiem, kierownik chóru „Concordia” Andrzej Ilkiewicz.

„Wilniukowe Kaziuki” w Jezioranach 5.03.2017
5 marca „Wilniukowe Kaziuki” po raz pierwszy odbyły się w pięknym warmiń-

skim miasteczku Jeziorany. Na scenie Jeziorańskiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją 
Angeliki Stawisińskiej podczas 
Festiwalu Kultury Wileńskiej 
spotkały się zespoły „Iskra” 
i „Barwy wileńskie” z Litwy oraz 
Zespół „Ustronie” ze Skiernie-
wic. Imprezę prowadziła Irena 
Duchowska, która zaprezento-
wała również swoje wiersze. Wy-
darzeniu towarzyszył jarmark 
z  palmami, rękodziełem, litew-
skim chlebem, wileńskimi pro-
duktami i potrawami oraz książ-

kami autorki. Kaziukowe pochody i jarmarki organizowano w Wilnie praktycznie 
od 1636 roku, dlatego to święto jest znane i lubiane na całym świecie, a szczególnie 
wśród tych, którzy niegdyś opuścili Litwę lub mają korzenie wileńskie. Ostatnio 
organizowanie „Kaziuków” stało się popularne nie tylko w Wilnie, lecz i w innych 
miastach Litwy, a także w Polsce.

W Zagnańsku 16.03.2017
16 marca Irena Duchowska gościła 

w  Zagnańsku, na zaproszenie dokto-
ra nauk medycznych, pisarza, twórcy 
Ośrodka Świętokrzyskich Mateczników 
Patriotyzmu i Kultury Macieja Andrze-
ja Zarębskiego. Autorka miała okazję 
zaprezentować swój nowy tomik wier-
szy „We mgle” wydany w Kadzidle.
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W Niemenczynie 21.04.2017
21 kwietnia UTW „Optymiści” w Niemenczynie świętowali 5-lecie działalności. 

Na zaproszenie prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Optymiści” Józefy Gulbic-
kiej jubileuszowe gratulacje z Laudy przekazała Irena Duchowska.

Majowe świętowanie 2017 
W dniach 30 kwietnia – 2 maja świąteczne majowe spotkania rodaków odbyły się 

w Pacunelach, Wodoktach, Szczodrobowie, Poniewieżu, Birżach i Kiejdanach. Świę-
towano Dzień Polonii i Polaków za Granicą, dzień Flagi i 226. rocznicę Konstytucji, 
ustawy rządowej uchwalonej 3 maja 1791 roku, regulującej ustrój prawny Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. 29 kwietnia - 2 maja na Laudzie gościła grupa rodaków 
z Kadzidła. Wyjazd grupy z Kadzidła na Żmudź po raz trzeci zorganizował wójt gminy 
Kadzidło Dariusz Łukaszewski. Na małej Laudzie szukali rodaków jak i śladów boha-
terów „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Spotkanie rozpoczęło się w starostwie Szczo-
drobowa, starosta Vidmantas Blužas przedstawił historię starostwa, ustalono warunki 
przyszłej współpracy z Gminą Kadzidło. Rodacy mieli okazję zwiedzić Szczodrobów, 
Wodokty, Mitruny, Pacunele. Spotkali się z rodakami w Domu Kultury w Wodoktach, 
zwiedzali kościoły, cmentarze, młody park dębowy, zasadzony zeszłą jesienią przez 
rodaków z Macierzy i Laudy. Rodacy zwiedzili Burbiszki w rejonie radziwiliskim, po-
dziwiali piękne tulipany, dwór i park z pierwszym wzniesionym na Litwie pomnikiem 
Adama Mickiewicza. Pomnik ufundował właściciel majątku Michał Bażeński, a wy-
rzeźbił go w 1911 roku absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Kazimierz 
Ulański. Podczas jego odsłonięcia obecny był pisarz Kornel Makuszyński. Makuszyń-
ski mieszkał w Burbiszkach wraz z żoną w latach 1913-1914, na terenie posiadłości 
Michała Bażeńskiego (z  rodu szlacheckiego von Baysen-Bażeński). W  Pacunelach 
świąteczne spotkanie miało miejsce w szkole. Gości witał wieloletni dyrektor Pacu-
nelskiej Szkoły Podstawowej Anatolijus Gailiūnas z grupą nauczycieli i uczniów. Ze 
świątecznym koncertem wystąpiła młodzież szkoły. Goście chodzili ścieżkami śladów 
Czesława Miłosza po wiszącym moście nad Niewiażą w Surwiliszkach, Kałnoberży, 
Syrutyszkach, Szetejniach, Świętobrości, Opitołokach, Łabunowie, Użumiszkach, Wę-
dziagole. W Birżach, położonych nad najstarszym sztucznym zbiornikiem na Litwie, 
powstałym w 1575 r. u zbiegu rzek Apaszcza i Agluona na rozkaz Krzysztofa Radziwił-
ła, jeziorem Szyrwena, które broniło dostępu do miasta i zamku przed atakami wroga. 
Spotkali się z rodziną rodaczki z Trok Renatą i Rimasem Mikalauskasem, pastorem 
kalwinów, od lat mieszkających w Birżach. Pastor pokazał zbór kalwiński, opowiedział 
o historii kalwinizmu, tradycjach, obyczajach, pięknie też śpiewał dla gości.

XIII Międzynarodowy Festiwal ks. M. K. Sarbiewskiego 12-14.05.2017 
W dniach 12-14 maja na zaproszenie dr Teresy Kaczorowskiej Irena Duchowska 

wzięła udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiew-
skiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Festiwal rozpoczął się w  kilku miej-
scach – w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku, odbyło się 
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spotkanie autorskie pod tytułem „Trzy pochówki ks. Macieja Sarbiewskiego” prze-
prowadzone przez miłośnika historii Stefana Świetliczko z Warszawy. W gimnazjach 
w Baboszewie i Polesiu przeprowadzono spotkania z młodzieżą, podczas których 
Jacek Wegner przedstawił M.K. Sarbiewskiego jako prekursora noblistów polskich, 
a Irena Duchowska czytała swoje wiersze i opowiadała o Polakach na Żmudzi. Uro-
czysta Inauguracja Festiwalu rozpoczęła się wieczorem w Miejskim Centrum Kultu-
ry w Płońsku. Zgromadzeni pisarze i uczeni z Polski i zagranicy, parlamentarzyści, 
władze miasta i powiatu płońskiego wysłuchali poezji w wykonaniu poetów startują-
cych w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Sarbiewskiego”. Krzysz-
tof Martwicki z Płońska zajął pierwsze miejsce w kategorii poezji polskojęzycznej, 
natomiast za utwór w  łacinie nagrodę główną odebrał Jonathan Geiger z Heidel-
bergu. Noc Poetów połączono z koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I st. w Płońsku. W sobotę goście wyjechali z „Dworku na Mazowszu” do Opinogóry, 
zwiedzali Muzeum Romantyzmu, uczestniczyli w sesji naukowej „Między barokiem 

a  romantyzmem polskim”, 
później przejechali do Po-
wiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki im. M. Konopnickiej 
w  Ciechanowie na rozstrzy-
gnięcie VIII Konkursu Pla-
stycznego „O  Laur Sarbiew-
skiego”. Wysłuchali koncertu 
Chopinowskiego w  wykona-
niu młodych pianistów z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej 

I i II st. im. S. Moniuszki w Ciechanowie Trzeci dzień Festiwalu ks. M. Sarbiewskiego 
rozpoczął się w Szkole Podstawowej im. ks. M. Sarbiewskiego w Sarbiewie. Uroczystość 
rozpoczęła się XIII Konkursem Krasomówczym dla Młodzieży „O Laur Sarbiew-
skiego”, gdzie pierwsze miejsce jury w składzie prof. Janusz Rohoziński – przewod-
niczący jury, Teresa Kaczorowska, Bogumiła Umińska, o. Krzysztof Dorosz, przy-
znało Bartoszowi Ziółkowskiemu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. 
Rozstrzygnięto również XI Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych 
z gminy Baboszewo, gdzie pierwsze miejsce zajęły Julia Górska (SP w Sarbiewie) 
oraz Katarzyna Ligocka (SP w Baboszewie). W kościele parafialnym św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Sarbiewie odbyła się Msza Św., po której rozpoczął się pik-
nik, podczas którego odbyło się widowisko historyczne osadzone w realiach XVII 
wieku, z udziałem grupy rekonstrukcyjnej Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzieniec-
kiej. Uczestnicy pikniku oglądali prezentację tańców renesansowych i dworskich. 
W turnieju szabli udział brali szlachcice i  szlachcianki. Był pokaz musztry z pre-
zentacją broni. Na koniec Bractwo przeprowadziło staropolski jarmark próżności 
polegający na zabawach plebejskich takich jak bieg do dzbana, pogoń Tatarzyna czy 
tor łuczniczy z nauką strzelania z łuków historycznych. 
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W Borejkowszczyźnie 19.05.2017
19 maja w Ogrodzie przy dworku w Borejkowszczyźnie odbyła się impreza „Lira 

Syrokomli”. W amfiteatrze brzmiała muzyka oraz wiersze poetów Wileńszczyzny. 
W imprezie udział wzięli poeci: Józef Szostakowski, Wojciech Piotrowicz, Henryk 
Mażul, Teresa Markiewicz, Tomas Tamošiūnas, Agnieszka Masalytė, Mirosława 
Bartoszewicz, Irena Duchowska. Publiczność miała wiele atrakcji. Pod Czerwonym 
Parasolem można było napić się kawy albo herbaty z samowara. Pod Zielonym Pa-
rasolem były eksponowane pamiątki, książki i zbiorki poezji. Pomarańczowy Para-
sol zaprosił do rozmowy z poetami. Natomiast nieco w oddali, w altanie przy stole 
z kamienia młyńskiego, były wyłożone książki i każdy mógł zabrać tę, która mu się 
spodobała. Imprezę organizowało Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowsz-
czyźnie i Centralna Biblioteka Rejonu Wileńskiego. 

W Wilnie 28-29.05.2017
XXIV Międzynarodowy festiwal poetycki „Maj nad Wilią”, pod hasłem „Na tro-

pach Melchiora Wańkowicza”, z okazji 125-lecia urodzin pisarza, rozpoczęła Msza Św. 
w wileńskim kościele franciszkanów 28 maja. 29 maja poeci z zagranicy oraz wileń-
scy spotkali się przy pomniku Wieszcza Adama Mickiewicza, by stanąć do wspólnego 
zdjęcia, potem na dziedzińcu Muzeum Adama Mickiewicza każdy poeta miał możli-
wość zaprezentować własne utwory i podzielić się wrażeniami z pobytu w tym magicz-
nym zakątku Wilna. Pod nieobecność, z powodu choroby, Romualda Mieczkowskiego 
– głównego, niezmiennego organizatora imprezy, program prowadził poeta z Polski 
Janusz Wójcik, a sprawy organizacyjne były w gestii Agaty Lewandowski z Niemiec. 
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Na ceremonię otwarcia festiwalu przybyli: kierownik Wydziału Konsularnego Am-
basady RP na Litwie Stanisław Cygnarowski, wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie” Ewa Ziółkowska, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łap-
czyński. Występowali poeci i pisarze: Paweł Kuszczyński, Kalina Zioła, Janusz Wójcik, 
Teodozja Zariwna, Krzysztof Lisowski, Józef Pless, Tomasz Snarski, Bożena Intrata, 
Małgorzata Piekarska, Bernadeta Krawiec, Alina Lassota, Teresa Markiewicz, Irena 
Duchowska i inni. „Maj nad Wilią” wiernie służy przypomnieniem bogatych kart hi-
storii polskiego dziedzictwa na Litwie. W ramach XXIV Festiwalu odbyła się wyprawa 
na trasie Wilno-Jodańce (Juodoniai) – „Śladami Melchiora Wańkowicza na Litwie i nie 
tylko”, z postojami oraz zwiedzaniem Wileńszczyzny i Kowieńszczyzny. Pierwszym 
miejscem postoju był dworek pisarki Anny Mostowskiej z Radziwiłłów w Zameczku 
(Pilaitė). Kolejno była Suderwa – kościół oraz dworek prof. Mariana Zdziechowskiego, 
obecnie mieści się tu szkoła jego imienia, w której gości witała dyrektor Teresa Młyń-
ska; modernistyczny park rzeźb „Vilnoja”; Lewidanów – majątek babki Wańkowicza, 
w którym spędził dzieciństwo; w Mejszagole gości witali Agata Granicka oraz Waleria 
Adomajtis, pokazali dworek Houwaltów (obecnie Centrum Rzemiosła Tradycyjnego) 
i Muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego. Dalej na trasie były Dukszty Pijarskie, 
kościół św. Anny i Park Narodowy, dolina Adama Mickiewicza w Kownie, Jodańce 
(Juodoniai) ze śladami Melchiora Wańkowicza, który miał tu wspólnie z siostrą Regi-
ną dworek i dobra nad Niewiażą, tylko ślady po dworku z czasem całkowicie zanikły. 
A to właśnie tu, najprawdopodobniej, autor m.in. „Szczenięcych lat”, osierocony przez 
przedwcześnie zmarłych rodziców, spędzał dzieciństwo w majątku swojej babki. „Maj 
nad Wilią” łączy wiele ciekawych inicjatyw: konferencje naukowe, wystawy fotogra-
ficzne, prezentacje filmów; działają stoiska książkowe. Uczestnicy odwiedzili Wileń-
skie Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W ramach „Maju nad Wilią” 
odbyła się także Środa Literacka przy Celi Konrada, w podwórzu klasztoru Bazylia-
nów. Imprezy majowe trwały do 1 czerwca.

Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi 3-4.06.2017
XV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 3.06.2017
3 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się XV Fe-

styn Kultury Polskiej „Znad 
Issy” w  Podbrzeżu i  Kiejda-
nach. Festyn Kultury Polskiej 
„Znad Issy” w  ciągu piętnastu 
lat, swoje imprezy prezentował 
nie tylko w Kiejdanach, Kownie, 
Datnowie, Krokach, Akademii, 
Joswojniach, ale wielokrotnie 
również w  Wilnie. Tradycyjnie 
imprezę rozpoczęto Mszą Św. 
W  tym roku Msza Św. odbyła 
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się w  kościele Nawiedze-
nia NMP w  Podbrzeżu, 
kolebce powstania stycz-
niowego. Przed Mszą 
Św. przed kościołem wy-
stąpiła Orkiestra Dęta 
z  Ciechanowca. Goście 
zwiedzali Muzeum Po-
wstania 1863 roku, za-
poznali się z  legendarną 
postacią o. Stanisława, który służył tam Bogu i ludziom przez wiele lat, schylili czoła 
przy Jego grobie, obejrzeli zbiory. Po imprezach w Podbrzeżu uczestnicy święta uda-
li się do Kiejdan. W gmachu Samorządu Rejonu Kiejdańskiego goście mieli okazję 
zwiedzić Muzeum Rzeźb V. Ulevičiusa, podziwiać występy zespołów przed samorzą-
dem. W imieniu samorządu gości witał wicedyrektor administracji Antanas Pavolis. 
Po spotkaniu literackim uczestnicy święta oglądali piękne występy Orkiestry Dętej 
z Ciechanowca pod batutą Krzysztofa Witkowskiego, dyrektora Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Zambrowie, tańce zespołu „Taka – Paka” z Rzeszowa, by póź-
niej dołączyć do wielobarwnego korowodu z Orkiestrą przez starówkę miasta do Cen-
trum Kultury. W wypełnionej po brzegi sali gości witała organizatorka imprezy Irena 
Duchowska. Koncert galowy prowadził Wincuk – Dominik Kuziniewicz. Wystąpili: 
Orkiestra Dęta (dyr. Krzysztof Witkowski, Ciechanowiec); Zespoły taneczne: Amator-
ski Zespół Taneczny „Taka Paka” (kier. Barbara Patruś i Marek Strzemecki, Rzeszów), 
„Jutrzenka” (kier. Leonarda Klukowska 
i  Agnesa Krasodomska, Niemenczyn); 
Chóry: „Bel Canto” (dyr. Monika Janasz, 
Warszawa), „Ojczyzna” (dyr. Ryszard Za-
błotny, Węgorzewo), „Preludium” (dyr. 
Adam Cudak, Szczytno), „Pasjonata” (dyr. 
Joanna Gawryszewska, Świętajno), Pu-
bliczne Gimnazjum im. gen. Aleksandra 
Krzyżanowskiego „Wilka” (Kadzidło); Ze-
społy: „Pogranicze” (kier. Józef Murawski, 
Szypliszki), „Trio Galicyjskie” (kier. Wiktor Bochenek, Niebylec), „Czerwieniacy” (kier. 
Józef Rydzewski, Czerwone), „Zabielanki” (kier. Cecylia Rogińska, Zabiele), Między-
pokoleniowy Zespół Wokalny „Kwiaty Polskie” (kier. Barbara Łojek, Chmielewo), 
Mazurski Artystyczny Zespół Ludowy „Mżawka” (kier. Ryszard Zabłotny, Kruklanki), 
Zespół szkolny (kier. Tomasz Choroszewski, Augustów), „Barwy Podwileńskie” (kier. 
Lucyna Własenko, Ławaryszki), Męski Zespół wokalny DK VEF (kier. Vilnis Salaks, 
Ryga), „Kotwica” (kier. Marian Zienkiewicz, Kowno), „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, 
Kiejdany) oraz bard Jarosław Królikowski. Witano posła na Sejm RL, prezesa Związku 
Polaków na Litwie Michała Mackiewicza, wicedyrektora administracji Samorządu Re-
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jonu Kiejdańskiego Anta-
nasa Pavolisa, doradcę mera 
Vytautasa Butkevičiusa, 
przedstawiciela władz 
Szczytna Roberta Do-
brzańskiego, prezesa Koła 
Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” w  Węgorzewie 
Wiesława Pietrzaka, dele-
gacje i zespoły z Warszawy, 

Rygi, Rzeszowa, Kadzidła, Augustowa, Chmielewa, Czerwonego, Kolna, Zabiela, Kru-
klanek, Niebylca, Szczytna, Szypliszk, Świętajna, Węgorzewa, Wilna, Niemenczyna, 
Ławaryszek, Kowna, Kiejdan, Wędziagoły i innych pobliskich miejscowości. Michał 
Mackiewicz wręczył Walerii Wansewicz najwyższe odznaczenie Związku Polaków na 
Litwie – Złotą Odznakę za krzewienie polskości na Litwie. Zabierający głos podkreśla-
li ważną rolę propagowania kultury polskiej, wzbogacającej kulturę Litwy. Antanas Pa-
volis przekazał uczestnikom Festynu pozdrowienia od mera Sauliusa Grinkevičiusa. 
Prezenty dla uczestników Festynu przygotowali członkowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku im. Haliny Szwarc z Warszawy z Ireną Moskal. Świąteczny koncert zakończył 
polonez i wspólnie z publicznością odśpiewana „Rota”. Na pożegnanie – „Sto lat” dla 
uczestników, widzów i gości, organizatorów i partnerów: dekanatu kiejdańskiego, pa-
rafii św. Józefa, Centrum Kultury w Kiejdanach, Biblioteki Publicznej im. Daukszy 
w  Kiejdanach oraz sponsorów: Departamentu Mniejszości RL, Samorządu Rejonu 
Kiejdańskiego, ZG Związku Polaków na Litwie, Wileńskiego Rejonowego Oddziału 

ZPL, wszystkich zespołów-uczest-
ników oraz ich sponsorów. XV 
Festyn Kultury Polskiej „Znad 
Issy” uwieńczył wieczór integra-
cyjny w restauracji „Aušruta”. Lau-
dańczycy nie zapominają swoich 
przyjaciół: śp. Józefa Gajewskiego 
– wieloletniego prezydenta mia-
sta Suwałki; śp. Zygmunta Kwiat-
kowskiego – kasztelana Zamku 

w  Golubiu-Dobrzyniu; śp. Haliny Orzechowskiej – prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Grodna i Wilna w Ełku; Wiesława Czarneckiego – byłego wojewody Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego; Zofii Rycharskiej – wieloletniej prezes Koła Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” w Węgorzewie i wielu innych. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
za wieloletnią opiekę Stanisławowi Kargulowi – Konsulowi Generalnemu RP w Wil-
nie; Mirosławowi Reczko – burmistrzowi Ciechanowca, Dariuszowi Łukaszewskiemu 
– wójtowi Gminy Kadzidło, Józefowi Bohdanowi Wiśniewskiemu – wójtowi Gminy 
Kolno i wielkiej rzeszy „bratnich serc” z Polski, Czech, Łotwy i Litwy.
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Spotkanie literackie 3.06.2017
3 czerwca w ramach Dni Kultury 

Polskiej na Laudzie i Żmudzi w Bi-
bliotece Publicznej im. M.  Dauk-
szy na Rynku Wielkim odbyło 
się spotkanie literackie. Jarosław 
Królikowski nie tylko przedstawił 
nowy, szósty z kolei tomik wierszy, 
organizatorki Dni Kultury Polskiej 
na Laudzie i  Żmudzi – Ireny Du-
chowskiej, „We mgle”, ale również 

ułożył melodie i wykonał kilka pio-
senek do słów autorki. Zbiór wier-
szy został wydany w grudniu 2016 r. 
przez Urząd Gminy Kadzidło, w se-
rii Biblioteczka Kurpiowska, pod re-
dakcją wójta Gminy Dariusza Łuka-
szewskiego. W spotkaniu literackim 
udział wzięli i  przedstawili swoją 
twórczość poeci Wiktor Bochenek 
z  Niebylca i  Aleksander Lewicki 

z Wilna. Do tańca zaprosiła skoczna muzyka w wykonaniu zespołu „Trio Galicyj-
skie” pod kier. wieloletniego dyrektora GOK w Niebylcu Wiktora Bochenka.

IV Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu 4.06.2017 
4 czerwca goście z Kiejdan, pod opieką Laudańczyków, śpieszyli do Poniewieża, 

gdzie w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się IV Festiwal Kul-
tury Polskiej. Mszę Św. w katedrze Chrystusa Króla odprawił emerytowany biskup 
Poniewieża Jonas Kauneckas. Mszę Św. swym śpiewem uświetniły chóry: „Ojczyzna” 
z Węgorzewa, „Preludium” ze Szczytna, „Pasjonata” ze Świętajna, „Pogranicze” z Szy-
pliszk, grała Orkiestra Dęta z Cie-
chanowca. Świętowano Dzień Ze-
słania Ducha Świętego, potocznie 
zwany Zielonymi Świątkami oraz 
Dzień Ojca. Piękne, życzliwe Po-
lakom kazanie wygłosił biskup 
Jonas Kauneckas. Po Mszy Św. 
wielobarwny korowód zespołów, 
z  biskupem na czele, Orkiestrą 
Dętą z  Ciechanowca i  organiza-
torami, ruszył w kierunku Placu 
Wolności, by dalej autokarami 
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przenieść się na miejsce 
koncertu, na plac pod Cido 
Arenę. Otwierając Festiwal 
i  życząc wszystkim zebra-
nym miłego odbioru gości 
witały Danutė Kriščiūnienė 
i  Irena Duchowska, ciepło 
i  życzliwie przemówił do 
gości poseł na Sejm RL Po-
vilas Urbšys i inni. Podczas 
koncertu wystąpili: Orkie-
stra Dęta (dyr. Krzysztof 
Witkowski, Ciechanowiec); Zespoły taneczne: Amatorski Zespół Taneczny „Taka 
Paka” (kier. Barbara Patruś i Marek Strzemecki, Rzeszów), „Grandinėlė” (kier. Zita 
Rimkuvienė, Poniewież); Chóry: „Bel Canto” (dyr. Monika Janasz, Warszawa), „Ojczy-
zna” (dyr. Ryszard Zabłotny, Węgorzewo), „Preludium” (dyr. Adam Cudak, Szczytno), 

„Pasjonata” (dyr. Joanna Gawryszewska, 
Świętajno), „Godos” (Jelena Urbutienė, 
Poniewież), Publiczne Gimnazjum 
im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego 
„Wilka” (Ewa Piotrowska, Kadzidło); 
Zespoły: „Czerwieniacy” (kier. Józef Ry-
dzewski, Czerwone), „Zabielanki” (kier. 
Cecylia Rogińska, Zabiele), Mazurski 
Artystyczny Zespól Ludowy „Mżawka” 
(kier. Ryszard Zabłotny, Kruklanki), 

„Pogranicze” (kier. Józef Murawski, Szypliszki), Męski Zespół Wokalny DK VEF (kier. 
Vilnis Salaks, Ryga), Zespół II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii 
i  Polaków na Świecie (wicedyrektor Tomasz Choroszewski, Augustów) i  Między-
pokoleniowy Zespół Wokalny „Kwiaty Polskie” (kier Barbara Łojek, Chmielewo). 
VI Festiwal Kultury Polskiej 
w Poniewieżu odbył się dzięki 
przyjaznej współpracy mię-
dzy członkami Kół Oddziału 
ZPL „Lauda” z Kiejdan i Po-
niewieża. Organizatorka im-
prezy w  Poniewieżu Danutė 
Kriščiūnienė, mająca polskie 
korzenie, jest jedną z  najak-
tywniejszych członkiń Koła 
ZPL w Poniewieżu. Od jesie-
ni 2016 roku w  Poniewieżu 
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w ramach UTW odbywają się lekcje języka polskiego. Dla chętnych nauki, a są to 
ludzie pochodzenia polskiego, lekcje języka polskiego prowadzi aktywistka, wolonta-
riuszka Regina Czyrycka. O nagłośnienie imprez zadbali „Nasza Gazeta”, „Wilnoteka”, 
prasa w Poniewieżu. Do sponsorów imprezy z Poniewieża dołączyła grupa rodaków 
z Chmielewa.

W Kadzidle 18.06.2017 
18 czerwca w  Kadzidle odbyło się tradycyjne „Wesele Kurpiowskie”. Wese-

le poprzedziła uroczysta sesja Rady Gminy Kadzidło. Podczas sesji, w obecności 
gminnego sztandaru, radni podjęli uchwały nadające tytuły „Honorowy Obywatel 
Gminy Kadzidło”. Za-
szczytne wyróżnienie 
otrzymali: Ksiądz Tade-
usz Isakowicz-Zaleski, 
duszpasterz Ormian, 
heroiczny kapłan lat 
osiemdziesiątych, za-
łożyciel Fundacji Brata 
Alberta, opiekującej się 
dziećmi niepełnospraw-
nymi; Ksiądz Marian 
Niemyjski, wieloletni proboszcz Parafii Kadzidło; dr Andrzej Krzysztof Kunert, polski 
historyk, wieloletni sekretarz Rady Pamięci Walk i Męczeństwa; Irena Duchowska, 
polska poetka z Litwy, założycielka dwóch polskich organizacji na Laudzie i jedy-
nego polskiego Zespołu Pieśni na Żmudzi „Issa”; Genowefa Lenarcik, kurpiowska 
śpiewaczka, córka legendarnego Stanisława Brzozowego; dr Barbara Kalinowska, 
muzealniczka, wicedyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Laudacje 
na cześć uhonorowanych wygłosił wójt Dariusz Łukaszewski. Uhonorowani po-
dziękowali za przyznane tytuły oraz zaufanie. Nie zabrakło ligawki, kwiatów, wzru-
szeń oraz pieśni „Panie modlitwy słów”.

Noc Świętojańska 24.06.2017 
24 czerwca podczas tradycyjnej 

Nocy Świętojańskiej w  Akade-
mii datnowskiej pod Kiejdanami 
wystąpiła Kampania Estradowa 
„Patrol” ze Starachowic. Impreza 
połączona była z X Świętem Siano-
kosu organizowanym przez wspól-
notę mieszkańców Wajnociszek 
nad zalewem. Wycieczkę grupy ze 
Starachowic zorganizował prezes 
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Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, Dowódca Świętokrzyskiego Batalionu Polskich Drużyn Strzeleckich im. 
4 Pułku Legionów „Czwartaków” płk ds mgr inż. Jarosław Chrobot. W Kiejdanach 
wystąpił zespół „Issa”, goście zwiedzili Wilno, Troki, Kiejdany, Podbrzeż, Pojeśle 
i Kroki.

W Olsztynie 24-30.06.2017
W dniach 24-30 czerwca grupa z trzech filii kiejdańskiego UTW (Kowna, Kiejdan, 

Poniewieża), na zaproszenie prezes Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Aldo-
ny Bagińskiej, uczestniczyła w  XI Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Polskich 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku w  Olsztynie, którego tematem przewodnim było 
„Polonia i Polacy w krajach europejskich – prawa, perspektywy, oczekiwania”. We 
współorganizacji spotkania uczestniczyli: Urząd Miasta w Olsztynie, Miejski Ośro-
dek Kultury w  Olsztynie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w  Olsz-
tynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Towarzystwa Kresowe z  Olsztyna. 
W  spotkaniu brały udział delegacje z  Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Republiki 
Czeskiej, Rumunii i Austrii, razem 97 osób oraz 13 przedstawicieli z krajowych UTW. 
Spotkanie odbywało się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uroczy-
ste otwarcie XI Spotkania odbyło się 26 czerwca w auli UW-M, uświetnił je koncert 
w wykonaniu Chóru „De Novo”. Po południu uczestnicy wysłuchali koncertu wo-
kalno-instrumentalnego „Sacrum i profanum w niemieckiej i rosyjskiej muzyce wo-
kalnej” w wykonaniu Zbigniewa Stępniaka – bas, basso profondo, Małgorzaty Kingi 
Buczek – harfa i  Iriny Grachowskiej – fortepian. 27 czerwca był rejs po Wielkich 
Jeziorach Mazurskich oraz wykład z panelem dyskusyjnym „Jak budować pozytywny 
wizerunek polskiego środowiska w kraju zamieszkania”. Środa została poświęcona na 
wykłady i panele dyskusyjne: „Teoria i praktyka Karty Polaka”, „ Doświadczenia i pro-
blematyka ochrony praw mniejszości polskich w krajach europejskich” oraz „Dobre 
praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW w tle problemów i pozytywnych do-
świadczeń w relacjach z władzami lokalnymi w krajach zamieszkania”. Wieczorem na 
przystani akademickiej odbyło się spotkanie integracyjne z występem „…Żeś Polak 
mieszkaniec Europy”, z udziałem organizacji kresowych z Olsztyna. W czwartek mia-
ło miejsce „Spotkanie z Historią Miasta” w Parku Centralnym – Muzeum Nowocze-
sności, zwiedzanie Olsztyna, zapoznanie się z historią miasta oraz funkcjonowaniem 
współczesnego Olsztyna. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją z wymianą upo-
minków oraz z nadzieją na kolejne spotkanie za rok.

V spływ kajakowy „Poznajmy swój kraj” 28-30.07.2017 
W dniach 28-30 lipca grupa z Kiejdan, Akademii datnowskiej, Poniewieża, Ra-

dziwiliszek, Wilna i  innych miejscowości uczestniczyła w  V Spływie kajakowym 
„Poznajmy swój kraj” nad Bałtykiem. Kajakami rzecznymi pokonano kilkunastuki-
lometrową, krętą trasę rzeki Świętej, od kościoła ewangelickiego do morza. Odważ-
niejsi wypróbowali również pływanie kajakami morskimi w Bałtyku pod pieniące się 
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fale, więc mieli wspaniałą kąpiel. 
Nie wszystkim udało się uniknąć 
niejednokrotnych wywrotek, na 
szczęście morskie kajaki nie toną. 
Przed spływem często padało, więc 
trasa rzeczna okazała się stosun-
kowo łatwa, czasami przychodzi-
ło manewrować przy złamanych 
drzewach, spotykane progi i  ka-
mienie nie były zbyt groźne, po-
nieważ chowały się głęboko pod wodą, nie było potrzeby wysiadać i przenosić kajaków. 
Spływ kajakowy około 30-osobowej grupy był dobrą okazją aktywnego odpoczynku 
na łonie przyrody nad morzem. Upajała cisza i spokój natury, wysepki lilii, śliczne 
kwiaty na dziewiczych łąkach, krzewy, drzewa, lustrzana tafla wody, zachwycał śpiew 
ptaków i świerszczy. Kajaki płoszyły rodzinne stadka kaczek i rybaków. Mimo pe-

symistycznych prognoz, pogoda się udała, nie padało. Zażywano kąpieli morskiej, 
odprowadzano i spotykano słońce. Grupa mieszkała w domkach w pobliżu kościoła. 
Stołowano się przy plebanii. Uczestnicy spływu zwiedzili Połągę, w Kłajpedzie podzi-
wiali piękne fajerwerki i fregatę. Spływ dofinansowano ze środków Senatu RP przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Plener plastyczny „Kiejdany – 645 lat” 4-9.09.2017
W dniach 4-9 września w Kiejdanach odbył się Plener plastyczny „Kiejdany – 645 

lat”. W plenerze uczestniczyła młodzież w wieku od 11 do 17 lat około 30 osób. Do 
uczestników z rejonu kiejdańskiego i Kiejdan dołączyła również młodzież z Birż. 
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IV plener plastyczny organizowany przez Stowarzyszenie Polaków Kiejdan trady-
cyjnie prowadziła malarka, nauczycielka kiejdańskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Iri-
na Dima. Prowadzi ona studio rysunku i malarstwa. Plener odbywał się w różnych 
miejscach Kiejdan. Malowanie rozpoczęto nad rzeką Niewiażą, tu niesamowitą 
atmosferę, darzącą natchnieniem twórczym, stwarzało lustrzane odbicie przeciw-
ległego brzegu, z kościołem św. Jerzego. Początek tygodnia nie zawsze był pogod-
ny. Z powodu raptownej ulewy niejednokrotnie przychodziło uciekać, by schować 
się pod lipami zastępującymi parasole, a rysunki chować pod ławeczki. Czasami 
dziewczynki malowały chowając się pod własnymi parasolami. Podczas chłodnego 

wiatru czy deszczów zajęcia od-
bywały się w  starej synagodze. 
Z powodu małych pomieszczeń, 
prace organizowano grupami. 
W rysunku oprócz architektury 
Kiejdan, wykorzystano też walo-
ry przyrody. Podczas pleneru nie 
ograniczano się wyłącznie do 
malowania czy rysunku, uczest-
nicy mieli doskonałą możli-
wość wzbogacenia swej wiedzy 
uczestnicząc w  różnych warsz-

tatach – ceramiki, wyplatania koszyków z wikliny, wstęg i pasów z nici, tworzenia 
obrazów nową techniką druku wklęsłego, tzw. „suchą igłą”, gdzie najwięcej czasu 
pochłaniało przygotowanie matrycy, tworzenie igłą, wcieranie farby. Odbitki dru-
ku wklęsłego każdy chciał sobie zabrać na pamiątkę. Niektórym udało się własnymi 
odbitkami o wybranym kolorze upiększyć nawet swoje koszulki. Zajęciom plenero-
wym towarzyszyły wycieczki, różne spotkania i przedsięwzięcia. Młodzież, oprócz 
zajęć plenerowych, miała okazję uczestniczyć również w imprezach święta miasta 
„Kiejdany – 645”, głębiej poznać prawie siedmiowieczną historię Kiejdan. Do Are-
ny wybudowanej w 2013 roku grupa udała się we czwartek, by wziąć udział w pro-
gramie „Co robić, jak nie wiesz, co robić”. W piątek, w XV-wiecznym kościele św. 
Jerzego, a jest to najstarsza „perełka” Kiejdan, odbyło się otwarcie festiwalu histo-
rycznego „Radviliada”, oratorium Broniusa Kutavičiusa „Ostatni rytuał pogan”. Nad 
Niewiażą miał miejsce rytuał „Chrzest Żmudzi i Kiejdan”. W Kiejdańskim Centrum 
Wielokulturowym uczestnicy pleneru poznając historię rodu Radziwiłłów podczas 
wykładu edukacyjnego prof. Juozasa Galkusa z Wilna, zapoznali się z jego wystawą 
malarstwa „Radviliana”. Podczas wycieczki, w kościele św. Józefa zwiedzili wystawę 
zdjęć Algimantasa Barzdžiusa „Szczęśliwe dzieci Afryki”. Jest to wspólny projekt 
z Eglė Vaičiukynaitė, badającej utrwalone na zdjęciach emocje. W Domu Arneta, 
oprócz odrestaurowanego obiektu z XVII wieku, z ciekawością oglądali wystawę 
genealogiczną Joanny i  Valentinasa Seliuginasów i  Eleny Bacvinkienė z  Kowna. 
W  sobotę, po plenerze na wietrze pod zborem kalwińskim, wspólnym obiedzie, 



263

imprezę zakończono w  kiejdańskiej cerkwi Przemienienia Pańskiego. W  XIX  w. 
gmach ten był własnością hrabiego Mariana Czapskiego. Część prac plenerowych 
udostępniono podczas wystawy w muzeum dla mieszkańców miasta. Prowadząca 
plener Irina Dima jest restauratorką wielu cerkwi na Litwie, od wczesnej wiosny do 
późnej jesieni, społecznie restauruje obrazy i stare malowidła na ścianach cerkwi 
kiejdańskiej. Podczas wycieczki po cerkwi wprowadzała zaciekawioną młodzież 
w tajniki prac restauratorskich malarza. Projekt współfinansowano w ramach kon-
kursu na realizację zadania „Współpraca z  Polonią i  Polakami za granicą” przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Skwer Pamięci Męczeństwa Kresowian w Kadzidle 17.09.2017
17 września w Kadzidle otwarto Skwer Pamięci Męczeństwa Kresowian. Wśród 

upamiętnionych kresowiaków jest ksiądz Jan Naumowicz (1902-1942), zamordo-
wany w  Nowych Święcianach. Uroczystości poprzedziła sesja Rady Gminy Ka-
dzidło, podczas której wójt Dariusz Łukaszewski oraz Vidmantas Blužas, starosta 
litewskiego Szczodrobowa podpisali porozumienie o  współpracy. W  obchodach 
udział wzięła m. in. bratanica ks. Jana Naumowicza – Irena Duchowska. „Idea ka-
dzidlańskiego Skweru jest bardzo prosta. To miejsce z założenia sakralne. Czter-
naście stacji Drogi Krzyżowej oznacza cierpienie i śmierć polskich Kresów. Śmierć 
najpodlejszą, w łagrach, w dołach śmierci, od strzału w tył głowy. Chrystus przed 
Poncjuszem Piłatem, to Chrystus umęczony, zdradzony, osamotniony, to Bóg, któ-
ry wie, że musi umrzeć. Zdrój wody to symbol Ewangelii Żywej, naszej chrześcijań-
skiej nadziei, to przypomnienie chrztu, który zmywa grzechy i wprowadza nas do 
Bożego planu. Latarnie na Skwerze to symbol światła, które nie zna zmierzchu. Tę 
ważną przestrzeń domykają nazwy kresowych miast, rzek, zdarzeń, męczenników, 
nazwy miejsc zesłań i kaźni. Można tutaj odszukać Tadeusza Jasińskiego i Antosia 
Petrykiewicza, trzynastoletnich obrońców Grodna i Lwowa, czy też postaci księży 
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Stanisława Wilkońskiego i Jana Naumowicza. „Proszę przystanąć przy tylu innych 
kresowych nazwach: niech ożyją, na chwilę, w naszej kurpiowskiej wyobraźni” – 
powiedział o powstałym Skwerze wójt gminy Kadzidło. Uroczystą Mszę Św. w in-
tencji Kresowian odprawił proboszcz parafii Kadzidło ks. Ryszard Kłosiński, który 
podkreślił potrzebę wybaczenia, ale również pamiętania o  tragicznym losie Kre-
sowian. W nabożeństwie wzięli udział również żołnierze 8 Szczycieńskiego Bata-
lionu Radiotechnicznego, dowodzonego przez płk. Krzysztofa Lisa, płk Krzysztof 
Gemza, komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Ostrołęce, harcerze, poczty 
sztandarowe, strażacy, Strażacka Orkiestra Dęta z  Kadzidła pod dyrekcją kapel-
mistrza Stanisława Gawrycha, radni, sołtysi. Po uroczystej Mszy Św. zgromadzeni 
przeszli na pobliski Skwer Pamięci Męczeństwa Kresowian. Odegrano i odśpiewa-
no hymn państwowy, pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Żołnierze pełnili 
wartę honorową i oddali hołd Kresowianom salwą. Znicze zapalili i kwiaty złożyli 
przedstawiciele gminy Kadzidło oraz litewska delegacja ze Szczodrobowa z brata-
nicą księdza Jana Naumowicza. Mówcy zwracali szczególną uwagę na fundamen-
talną rolę pamięci historycznej w kształtowaniu wspólnoty państwowej. 

Wśród upamiętnionych męczenników i synów Ziemi Kresowej jest ksiądz Jan 
Naumowicz (1902-1942) zamordowany w Nowych Święcianach. Ze wspomnień, 
które opowiedzieli Halina i  Wojciech Naumowiczowie, mieszkający w  Sopocie: 
Halina Naumowicz z domu Tomaszewicz miała dziadka Czesława Januszewskiego 
właściciela folwarku Grzyby odległego ok. 40 km od Święcian. Ks. Jan Naumowicz 
przyjaźnił się z Czesławem Januszewskim. Często przyjeżdżał na wspólne polowa-
nia. Czesław Januszewski razem z ks. Janem Naumowiczem byli zatrzymani jako 
zakładnicy i przebywali we wspólnym pomieszczeniu. Jak dowiedzieli się, że będą 
rozstrzelani, to ks. Jan Naumowicz poprosił obstawę, aby pozwolili mu pójść po 
insygnia księżowskie potrzebne do spowiedzi i komunii. Obstawa pozwoliła mu 
pójść po te insygnia. Przed pójściem Czesław Januszewski radził ks. Janowi Na-
umowiczowi, aby jak wyjdzie, już nie wracał. Jednak ks. Jan Naumowicz powie-
dział, że dał słowo, że powróci i  wrócił. Czesław Januszewski powiedział, że on 
ucieknie. Udał, że bardzo potrzebuje pójść do ubikacji, pozwolono mu, przeczekał 
tam, wyłamał deskę i uciekał w kierunku lasu, zrobiło się zamieszanie, strzelano do 
niego, ale nie trafiono. Wyszedł z ukrycia dopiero po egzekucji. Z terenów Litwy 
wyjechał do Wrocławia i tam zmarł. O tym zdarzeniu opowiedział wnuczce Halin-
ce i Wojtkowi Naumowiczom.

W Ciechanowie, Opinogórze 4-5.10.2017
4 października, na zaproszenie prezes Związku Literatów na Mazowszu dr Tere-

sy Kaczorowskiej, Irena Duchowska uczestniczyła w XXII Ciechanowskiej Jesieni 
Poezji. W programie imprezy były: otwarcie wystawy fotograficznej o Czesławie 
Miłoszu autorstwa Adama Lizakowskiego w Kawiarni Artystycznej Powiatowego 
Centrum Kultury i  Sztuki im. M. Konopnickiej w  Ciechanowie, promocja „Cie-
chanowskich Zeszytów Literackich” nr 19 „Bruno Dionizy hr. Kiciński – poeta, 
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dziennikarz, wydawca”, spotkania z pisarzami, prezentacja wierszy przez poetów, 
koncert Łukasza Jędrysa w ramach cyklu „Piosenka z tekstem” Wojtka Gęsickiego, 
uczczenie pamięci Brunona Kicińskiego. Wyjazd śladami poety, publicysty, tłuma-
cza, pamiętnikarza, wydawcy, działacza patriotycznego i ziemianina Brunona Dio-
nizego hr. Kicińskiego (1797-1844), zwiedzanie wsi, kościoła, złożenie kwiatów na 
jego grobie. W ramach „Jesieni Poezji” Irena Duchowska spotkała się z uczniami 
w Szkole Podstawowej Nr 5. Warsztaty poetyckie prowadził poeta Adam Lizakow-
ski. Kolejnego dnia był przejazd do Opinogóry, złożenie kwiatów przy grobie Zyg-
munta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, XIX Spotkanie z Literaturą w Opinogórze z Krzysztofem Masło-
niem z  Warszawy, rozstrzygnięcie XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„O  Laur Opina” przez Jury: prof. Krzysztof Szatrawski (Olsztyn), Stanisław Sro-
kowski (Wrocław) i  Stanisław Kęsik (Ciechanów). Imprezę kończył koncert po-
etycko-fortepianowy w wykonaniu laureatów konkursu oraz Anny Chmielińskiej 
z Ciechanowa - studentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie, z klasy fortepianu prof. Edwarda Wolanina. Organizatorami imprezy byli: 
Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Ko-
nopnickiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

W Ostrowi Mazowieckiej 6-15.10.2017
6 października, na zaproszenie wicestarosty Starostwa Powiatowego Ostrow-

skiego w  Ostrowi Mazowieckiej Urszuli Wołosewicz, Irena Duchowska spotkała 
się z uczniami trzech szkół w Ostrowi Mazowieckiej: Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu 
Szkół Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. 15 października, 
po Mszach Świętych, spotkania z autorką miały miejsca w trzech kościołach die-
cezji łomżyńskiej: w kościele św. Jana Apostoła Dekanatu Czyżewskiego w Nurze, 
w kościele Ojców Reformatów w Zarębach Kościelnych i kościele św. Rocha w Ja-
sienicy Dekanatu Ostrowskiego.

W Kownie 9.10.2017
9 października, w  Kowieńskim Centrum Wielokulturowym odbył się V festyn 

„Złota jesień polskiej piosenki”. Na zaproszenie prezes kowieńskiego Oddziału ZPL 
Franciszki Abramowicz do Kowna przybyli Laudańczycy. Uroczystość rozpoczęła się 
od modlitwy, której przewodził karmelita o. Emilian Władysław Bojko, zebranych 
witał doradca mera Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Vytautas Butkevičius. Wystą-
pił polski zespół folklorystyczny „Kotwica” pod kierownictwem Mariana Zinkiewi-
cza, zespół „Issa” pod kierownictwem Walerii Wansewicz, rosyjski zespół „Nadieżda” 
z prezesem Eleną Suodienė, litewski ludowy ZPiT „Žaisa” pod kierownictwem Min-
tautasa Petrasa Pečiulisa i Giedrė Ramunė Pečiulienė, która pokazała i opowiedziała, 
czym się różnią litewskie stroje ludowe z różnych regionów Litwy. Członkinie zespołu 
„Žaisa” zademonstrowały rytuał zawiązywania podwiki – elementu stroju ludowego 
noszonego przez zamężne kobiety. Wystąpiły dziewczynki Noemi i Estera z akompa-
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niatorką Aldonė Širmulienė. Noemi grała też na skrzypcach. Na zakończenie festynu 
wspólnie zaśpiewano „Rotę”. Uczestnicy święta kontynuowali biesiadę przy herbatce. 

W Małkini Górnej 17.10.2017
17 października miało miejsce spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej w GOKiS 

w Małkini Górnej. Spotkanie zorganizował dyrektor GOKiS Andrzej Sadowski przy 
ścisłej współpracy z opiekunką zespołu „Małkinianka” Barbarą Siedlecką. Na spotka-
nie przybyli również rodacy z Chmielewa z Barbarą Łojek, którzy gościli na Laudzie.

Spotkania poetów 27-29.10.2017
W dniach 27-29 października na Laudzie gościła grupa poetów ze Związku Li-

teratów na Mazowszu. Na czele z dr Teresą Kaczorowską przybyli poeci: Stanisław 
Kęsik – animator kultury, działacz społeczny, samorządowiec, wieloletni dyrektor 
Centrum Kultury i  Sztuki w  Ciechanowie; Krzysztof Martwicki – pisarz, poeta, 
krytyk literacki, publicysta; Wiktor Golubski, Zdzisław Zembrzycki, Marek Pio-
trowski. Poeci zaprezentowali swą twórczość w  Pacunelach, Kiejdanach i  Kow-
nie. W Pocunelach spotkanie odbyło się w szkole. Gości spotkał proboszcz para-
fii ks. Kęstutis Švabinskas i dyrektor szkoły Anatolijus Gailiūnas. Przy wejściu do 
szkoły grała kapela „Liaudė” pod kierownictwem Genovaitė Vorienė. Uczniowie 
przedstawili szkołę, śpiewały uczennice z  kółka „Dźwięki muzyki” (kier. Kristi-
na Valčiukienė). Podczas spotkania w Kiejdanach dla gości wystąpił zespół „Issa” 
(kier. Waleria Wansewicz), w Kownie – „Kotwica”. W Wodoktach grupę witał sta-
rosta Szczodrobowa – Vidmantas Blužas. Goście zwiedzili Burbiszki, w  których 
kiedyś mieszkał Kornel Makuszyński, strony Czesława Miłosza (Syruciszki, Sze-
tejnie, Świętobrość, Opitołoki). Gośćmi opiekowała się Irena Duchowska. Teresa 
Kaczorowska jest doktorem nauk humanistycznych, reporterką, pisarką, poetką, 
wieloletnim prezesem Związku Literatów na Mazowszu. Autorka m.in. książek re-
porterskich poświęconych zbrodni katyńskiej. Przez dziesięć lat stała na czele Sto-
warzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie (1988-1998). W latach 2000-2009 była 
prezesem ciechanowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. W 2011 została 
powołana na dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

Obchody Święta Niepodległości RP 3-4.11.2017 
3 listopada w Kiejdanach, w dużej sali hotelu „Dom Greja” świętowano Dzień Nie-

podległości RP. W imprezie uczestniczył doradca mera Samorządu Rejonu Kiejdań-
skiego Vytautas Butkevičius, goście z Polski oraz rodacy z Kiejdan i okolic. Grupie In-
spektoratu Sił Zbrojnych RP przewodniczył szef Wydziału Współpracy Zagranicznej 
ppłk Mariusz Bruski z Bydgoszczy. Z programem przygotowanym na tę okazję wystąpił 
Polski Zespół na Żmudzi „Issa” pod kier. Walerii Wansewicz. Kolejnego dnia odbyły 
się obchody Święta Niepodległości RP w Poniewieżu. Impreza odbyła się w sali Szkoły 
Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących. Przybyłych gości witały prezydent klubu 
„Aktywne Kobiety” w Poniewieżu, dyrektor szkoły – Danutė Kriščiūnienė i Irena Du-
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chowska. Po raz pierwszy na polską imprezę do Poniewieża przybył i serdecznie witał 
zebranych przedstawiciel Ambasady RP w Wilnie, dr Paweł Krupka – I Radca Amba-
sady RP w Wilnie – wicedyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Podczas uroczystego 
koncertu wystąpili: Polski Zespół Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), 
młodzieżowe i dziecięce zespoły „Selevy” (kier. Regina Liutkevičienė) z Poniewieża. Na 
święto przybyli Polacy z Poniewieża, Kiejdan i pobliskich okolic. Rodaków Poniewieża 
reprezentowały Regina Czyrycka i Irena Romanowska. Regina Czyrycka jest prezesem 
poniewieskiej filii kiejdańskiego UTW, prowadzi w Poniewieżu lekcje języka polskiego. 
Po koncercie wszyscy udali się na podwórze szkolne, by posadzić, z okazji obchodów 
Święta Niepodległości RP, dąb przywieziony z Polski, ufundowany przez Gintautasa 
Šimkusa, autora i twórcę, dwukrotnego zwycięzcę republikańskiego konkursu na naj-
ładniejszy sad – ogródek przy wielomieszkaniowym bloku. Uczestnicy serdecznie dzię-
kują zespołom i organizatorom za piękne imprezy patriotyczne.

W Warszawie 23.11.2017
23 listopada w Bibliotece Publicznej Warszawy w Dzielnicy Praga Południe, na 

ul. Janusza Meissnera 5, odbyło się spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej zorgani-
zowane przez prezes Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego 
Wieku na Saskiej Kępie Elżbietę Kamińską. 

W Zuzeli i Andrzejewie 26.11.2017
26 listopada, po Mszach Świętych w  kościołach diecezji łomżyńskiej Dekanatu 

Czyżewskiego, odbyły się spotkania autorskie Ireny Duchowskiej w kościele Prze-
mienienia Pańskiego w  Zuzeli i  kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w  Andrzejewie. Spotkania zorganizowała wicestarosta Starostwa Powiatowego 
w Ostrowi Mazowieckiej Urszula Wołosiewicz, towarzyszyła autorce w zwiedzaniu 
Muzeum Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, urodzonego w Zu-
zeli w 1901 r. w rodzinie tutejszego organisty. Muzeum mieści się w zrekonstruowa-
nym drewnianym budynku dawnej wiejskiej szkoły, w pomieszczeniu po lewej stro-
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nie odtworzono mieszkanie państwa Wyszyńskich, po prawej izbę szkolną z początku 
XX w. Na cmentarzu parafialnym w Andrzejewie pomogła odnaleźć grób Julianny 
Wyszyńskiej, matki Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W Węgorzewie 9-10.12.2017
W dniach 9-10 grudnia grupa rodaków z Laudy w składzie: Waleria Wansewicz, 

Danutė Kriščiūnienė, Vanda Gudavičienė, Irena Duchowska uczestniczyła w XVIII 
Spotkaniu Wigilijnym w Węgorzewie na zaproszenie prezesa Koła Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Wiesława Pietrzaka. Po drodze Laudańczycy zatrzymali się przy 
gminnej świetlicy w Szypliszkach, by spotkać się z zawsze gościnnym Józefem Mu-
rawskim. Do Węgorzewa przybyli rodacy z Rosji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy 
i Mołdawii. W wigilii wzięła udział rekordowa liczba gości. Z Kresów do Węgorzewa 
przyjechało 70 rodaków. Mszę Św. w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła celebro-
wał ks. Klemens Litwin, homilię wygłosił kapelan ks. kpt. Łukasz Hubacz. Delega-
cje przekazały ziemię z miejsca urodzenia Józefa Piłsudskiego w Zułowie, z Gusiewa 
w Obwodzie Kaliningradzkim i Białorusi, z miejsc straceń Polaków. W spotkaniu 
wzięli udział konsulowie z Kaliningradu z Konsulem Generalnym Agnieszką Mar-
czak, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr 
Bonisławski, przewodniczący Komisji Współpracy z zagranicą Sejmiku Warmińsko-
-Mazurskiego Zbigniew Pietrzak, z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, 
były wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Halina Faj – starosta Wę-
gorzewski, Krzysztof Piwowarczyk, burmistrz Węgorzewa, członkowie Koła Wspól-
nota Polska oraz chóru „Ojczyzna”. Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym prze-
znaczone było dla niezapowiedzianego gościa, żeby w tym dniu nikt nie był głodny 
i samotny. Istnieje też zwyczaj umieszczania grosika w jednym uszku w barszczu – 
temu kto na niego trafi będzie dopisywać szczęście w nadchodzącym roku. Szczęście 
ma również przynieść pozostawiona w portfelu łuska karpia. Aby tradycji stało się 
zadość na pięknie zastawionych stołach goście znaleźli siano, garść ziarna, grosik na 
szczęście oraz łuskę karpia. Wszyscy otrzymali ozdobne świece z prawdziwego, pach-
nącego wosku. Były też prezenty od św. Mikołaja. 

Spotkanie Opłatkowe w Kiejdanach 16.12.2017 
16 grudnia rodacy z Laudy i Żmudzi spotkali się na tradycyjnym Spotkaniu Opłat-

kowym w Kiejdanach. Spotkanie odbyło się w świątecznie przystrojonej sali kawiarni 
„Savas kampas”. Powagi świętu dodało przybycie radcy Ambasady RP na Litwie, kie-
rownika Wydziału Konsularnego Marcina Zieniewicza oraz proboszcza parafii św. 
Jerzego w Kiejdanach ks. Artūrasa Stanevičiusa. W spotkaniu uczestniczyli rodacy 
z  Boguchwały, Wilna, Poniewieża, Kiejdan, Datnowa i  okolicznych miejscowości. 
Delegacja przyjaciół z Poniewieża przybyła z prezydent klubu „Aktywne kobiety”, dy-
rektor Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących – Danutė Kriščiūnienė. 
W wigilijny nastrój wprawiły stare polskie kolędy w wykonaniu „Issy” oraz rytmiczne 
nowe kolędy zespołu „Kompanija” z Boguchwały, śpiewane przy akompaniamencie 
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kapeli. Konsul Marcin Zieniewicz przekazał życzenia świąteczne od Ambasady RP 
na Litwie. Ksiądz wyraził nadzieję, że radosny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie 
okazją do głębokich refleksji i dzielenia się miłością z bliźnimi. Irena Duchowska ży-
czyła, by Dar Betlejemskiej Nocy wypełnił serca pokojem oraz nadzieją na błogosła-
wieństwo w Nowym Roku. Po wspólnej modlitwie łamano się opłatkiem, nawzajem 
składając sobie, płynące z głębi serc, życzenia. Na gości czekał pięknie ubrany świą-
teczny stół z tradycyjnymi dwunastoma potrawami wigilijnymi, za co podziękowania 
należą się właścicielce kawiarni Audronė Aleknienė, mającej polskie korzenie. Wie-
czór upłynął w atmosferze ciepła, przyjaźni i wzajemnej życzliwości. Aura spotkania 
sprzyjała serdecznym rozmowom, dzieleniem się radością bycia razem, wzajemnym 
szacunkiem i poszanowaniem, ciepłem i dobrem, przeżyciami z minionego i planami 
na przyszły rok. Część gości przed spotkaniem w Kiejdanach, po koncercie zespołu 
„Kompanija” w Datnowie, wzięła udział w datnowskiej imprezie Zapalenia Choinki. 
Imprezę dofinansowano ze środków Senatu RP przez Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. Administracji Domu Polskiego w Wilnie należą się serdeczne „Bóg za-
płać” za prezenty. Zespół „Kompanija” z Boguchwały, po zwiedzeniu Wilna, gościn-
nie występował również w Poniewieżu i Kownie.

2018

W Kiejdanach 7.01.2018
7 stycznia, w byłym kościele karmelickim św. Józefa odbyła się Msza Św. w języ-

ku polskim. Mszę Św. odprawili karmelita o. Emilian Bojko z Kowna. Po Mszy Św. 
podczas koncertu kolęd wystąpiły zespoły: kowieńska „Kotwica” i kiejdańska „Issa”. 
Po występach zespoły spotkały się przy wspólnej herbatce.
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W Poniewieżu 30.01.2018
30 stycznia w Poniewieżu zorganizowano spotkanie rodaków. Impreza odbyła 

się w sali Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących. Gości witała orga-
nizatorka imprezy, dyrektor szkoły Danutė Kriščiūnienė. Dla rodaków z Kiejdan, 
Poniewieża i okolic program poetycko-muzyczny „Neapol – światowa stolica pio-
senki” przedstawił literat, filolog, autor i  tłumacz piosenek, badacz kultury śród-
ziemnomorskiej Paweł Krupka. Opowieści i piosenkom towarzyszyły obrazy Ne-
apolu. Była to opowieść o Neapolu poprzez piosenkę, która rozsławiła to miasto na 
całym świecie, ilustrowana utworami najwybitniejszych autorów z  różnych epok 
– w sumie jest ich dziesięć – najstarszy z 1839 roku, a najnowszy z 1977. Za dowóz 
gościa z Wilna jesteśmy wdzięczni Alinie Duchowskiej.

W Kadzidle 2.03.2018 
2 marca w  Gminnej Bibliotece 

Publicznej im. Wojciecha Woźniaka 
w  Kadzidle pod dyrekcją Wiesła-
wy Sobiech odbyła się prezentacja 
siódmego tomiku wierszy Ireny 
Duchowskiej „W  zielonej dolinie”. 
Wiersze wydał Urząd Gminy w Ka-
dzidle. Tomik ukazał się w  serii 
Biblioteczki Kurpiowskiej pod re-
dakcją wójta Gminy Dariusza Łu-
kaszewskiego w Pracowni na Pastwiskach Marcina Żerańskiego. To już drugie spo-
tkanie poetyckie autorki w Kadzidle. Spotkanie prowadził wójt Dariusz Łukaszewski. 
Autorka wyraża serdeczne podziękowanie za wydanie kolejnego tomiku wierszy.

Kobieta Sukcesu 4.03.2018
4 marca w restauracji „Świętokrzyski Dwór” w Wólce Milanowskiej pod Nową 

Słupią (Województwo Świętokrzyskie) odbyła się uroczysta gala z okazji Między-
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narodowego Dnia Kobiet. Co roku Kapituła Panteonu Chwały Ludzi Gór Święto-
krzyskich wyróżnia aktywne kobiety. Prezesem Kapituły jest Prezes Związku Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych płk ds. Jarosław 
Chrobot, kanclerzem – ks. prałat gen. bryg. ds. Bogdan Lipiec. Tego roku wśród 
innych statuetkę Kobiety Sukcesu 2017 otrzymała również Irena Duchowska. Po 
ukończeniu części oficjalnej miało miejsce spotkanie poetyckie, podczas którego 
autorka zaprezentowała swoje wiersze. W czerwcu 2017 roku członkowie Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych gościli na Żmudzi.

W Łobzie 24-25.03.2018
W dniach 24-25 marca na zaproszenie burmistrza Piotra Ćwikły grupa z Aka-

demii gościła w  Łobzie (woj. zachodniopomorskie). Więszość grupy stanowiły 
dziewczynki tańczące w  zespole „Austėja” (kier. Regina Matulienė) przy Domu 
Kultury w Akademii datnowskiej. Grupą opiekowała się Irena Duchowska. Zespół 
uczestniczył we Mszy Św., w korowodzie, wystąpił w Hali Sportowo-Widowiskowej 
podczas tradycyjnej „Baby Wielkanocnej”, organizowanej przez władze powiatowe. 
Łobez odwiedziły również zespoły taneczne i muzyczne z miast partnerskich Nie-
miec i Estonii. Grupa zwiedziła Kołobrzeg, mieszkała w starym dworze w Bełcznej, 
sięgającym swą historią do XVII wieku. Dworek Tradycja – to piękne miejsce poło-
żone nieco na uboczu, w niewielkiej wsi otoczonej polami i lasami, 90 kilometrów 
na wschód od Szczecina. Ponad 300-letnia historia domu i jego rozliczne tajemnice 
oraz atrakcje sprawiają, że pobyt w dworku był wyjątkowym przeżyciem. Obiekt 
pamięta bezmiar burzliwych, pięknych i dziwnych historii, których jest dziś żywym 
wspomnieniem. W murach domu mieścił się kiedyś zajazd i pastorówka, po wojnie 
umieszczono tu archiwum powiatowe, a przed kilkudziesięciu laty pełnił on także 
funkcję wiejskiej szkoły.

W Kiejdanach 12.04.2018
12 kwietnia w  Kiejdanach spotkały się zespoły „Issa” (kier. Waleria Wanse-

wicz) w składzie: Kristina Kobilinskienė, Janina Židelienė, Jadvyga Ambraškienė, 
Genovaitė Bičkienė, Narciza Čičkauskaitė, Nina Milienė, Janina Vintienė, Nijolė 
Stasiūnienė, Janina Galilejeva, Vanda Gudavičienė oraz „Giedra” (kier. Aldona 

Sasnauskienė) i  „Dobilelis 
penkelapis” (kier. Antanas Ba-
benskas). Najbardziej potrze-
bującym rodakom rozdano 
paczki z żywnością przygoto-
wane dzięki ofiarności miesz-
kańców Pomorza w  ramach 
akcji „Rodacy Bohaterom” 
otrzymaną z Traugutt.org. Za 
organizację i przywóz paczek 
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serdeczne „Bóg zapłać” dla prezesa Zarządu organizacji pożytku publicznego Trau-
gutt. org Jacka Świsa z kolegami Martą Gruszkowską i Pawłem Narożnikiem.

W Mińsku Mazowieckim 14.04.2018
14 kwietnia w Klubie Absolwenta w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie 

autorskie Ireny Duchowskiej. Impreza miała miejsce w jedynej w powiecie szkole 
artystycznej Liceum Plastycznym imienia Elwiro Michała Andriollego wchodzą-
cym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Spotkanie 
zorganizowała i prowadziła Anna Groszek z Celestynowa. Na spotkanie przyby-
li seniorzy, absolwenci szkoły artystycznej. Autorka zaprosiła rodaków na Laudę 
i Żmudź.

W Kiejdanach 30.04.2018
30 kwietnia w Kiejdanach, w dużej sali hotelu-restauracji „Domu Greja” święto-

wano Dzień Polonii i Polaków za Granicą, dzień Flagi, 227. rocznicę Konstytucji, 
ustawy rządowej uchwalonej 3 maja 1791 roku, regulującej ustrój prawny Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów oraz Dzień Matki. Ze świątecznym programem wystą-
pił Polski Zespół Pieśni na Żmudzi „Issa” pod kierownictwem Walerii Wansewicz 
z  Kiejdan. W  imprezie uczestniczyli rodacy z  Macierzy. Gości witała Irena Du-
chowska, która zaprezentowała też swoje wiersze. Wyjazd grupy z kilku wsi z okolic 
Wrocławia zorganizował Mariusz Telka. Oprócz Kiejdan rodacy mieli okazję zwie-
dzić Wilno, Troki i Kowno. Grupę z Wilna przywiozła przewodnik Jadwiga Mor-
das. Polskie piosenki „Issy” i serdeczne rozmowy wzruszyły wrażliwych rodaków 
z Polski, dla których odnalezienie rodaków na Żmudzi było wielką niespodzianką. 
Spotkanie przebiegało w ciepłej życzliwej atmosferze.

W Poniewieżu 4.05.2018
4 maja świąteczny koncert odbył się w sali Szkoły Podstawowej Słabosłyszących 

i Niesłyszących w Poniewieżu. W imprezie uczestniczył wikariusz kościoła katolic-
kiego w Poniewieżu, duchowy przywódca szkoły ks. Rimantas Kaunietis, zakon-
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nice siostry Lina i Eugenia. Gości witała organizatorka imprezy, dyrektor szkoły 
Danutė Kriščiūnienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej Guoda Burokienė, pre-
zes Koła ZPL w Poniewieżu, nauczycielka języka polskiego Regina Czyrycka, Irena 
Duchowska. Ze świątecznym programem wystąpiły zespoły „Issa” (kier. Waleria 
Wansewicz, Kiejdany), „Pušelė” (kier. Žygintas Aniulionis, Poniewież), „Liepsna” 
(kier. Regina Liutkevičienė), „Mėlynas šypsnys” (kier. Laimutė Lazdauskienė), na 
gitarze grał i  śpiewał Regimantas Pakavicius, Stanislovas Grigas recytował swoje 
wiersze. Odpowiedzialny członek Zarządu Towarzystwa Poprawy Litwy – Gintau-
tas Šimkus podarował kolejne drzewko dla szkoły, jabłonkę posadzono w podwó-
rzu szkoły. Otwarto wystawę pięknych prac z ceramiki uczennicy 10 klasy Skaistė 
Cibulskaitė. Spotkanie uwieńczyła wspólna herbatka.

W Wilnie 5.05.2018
5 maja, z  okazji Dnia 

Polonii i Polaków za Gra-
nicą, Święta Konstytucji 
3 Maja oraz 100. rocznicy 
odrodzenia Niepodległo-
ści Polski i Litwy Związek 
Polaków na Litwie zaprosił 
Polaków zamieszkałych na 
Litwie, wszystkich swo-
ich członków, sympaty-
ków i gości z Macierzy do 
udziału w świątecznej paradzie. Tego dnia ulice wileńskiej starówki zabarwiły się na 
biało-czerwono. Parada Polskości, która przeszła ulicami Wilna zgromadziła około 
10 tys. Polaków nie tylko z  Wilna i  Wileńszczyzny, ale także ze Żmudzi, Laudy, 
Kowieńszczyzny i innych zakątków Litwy.

W Gołdapi i Dubeninkach 12-13.05.2018
W dniach 12-13 maja 23-osobowa grupa z Laudy i Żmudzi gościła w Gołdapi na 

zaproszenie Gołdapskiego UTW z prezes Zofią Burel. Przed rokiem grupa z Goł-
dapi gościła w Kiejdanach. W wyprawie uczestniczyła połączona grupa rodaków 
z trzech rejonów: kiejdańskiego, poniewieskiego i radziwiliskiego. Z okolic Kiejdan 
i miasta – rodacy i Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” pod. kierownic-
twem Walerii Wansewicz, z okolic Poniewieża i miasta – grupa filii kiejdańskiego 
UTW ucząca się języka polskiego z  nauczycielką języka polskiego UTW, prezes 
Koła ZPL w Poniewieżu Reginą Czyrycką i prezes klubu „Aktywnych kobiet”, dy-
rektor Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących, organizatorką Festi-
wali Kultury Polskiej w Poniewieżu Danutė Kriščiūnienė oraz zakonnicą Jadvigą 
Hanną Biwil i  grupa z  Pacunel z  dyrektorem Pacunelskiej Szkoły Podstawowej 
Anatoliusem Galiūnasem, aktywnym i bardzo życzliwym organizatorem spotkań 
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rodaków na sienkiewiczowskiej 
Laudzie. Splendoru imprezie 
dodało przybycie na spotkanie – 
konferencję burmistrza Gołdapi 
Tomasza Luto i starosty powiatu 
gołdapskiego Andrzeja Ciołka, 
którzy życzliwie współfinan-
sowali pobyt rodaków z  Litwy. 
Z nowym programem wystąpi-
ły zespoły gołdapskiego UTW 
i  kiejdańska „Issa”, swą twór-
czość zaprezentowała Irena Du-

chowska. Grupa miała okazję uczestniczyć we Mszy Świętej w katedrze NMP Mat-
ki Kościoła w Gołdapi, podziwiać część sanatoryjną, skosztować wód źródlanych, 
spacerować pod tężnią, odpocząć w grocie solnej oraz zwiedzić Gołdap, Muzeum 
Puszczy Rominckiej w  Żytkiejmach, wysłuchać koncertu leśnego, zobaczyć eks-
pozycje przedstawiające replikę życia w puszczy oraz mosty w Stańczykach. Dwa 
wiadukty kolejowe z  lat 1917–1918, wpisane do rejestru zabytków województwa 
warmińsko-mazurskiego. Są to elementy nieczynnej infrastruktury linii kolejowej 

łączącej Gołdap z Żytkiejmami. 
Czasami nazywane Akwedukta-
mi Puszczy Rominckiej. Mosty 
należą do najwyższych w Polsce. 
Konstrukcja jest 5-przęsłowa, 
długości 180 m, wysokości do 
36,5 m. Pod budowlami prze-
pływa rzeka Błędzianka. Histo-
ria powstania mostów została 
stosunkowo niedawno rozwi-
kłana – najpierw wybudowano 
most południowy (lata 1912-14, 

ukończony w 1917 r.), a później, w 1918 r. most północny. Obie budowle są wzglę-
dem siebie równoległe, a architektura wyglądem przypomina rzymskie akwedukty 
w Pont-du-Gard. W Dubeninkach przyjęcie zorganizowała grupa rodaków z Bo-
żeną Buzą. Wyjazd do Macierzy częściowo dofinansował Samorząd Rejonu Kiej-
dańskiego. Grupa serdecznie dziękowała wszystkim organizatorom i  sponsorom 
wyprawy.

W Bogutach-Piankach i Broku 20.05.2018
20 maja, dzięki zaangażowaniu wicestarosty Starostwa Powiatowego w Ostrowi 

Mazowieckiej Urszuli Wołosewicz, proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w Bo-
gutach-Piankach w diecezji łomżyńskiej (Dekanat Czyżew) ks. Stanisława Mikuc-
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kiego i Elizy Drewnowskiej, po Mszy Św. w kościele w Bogutach-Piankach Irena 
Duchowska spotkała się z mieszkańcami, a potem w GOKiS z członkami Klubu 
Seniora. Po południu spotkanie autorskie miało miejsce w  Bibliotece Publicznej 
w Broku. 

W Ostrołęce 21.05.2018
21 maja w  Ostrołęce odbyła się konferencja „Szkoła wspólnotą wychowującą 

do wartości patriotycznych i kształcącą dla Niepodległej”, w związku z obchodami 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Adresatami konferencji 
byli dyrektorzy szkół, nauczyciele 
historii, wiedzy o społeczeństwie, 
języka polskiego, wychowawcy, 
katecheci z  terenu działania Ku-
ratorium Oświaty w  Warszawie 
Delegatury w Ostrołęce. Organi-
zatorem konferencji był Mazo-
wiecki Kurator Oświaty. Hono-
rowy Partonat objął Prezydent 
Miasta Ostrołęki. Wystąpienie na 
konferencji Laudance umożliwiła 
wizytator Delegatury w  Ostrołęce Jolanta Godlewska. Podczas konferencji Irena 
Duchowska mówiła o tym, czym jest patriotyzm na Laudzie litewskiej, recytowa-
ła swe wiersze, podpisywała książki. Autorce towarzyszyła wicestarosta Starostwa 
Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej Urszula Wołosewicz. Obecni na konferencji 
mogli wysłuchać relacji o budowaniu patriotyzmu Polaków na Kresach. Była też 
okazja i możliwość nawiązania nowych kontaktów do dalszych spotkań literackich. 
Autorkę zaprosiła i gościła u siebie wicestarosta Urszula Wołosewicz.

W Wilnie 27-28.05.2018
27 maja XXV Międzynarodowy Festiwal „Maj nad Wilią” rozpoczęła Msza Św. 

w kościele franciszkanów – Wniebowzięcia NMP. Po liturgii słowa Bożego, trady-
cyjnie odbyła się refleksja liryczno-poetycka uczestników festiwalu. 28 maja Fe-
stiwal rozpoczęto przy pomniku Adama Mickiewicza wspólnym zdjęciem poetów 
z kilku krajów, w tym Anglii, Czech, USA, Belgii, Niemiec, Polski oraz wileńskich 
twórców, po czym rozpoczęła się uczta słowa literackiego. Swą twórczość przed-
stawili: Alicja Rybałko, Paweł Krupka, Renata Putzlacher, Ryszard Grajek, Helena 
Skonieczka, Janusz Taranienko, Dorota Gorczyńska-Bacik, Zbigniew Zales, Bar-
bara Gruszka, Janusz Wójcik, Mirosława Wojszwiłło, Tomasz Snarski, Bernadeta 
Kalec, Stanisław Zawodnik, Teresa Barbara Banasik, Paweł Krupka, Leokadia Ko-
maiszko, Wojciech Piotrowicz, Alina Lassota, Aleksander Sokołowski, Józef Szosta-
kowski, Romuald Ławrynowicz, Romuald Mieczkowski, Teresa Markiewicz, Irena 
Duchowska i inni. Jubileuszowy „Maj nad Wilią” obfitował w różnorodne interesu-
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jące inicjatywy społeczno-kulturalne. W ramach festiwalu miała miejsce wystawa 
fotograficzna Jana Skłodowskiego – „Litewskim szlakiem Narutowiczów” z udzia-
łem autora, odbyła się konferencja „Niepodległość niejedno ma imię – 100 lat od-
rodzenia państwowości Litwy i Polski. Polacy w niepodległości litewskiej” - Stani-
sław Narutowicz, Michał Romer, Tadeusz Iwanowski. Odrodzenie państwowości 
w  literaturze i  sztuce z  udziałem Tomasza Kuby Kozłowskiego (Dom Spotkań 
z  Historią), dyskusje poprowadzili redaktorzy naczelni: Tomasz Otocki – portal 
„Przegląd Bałtycki”, Andrius Konickis – „Naujoji Romuva” i Romuald Mieczkow-
ski – kwartalnik „Znad Wilii”. W Domu Kultury Polskiej odbył się recital „Piosenki 
lat międzywojennych” – koncert polskiej aktorki z wileńskim rodowodem – Joanny 
Moro, prapremiera filmu dokumentalnego o prekursorze polskiej poezji w czasach 
sowieckiej Litwy – Sławomirze Worotyńskim „Nieobecny”, z udziałem syna poety 
– Marcina Worotyńskiego, biznesmena, obecnie mieszkającego w  Amsterdamie, 
który serdecznie dziękował za zachowaną pamięć o jego ojcu-poecie. Premiera fil-
mu odbyła się z udziałem jazzmana Jana Maksimowicza oraz aktualnych realizato-
rów tego filmu. Goście festiwalowi mieli możliwość wysłuchać koncertu Stanisława 
Soyki z towarzyszącym znanemu artyście zespołem. Organizatorem imprezy tra-
dycyjnie był poeta i dziennikarz Romuald Mieczkowski. Imprezy zaszczyciła swą 
obecnością Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Jubileuszowy festiwal 
trwał do 31 maja. 

Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi 2-3.06.2018
XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 2.06.2018
W Pacunelach
2 czerwca w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi odbył się XVI 

Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. W przeciągu szesnastu lat swoje imprezy Po-
lacy z Kiejdan prezentowali w Wilnie, Kownie, Poniewieżu, Datnowie, Akademii, 
Wędziagole, Krokach, Jaswojniach, Podbrzeżu i każdego roku obowiązkowo w re-
jonie kiejdańskim i Kiejdanach. W tym roku świętowanie objęło trzy rejony: ra-
dziwiliski, kiejdański i poniewieski. Imprezy odbyły się w Pacunelach, Wodoktach, 
Kiejdanach i Poniewieżu. Na sienkiewiczowskiej małej Laudzie ślady polskości naj-
widoczniejsze są na cmentarzach w Pacunelach i Wodoktach, ale i podczas imprez 
polską mowę słychać było z  ust osób starszych, którzy rozczulali się rozmawia-
jąc z rodakami z Macierzy, opowiadając dawne dzieje. W Pacunelach w zorgani-
zowanie spotkania z  gośćmi DKP aktywnie włączył się proboszcz ksiądz Kęstu-
tis Švabinskas, starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė, dyrektor Pacunelskiej Szkoły 
Podstawowej Anatolijus Gajliūnas, Dom Kultury i miejscowa społeczność. Licznie 
przybyłych gości spotykała kapela ludowa, Dom Kultury zorganizował przedsta-
wienie wesela z poszukiwaniem bogatego męża, z suto zastawionym stołem wesel-
nym, w kościele, z koncertem na wysokim poziomie artystycznym wystąpiły miej-
scowe znakomitości, przed kościołem występowały Orkiestry dęte z  Wasilkowa, 
Kadzidła i orkiestra z Niebylca z mażoretkami. 
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W Wodoktach
W  Wodoktach, w  kościele św. 

Agaty Mszę Św. celebrowali: pro-
boszcz Szczodrobowa i Wodoktów, 
ksiądz Remigijus Jurevičius, pro-
boszcz kościoła św. Jana Chrzciciela 
w Pacunelach, ksiądz Kęstutis Šva-
binskas i karmelita z Kowna o. Emi-
lian Bojko, przed kościołem grały 
Orkiestry dęte. Po Mszy Św. złożo-
no kwiaty przy tablicy upamiętnia-
jącej piewcę Laudy Henryka Sienkiewicza. Gości witali przedstawiciel administracji 
Samorządu Rejonu Radziwiliskiego, zastępca kierownika wydziału Architektury 
i  Urbanistyki Andrius Abromavičius, starosta Gminy Szczodrobowa Vidmantas 
Blužas i organizatorka polskich imprez Irena Duchowska. Po poczęstunku przy ka-
plicy fundatorów kościoła, polnymi drogami, w tumanach kurzu, autokary wracały 
do Kiejdan.

W Kiejdanach 
Przed gmachem Samorządu Rejonu Kiejdańskiego wystąpiła Orkiestra Dęta 

z Niebylca z mażoretkami, dla chętnych udostępniono zwiedzanie Muzeum Rzeźb 
V. Ulevičiusa. 

Spotkanie literackie w kiejdańskim Centrum Wielokulturowym
W ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, w kiejdańskim Centrum 

Wielokulturowym odbyło się spotkanie literackie, prezentacja tomiku wierszy Ire-
ny Duchowskiej „W zielonej dolinie”. O wydanie siódmego tomiku wierszy autor-
ki zadbał Urząd Gminy Kadzidło, w serii Biblioteczka Kurpiowska pod redakcją 
Dariusza Łukaszewskiego. Ilość zawartych w tomiku wierszy odpowiada wiekowi 
autorki. Jak pisze we wstępie do wydania Dariusz Łukaszewski: „… Irena Duchow-
ska zawsze pisze o tym samym, zawsze na poważnie. Notuje różnorodny świat. Do-
okolne drobiazgi. Jakiś pradawny zwyczaj. Nie unika moralitetu. Czasami przeka-
zuje czytelnikowi felieton, doraźną uwagę, kolejną przypowieść o naszej, ludzkiej 
lekkomyślności. Pozostaje przy tym Poetką bólu i kronikarką przemijania…” Nowy 
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tomik prezentowała organizatorka 
wielu spotkań autorskich poetki 
w powiecie ostrowskim, wicestaro-
sta powiatu Urszula Wołosiewicz. 
Utwory tłumaczone na język litew-
ski przez syna Ireny Kazimierza 
Duchowskiego czytała dyrektor 
Centrum Wielokulturowego Au-
drone Pečiulytė. Podczas spotkania 
wystąpił literat, filolog, autor i tłu-

macz piosenek, badacz kultury śródziemnomorskiej Paweł Krupka oraz miejscowe 
poetki Genė Sereikienė, Elvyra Kisielienė i Irena Paplauskienė. Po spotkaniu lite-
rackim na Starym Rynku wystąpiła kapela ludowa „Łobuziacy” oraz orkiestry Dęte 
z Wasilkowa, Niebylca i Kadzidła.

Koncert galowy w Centrum Kultury
Barwnym, długim korowodem przez starówkę Kiejdan udano się do Centrum 

Kultury. Z pogodą bardzo się udało, zaledwie ostatni uczestnicy korowodu zdążyli 
schować się pod dach, jak rozpętała się straszliwa burza, lało jak z  cebra, wiatr 
z trzaskiem zamykał drzwi, ale występy orkiestry dętej z Wasilkowa pochłonęły po 
brzegi wypełnioną widownię i wielu nawet nie zauważyło deszczu. Ze sceny gości 
XVI Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” witali organizatorzy imprez polskich na 
Laudzie i Żmudzi Kazimierz i Irena Duchowscy. Koncert galowy festynu tradycyj-
nie prowadził Wincuk – Dominik Kuziniewicz. Splendoru największemu świętu 
roku na Laudzie i Żmudzi dodało przybycie znakomitych gości, byli to: kierownik 
wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz, I Radca Amba-
sady RP, zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie, Paweł Krupka, wicesta-
rosta Powiatu Ostrowskiego Urszula Wołosiewicz, pracownicy resortu obrony na-
rodowej z Inspektoratu Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy z szefem Dyżurnej Służby 
Operacyjnej pułkownikiem Mirosławem Iwickim i szefem Oddziału Komunikacji 
Społecznej pułkownikiem Tomaszem Rożniakowskim, z żołnierzami Wojska Pol-
skiego, doradca Burmistrza Łobza Janusz Skrobiński, wicedyrektor administracji sa-

morządu rejonu kiejdańskiego 
Antanas Pavolis, Dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka Edward 
Urbanowski z  Jasienicy, dy-
rektor GOK, tamburmajor 
mażoretek Agnieszka Cynar 
z Niebylca, prezes kowieńskie-
go oddziału ZPL, członek ZG, 
ZPL Franciszka Abramowicz, 
prezes wędzigolskiego Od-
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działu ZPL, członek ZG, ZPL Ryszard Jankowski, Adam Wolański i Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Wasilkowa, Janusz Rak i Orkiestra Dęta oraz mażoretki z Niebylca, 
Stanisław Gawrych i Orkiestra OSP z Kadzidła, Kazimierz Malicki i kapela ludowa 
„Łobuziacy” z Łobza, Janina i Ryszard Kaczyńscy i Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 
„Wach” z Wachu, Andrzej Horbik 
i Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” 
z  Pobiedzisk, Zygmunt Chaber-
ski i Chór „Cantilena” z Małkini 
Górnej, Anna Kamińska i zespół 
„Błękitne berety” z  Bydgoszczy, 
Cezary Rostkowski, Barbara Sie-
dlecka i „Małkinianka” z Małkini 
Górnej, Izabela Bogucka i zespół 
„Nadbużanie” z  Nuru, Halina 
Szmajda i  zespół „Jarzębiny” 
z Broku, Tadeusz Giedrojć i zespół „Melodia” z Augustowa, Barbara Łojek i dziecięcy 
zespół „Jasieniec’’ z Jasienicy oraz Krystian Krasiński z Lajkuci, Wiesława Jastrzębska 
i  zespół „Echo” z Andrzejewa, Teresa Litwa i Klub Seniora z Andrzejewa, Nata-
lia Sosnowska i Leonarda Klukowska oraz Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” 
z Niemenczyna, Marian Zinkiewicz i zespół „Kotwica” z Kowna, Waleria Wanse-
wicz i jedyny polski zespół na Żmudzi „Issa” z Kiejdan. 

Wieczór integracyjny
Wieczór integracyjny odbył się w kiejdańskiej restauracji „Aušrūta”. Integrację 

urozmaiciły piękny koncert zespołu „Błękitne berety” przybyły z żołnierzami Woj-
ska Polskiego z Bydgoszczy i Orkiestry Dętej z Wasilkowa. Wesołe biesiadowanie 
zakończyło XVI Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Na zespoły czekał V Festiwal 
Kultury Polskiej w Poniewieżu. Organizatorzy i uczestnicy imprez wyrażają serdecz-
ne podziękowania 
sponsorom festynu: 
Wydziałowi Konsu-
larnemu Ambasady 
RP na Litwie, Depar-
tamentowi Mniejszo-
ści RL, Samorządowi 
Rejonu Kiejdańskie-
go, Stowarzyszeniu 
„Wspólnota Polska”, 
Oddziałowi ZPL rej. 
Wileńskiego, Samorządowi Rejonu Wileńskiego oraz większości uczestników. Za 
nagłośnienie imprez serdecznie dziękujemy „Naszej Gazecie”, „Wilnotece”, L24, 
„Kurierowi Wileńskiemu”, „Tygodnikowi Wileńszczyzny”.
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V Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu 3.06.2018
3 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się V Fe-

stiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu. Imprezę w Poniewieżu rozpoczęto Mszą Św. 
w katedrze Chrystusa Króla, którą tradycyjnie odprawił życzliwy dla Polaków eme-
rytowany biskup Poniewieża Jonas Kauneckas. Świętowano również Dzień Ojca. 
Biskup wygłosił piękne kaza-
nie. Mszę Św. swymi występami 
uświetniły Orkiestry Dęte z Wa-
silkowa, Niebylca i Kadzidła oraz 
Chór „Cantilena” z  Małkini. Po 
Mszy Św. wielobarwny korowód 
zespołów, z  biskupem na czele, 
organizatorami i Orkiestrą Dętą 
z  Niebylca, ruszył na plac Wol-
ności, gdzie odbył się świąteczny 
koncert. Otwierały V festiwal organizatorki imprezy Danutė Kriščiunienė i Irena 
Duchowska. Gości witały wicedyrektor administracji samorządu Poniewieża San-
dra Jakštienė oraz przewodnicząca komitetu Oświaty i Nauki, jedna ze sponsorów 
festiwalu Loreta Masiliūnienė. Jak zawsze, ciepło i  życzliwie przemówił do gości 
poseł na Sejm RL Povilas Urbšys. Powiedział: „…Jak odpychamy jeden drugiego, 

to odpychamy i Boga. Jak 
przytulamy jeden drugie-
go, przytulamy do siebie 
i  Boga. Ten dzień, jest 
przykładem tego przy-
tulania, bycia razem…”. 
Po raz pierwszy na fe-
stiwal do Poniewieża 
przybył przedstawiciel 
Ambasady RP z  Wilna, 
I Radca, zastępca dyrek-
tora Instytutu Polskiego 
w Wilnie, Paweł Krupka. 

Z okazji pięknego jubileuszu 80-lecia gratulowano biskupowi Jonasowi Kaunecka-
sowi, z okazji 60-lecia – Birutė Binkienė. W trakcie występów, wicestarosta Powiatu 
Ostrowskiego Urszula Wołosiewicz, zaprezentowała sztandar dla Stowarzyszenia 
Polaków Kiejdan ufundowany przez 7 przybyłych na Litwę zespołów, instytucje, 
firmy i osoby prywatne. Sztandar nie został jeszcze ukończony, specjalnie dla pre-
zentacji do Poniewieża sztandar przywiózł Andrzej Wołosiewicz, więc wicestaro-
sta Urszula Wołosiewicz zaprosiła członków Stowarzyszenia Polaków Kiejdan do 
Zarębów Kościelnych 15 sierpnia na wyświęcenie i przekazanie sztandaru. Sztan-
dar jest darem dla Stowarzyszenia z okazji 100-lecia Niepodległości Polski i Litwy. 
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Podczas koncertu wystąpili: solist-
ka opery Laima Česlauskaitė, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta (Adam 
Wolański, Wasilków), Orkiestra 
Dęta (Janusz Rak, Niebylec), Orkie-
stra OSP (Stanisław Gawrych, Ka-
dzidło); Kapela ludowa „Łobuziacy” 
(Kazimierz Malicki, Łobez); Zespo-
ły Pieśni i  Tańca: „Wach” (Janina 
i  Ryszard Kaczyńscy, Wach), „Wi-
waty” (Andrzej Horbik, Pobiedziska); Zespoły Tańca: Mażoretki (Agnieszka Cynar, 
Niebylec), „Selevy” i „Liepsna” (Regina Liutkevičienė, Poniewież), „Grandinėlė” (Zita 
Rimkuvienė, Poniewież); Chór „Cantilena” (Zygmunt Chaberski, Małkinia Górna); 
Zespoły: „Echo” (Wiesława Jastrzębska, Andrzejewo), „Melodia” (Kazimierz Ma-
licki, Augustów), „Jarzębiny” (Halina Szmajda, Brok), „Nadbużanie”, Izabela Bo-
gucka, Nur), „Małkinianka” (Cezary Rostkowski, Małkinia Górna), Klub Seniora 

(Teresa Litwa, Andrzeje-
wo), „Jasieniec” (Barbara 
Łojek, Jasienica) i  Kry-
stian Krasiński (Lajku-
cie), „Retro” (Vitalijus 
Satkevičius, Poniewież). 
Kolekcję modnych stro-
jów Viliji Andrijauskienė 
prezentowały dziewczęta 
ze studia poniewieskiego 
Domu Uczniów. Od jesie-
ni 2016 roku w Poniewie-

żu w ramach UTW odbywają się lekcje języka polskiego. Dla chętnych do nauki, 
a są to ludzie pochodzenia polskiego, lekcje języka polskiego prowadzi aktywist-
ka, prezes Koła ZPL w Poniewieżu, wolontariuszka Regina Czyrycka. Sponsorzy 
V Festiwalu Kultury Polskiej w Poniewieżu: Samorząd Miasta Poniewież, Wydział 
Konsularny Ambasady RP na Litwie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie, „Kwiaty Polskie” 
i Małgorzata Jamiołkowska z Chmielewa, Kalnapilis – grupa Tauro, „Šasi”, „Biuro 
verslas”, Światowa Federacja Pokoju, Loreta Masiliūnienė. Media: „Nasza Gazeta”, 
„Wilnoteka”, L24, „Kurier Wileński”, „Tygodnik Wileńszczyzny”, „Sekundė”, AINA, 
„Akiratis”, JP, GNTV. Za smaczne cepeliny na placu po koncercie uczestnicy są 
wdzięczni właścicielce kawiarni „Savas kampas” – Audronė Aleknienė z Kiejdan. 
Słowa uznania należą się wszystkim zespołom, organizatorom i  widzom, którzy 
stworzyli pogodną, życzliwą i serdeczną aurę imprez. 
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Chór „Vox Cordis” 9-11.06.2018
W dniach 9-11 czerwca Chór „Vox Cordis” z ks. Dariuszem Gasem, proboszczem 

parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na warszawskim Ursynowie, dyrygentem 
Krzysztofem Łazutką i rycerzami Zakonu Rycerzy Jana Pawła II gościł na Litwie. 
Chór został założony we wrześniu 1998 roku przez siostrę Michaelę ze Zgroma-
dzenia Córek Świętego Franciszka Serafickiego. Mszę Św. w Kiejdanach, po zwie-
dzaniu starówki, w kościele św. Józefa odprawił ks. Dariusz Gas. Msze Św. w języku 
polskim w Kiejdanach są wielką rzadkością, możliwe są wyłącznie wówczas, gdy 
Kiejdany mają szczęście gościć księży Polaków. Po Mszy Św. odbyło się spotkanie 
z rodakami, wystąpił zespół „Issa”, Irena Duchowska zaprezentowała swoje wiersze. 
W niedzielę, po wizycie w Kownie, goście udali się do Wilna.

W Olsztynie 24-30.06.2018
W dniach 24-30 czerwca grupa z trzech filii kiejdańskiego UTW (Kowna, Kiej-

dan, Poniewieża), na zaproszenie prezes Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie 
Aldony Bagińskiej, uczestniczyła w XII Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Pol-
skich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie. Spotkanie odbywało się pod 
hasłem „Dla Niepodległej Polacy i Polonia w Europie”. W imprezie wzięły udział 
22  delegacje zagraniczne z  Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Austrii, Rumunii 
i Czech oraz seniorzy z Olsztyna, Bydgoszczy, Gliwic, Braniewa, Nowego Miasta 
Lubawskiego, Działdowa. Otwarcie imprezy odbyło się w auli Dietrichów na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Po uroczystej in-
auguracji spotkania, seniorzy wyjechali do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwał-
dzie, gdzie odprawiona została Msza Św. za Ojczyznę. Odbyło się też spotkanie przy 
cudownym źródełku. Kolejnego dnia uczestnicy spotkania mieli całodzienny rejs 
statkiem po Kanale Elbląskim pod nazwą „Statkiem po trawie” z systemem 5 po-
chylni, rezerwatem ornitologicznym na jeziorze Druzno oraz zwiedzanie Muzeum 
Kanału. Po rejsie spotkali się w Domu Polonii w Ostródzie. W programie były wy-
kłady i panele dyskusyjne. Nie zabrakło też rozrywki. Wieczorem na przystani kor-
towskiej miało miejsce spotkanie integracyjne „O mój rozmarynie”, a członkowie 
UTW zaprezentowali swoje programy artystyczne. Czwartek był ostatnim dniem 
XII Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku. Do południa uczestnicy zwiedzali Olsztyn, a wieczorem goście zostali po-
żegnani przez gospodarzy wydarzenia przed powrotem do swoich domów.

Zespół z Czech 20-24.07.2018
W  dniach 20-24 lipca na Litwie gościł polski Zespół Regionalny „Błędowice” 

(Hawierzów, Czechy). Grupa zwiedziła Kiejdany, Wilno, Kowno, odpoczywała 
nad Bałtykiem. 21 lipca zespół wystąpił w Kiejdanach. Koncert zespołu odbył się 
w Centrum Wielokulturowym. Do występów dołączył kiejdański zespół „Issa”. Pre-
zes Koła ZPL w Poniewieżu Reginie Czyryckiej składano życzenia jubileuszowe, 
dziękowano za wkład w  odrodzenie polskości w  Poniewieżu. Od roku 2015 ZR 
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„Błędowice” prowadzą Sabina Glac i Dorota Pawlasová. Przyjazd grupy na Litwę 
zorganizował prezes Koła Hawierzów Błędowice Polskiego Związku Kulturalno – 
Oświatowego Petr Chroboczek. Obecnie zespół tworzą: dwie grupy taneczne „Mali 
Błędowianie” i Zespół Regionalny „Błędowice”, grupa śpiewacza „Kamraci z kam-
ratkami” oraz kapela „Kamraci”. W tym roku zespół obchodzi jubileusz 35-lecia. 
Członkowie zespołu cieszą się z wyjazdów zagranicznych do Macedonii, Chorwacji, 
na Słowację. Wszędzie z dumą prezentują rodzimy folklor śląski i górniczy. Pierw-
szy występ zespołu miał miejsce w roku 1983, kiedy to na tradycyjnych Dożynkach 
Śląskich grupa młodych ludzi zaprezentowała wiązankę tańców i  pieśni śląskich 
przygotowanych pod kierownictwem i w choreografii Dagmar Palarčíkovej. Kie-
rownictwo artystyczne oraz organizacyjne obejmowali kolejno panowie Tadeusz 
Farny, Adam Palowski, Marcin Pisula. W przygotowaniu programów korzystano 
z miejscowych źródeł i  fachowych opracowań, a przede wszystkim ze świetnych 
układów tanecznych oraz pomysłowości Adama Palowskiego. W  roku 1989 po-
wstaje kapela „Kamraci”, która towarzyszy tancerzom i śpiewakom we wszystkich 
występach. Po zawieszeniu działalności ZR Błędowice w roku 1993 kapela nadal 
występuje jako samodzielna grupa prezentująca pieśni i tańce Śląska Cieszyńskiego 
w Czechach, Polsce, Holandii. W roku 2004, z inicjatywy pani Dagmar Palarčíko-
vej, powstaje w Błędowicach „Zespół Regionalny Błędowianie”, dwa lata później 
– „Mali Błędowianie”. Od roku 2009 zespół prowadzili Dagmara i Marcin Pisula. 
Pomocą w prowadzeniu „Małych Błędowian” służyły zaś panie Jolanta Kożusznik 
oraz Henryka Łabudek. Jesienią roku 2013 Dagmara Palarčíková przekazała pa-
łeczkę nowej kierowniczce Sabinie Glac, która wzięła na swoje barki przygotowanie 
jubileuszu 30-lecia. Wraz z nowym kierownictwem zespół wrócił również do swo-
jej tradycyjnej nazwy „Zespół Regionalny Błędowice”, a Dagmara Palarčíková ra-
zem z Henryką Łabudek i przy pomocy Jolanty Kożusznik troszczą się o najmłod-
szy narybek w „Małych Błędowianach”. Na przestrzeni minionych lat powstała też 
grupa śpiewacza. Nazwali się prosto – „Kamraci z Kamratkami” – a w skład wcho-
dzą przeważnie osoby połączone z zespołem od samego jego początku, od 1983 
roku, które sercem i duszą kochają folklor i śpiew. Działalność zespołu związana 
jest przede wszystkim z  tradycjami okolic Błędowic, Datyń, Szonowa, Karwiny. 
Dzisiaj zespół pracuje pod patronatem MK PZKO i polskiej szkoły w Hawierzowie 
Błędowicach oraz miasta Hawierzowa. Współpraca Polaków z Zaolzia z rodakami 
z Kiejdan trwa już z 10 lat.

PTTK na Laudzie 26-28.07.2018
W dniach 26-28 lipca na Żmudzi i Laudzie gościli rodacy z wycieczką PTTK 

Oddziału „Mazowsze” z Warszawy pod przewodnictwem Haliny Sugier i Katarzy-
ny Węglickiej. Bazę mieli w Kiejdanach, by wygodnie było robić wypady w różnych 
kierunkach. Współpraca PTTK Mazowsze z Warszawy z rodakami z Kiejdan trwa 
od 20 lat. Gości ciepło i serdecznie przyjmowali rodacy w Pacunelach, Wodoktach 
i Kiejdanach. W Pacunelach spotkanie z gośćmi tradycyjnie organizował dyrek-
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tor Pacunelskiej Szkoły Podstawowej Anatolijus Gajliūnas. Ostatnio coraz częściej 
Polacy z Kiejdan mają okazję spotykać się z mieszkańcami Pacunel i Wodoktów 
w rejonie radziwiliskim, wspólnie jeżdżą do Polski, w maju razem byli w Gołdapi, 
w sierpniu wybierają się do Zarębów Kościelnych. W przyjęcie gości życzliwie włą-
cza się proboszcz kościoła św. Jana Chrzciciela w Pacunelach Kęstutis Švabinskas. 
Ksiądz pochodzi z Wodoktów, ma polskie korzenie, rozmawia po polsku, chociaż 
niezbyt odważnie. Gości witano w języku polskim. Na spotkanie gości z Polski przy-
była starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė. Dom Kultury i  miejscowa społeczność 
zadbała o nakrycie stołu. Przybyłych gości witała kapela ludowa, zapraszając do 
wspólnego tańca. Przed poczęstunkiem zapraszano gości do umycia rąk. Po zwie-

dzeniu kościoła, cmen-
tarza i  muzeum, goście 
udali się w  dalszą drogę. 
Podziwiali pałac Komarów 
w  Bejsagole, park i  śpie-
szyli dalej na umówione 
spotkanie w  Wodoktach, 
gdzie już czekała sołtys wsi 
Juzefa Stuknienė z grupką 
rodaków. Po zwiedzaniu 
kościoła św. Agaty, cmen-
tarza i  muzeum wielolet-

niego proboszcza i poety ks. Antanasa Valantinasa, goście udali się na herbatkę do 
Domu Kultury. Na sienkiewiczowskiej małej Laudzie ślady polskości najwidocz-
niejsze są na cmentarzach w Pacunelach i Wodoktach, ale i podczas spotkań pol-
ską mowę słychać było nie tylko z ust osób starszych, którzy rozczulali się rozma-
wiając z rodakami z Macierzy, opowiadając o sobie, sąsiadach i starych dziejach. 
Po poczęstunku, polnymi drogami, w tumanach kurzu, autokar śpieszył do Upity, 
Krakinowa i Podbrzeża. W Kiejdanach dla gości wystąpił jedyny polski zespół na 
Żmudzi „Issa” pod kier. Walerii Wansewicz. Kolejnego dnia po zwiedzeniu Kiej-
dan, stron noblisty Czesława Miłosza, ruin pałaców w Łączynowie, Kałnoberżach 
i Syrutyszkach goście śpieszyli do Kowna.

Przyjęcie Sztandaru w Zarębach Kościelnych 15.08.2018
W dniach 14-15 sierpnia 50-osobowa grupa rodaków z Laudy i Żmudzi, na za-

proszenie wicestarosty Powiatu Ostrowskiego Urszuli Wołosiewicz, gościła w Ma-
cierzy. Po raz kolejny w tym roku na wspólną wycieczkę udali się mieszkańcy Kiej-
dan, Syrutyszek, Surwiliszek, Akademii datnowskiej, Skėmiai, Pacunel, Wodoktów, 
Poniewieża i okolic. Mieszkańcy trzech rejonów – radziwiliskiego, kiejdańskiego 
i  poniewieskiego współpracują od lat. Wspólnie przyjmują gości z  Macierzy, ra-
zem organizują różne imprezy. Podczas podróży grupa płynęła statkiem z Augu-
stowa do Studzienicznej, zwiedziła miejsca lubiane przez św. Jana Pawła II. Później 
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w Ośrodku wczasowym „Binduga” w Broku grupę gościł przedsiębiorca Zdzisław 
Niegowski z  rodziną. 15 sierpnia w  Zarębach Kościelnych wspólnie świętowano 
Wniebowzięcie NMP, święto Wojska Polskiego, w tym kolejną rocznicę Bitwy War-
szawskiej z 1920 r., zwanej „Cudem nad Wisłą”. Tradycyjnym zarębskim uroczysto-
ściom patriotyczno-religijnym tego dnia nadaje się wyjątkowy charakter od kilku-
nastu lat. Znakomite uroczystości zawsze odbywają się na parafialnym cmentarzu. 
Obchodom, w  których licznie uczestniczą parafianie i  różni goście oraz poczty 
sztandarowe OSP i miejscowych szkół, jak co roku, towarzyszyły różne szczególne 
wydarzenia. Głównym punktem programu było nabożeństwo. Przed rozpoczęciem 
polowej Mszy Św. licznie zebranych przywitał miejscowy proboszcz ks. kan. An-
drzej Dmochowski, inicjator i główny organizator uroczystości, a przede wszystkim 
dowódca Ochotniczego Szwadronu Kawalerii w barwach 10 Pułku Ułanów Litew-
skich z parafii Zaręby Kościelne. Następnie biało-czerwoną flagę wciągnęli na maszt 
najmłodsi ułani i popłynął „Mazurek Dąbrowskiego”. W tej podniosłej atmosferze 
rozpoczęło się nabożeństwo. Eucharystia sprawowana była również za pielgrzymów 
autokarowych, którzy co roku w lipcu witają Konną Pielgrzymkę Ułanów w Często-
chowie. We wszystkich ważniejszych momentach liturgii uczestniczył ułański sygna-
lista, wygrywając na trąbce stosowne melodie. W trakcie nabożeństwa pieśń religijną 
zaśpiewała znana sopra-
nowa śpiewaczka ope-
rowa Katarzyna Rzym-
ska. Jednym z punktów 
obchodów było poświę-
cenie i wręczenie sztan-
daru dla Stowarzysze-
nia Polaków Kiejdan. 
Sztandar, jako symbol 
najwyższych wartości 
honoru i  tradycji, jako 
zobowiązanie do god-
nego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i  Narodu ufundowali: Ochotniczy 
Szwadron Kawalerii w barwach 10 Pułku Ułanów Litewskich wraz z dowódcą Ks. 
kan. Andrzejem Dmochowskim Proboszczem Parafii w Zarębach Kościelnych; Ks. 
kan. Stanisław Gadomski z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazo-
wieckiej; Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa w Zarębach Kościelnych; Urszu-
la Wołosiewicz Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego; Józef Marek Jastrzębski Kie-
rownik Biura Bezpieczeństwa i  Spraw Obywatelskich w  Starostwie Powiatowym 
w  Ostrowi Mazowieckiej; Firma ROLSTAL Pawłowski w  Ostrowi Mazowieckiej; 
Społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w  Ja-
sienicy, gmina Ostrów Mazowiecka; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców 
Syberyjskich w Kalinowie, gmina Ostrów Mazowiecka; Zespół Szkół nr 1 im. Rot-
mistrza Witolda Pileckiego w  Ostrowi Mazowieckiej; Klub Seniora z  gminy An-
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drzejewo; zespól „Echo” Zaręby Warchoły, gmina Andrzejewo; Klub Seniora z gmi-
ny Boguty Pianki; Eliza Drewnowska wieloletni dyrektor i nauczyciel gminy Boguty 
Pianki; zespół ludowy „Jarzębina” z miasta i gminy Brok; Chór „Cantilena” z gminy 
Małkinia Górna; zespół ludowy „Małkinianka” z  gminy Małkinia Górna; zespół 
śpiewaczy „Nadbużanie” z gminy Nur; Hanna Mazurowska zam. w Warszawie, za-
angażowana w sprawy społeczne gminy Nur; zespół „Kwiaty polskie” z Chmielewa, 
gmina Zaręby Kościelne; zespół „Zapominajka” z gminy Zareby Kościelne. Oby ten 
Sztandar, w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę, niósł 
dumę i chlubne tradycje Tej Ziemi. Sztandar SPK przyjął poczet młodych na cze-
le z Kazimierzem Duchowskim, Ariną Liustikaitė i Eweliną Šiugždinytė. Grawer-
ton z tekstem aktu ufundowania sztandaru i fundatorów sztandaru przyjęła Irena 
Duchowska. Historia ufundowania sztandaru ma swój początek 15 października 
2017 r. w Zarębach Kościelnych. Po spotkaniu literackim w kościele z  inicjatywy 
proboszcza ks. Andrzeja Dmochowskiego na spotkaniu z ułanami i zespołem „Za-
pominajka”, oglądając sztandar kawalerzystów w trakcie rozmów, ujawniło się ma-
rzenie kiejdańczyków o własnym sztandarze z Matką Boską Ostrobramską. Sztan-
dar zaprojektowany przez Irenę Duchowską, ręcznie wyszyty przez Zgromadzenie 
Sióstr Westiarek Jezusa w Zarębach Kościelnych. Na sztandarze na niebieskim tle 
Matka Boska Ostrobramska w pięknej, wyszywanej złotymi nićmi i koralikami suk-
ni oraz napis w górnej części w ułożeniu półkolistym: „Bóg Honor Ojczyzna”. Na 
drugiej stronie sztandaru na kremowym tle wyszyte godło Stowarzyszenia Pola-
ków Kiejdan – zarys Litwy w barwach narodowych: żółtym, zielonym i czerwonym, 
w polu zielonym na środku żółte litery SPK, po lewej stronie napisu wyhaftowana 
flaga biało-czerwona, po prawej herb miasta Kiejdany. Na dole sztandaru w ułoże-
niu półkolistym napis: „Stowarzyszenie Polaków Kiejdan”. Tego dnia na uroczystej 
Mszy świętej sprawowanej przy grobach poległych za wolność Ojczyny żołnierzy 
spotkały się jakże bliskie sobie dwa sztandary: sztandar 10 Pułku Ułanów Litew-
skich z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz świeżo poświęcony, ufun-
dowany sztandar dla Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, również z  wizerunkiem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sztandar w roku obchodów 100. Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości jako dar dla Rodaków, którzy pozostali poza granicami swojej 
Ojczyzny, to wsparcie dla wysiłku wkładanego w zachowanie tożsamości narodo-
wej i ogromną wręcz determinację w obliczu niełatwych czasów, w jakich przyszło 
tę tożsamość zachować. Ks. Andrzej Dmochowski uhonorował ułanów. Wręczono 
im pamiątkowe medale. Odznaczenie odebrała również Irena Duchowska. Efek-
towny był występ jedynego polskiego zespołu na Żmudzi „Issa” pod kier. Walerii 
Wansewicz. Po części artystycznej przyszedł czas na korowód i koncert zespołów. 
Ale wycieczkowicze już musieli wracać na Litwę. Szczególne wyrazy wdzięczności 
należą się wicestaroście Powiatu Ostrowskiego – Urszuli Wołosiewicz, wszystkim 
darczyńcom Sztandaru, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” – za transport, panu 
Zdzisławowi Niegowskiemu z rodziną – za szczególnie miłą i ciepłą gościnę.
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VI Spływ kajakowy „Poznajmy swój kraj” 17-19.08.2018
W dniach 17-19 sierpnia w Świętej nad Bałtykiem odbył się VI Spływ kajakowy 

„Poznajmy swój kraj”. Tradycyjnie w spływie uczestniczyli rodacy z Kiejdan, Aka-
demii datnowskiej, Poniewieża, Raguwy, Wilna i  innych miejscowości. Tego roku 
płynąć kajakami odważyło się więcej osób starszych niż poprzednio. Grupa kajaka-
mi rzecznymi pokonała kilkunastukilometrową, krętą trasę rzeki Świętej do Bałty-
ku, a potem do portu. Trasa rzeczna była stosunkowo łatwa, chociaż czasami przy-
chodziło manewrować przy złamanych drzewach, spotykane kamienie i w poprzek 
rzeki leżące drzewa nie były groźne, więc trasę udało się pokonać bez wysiadania 

z kajaków. Odważniejsi wypróbowali również pływanie kajakami na morzu. Bałtyk 
był spokojny, więc do morskiego kajaku ustawiała się kolejka chętnych. Pod troskli-
wą opieką odważnego Remigiusa Šiugždinisa udało się uniknąć wywrotek. Upajała 
cisza, śpiew ptaków i cykanie świerszczy, oko cieszyły wysepki białych lilii i dzikich 
kwiatów na dziewiczych łąkach. Rodzinka dumnych łabędzi obserwowała intruzów, 
naruszających ich spokój. Kajaki płoszyły rodzinne stadka kaczek i denerwowały 
mniej cierpliwych rybaków. Pogoda dopisała, nie padało. Zażywano kąpieli w rzece 
i morzu, odprowadzano słońce, niektórym udało się też wstawać przed wschodem 
i spotykać wschód słońca. Grupa mieszkała w domkach w pobliżu kościoła. Część 
grupy codziennie uczestniczyła we Mszy Św. w kościele NMP Gwiazdy Morskiej. 
Wspólne posiłki miały miejsce na plebanii. Część uczestników spływu miała wy-
cieczkę do Połongi i Kretyngi. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

„Issa” w Warszawie 14-17.09.2018
W dniach 14-17 września grupa rodaków z Kiejdan z zespołem „Issa” (kier. Wale-

ria Wansewicz) gościła w Warszawie na zaproszenie UTW im. Haliny Szwarc. „Issa” 
wystąpiła dwukrotnie – w  sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Warszawy Bielany, 
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podczas spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa 
i w Domu Nauki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Grupa miała 
ciekawą wycieczkę po starówce warszawskiej, przewodnik zapoznał z historią mia-
sta. Oglądano miasto z wieży Pałacu Kultury i Nauki, na trasie spaceru był kościół 
św. Krzyża, Uniwersytet Warszawski, Pałac Prezydenta, Plac Zamkowy, Zamek Kró-
lewski, Rynek Starego Miasta, grób nieznanego żołnierza. W Teatrze Wielkim grupa 
była na koncercie galowym ZPiT „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z okazji 65-lecia ze-
społu, w Łazienkach Królewskich – na koncercie Chopinowskim, oklaskiwała też wy-
stęp kabaretu „Szczęśliwa 60”. Miejscem akcji programu „U grubego Joska” jest słynna 
przedwojenna knajpa, w której przedstawione jest warszawskie środowisko cwania-

ków i typów spod ciemnej gwiazdy. Dowcipy i szlagiery kabaretu przywołały specy-
ficzny warszawski folklor z tamtych lat. W niedzielę odbyło się spotkanie integracyjne 
z mieszkańcami i władzami Dzielnicy Bielany i słuchaczami UTW w sali Domu Nauki. 
Oklaskiwano chór UTW „Bel Canto”, który przed rokiem gościł na Laudzie i Żmudzi. 
Rodacy z Kiejdan są wdzięczni prezes UTW im. Haliny Szwarc, Irenie Moskal za za-
proszenie, bardzo ciepłą gościnę, zorganizowanie sponsorowanego pobytu w stolicy. 

W Warszawie o Kiejdanach 28.09.2018
28 września w Centralnej Bi-

bliotece Rolniczej na Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie 
odbyła się konferencja „Matecz-
niki Polskości jako zjawisko kul-
turowe” zorganizowana przez 
Krajową Radę Mateczników Pa-
triotyzmu i Kultury oraz Święto-
krzyskie Towarzystwo Regional-
ne, któremu prezesuje dr Maciej 



289

A. Zarębski z Zagnańska. Konferencję zorganizowano dla uczczenia 100-lecia Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Podczas konferencji Irena Duchowska omówiła 
temat – „Matecznik Polaków w Kiejdanach”. Szczególnie oklaskiwane były referaty 
biskupa dr. Antoniego Pacyfika Dydycza OSM Cap. – „Mateczniki jako przestrzeń 
kształtowania patriotyzmu”, dr. Macieja A.Zarębskiego – „Mateczniki szansą polskie-
go ruchu regionalnego”, prof. dr. hab. Andrzeja Tyszki – „Mateczniki Patriotyzmu 
i Kultury nową twarzą społeczeństwa obywatelskiego”, prof. dr. hab. Mariana Pokrop-
ka – „Obserwacje z własnego ośrodka matecznikowego w Otrębusach”, ciekawe były 
też inne wystąpienia. Zaprezentował się także zespół dzieci z Grodna.

XXIII Ciechanowiecka Jesień Poezji 10-11.10.2018
W  dniach 10-11 października, na zaproszenie Związku Literatów Mazowsza, 

Irena Duchowska wzięła udział w XXIII Ciechanowieckiej Jesieni Poezji. Imprezy 
odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Cie-
chanowie pod dyrekcją dr. Teresy Kaczorowskiej oraz w  Muzeum Romantyzmu 
w  Opinogórze. W  ciechanowskich szkołach i  uczelniach miały miejsce spotka-
nia autorskie pisarzy i  poetów. Wiktor Golubski i  Irena Duchowska spotkali się 
z uczniami Szkoły Średniej im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, pod Ciecha-
nowem. Równolegle warsztaty poetyckie prowadziła znana literatka Marta Berow-
ska. Odbyła się promocja jubileuszowego 20. numeru „Ciechanowskich Zeszytów 
Literackich”, w których m. in. zamieszczono artykuł o pobycie literatów Mazowsza 
na Laudzie i Żmudzi jesienią 2017 roku. W Kawiarnii Artystycznej podczas Nocy 
Poetów poeci prezentowali swe wiersze, odbył się koncert „Biała lokomotywa” 
w  wykonaniu Sławomira Zygmunta z  zespołem. W  Opinogórze złożono kwiaty 
przy grobie Zygmunta Krasińskiego i  kustosza Janusza Królika, goście zwiedzi-
li Muzeum Romantyzmu, rozstrzygnięto XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„O  Laur Opina”. Uroczysty koncert poetycko-fortepianowy w  wykonaniu piani-
stów Michała Kwiatkowskiego oraz Piotra Żandarskiego i wspólny obiad zakończył 
XXIII Ciechanowską Jesień Poezji.

W Ciechanowcu 14.10.2018
14 października Laudańczy-

cy wzięli udział w  uroczystym 
otwarciu nowej siedziby Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Ciecha-
nowcu, na zaproszenie wielolet-
niego burmistrza Ciechanowca 
Mirosława Reczko. W  składzie 
delegacji byli wicedyrektor ad-
ministracji Samorządu Rejonu 
Kiejdańskiego Antanas Pavolis, 
Satarosta Datnowa Vytautas Gri-
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gas i Irena Duchowska. Od wielu lat trwa współpraca Ciechanowiec – Datnów i Cie-
chanowiec – Stowarzyszenie Polaków Kiejdan. Goście uczestniczyli we Mszy Św. 
w kościele Trójcy Przenajświętszej, przeszli korowodem przez miasto z kościoła do 
biblioteki w asyście Orkiestry Dętej COKiS. Po wyświęceniu nowego budynku ofi-
cjalnego otwarcia dokonali przedstawiciele Instytutu Książki, reprezentanci miast 
partnerskich, wykonawcy inwestycji, a także dyrektor placówki Iwona Litwińczuk, 
burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko i Marszałek Województwa Podlaskiego 
Jerzy Leszczyński. Goście zwiedzili wielofunkcyjną salę widowiskową i foyer wraz 
z pomieszczeniami towarzyszącymi. W istniejącym budynku wprowadzone zostały 
zmiany w postaci nowego wejścia głównego wraz z holem. Budynek kina został 
rozbudowany od strony zachodniej i wzbogacony o dwie bryły bezpośrednio z nim 
połączone. Pierwsza dobudowana część jest przeznaczona na bibliotekę dla dzieci, 
gabinet dyrektora i komunikację wraz z wyjściem na taras, druga część będzie peł-
niła funkcję biblioteki głównej.

Dzwon na Laudę 23.10.2018
23 października, w roku jubileuszów stulecia odrodzenia Niepodległości Litwy 

i  Polski, w  Sejnach przekazano w  darze dzwon „Henryk” do kościoła św. Agaty 
w  Wodoktach na Sienkiewiczowskiej Laudzie. Dzwon został odlany w  zakładzie 
ludwisarskim „Jan Felczyński” w  Przemyślu, linii szablonu Royal Bells. Dzwon 
„Henryk” powstał staraniem i  przy współudziale Społecznego Komitetu Fundacji 

przy Sejneńskim Towarzy-
stwie Opieki nad Zabytkami. 
Środki pozyskane na wykona-
nie dzwonu, zostały zebrane 
z  dobrowolnych wpłat społe-
czeństwa polskiego i  wsparte 
darowizną Polskiej Fundacji 
Narodowej. Inicjatywa zbiór-
ki na dzwon powstała w roku 
2016 podczas imprez zorga-
nizowanych w  Wodoktach 

z okazji 100-lecia śmierci piewcy Laudy, noblisty Henryka Sienkiewicza, dzięki zaanga-
żowaniu i ogromowi włożonej pracy dr. Jana Skłodowskiego z Warszawy. Grupę z Lau-
dy zaprosił i przyjął w konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach konsul minister 
radca Vaclav Stankevič. Dzięki uprzejmości proboszcza ks. prał. Zbigniewa Bzda-
ka goście z Laudy mieli okazję zwiedzić Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Po Muzeum Ziemi Sejneńskiej w Klasztorze Podominikańskim oprowadzał 
Jarosław Domosławski. Akt darowizny w  imieniu Towarzystwa podpisali Prezes 
Zarządu – Robert Klucznik i  Pierwszy Wieceprezes Zarządu – Jarosław Domo-
sławski. Darczyńca dzwonu na swój koszt zapewni roboty techniczne montażu 
dzwonu „Henryk” w miejscu jego zawieszenia, to jest na dzwonnicy przy kościele 
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w Wodoktach. Dzwon zamontuje ekipa wykonawcza z zakładu ludwisarskiego „Jan 
Felczyński”, która dostarczy i zamontuje pełen komplet elementów stanowiących 
całkowite wyposażenie dzwonu, umożliwiające jego normalne użytkowanie. Ekipa 
zrealizuje również demontaż starego, uszkodzonego dzwonu. Darowiznę dzwonu 
„Henryk”, w imieniu administracji parafialnej kościoła rzymskokatolickiego, przy-
jął pasterz kościoła filialnego w Wodoktach pod wezwaniem św. Agaty, proboszcz 
parafii w Szczodrobowie, ks. Remigijus Jurevičius. W uroczystościach uczestniczy-
li dyrektor administracji samorządu radziwiliskiego Jolanta Margaitienė, starosta 
Szczodrobowa Vidmantas Blužas, prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan, Od-
działu ZPL Lauda Irena Duchowska i przedstawiciele społeczności polskiej z Wo-
doktów.

W Kownie 28.10.2018
28 października kiejdański zespół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, prezes Irena 

Duchowska) wystąpił w  Kownie na VI Festynie „Złota jesień polskiej piosenki” 
w Centrum Różnych Kultur. Rodaków z Kiejdan zaprosiła prezes kowieńskiej filii 
kiejdańskiego UTW, Oddziału ZPL w Kownie Franciszka Abramowicz. Po koncer-
cie rodacy spotkali się w siedzibie ZPL na wspólnej herbatce.

Festiwal „Złota jesień” 3.11.2018
3 listopada w Poniewieżu uroczyście świętowano 100-lecie Niepodległości Pol-

ski i Litwy. Impreza odbyła się w sali Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesły-
szących. W ramach obchodów stulecia Niepodległości odbył się Festiwal Kultury 
Polskiej „Złota jesień” w Poniewieżu. Na święto przybyli: zastępca Ambasadora RP 
w Wilnie Grzegorz Poznański, I Sekretarz Wydziału Konsularnego Marta Olesiń-
ska, mer Samorządu Poniewieża Rytis Mykolas Račkauskas, członek Rady Miasta, 
przewodnicząca Komitetu Oświaty i  Nauki Loreta Masiliūnienė, prezes Zarządu 
Powszechnej Federacji Pokoju Raimondas Urbonas, prezes Federacji Rodzin „O po-
kój i jedność na świecie” Aram Karagezian, prezes Koła ZPL w Poniewieżu Regina 
Czyrycka. Regina jest preze-
sem poniewieskiej filii kiej-
dańskiego UTW, prowadzi 
w  Poniewieżu lekcje języka 
polskiego. Przybyłych go-
ści witały prezydent klubu 
„Aktywne Kobiety” w  Po-
niewieżu, dyrektor szkoły – 
Danutė Kriščiūnienė i Irena 
Duchowska. Po przemó-
wieniach oficjalnych gości 
wystąpili: Śpiewaczo-Ob-
rzędowy Zespół „Karcz-
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miska” z  Leopoldowa (kier. Janina Pioterczak), „Pogranicze” z  Szypliszk (kier. Józef 
Murawski), Chór Seniora „Pojezierze”, Grupa wokalna „Na mazurską nutę” z Ełku 
i  Zespół „Kalina” z  Kalinowa (kier. Daniel Szejda), ZT „Grandinėlė” (kier. Zita 
Rimkuvienė), Studium Taneczne „Lyra” z  Tiltagaliai (kier. Odeta Petrauskienė), 
Austina Tamušėnaitė i Rytis Skindzera z klubu tańca sportowego „Rumba”, Andrzej 
Tinaszew z  Ejszyszek, uczniowie Progimnazjum im. Alfonsa Lipniūnasa (kier. 
Loreta Palavenienė), modę zarezentowała Atėnė Raskazovaitė (dizainer Aurelija 
Braždžiūnienė). Raimondas Urbonas dla wszystkich uczestników imprezy poda-
rował specjalnie przygotowane na 100-lecie Niepodległości Polski i Litwy chorą-
giewki w barwach polskich i litewskich, by podczas gratulacji uczestnicy obu kra-
jów mogli wymienić je między sobą. Wzajemne życzenia i uściski wypełniły salę, 
ogrzały serca i wywołały serdeczne i życzliwe uśmiechy na twarzach u zebranych. 
Po koncercie cała sala śpiewała „Rotę”. „Sto lat” w rytmie walca w wykonaniu ze-
społów z Macierzy porwało do tańca widownię. Na zakończenie, tradycyjnie, przy 
wjeździe do szkoły, posadzono czerwonolistny dąb ofiarowany przez Gintautasa 
Šimkusa. Projekt współfinansowany w  ramach sprawowania opieki Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przez Fundację „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”.

100-lecie Niepodległości RP 3.11.2018
3 listopada w Kiejdanach świętowano 100-lecie Niepodległości Polski i Litwy. 

W  Centrum Wielokulturowym odbył się uroczysty koncert. Historyk, dyrektor 
Centrum Wielokulturowego, Audronė Pečiulytė pobieżnie przedstawiła historię 
obojga narodów i odzyskanie 
Niepodległości. Polski Zespół 
Pieśni Ziemi Kiejdańskiej 
„Issa” świętował Jubileusz 
20-lecia. Członkini zespołu 
Narcize Čičkauskaite gratu-
lowano z powodu Jubileuszu 
70-lecia. Splendoru imprezie 
dodało przybycie miejsco-
wych władz. Na święto przy-
byli: mer Samorządu Rejonu 
Kiejdańskiego Saulius Grin-
kevičius, wicedyrektor administracji Antanas Pavolis, doradca mera Vytautas But-
kevičius. Wystąpiły zespoły z Macierzy: Śpiewaczo-Obrzędowy „Karczmiska” z Le-
opoldowa (kier. Janina Pioterczak), „Pogranicze” z Szypliszk (kier. Józef Murawski), 
Chór seniora „Pojezierze”, Grupa wokalna „Na mazurską nutę” z Ełku i Zespół „Ka-
lina” z Kalinowa (kier. Daniel Szejda) oraz „Issa” z Kiejdan (kier. Waleria Wanse-
wicz). Zespół „Issa” założony został w 1998 r. Troska o zespół spoczywa na barkach 
Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Założycielką, prezesem i stałą opiekunką zespo-
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łu jest Irena Duchowska. Jest to jedyny polski zespół na Żmudzi. Pierwszym kie-
rownikiem muzycznym zespołu była nauczycielka muzyki w Akademskiej Szkole 
Średniej Violeta Glembockaitė. Później znany kompozytor Vaclovas Šablevičius, 
Albinas Galinaitis, Zenonas Bernadišius, Aušra Kazlauskienė i inni. Od roku 2004 
zespołem opiekuje się Waleria Wansewicz. „Issa” śpiewa piosenki regionu Lauda. 
Zespół istnieje wyłącznie dzięki zaangażowaniu i ofiarności kierowniczki i człon-
kiń, nigdy nikt nie finansował pracy kierownika zespołu, stale brakowało pomiesz-
czenia na próby. „Issa” ma już spory dorobek. Zespół brał udział w: IX Festynie 
Kultury Polskiej „Dźwięcz polska pieśni!” w rej. Trockim (1999); VII, VIII, IX i XI 
Festiwalach Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii” w Wilnie (2000-2004); 
XIV i XV Festiwalach Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty Polskie” w Nie-
menczynie (2002, 2003); XXIV i XXVI Jarmarkach Folkloru w Węgorzewie (2001, 
2003); IV Międzynarodowych i Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regional-
nych w Staszowie, Kielcach, Rytwianach, Podkowie Leśnej pod Warszawą (2004); 
Święcie Chleba w  Ciechanowcu (2004, 2008); Festynach Kultury Polskiej w  Wi-
sagini (2003, 2004, 2006); „Wiośnie poezji” w Szetejniach (2005); I Mazowieckim 
Festiwalu Chórów Kresowych w Warszawie (2005); Festynie Kultury Polskiej w Je-
ziorosach (2005); II Festiwalu Folkloru Karpat w Trzcinicy (2005); Święcie „Moda, 
poezja i teatr” w Dolinie Słowików w starostwie Mażańskim koło Taurogów (2006); 
Festynie Kultury Polskiej w Turmontach (2007); Nocach Świętojańskich w Siemia-
tyczach (2005, 2007); spotkaniu Szkółek Niedzielnych w Szwieksznie (2008); spo-
tkaniach UTW w Olsztynie (2008, 2013); świętach w Kownie (2009, 2012, 2014); 
spotkaniach literackich w Wędziagole (2010, 2011, 2012); w Druskiennikach (2006, 
2011); Festynie Zespołów Folklorystycznych „Spotkania Pogranicza” w Becejłach 
(2012); podczas Obozów UTW w Świętej nad Bałtykiem (2012, 2013); w Poniewie-
żu (2012, 2013, 2015); Nocy Świetojańskiej w Pojeślu, Kieboniach (2013); w Kro-
śnie koło Ornety (2013); w Rezekne i Krasławiu na Łotwie (2014); Międzynaro-
dowym Festiwalu Folklorystycznym Krajów Środkowej Europy w Sędziejowicach, 
Marzeninie, Zapolicach (2014); podczas Nocy Świetojańskiej w Tiskunai (2014); 
w Bejsagole (2014); „Gorolskim Święcie” w  Jabłonkowie (Czechy) (2015); Festy-
nie Rodzinnym w Sokółce (2015); II Festiwalu Ewangelizacyjnym „Kochaj Boga, 
szanuj drugiego człowieka, walcz o rodzinę” w Białymstoku (2016); II Ogólnopol-
skim Festiwalu Zespołów Ludowych „Barwy Folkloru” w Zambrowie, Dożynkach 
Gminnych w Borkowie (2016); Forum III Wieku w Nowym Sączu (2016); w Goł-
dapi (2018), święcie Wniebowzięcia NMP w Zarębach Kościelnych (2018); w War-
szawie w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Warszawy Bielany, podczas spotka-
nia członków i sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa i w Domu 
Nauki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (2018), 16-tu Festynach 
Kultury Polskiej „Znad Issy” (2003-2018) w Kiejdanach i rejonie. Projekt współfi-
nansowany w  ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad 
Polonią i Polakami za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
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W Trokach 14-18.11.2018
W  dniach 14-18 listopada Trocki Rejonowy Oddział ZPL zorganizował Mię-

dzynarodowe Warsztaty Fotograficzne „Spuścizna Polaków”. Warsztaty prowadzili 
Paweł Wądołowski, Bartosz Frątczak, Piotr Barbachowski. W warszatach wsród in-
nych uczestniczyła Irena Duchowska. Grupą opiekowała się Karolina Narkiewicz. 
Uczestników warsztatów odwiedził poseł na Sejm RL Jarosław Narkiewicz. Projekt 
współfinansowano w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polaka-
mi za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W Węgorzewie 7-8.12.2018
W dniach 7-8 grudnia Laudańczycy uczestniczyli w XIX Spotkaniu Wigilijnym 

w Węgorzewie na zaproszenie prezesa Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Wie-
sława Pietrzaka. Na Spo-
tkanie Wigilijne zebrali się 
Rodacy z Kresów. Po Mszy 
Św. w  kościele Apostołów 
Piotra i  Pawła w  Węgo-
rzewie Kresowianie tra-
dycyjnie przekazali ziemię 
z różnych miejsc ważnych 
rodakom dla proboszcza 
ks. kanonika Klemensa Li-
twina. Nowością było po-
błogosławienie „Kamieni 

Kresowych”, chroniących ziemię z miejsc szczególnie ważnych dla rodaków ustawio-
nych przy kościele. Podczas Mszy Św. i Wieczerzy Wigilijnej pięknie śpiewał Chór 
„Ojczyzna” pod kierownictwem Ryszarda Zabłotnego. Przy świątecznym stole ła-
mano się opłatkiem, wspólnie śpiewano kolędy. Był też czas na biesiady rodaków 
przy kawie w lokalu „Dziokana”. 

W Szczodrobowie 14.12.2018
14 grudnia, na Laudzie, w Szczodrobowie rejonu radziwiliskiego odbyło się Świę-

to Dobroci, podczas którego wręczano Aniołów Dobroci i podzięki dla aktywistów, 
którzy w jakiś sposób przyczynili się do rozwoju lub nagłośnienia Szczodrobowa 
w  świecie. Główny organizator imprezy starosta Vidmantas Blužas, dziękując za 
współpracę, wręczył list dziękczynny z białym Aniołkiem również dla Ireny Du-
chowskiej.

Spotkanie Opłatkowe 15.12.2018
15 grudnia w Kiejdanach odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe. Impreza 

miała miejsce w  świątecznie przystrojonej sali restauracji „Uršulė”. Na spotkanie 
przybyli goście z Polski, Rosji i Litwy. Litwę prezentowali rodacy z Wilna, Kowna, 
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Kłajpedy, Poniewieża, Janowa, Szadowa, Pacunel, Skėmiai, Datnowa, Akademii, 
Syrutszek, Naciun, Kiejdan i  innych pobliskich miejscowości. Licznie zebranych 
gości witała Irena Duchowska. Uczestników święta błogosławił i Mszę Św. w inten-
cji zebranych odprawił proboszcz Parafii Datnowskiej ks. Gražvydas Geresionis. 
W spotkaniu uczestniczyli goście z Macierzy pod egidą wiceprzewodniczącego Sej-
neńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Jarosława Domosławskiego z War-
szawy. Przy współudziale Społecznego Komitetu Fundacji przy Sejneńskim Towa-
rzystwie Opieki nad Zabytkami kościół pod wezwaniem św. Agaty w Wodoktach 
na Laudzie ma nowy dzwon. Z Kaliningradu przybyła Nela Bosiuk. Delegacja spo-
łeczności z Pacunel przybyła z prezesem Danguolė Garuckienė i starostą Skėmiai 
Ingridą Gladkienė. Grupie z Poniewieża przewodniczyły prezydent klubu „Aktywne 
kobiety”, dyrektor Szkoły 
Podstawowej Słabosły-
szących i  Niesłyszących 
w  Poniewieżu, organi-
zatorka wielu polskich 
imprez w  Poniewieżu – 
Danutė Kriščiūnienė oraz 
prezes Koła ZPL w Ponie-
wieżu Regina Czyrycka, 
która prowadzi lekcje ję-
zyka polskiego w  ponie-
wieskiej filii kiejdańskie-
go UTW. Grupę z Janowa reprezentowała malarka Birutė Gadišauskienė. W wigilijny 
nastrój wprawiły stare polskie kolędy w wykonaniu polskiego zespołu na Żmudzi 
„Issa”, który w jesieni świętował swoje dwudziestolecie. Kiejdańską „Issą” kieruje 
wiceprezes Oddziału ZPL LAUDA – Waleria Wansewicz. Ksiądz wyraził nadzieję, 
że czas oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia stanie się okazją do pogłębiania wia-
ry oraz refleksją nad sensem życia. Po wspólnej modlitwie łamano się opłatkiem, 
symbolem pojednania, składając sobie życzenia. W imieniu mera rejonu samorzą-
du kiejdańskiego życzenia świąteczne składał wicedyrektor administracji Antanas 
Pavolis. Jadvyga Ambraškienė świętowała Jubileusz 75-lecia. Okolicznościowe 
wiersze po polsku i  litewsku czytały miejscowe poetki: Elvyra Kiselienė, Regina 
Czyrycka, Genė Sereikienė, Zita Vozgirdienė, Neringa Visockė, Angelija Bučienė, 
Aušra Kuusienė i uczennice piszące wiersze. Odczytano świąteczne życzenia prezy-
denta Suwałk Czesława Renkiewicza i innych rodaków. Projekt współfinansowany 
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Po-
lakami za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Administracji 
Domu Polskiego w Wilnie należy się wdzięczność za prezenty dla dzieci.
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W Kiejdanach 12.01.2019
12 stycznia aktywiści Stowarzyszenia Traugutt.org pod przewodnictwem preze-

sa zarządu Jacka Świsa dostarczyli świąteczne paczki żywnościowe dla potrzebują-
cych wsparcia emerytów w Kiejdanach. Była to już druga akcja pomocy rodaków 
Pomorza polskim rodzinom na Żmudzi. Dzięki życzliwości rodaków 20 paczek 
wypełnionych słodyczami oraz innymi produktami spożywczymi trafiło do kiej-
dańskich domów. Przekazanie paczek odbyło się w podwórzu hotelu Dom Greja. 
W imieniu Stowarzyszenia Polaków Kiejdan serdecznie dziękujemy Traugutt.org 
za przekazaną pomoc i założenie nowej strony internetowej.

Trasa koncertowa „Issy” 19-20.01.2019
19 stycznia Zaręby Kościelne znalazły się na trasie koncertowej Polskiego Ze-

społu Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa”(kier. Waleria Wansewicz). Rodaków z Kiej-
dan zaprosiła wójt gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz. Goście z Litwy 
zostali przyjęci w wypełnionej po brzegi sali szkolnej. Wśród widzów byli nie tylko 
mieszkańcy gminy Zaręby, ale także goście z Jasienicy oraz sąsiednich gmin An-
drzejewo i Boguty Pianki. Przybyli – radne powiatowe Justyna Pętkowska i Eliza 
Drewnowska, pracownicy gminy, nauczyciele oraz wiele innych osób. O przygoto-
wanie uroczystości zadbała dyrekcja szkoły – Jolanta Porucznik, Danuta Nowacka 
i Andrzej Raźniak. Na początek pokazano gościom i widzom prezentację z pobytu 
zespołów ludowych z Powiatu Ostrowskiego na Dniach Kultury Polskiej na Lau-
dzie i Żmudzi oraz z poświęcenia i przekazania sztandaru, który uczestnicy DKP 
ufundowali dla Stowarzyszenia Polaków Kiejdan na 100-lecie Niepodległości. Wy-
stąpił zespół „Issa”. Swoje wiersze zaprezentowała autorka siedmiu tomików Irena 
Duchowska. Opowiadała o życiu rodaków na Laudzie i Żmudzi, organizowanych 
imprezach, zapraszała na Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi planowane 
8-9 czerwca w  trzech rejonach: radziwiliskim, kiejdańskim i  poniewieskim. Po 
spotkaniu w Zarębach Kiejdańczycy udali się w dalszą podróż do Dworu w Mo-
ścibrodach za Siedlcami. Podczas kolacji zespół „Issa” spotkał się z zespołem „Fau-
styna” z miasta Równe na Ukrainie. Rodaków witał dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wiśniewie Paweł Piotr Ksionek. Zespoły przybyły na X Międzynaro-
dowy Festiwal Kolęd i  Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie 2019”. W  niedzielę 
imprezę zapoczątkowała Msza Św. w kościele parafialnym w Śmiarach. Festiwal 
odbył się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach. Pod-
czas festiwalu wystąpili: Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy, 
„Jagódki” – GOK Łuków, „Młynarzanki” – GOK Wodynie, „Niepokorni” – Wę-
growski Ośrodek Kultury, Zespół wokalno-instrumentalny MGOK w  Mordach, 
„Węgrowianie” Węgrowski Ośrodek Kultury, Grupa Śpiewacza „Białki” – GOK 
Siedlce, Zespół Wokalny „Radość” – Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej, Ka-
pela Zbucka „Przyjaciele” – GOK Zbuczyn, Chóry: Schola młodzieżowa w Do-
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manicach – Parafia Domanice, Chór „Polesie” z Białorusi, Chór Kameralny KOE 
– Sokołowski Ośrodek Kultury, Soliści: Liliana Barbara Bielak – Miejski Gminny 
Ośrodek Kultury w Mordach, Stanisław Bielak – Miejski Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Mordach, Dariusz Grala – Grupa Inicjatyw Twórczych Węgrów, Jacek Czar-
nacki – Wokalista Zespołu Ludowego Węgrowianie. Uczestników zobowiązano 
do wykonania dwóch kolęd i jednej pastorałki w języku polskim oraz kolędy lub 
pastorałki w języku kraju zamieszkania.

„Issa” w Ełku 1.03.2019
Na początku marca, na zaproszenie prezes Towarzystwa Miłośników Grodna 

i Wilna Heleny Borowej, grupa rodaków z Kiejdan gościła w Ełku. 1 marca w ra-
mach XXX Jarmarku Kaziuka, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierow-
skiej odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona pamięci Janusza Benedykta 
Borowego „Kresy nas łączą. Lauda – mała ojczyzna wielkich Polaków”. Podczas se-
sji referaty o Kresach wygłosili uczniowie, recytowali wiersze o Laudzie Ireny Du-
chowskiej, która przedstawiła również działalność polskiej organizacji na Laudzie 
i Żmudzi, w tym roku szykującej się do uroczystych obchodów 25-lecia. Podczas 
sesji wystąpił zespół uczniów, Daniel Szejda i Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdań-
skiej „Issa” pod kier. Walerii Wansewicz. Wieczorem koncert odbył się w Ełckim 
Centrum Kultury. Na scenie ECK wystąpił zespół „Issa”, Daniel Szejda i Tomasz Kol-
busz. Historię Kaziuków opowiedziała Danuta Turek. 2 marca, w sobotę, odbył się 
kiermasz Kaziuka. Tradycyjnie przygotowano sprzedaż wyrobów rękodzielniczych 
i produktów regionalnych, które można było kupić na straganach przed ECK i na 
skwerze z Rusałką. W sali widowiskowej ECK wystąpił Reprezentacyjny Zespół Pie-
śni i Tańca „Wileńszczyzna” z programem „Kiermasz Wileński oraz Wiązanka”.

„Issa” w Jezioranach 3.03.2019
3 marca, na zaproszenie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Angeliki Stawi-

sińskiej, rodacy z okolic Kiejdan gościli w Jezioranach na Warmii. W tym roku, po 
raz trzeci, w  Jezioranach odbył się Festiwal Kultury „Wilniukowe Kaziuki”. Kon-
cert miał miejsce w hali sportowej. Celem festiwalu jest zachowanie od zapomnienia 
tradycji i  obyczajów 
Wileńszczyzny, przy-
bliżenie kultury litew-
skiej mieszkańcom 
Warmii. Na festiwa-
lu wystąpili: Polski 
Zespół Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej „Issa” 
(kier. Waleria Wan-
sewicz, prezes Irena 
Duchowska), Repre-
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zentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” (kier. Natalia Sosnowska, Leonarda 
Klukowska) oraz Kapela „Ojdana” z  Barczewa w  składzie: Danuta Nowakowska 
– akordeon, Mieczysław Dziemidowicz – cymbały, Piotr Szczyglak – gitara. Irena 
Duchowska zaprezentowała swe patriotyczne wiersze. Laudańczycy gościli w Osa-
dzie Dębowo w Kiersztanowie, niedzielę rozpoczęli Mszą Św. w kościele św. Bar-
tłomieja — świątyni parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jezioranach, odbyli 
ciekawą wycieczkę po starówce, przeszli szlakiem wzdłuż rzeki Symsarnej dookoła 
zamku biskupów warmińskich z XIV wieku.

Gościna Chóru Męskiego im. Józefa Gromali z Zielonki 24.03.2019
24 marca w Kiejdanach i Kownie gościł Chór Męski im. Józefa Gromali z Zie-

lonki pod Warszawą. W ubiegłym roku Chór świętował Jubileusz 70-lecia. Słynny 
męski zespół założył zielonkowski organista Józef Gromala. Chór ma w repertu-
arze pieśni religijne, patriotyczne i rozrywkowe. Wielokrotnie uświetniał ważne 
uroczystości kościelne i miejskie. Chór często koncertuje poza granicami miasta, 
gdzie zdobywa uznanie. Śpiewał dwukrotnie Papieżowi Janowi Pawłowi II pod-
czas Jego pielgrzymek do ojczyzny. Chór pracuje pod kierunkiem doświadczo-
nego kompozytowa i dyrygenta Macieja Cegielskiego, wieloletniego chórmistrza 
profesjonalnych zespołów chóralnych (m.in. Teatru Wielkiego, Operetki War-
szawskiej, Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie, Opery na Zamku w Szczeci-
nie). W Kiejdanach koncert Chóru i spotkanie z rodakami odbyło się na starówce, 
w  sali restauracji „Uršulė”. Świętowano Jubileusz 85-lecia wieloletniej członkini 
zespołu „Issa” Eleny Balčaitienė. W Kownie Chór wystąpił w kościele karmelitów 
i siedzibie ZPL. Występy Chóru z Zielonki rodacy przyjęli z wielkim entuzjazmem. 
Piosenki religijne, patriotyczne i nowoczesne we wspaniałym wykonaniu podbiły 
serca publiczności. U  wielu słuchaczy w  oczach zabłysła łezka wzruszenia. Dla 
gości z Macierzy wystąpiły kiejdański zespół „Issa” i kowieńska „Kotwica”. Irena 
Duchowska opowiedziała o życiu rodaków na Laudzie i Żmudzi oraz zaprezento-
wała swoje wiersze. Goście zwiedzili starówki Wilna, Kowna i Kiejdan. Przyjazd 
Chóru zawdzięczamy Arkadiuszowi Wileńskiemu, który w ubiegłym roku z inną 
grupą gościł w Kiejdanach. Bardzo nas cieszy, że Rodacy nie tylko o nas pamięta-
ją, szerzą informację o życiu Polaków na Laudzie i Żmudzi w dobie obecnej, ale 
i chcą do nas powracać.

Goście z Kadzidła 28-30.03.2019
W dniach 28-30 marca na Laudzie i Żmudzi gościła delegacja Gminy Kadzidło 

z wójtem Dariuszem Łukaszewskim. W grupie byli radni Gminy z Przewodniczącą 
Rady – Barbarą Bączek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Kadzidle z wicedy-
rektorem Michałem Bogdańskim. W Kiejdanach grupa spotkała się z  rodakami. 
Na spotkanie z delegacją z Kadzidła przybyli rodacy, wicedyrektor administracji 
rejonu kiejdańskiego Antanas Pavolis i doradca mera Vytautas Butkevičius. Spo-
tkanie odbyło się w  XVII-wiecznych piwnicach domu szkota Greja, restauracji 
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hotelu Dom Greja. Wystąpił zespół „Issa”, którym opiekowała się zastępczyni kie-
rownika zespołu Narciza Čičkauskaitė, na co dzień – felczer pogotowia ratunko-
wego. W rejonie kiejdańskim goście zwiedzili miejsca związane z noblistą Czesła-
wem Miłoszem: Świętobrość, Szetejnie, Opitołoki, Surwiliszki, Serbiny. Delegacja 
z Kadzidła, jako gmina partnerska, przybyła na zaproszenie starosty Szczodrobowa 
Vidmantasa Blužasa. Wcześniej delegacja z Laudy gościła w Kadzidle. Na zaprosze-
nie mera rejonu radziwiliskiego Antanasa Čepononisa delegacja z Polski gościła 
w Samorządzie Rejonu Radziwiliskiego. Gości bardzo ciepło i życzliwie witali wice-
mer Kazimieras Augulis, dyrektor administracji Jolanta Margaitienė, wicedyrektor 
administracji Justė Venckutė i  inni. Goście zwiedzili samorząd, bibliotekę, arenę 
sportową, basen, Burbiszki, spotkali się ze Służbą Pedagogiczno-Psychologiczną. 
Uczniowie z Polski razem z rówieśnikami z Litwy chodzili na lekcje w Gimnazjum 
w Szczodrobowie. Wieczorami wspólnie z mieszkańcami starostwa goście uczest-
niczyli w wieczorkach integracyjnych.

W Małkini i Lubiejewie 4.04.2019
4 kwietnia, na zaproszenie wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszuli Wołosie-

wicz, Irena Duchowska miała spotkania autorskie w Małkini Górnej i Lubiejewie 
Starym. W  Małkini Górnej spotkanie odbyło się w  Zespole Szkół im. Stanisła-

wa Staszica. Uczestników witała 
dyrektor szkoły Agnieszka Gaś. 
W  Starym Lubiejewie spotkanie 
odbyło się w Zespole Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego. 
Spotkanie zorganizowała wicedy-
rektor ZS Monika Gniazdowska. 
W  obu spotkaniach uczestniczy-
li uczniowie i  nauczyciele szkół. 
Spotkania miały służyć wychowa-

niu patriotycznemu, były okazją do posłuchania wierszy, poznania losu Polaków na 
Kresach. Mówiono o relacjach polsko-litewskich, bolesnej sowietyzacji i ateizacji, 
o  często niełatwym trwaniu 
w polskości na Żmudzi litew-
skiej, o  potrzebnym uporze 
i sile przetrwania przed utratą 
własnej tożsamości. Spotka-
nia, w  których uczestniczyli 
również byli Kresowiacy, od-
były się w  bardzo życzliwej, 
szczególnie ciepłej i  przyja-
znej atmosferze.
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W Wilnie 4.05.2019
4 maja rodacy z okolic Kiejdan 

i  Poniewieża uczestniczyli w  uro-
czystościach w  Wilnie z  okazji 
uroczystych obchodów Dnia Kon-
stytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Po-
laków za Granicą, Dnia Flagi oraz 
30. rocznicy założenia Związku 
Polaków na Litwie.

W Radziwiliszkach 10.05.2019 
10 maja, dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan, w Radziwi-

liszkach została podpisana umowa o współpracy między Gminą Kadzidło i Samorzą-
dem Rejonu Radziwiliskiego. Umo-
wę podpisali wójt Gminy Kadzidło 
Dariusz Łukaszewski i  mer rejonu 
radziwiliskiego Antanas Čepononis. 
Rolę tłumacza pełniła Irena Duchow-
ska. Delegacja z Polski miała okazję 
podziwiać około pół tysiąca kwit-
nących tulipanów w  Burbiszkach 
przed tradycyjnym „Świętem Tu-
lipanów”.

W Wodoktach 12.05.2019 
12 maja na sienkiewiczowskiej małej Laudzie, w  Wodoktach, odbyła się uro-

czystość wyświęcenia dzwonu „Henryk” kościoła św. Agaty. Dzwon odlany w za-
kładzie ludwisarskim „Jan Felczyński” w Przemyślu powstał z inicjatywy Społecz-
nego Komitetu Fundacji przy 
Sejneńskim Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami. Środ-
ki pozyskano z dobrowolnych 
wpłat społeczeństwa polskie-
go, wsparte darowizną Polskiej 
Fundacji Narodowej. Na im-
prezę licznie przybyli przed-
stawiciele władz, goście z Ma-
cierzy pod egidą Jarosława 
Domosławskiego i  Polacy 
z  okolicznych miejscowości 
obu rejonów – radziwiliskie-
go i kiejdańskiego.
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Majowe świętowanie 15.05.2019
15 maja w Kiejdanach odbyło się integracyjne spotkanie rodaków z okolic Po-

niewieża i Kiejdan. Członkowie Koła ZPL i Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ponie-
wieża pod kierownictwem 
swojej niestrudzonej wykła-
dowczyni języka polskiego 
Reginy Czyryckiej i starosty 
UTW Valė Bilienė zorga-
nizowali wycieczkę szla-
kiem Czesława Miłosza. Po 
zwiedzeniu stron Noblisty 
i Kiejdan uczestnicy impre-
zy spotkali się na starów-
ce w  restauracji „Uršulė”. 
Przed gośćmi wystąpił 
kiejdański zespół „Issa” pod kierownictwem Walerii Wansewicz. Po raz pierwszy 
w Kiejdanach, przy akompaniamencie na akordeonie Janiny Mikalkevičienė, go-
ście z Poniewieża, zaśpiewali po polsku piosenki „Kukułeczka” i „Karolinka”, za co 
byli nagrodzeni długimi brawami. Poeci czytali swoje wiersze. Spotkanie nawiąza-
no do uczczenia minionego Dnia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków za 
Granicą, Dnia Flagi, 30. rocznicy założenia Związku Polaków na Litwie, wspólnie 
planowano jesienne obchody 25-lecia działalności polskiej na Laudzie i Żmudzi.

W Borejkowszczyźnie 18.05.2019
18 maja w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie miało miejsce 

święto poezji i muzyki „Lira Syrokomli”. Tradycyjnie zebrali się miłośnicy poezji. Im-
prezę prowadził wileński poeta 
dr Józef Szostakowski. Ideą te-
gorocznej Liry było połączenie 
poety Władysława Syrokomli 
oraz wybitnego kompozytora 
Stanisława Moniuszki. Można 
było obejrzeć na pikniku wy-
stawę poświęconą Moniusz-
ce. Wśród innych w  imprezie 
uczestniczyła również Irena 
Duchowska.

W Wilnie 26-27.05.2019
26 maja XXVI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” rozpoczęła 

Msza Św. w  wileńskim kościele franciszkanów, po której uczestnicy zaprezento-
wali swą twórczość. 27 maja goście Festiwalu zrobili wspólne pamiątkowe zdjęcie 
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przy pomniku Adama Mickiewicza. Otwarcie imprezy odbyło się na dziedzińcu 
Domu-Muzeum Adama Mickiewicza. Tematem przewodnim XXVI Festiwalu był 
Uniwersytet Wileński. Główny organizator festiwalu – Romuald Mieczkowski, wi-
tając gości zaznaczył, że organizatorzy „Maju nad Wilią” starają się nie chodzić 
utartymi ścieżkami. „Maje” różnią się tematycznie, zmieniają się też i uczestnicy 
rokrocznych imprez. Na tegoroczny „Maj” przybyło sporo nowych uczestników, 
w tym z Australii, USA, z różnych regionów Polski, Niemiec, Szwecji. W festiwalu 
biorą udział także poeci wileńscy. Gości witali ambasador RP na Litwie Urszula 
Doroszewska, kierownik Wydziału Konsularnego RP Marcin Zieniewicz, dyrektor 
Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Odbyło się „Przedpołudnie Jed-
nego Wiersza”. Twórczość zaprezentowali: Bogumiła Żongołłowicz, Grzegorz Wal-
czak, Zofia Zarębianka, Jan Wójcik, Joanna Słodyczka, Adam Lizakowski, Barbara 
Orłowski, Tomasz Snarski, Irena Duchowska, Wiktor Tomašūnas, Brygida Helbig, 
Paweł Krupka, Małgorzata-Karolina Piekarska, Maria Duszka, Aleksander Śnieżko, 
Alina Lassota, Józef Szostakowski, Tamara Justycka, Wojciech Piotrowicz, Romuald 
Mieczkowski, Teresa Markiewicz. Na XXVI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj 
nad Wilią” przybyli także producenci filmów, graficy, ilustratorzy książek, znawcy 
Kresów i historii Ziemi Wschodniej, dawnej Rzeczypospolitej. Uczestnicy festiwalu 
mieli okazję zwiedzić Dom-Muzeum Adama Mickiewicza, a także odbyć wyciecz-
kę po Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych – dawnym Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Wileńskiego. Po południu odbyła się też konferencja poświęcona 
100-leciu odrodzenia Uniwersytetu Wileńskiego, 440 lat od jego założenia. Każdy 
Festiwal bogaty jest w spotkania, refleksje liryczno-poetyckie i wycieczki.

Goście z Mińska Mazowieckiego 2-5.06.2019
W dniach 2-5 czerwca w Kiejdanach gościła grupa z klubu „Ekonom” z Mińska 

Mazowieckiego pod przewodnictwem aktywistki Anny Groszek. Goście spotkali 
się z  rodakami, wzięli udział w spotkaniu poetycko-muzycznym, śpiewali razem 
z  zespołem „Issa” powszechnie znane stare polskie piosenki. Laudańczycy ra-
zem z gośćmi odbyli wspólną wycieczkę nad Bałtyk, zwiedzili Połągę, Kretyngę, 
Płungiany, Telsze i Górę Krzyży. Goście z Polski oglądali Wilno, Kowno, Kiejdany 
i okolice. Na Laudę i Żmudź rodaków zaprosiła Irena Duchowska w ubiegłym roku 
wiosną, podczas spotkania z rodakami w klubie absolwenta Szkoły Artystycznej Li-
ceum Plastycznego im. Elwiro Michała Andriollego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.

Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi 8-9.06.2019
Festiwal Przyjaźni w Pacunelach 8.06.2019
8 czerwca Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi rozpoczęto na historycz-

nej „małej Laudzie” w Pacunelach opisanych w „Potopie” Henryka Sienkiewicza. 
Od wczesnego ranka zjeżdżały się autokary gości z  różnych stron Polski, Łotwy 
i Litwy. Centrum miasteczka wrzało, na zmianę występowały różne kapele, orkie-
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stra, śpiewały zespoły. Po wnie-
sieniu sztandaru Stowarzyszenia 
Polaków Kiejdan do kościoła św. 
Jana Chrzciciela przez sztandaro-
wych Kazimierza Duchowskie-
go, Danutę Kriščiūnienė i  Arinę 
Liustikaitė, proboszcz ks. Kęstutis 
Švabinskas, ks. Abdel Francisco 
Barahona Cordon, o. Emilian 
– Władysław Bojko rozpoczęli 
Mszę Św. w języku polskim. Śpie-
wał chór z Kowna, zespoły z Polski, grała orkiestra. Kościół otoczyło ponad pół 
tysiąca uczestników imprezy. Większość zajęła miejsca szukając cienia w pobliżu 
dzwonnicy i drzew cmentarnych, gdzie jeszcze nie było tak duszno jak w kościele. 
Pogoda sprzyjała, mimo prognozy deszczów, słońce grzało niemiłosiernie. Księża 
przyjechali z zespołem „Kotwica” z Kowna, do którego ostatnio przybyli. Ks. Abdel 
Francisco Barahona Cordon pochodzi z Hondurasu, o. Emilian – wieloletni mi-
sjonarz w Argentynie. Przyjazd księży, chóru kościelnego i zespołu z Kowna zor-
ganizowała prezes kowieńskiego oddziału ZPL, członek ZG ZPL Franciszka Abra-

mowicz. Po Mszy Św. barwny korowód 
udał się do parku, by wystąpić ze swo-
im programem na specialnie ustawio-
nej na święto scenie. Przed koncertem 
podniesiono flagi Litwy i  Polski, od-
śpiewano hymny obu narodów. Ze sce-
ny gości witali starosta Skėmiai Ingrida 
Gladkienė, Irena i Kazimierz Duchow-
scy. Na święto przybyli, mer Samorzą-
du Rejonu Radziwiliskiego Antanas 
Čepononis, wójt Gminy Kadzidło Da-

riusz Łukaszewski z rodziną i dwoma zespołami, posłowie na Sejm Republiki Li-
tewskiej pochodzący z Laudy, politycy: lekarz nefrolog Asta Kubilienė, inżynier Au-
rimas Gaidžiūnas, dyrektor Pacunelskiej Szkoły Podstawowej Anatolijus Gailiūnas, 
prezes grupy „Lider Radziwiliszek” Romas Kalvaitis, starosta Krakinowa rej. ponie-
wieskiego Vaidas Kaušakys, wieloletnia starosta Skėmiai Romualda Rimkuvienė, 
sopran Kristina Valčiukienė z zespołem uczniowskim z Pacunel, artystka ludowa, 
kurpiowska śpiewaczka „biały głos” Apolonia Nowak z Kadzidła, dyrektor Miej-
skiego Domu Kultury w Szczytnie Andrzej Materna, dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy Edward Urbanowski, członkowie 
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna i Elżbieta Wesołowska z zespołem uczniów 
„Półtonki” z Ełku, prezes UTW w Węgorzewie Halina Kołos z grupą, prezes UTW 
w  Szczytnie Marianna Zając, wieloletni prezes UTW w  Szczytnie Henryk Ko-
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morowski i  Urszula Komorowska, 
twórczyni ludowa Czesława Lewan-
dowska z  Ostrołęki, prezes UTW 
w Gołdapi Zofia Burel i zespół „Pol-
skie kwiaty”, prezes Stowarzyszenia 
„Głos puszczy Romnickiej” Bożena 
Buza i „Romniczanie” z Dubeninek, 
prezes Stowarzyszenia „Przyjacie-
le Ziemi Jednorożeckiej” Barbara 
Nizielska i  ZPiT „Młode Kurpie”, 
Stanisław Gawrych i  Orkiestra 

OSP z Kadzidła, Paweł Łaszczych i ZPiT „Kurpianka” z Kadzidła, Stanisław Mar-
szałek i  Kapela „Trzcinicoki” z  Trzcinicy, Mariusz Pardo i  Chór „Preludium” ze 
Szczytna, Barbara Łojek i „Jaśminy” z Jasienicy Mazowieckiej, Wioletta Ogrodnik 
i  „Pauza” ze Starej Ruskołęki, Jerzy Rokicki i  „Jezioranie” z  Jezioran, Janina Ko-
walewska i „Barwy jesieni” z Budr, Irena Iwanowa i „Jutrzenka” z Rezekne, Ma-
rian Zinkiewicz i zespół „Kotwica” z Kowna, Virginija Čereškienė-Beviršė i ZPiT 
„Volungė” z kiejdańskiego starostwa Vilainiai, Waleria Wansewicz i Polski Zespół 
Pieśni na Żmudzi „Issa” z Kiejdan. Ogrom pracy organizacyjnej imprezy w Pacu-
nelach na swe barki przyjęła starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė, prezes wspólnoty 
miasteczka Pacunele Danguolė Garuckienė, proboszcz parafii Kęstutis Švabinskas, 
w połowie mający pochodzenie polskie i wielu innych. Po przemówieniach zaszczyt-
nych gości koncert prowadziło młode pokolenie aktywistów Kazimierz Duchowski 
i Lina Noreikaitė-Rimkienė. Po występach zespołów, obiad na łonie natury smakował 
szczególnie. W Pacunelach, po przerwie, program przedłużyły wieczorowe zawody 
sportowe, koncert, ognisko i fejerwerki, a goście z zagranicy, uczestnicy Dni Kultury 
Polskiej na Laudzie i Żmudzi śpieszyli do Kiejdan.
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W Kiejdanach 8.06.2019
Po występach w Pacunelach zespoły powracały do Kiejdan. Przed gmachem Sa-

morządu Rejonu Kiejdańskiego wystąpiła Orkiestra Dęta z Kadzidła, kapele z Ka-
dzidła i Trzcinicy, chętni zwiedzili Muzeum Rzeźb V. Ulevičiusa.

Spotkanie literackie 
W kiejdańskim Centrum Wielokulturowym odbyło się otwarcie wystawy Insty-

tutu Polskiego w Wilnie „Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r.” i spotka-
nie literackie. Wystawę otwierał zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w  Wilnie, 
I Radca Ambasady RP Paweł 
Krupka. Podczas spotkania 
swe wiersze prezentowali: 
poeta, wójt Gminy Kadzidło 
Dariusz Łukaszewski; lite-
rat, filolog, autor i  tłumacz 
piosenek, badacz kultury 
śródziemnomorskiej Paweł 
Krupka; miejscowa poet-
ka Genė Sereikienė i  Irena 
Duchowska. Wystąpiła śpie-
waczka kurpiowska, artystka ludowa Apolonia Nowak z Kadzidła, kapela „Trzcinico-
ki” z Trzcinicy pod kierownictwem założyciela Stanisława Marszałka. Na spotkanie 
przybyli: kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie Marcin Zie-
niewicz, mer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Valentinas Tamulis, dyrektor Cen-
trum Wielokulturowego Audronė Pečiulytė i wielu gości z Polski, Łotwy i różnych 
zakątków Litwy. 

XVII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach 8.06.2019
Po spotkaniu literackim na Starym Rynku grała Orkiestra i kapele. Barwny, długi 

korowód przeszedł do Centrum Kultury na wzgórzu, gdzie kiedyś mieścił się zamek 
Radziwiłłów. Ze sceny gości witali organizatorzy DKP na Laudzie i Żmudzi Kazimierz 
i Irena Duchowscy. Urozmaicony pięknymi występami zespołów festynowy koncert 
w  Kiejdanach tradycyjnie 
prowadził Wincuk (Dominik 
Kuziniewicz). Za zaangażo-
wanie, pomocną życzliwość, 
wniesiony wkład organiza-
torzy dziękowali wszystkim 
Przyjaciołom – kierownikom 
instytucji i organizacji z Pol-
ski i  Łotwy, uczestnikom 
XVII Festynu Kultury Pol-
skiej „Znad Issy” w  Kiejda-
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nach: ZT „Jutrzenka” z Leonardą Klukow-
ską z  Niemenczyna, „Ainiai” i  „Austėja” 
z  Reginą Matulienė z  Akademii datnow-
skiej, ZPiT „Kurpianka” i Orkiestrze z Ka-
dzidła, kapeli „Trzcinicoki”, ZPiT „Młode 
Kurpie” z Jednorożca, chórowi „Preludium” 
ze Szczytna, zespołom: „Jutrzenka” z łotew-
skiego Rezekne, „Romniczanie” z Dubeni-
nek, „Jaśminy” z  Jasienicy Mazowieckiej, 
„Pauza” ze Starej Ruskołęki, „Półtonki” 

z Ełku, „Barwy jesieni” z Budr, „Je-
zioranie” z Jezioran, „Polskie kwia-
ty” z  Gołdapi, kiejdańskiej „Issie” 
oraz partnerom: Centrum Kultu-
ry i  Centrum Wielokulturowemu, 
Instytutowi Polskiemu w  Wilnie. 
Projekt współfinansowano w  ra-
mach sprawowania opieki Sena-
tu RP nad Polonią i  Polakami za 
granicą w 2019 roku przez Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska”. Im-
prezy w Kiejdanach dofinansowali: 

Samorząd Rejonu Kiejdańskiego, Departament Mniejszości RL, Ambasada RP na 
Litwie, Oddział ZPL rej. Wileńskiego. Wieczór integracyjny odbył się w kiejdańskiej 
restauracji „Aušrūta”. Integrację urozmaiciły występy kapeli „Trzcinicoki”. Biesiado-
wanie zakończyło XVII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach. Na zespo-
ły czekał VI Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu.
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VI Festiwal Kultury Polskiej w Poniewieżu 9.06.2019
9 czerwca, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się VI Fe-

stiwal Kultury Polskiej w  Poniewieżu. Imprezę w  Poniewieżu rozpoczęto Mszą 
Św. w katedrze Chrystusa Króla, którą tradycyjnie odprawił życzliwy dla Polaków 
emerytowany biskup Poniewieża Jonas Kauneckas. Biskup wygłosił piękne kazanie 
po litewsku, a streszczenie kazania w języku polskim, polecił przekazać Kazimie-

rzowi Duchowskiemu. Mszę Św. swymi 
występami uświetniły Orkiestra Dęta 
z  Kadzidła, kapela „Trzcinicoki” oraz 
Chór „Preludium” ze Szczytna. Bisku-
powi Jonasowi Kauneckasowi winszo-
wano z  okazji Dnia Urodzin, wręczo-
no wiązankę kwiatów, a  biskup prosił 
o najważniejsze – codzienną modlitwę. 

Po Mszy Św. długi, wielobarwny ko-
rowód z Orkiestrą Dętą z Kadzidła, 
biskupem niosącym flagę litewską 
i  organizatorami, wyruszył na plac 
Wolności. Emerytowany biskup 
Jonas Kauneckas jest opiekunem 
i  strażnikiem wszystkich Festiwa-
li Kultury Polskiej w  Poniewieżu. 
W sercu miasta, w pobliżu pomnika 
polskiego króla Aleksandra, odbył 
się świąteczny koncert. VI Festiwal 
otwierały dyrektor Szkoły Podstawowej Słabosłyszących i Niesłyszących w Ponie-
wieżu, prezes klubu „Aktywne Kobiety” – Danutė Kriščiūnienė i Irena Duchow-
ska – prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan i Oddziału ZPL „Lauda”. Gości witali 
poseł na Sejm RL Povilas Urbšys, wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski, prezy-
dent Federacji Pokoju z Wilna Raimondas Urbonas, członek Rady Miasta Poniewież 

Loreta Masiliūnienė, prezes klu-
bu Esperanto w  Poniewieżu Vida 
Kulikauskienė. Na scenie wystąpiły 
zespoły z Polski i Łotwy: Strażacka 
Orkiestra Dęta z  Kadzidła, Kapela 
„Trzcinicoki” z  Trzcinicy, Zespół 
Pieśni i  Tańca „Kurpianka” z  Ka-
dzidła, Regionalny Zespół Pieśni 
i  Tańca „Młode Kurpie” z  Jedno-
rożca, Chór „Preludium” ze Szczyt-
na, „Jutrzenka” z Rezekne (Łotwa), 
„Romniczanie” z  Dubeninek, „Ja-
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sieniec” z  Jasienicy Mazowiec-
kiej, „Pauza” ze Starej Ruskołęki, 
„Półtonki” z  Ełku, „Barwy jesieni” 
z Budr, „Jezioranie” z Jezioran, „Pol-
skie kwiaty” z  Gołdapi. Poniewież 
reprezentowały Zespoły Taneczne 
„Liepsna”, „Selevy” (kier. Regina 
Liutkevičienė) i „Grandinėlė” (kier. 
Zita Rimkuvienė). Festiwal filmo-
wał Steponas Kubeckas. To już 517 
jego film autorski. Fotografowali 

Love Druktenytė, Dalia Gedgaudienė, Alina, Kazimierz i Irena Duchowscy. Wydarze-
nie tłumaczone na język migowy, litewski i polski. Na zakończenie imprezy w Ponie-
wieżu wszystkich częstowano cepelinami przywiezionymi przez właścicielkę kawiarni 
„Savas kampas” z Kiejdan – Audronė Aleknienė, która nie ukrywa swych polskich 
korzeni. Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszystkim 
sponsorom i  uczestnikom 
za możliwość zorganizowa-
nia Dni Kultury na Laudzie 
i  Żmudzi. Bez wsparcia wie-
lu „bratnich Dusz”, zaledwie 
z  symbolicznym dofinanso-
waniem, imprez w  trzech re-
jonach Litwy nie dałoby się 
zorganizować. Słowa uznania 
należą się wszystkim zespo-
łom, organizatorom i widzom, którzy stworzyli pogodną, życzliwą i serdeczną atmos-
ferę. Od trzech lat, w ramach UTW w Poniewieżu odbywają się lekcje języka polskiego. 
W nauce języka polskiego wszystkim chętnym pomaga prezes Koła ZPL w Poniewieżu 

Regina Czyrycka. Spon-
sorzy w  Poniewieżu: 
Samorząd miasta Ponie-
wież, „Kalnapilis” bezal-
koholowy, Šasi, „Biuro 
verslas”, VTF, Loreta 
Masiliūnienė, Centrum 
Informacji Turystycznej 
Poniewież. Media: kiej-
dany.org, L24, „Wilnote-
ka”, „Wspólnota Polska”, 
„Kurier wileński”, „Na-
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sza Gazeta”, „Panevėžio kraštas AINA”, panskliautas.lt, „Sekundė”, „Akiratis”, Jūsų 
Panevėžys.

W Kiejdanach 18.06.1019
8 czerwca w Kiejdanach gościła 40-osobowa grupa nauczycieli z Suwałk pod 

przewodnictwem kierownika Świetlicy Gminnej w  Szypliszkach Józefa Mu-
rawskiego. Józef Murawski w Kiejdanach gościł wielokrotnie, przywoził zespół 
„Pogranicze” na różne imprezy. Ponieważ Szypliszki znajdują się na trasie kiej-
dańczyków do Polski, więc już stało się tradycją, że pierwszym przystankiem ro-
daków z Laudy jest gościna w Świetlicy Gminnej w Szypliszkach. Goście zwie-
dzili Kiejdany i  Muzeum Powstania 1863 r. Podbrzeżu. W  Kiejdanach odbyło 
się spotkanie integracyjne z rodakami. Dla gości wystąpił zespół „Issa”, wiersze 
czytała Irena Duchowska.

W Olsztynie 23-28.06.2019
W dniach 23-28 czerwca grupa z trzech filii kiejdańskiego UTW uczestniczyła 

w XIII Europejskim Spotkaniu Integracyjnym Polskich Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku w Olsztynie „Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna”, na zaproszenie pre-
zes Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Aldony Bagińskiej. Celem XIII Spo-
tkania UTW było dalsze wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich 
w  kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi z  Polską i  Polskimi UTW na 
Wschodzie i Zachodzie Europy, a także umocnienie tożsamości narodowej przez 
uczestnictwo w spektaklach i imprezach artystycznych z udziałem członków kra-
jowych UTW i polskich organizacji kresowych. Delegaci zwiedzili Olsztyn, odbyli 
pielgrzymkę „Z Prymasem Tysiąclecia do Warmińskich Sanktuariów Maryjnych” 
do Świętej Lipcki, Stoczku Klasztornego i Lidzbarka Warmińskiego, siedziby bisku-
pów warmińskich. Impreza nawiązała do 450. rocznicy powstania Unii Lubelskiej. 
Zorganizowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, „Dobre praktyki i rozwią-
zywanie problemów PUTW”, służył podwyższeniu kompetencji organizacyjnych 
i kierowniczych Polskich UTW w Europie oraz komitetów założycielskich nowych 
PUTW. W ramach panelu Andrzej Postój, przedstawiciel Federacji Uniwersytetów 
Warmii i  Mazur, zaprezentował działania Federacji, a  Antoni Jankowski, prezes 
Polskiego UTW w Solecznikach na Litwie omówił współpracę z UTW na Litwie. 
Drugi panel „Ubogich zawsze mieć będziecie J12,8” prowadzony był przez Bar-
tłomieja Głuszaka, prezesa Federacji Organizacji Socjalnych, służył wypracowaniu 
metod skutecznej pomocy ubogim i samotnym seniorom. Łukasz Salwarowski – 
prezes Stowarzyszenia „Manko”, wydawca „Głosu Seniora”, przedstawił założenia 
„Europejskiej Karty Seniora”. Na spotkaniu „Polszczyzna w  przeszłości i  dzisiaj” 
z  polskim językoznawcą, prof. Jerzym Bralczykiem, omówiono zmiany następu-
jące w języku polskim. W części artystycznej wystąpił zespół „Czerwony Tulipan”. 
W XIII Spotkaniu uczestniczyli delegaci z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji (Obwo-
du Kaliningradzkiego), Kazachstanu, Rumunii, Austrii i Wielkiej Brytanii – ogó-
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łem 25 delegacji oraz 12 krajowych UTW. Razem z wolontariuszami w wydarzeniu 
udział wzięło 125 osób.

W Kiejdanach 9.07.2019
9 lipca w Kiejdanach odbyło się spotkanie rodaków z okolic Kiejdan i miasta 

z członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ciechanowca. Przyjazd grupy zorgani-
zowała prezes UTW Zofia 
Krystyna Januszkiewicz-
-Diakowska. Dla gości wy-
stąpił zespół „Issa” (kier. 
Waleria Wansewicz), swoje 
wiersze czytała Irena Du-
chowska. Stowarzyszenie 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w  Ciechanowcu rozpo-
częło działalność od grudnia 
2013 roku. Seniorzy z gminy 
Ciechanowiec są przykładem, że starość nie musi oznaczać samotności, bierności, 
zamknięcia w czterech ścianach swojego domu. Na co dzień pokazują, że potrafią 
być aktywni, a do tego biorą udział w projektach realizowanych przez UTW. Goście 
zwiedzili starówkę Kiejdan, obiecali jesienią zaprosić Laudańczyków do Ciecha-
nowca.

Plener poetycko-malarski 20-21.07.2019
W  dniach 20-21 lipca w  Kiejdanach odbyły się kolejne spotkania z  cyklu let-

nich imprez plenerowych. Rodacy uczestniczyli w plenerze poetycko-malarskim 
na kiejdańskim wzgórzu przy XV-wiecznym kościele św. Jerzego. W sobotę warsz-
taty dla chętnych doskona-
lenia sztuki rysunku i  ma-
larstwa prowadziły Irina 
Dima z  Kiejdan i  Birutė 
Gadišauskienė z  Janowa. 
Ciekawy był panel dysku-
syjny na temat przedstawio-
nych prac. W  niedzielę, po 
Mszy Św., przy kościele św. 
Jerzego, poeci prezentowa-
li swą twórczość, słuchano 
poezji śpiewanej, odbył się koncert Polskiego Zespołu Pieśni Ziemi Kiejdańskiej 
„Issa” (kier. Waleria Wansewicz, prezes Irena Duchowska). Projekt dofinansowano 
w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
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W Syrutyszkach 24.08.2019
24 września w Syrutyszkach, nieopodal pałacu pradziadka Czesława Miłosza – 

Szymona Syrucia, później Komorowskich, odbyła się tradycyjna impreza „Święto 
pożegnania bocianów”. Co prawdę, tego roku bociany opuściły wieś o parę tygodni 
wcześniej. Podczas święta cieszono się sąsiedztwem bocianów, dziękowano miesz-
kańcom, którzy w swoich podwórzach przyjmują bociany oraz ich sąsiadom za to-

lerancję. Niektórzy też opiekują 
się małymi bocianami, które 
wypadają z gniazd. Najbogatsza 
rodzina bocianów doczekała się 
rekordowej ilości dzieci, wyho-
dowała aż pięć malutkich bocia-
nów. Gratulowano rodzinom, 
którym „bociany przyniosły” 
tego roku maleństwa. Podczas 
imprezy pośród innych wystą-
pił również zespół „Issa” (kier. 
Waleria Wansewicz) z Kiejdan. 

Po spotkaniu chętni odbyli spacer po parku. Po II wojnie światowej dawny mają-
tek Syruciów i Komorowskich oddano pod prewentorium dla dzieci pracowników 
Zakładów Elektrycznych w Kiejdanach. Pozbawiony właściwej pieczy budynek pa-
łacowy niszczał w szybkim tempie, mimo prowadzonych prowizorycznych remon-
tów. Na początku XXI wieku zdewastowany pałac został sprywatyzowany i niszczał 
dalej. Spotkanie rodaków wykorzystano na przekazanie części pomocy rzeczowej 
otrzymanej z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Projekt był współfinanso-
wany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą.

W Kiejdanach 27.08.2019
27 sierpnia w Kiejdanach, w kawiarni „Savas kampas” odbyło się spotkanie roda-

ków z Kiejdan i okolic z grupą rodaków z Macierzy pod przewodnictwem Dyrek-
tor Biura w firmie PTTK Oddział „Mazowsze” – Haliny Sugier i pisarki, historyka 
sztuki – Katarzyny Węglickiej z Warszawy. Podczas spotkania wystąpił polski ze-
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spół „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), zaprezentowano wiersze Ireny Duchowskiej. 
Z okazji pięknego Jubileuszu 80-lecia gratulowano wieloletniej członkini zespołu 
„Issa” Janinie Vintienė. Spotkanie rodaków wykorzystano na przekazanie kolejnej 
części pomocy rzeczowej potrzebującym, otrzymanej z Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”.

W Kadzidle 11-13.09.2019
W dniach 11-13 września, na zaproszenie wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łuka-

szewskiego, grupa z Laudy gościła w Kadzidle. W skład grupy weszli wicedyrektor 
administracji samorządu rejonu radziwiliskiego Justinas Pranys, starosta Szczodro-
bowa Vidmantas Blužas, dyrektor gimnazjum Szczodrobowa Zenonas Gedvilas, 
pracownicy starostwa, uczniowie gimnazjum, przedstawiciele Stowarzyszenia Po-
laków Kiejdan. Grupa spotykała się w Urzędzie Gminy Kadzidło z przedstawicie-
lami samorządu, zwiedziła Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB, firmę zajmującą 
się głównie produkcją armatury mosiężnej centralnego ogrzewania SIZER, Zakład 
Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej, Zagrodę Kurpiowską, Muzeum Kur-
piowskie w Wachu, Puszczę Kurpiowską, Czarnię, składała ślubowanie bartników 
w  puszczy. W  Centrum Kultury Kurpiowskiej w  Kadzidle z  koncertem wystąpił 
ZPiT „Kurpianka”, słuchano pieśni kurpiowskich w wykonaniu Apolonii Nowak. 
Do tańca na harmonii podrywał Ryszard Kaczyński. Chętni mieli okazję do na-
uki tańca pod kier. Pawła Łaszczycha, podczas warsztatów rękodzielniczych gru-
pa tworzyła: wycinanki pod kier. Wiesławy Bogdańskiej, kwiaty z bibuły pod kier. 
Ewy Zdunek, fafernuchy kurpiowskie pod kier. Małgorzaty Kowalczyk. W szkole 
uczniowie uczestniczyli w lekcjach, wspólnych grach, zabawach. Grupa miała też 
zajęcia na strzelnicy szkolnej.

W Zagnańsku 16.09.2019
16 września świętowano 15-lecie 

Świętokrzyskiego Towarzystwa Re-
gionalnego i  5-lecie Ośrodka Ma-
tecznikowego w  Zagnańsku. Orga-
nizacja pod prezesurą dr.  Macieja 
A.  Zarębskiego skupia miłośników 
lokalnego patriotyzmu. Zajmuje się 
propagowaniem regionalnych miejsc 
i  postaci, które miały wpływ na lo-
kalną historię. Wydaje książki, pu-
blikacje historyczne, reportaże, debiuty poetyckie i prozatorskie, opracowania hi-
storyczne i wspomnienia. W sumie organizacja wydała około 370 pozycji. Maciej 
Zarębski organizuje również wernisaże i  imprezy artystyczne. W  imprezie wśród 
innych uczestniczyła Irena Duchowska, miała też okazję zaprezentować swą twór-
czość i przedstawić zebranym działalność polskich organizacji na Laudzie i Żmudzi.
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W Niebylcu 21.10.2019
21 października, na zaproszenie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszki 

Cynar, Irena Duchowska gościła w Niebylcu. Spotkanie autorskie Laudanki odbyło 
się w sali GOK. Podczas spotkania wiersze autorki zaprezentowała „Grupa Spojrze-
nie” – grono młodych ludzi działających od siedmiu lat przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Niebylcu pod kierunkiem Renaty Kozdraś. Grupa pracuje nad tekstami 
różnych autorów przygotowując programy artystyczne, poetycko-literackie, wido-
wiska teatralne, a także scenki kabaretowe. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nie-
bylcu, którzy uczestniczyli w  spotkaniu, mieli okazję dowiedzieć się, jak ważną 
wartością dla Polaków na obczyźnie jest ich język ojczysty. Spotkanie umilił występ 
kapeli „Jany” z Niebylca. Zespoły i poeci z Niebylca na Laudzie gościli wielokrotnie.

W Strzyżowie 22.10.2019
22 października, na zaproszenie kanclerz Strzyżowskiego Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku Czesławy Szlachty-Pytko, Irena Duchowska gościła w Strzyżowie. O godz. 
11.00 miała wykład 
o  życiu rodaków na 
Litwie dla słuchaczy 
SUTW w  Domu Kul-
tury „Sokół”. O  godz. 
18.00 w sali wielofunk-
cyjnej DK odbyło się 
spotkanie miłośników 
poezji z  autorką. Spo-
tkanie urozmaiciła po-
ezja śpiewana.
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W Poniewieżu 9.11.2019
9 listopada w  Poniewieżu świętowano Dzień Niepodległości RP. Tradycyjna 

impreza odbyła się w Szkole Podstawowej Niesłyszących i Słabosłyszących. W ra-
mach świątecznych obchodów odbył się II Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”. 
Imprezę rozpoczął występ kapeli „Pokūda” (kier. Jonas Varnauskas). Przybyłych 
gości witały organizatorki – Danutė Kriščiūnienė i Irena Duchowska. Świąteczne 
życzenia przekazali gościom: wicemer Poniewieża Deivydas Labanavičius, wice-
minister Rolnictwa RL Petras Narkevičius, członkowie Seimu RL Povilas Urbšys 
i Petras Nevulis, a Bronislovas Matelis i Guoda Burokienė z pozdrowieniami przy-
słali swych asystentów, były to: Gražina Gaušaitė i Vaida Pečeliūnaitė. Zebranych 

serdecznie witali radni samo-
rządu miasta: Gintautas Šimkus, 
Rimantas Narkūnas i  Loreta 
Masiliūnienė – przewodnicząca 
komitetu Oświaty i  Nauki oraz 
przewodnicząca Klubu Esperan-
to „Revo” Vida Kulikauskienė. Za 
piękną imprezę dziękowała Regi-
na Czyrycka – prezes poniewie-
skiego Koła ZPL, wykładowczyni 
języka polskiego na UTW. In-
formację szerzono w  językach: 

litewskim, polskim, esperanto i migowym. Tłumaczem języka migowego była Di-
jana Paliliūnienė. Gromkimi brawami witano gości z Polski: Zespół Pieśni i Tańca 
„Oberek” (kier. Danuta Deptuła i Stanisław Kadłubowski, Wyszków), Zespół folk-
lorystyczny „Pogranicze” (kier. Józef Murawski, Szypliszki). Zespół Pieśni i Tańca 
Oberek powstał w  styczniu 2008 r. w  Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. 
Tworzą go emeryci z terenu gminy i powiatu Wyszków. Zespół występuje w kraju 
i za granicą, uczestniczył w 20 konkursach, z każdego przywożąc nagrody lub wy-
różnienia. W 2019 roku ZPiT zdobył I miejsce w kat. folklor na Ogólnopolskim 
Przeglądzie Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora w Warszawie i I miejsce na 
Nadbużańskim Festiwalu Folkloru i Kultury w Broku. W programie zespołu były 
piosenki patriotyczne i tańce narodowe, piosenki i tańce starej Warszawy, jak i z in-
nych regionów Polski. Zespół „Pogranicze” z Szypliszk w 2016 roku świętował jubi-
leusz 35-lecia działalności artystycznej. Zespół kultywuje tradycyjny śpiew i taniec 
z pogranicza polsko-litewskiego. Jego oryginalność i wierność odtwarzanej muzyki 
ludowej była wielokrotnie nagradzana podczas festiwali w Polsce i poza jej granica-
mi. „Pogranicze” występowało również przed Papieżem Janem Pawłem II podczas 
jego pobytu w klasztorze w Wigrach w 1999 r. Entuzjastycznie oklaskiwano mło-
dzieńcze popisy Zespołów Tańca „Liepsna” i „Selevy” (kier. Regina Liutkevičienė, 
Poniewież) oraz prezentowane stroje Studia projektowania odzieży (kier. Vilija 
Andrijauskienė, Poniewież). Zabawnym występem i  wyczynami kaskaderskimi 
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czworonogich bawili publiczność kierownik Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
w Poniewieżu Rūta Liberienė z grupą pomocników. Ciekawą była nauka języków. 
Piosenkę ludową „Wyszedł tato do lasu” wspólnie wykonano w języku litewskim, 
polskim, esperanto i migowym. Kulminacją festiwalu był wspólny taniec, na który 
zaprosili zebranych członkowie ZPiT „Oberek” z Wyszkowa. Projekt współfinanso-
wano w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią 
i Polakami za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz samo-
rząd miasta Poniewież.

25-lecie polskości na Laudzie i Żmudzi 9.11.2019
9 listopada w Kiejdanach, w ramach uroczystych obchodów Święta Niepodle-

głości Polski, świętowano 25-lecie działalności ZPL na Laudzie i Żmudzi. Na święto 
przybyli poseł na Sejm RL, prezes ZPL Michał Mackiewicz, wicedyrektor admi-
nistracji samorządu rejonu kiejdańskiego Danutė Mykolaitienė, dyrektor centrum 
Wielokulturowego Audronė Pečiulytė, malarka Birutė Gadišauskienė z  Janowa 
z grupą, prezes kiejdańskiego Klubu Literatów Genė Sereikienė z grupą miejsco-
wych poetów, prezes Klubu seniorów „Rudenėlis” Kristina Župerkienė, Samaryta-
nie oraz przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych organizacji. Historyk Audronė 
Pečiūlytė przypomniała zebra-
nym historię odzyskania niepod-
ległości. Prezes organizacji Irena 
Duchowska w  skrócie przedsta-
wiła historię ćwierćwiecza, fakty 
działalności organizacji polskiej 
na Laudzie i  Żmudzi, potwier-
dzając bogatą prezentacją zdjęć 
z różnych imprez. Święto stało się 
okazją by uhonorować aktywi-
stów organizacji. Podziękowania 
za aktywną działalność polską 
z rąk prezesa Związku Polaków na Litwie, posła na Sejm RL Michała Mackiewicza 
otrzymali: Danuta Kriščiūnienė, Waleria Wansewicz, Vytautas Butkevičius, Gie-
drius Makarevičius, Nina Milienė, Narciza Čičkauskaitė, Nijolė Stasiūnienė, Janina 
Vintienė, Jadviga Ambraškienė, Krystina Kobilinskienė, Vanda Gudavičienė, Raisa 
Knistautienė, Janina Galilejeva, Genovaitė Bičkienė, Kazimierz, Alina i Irena Du-
chowscy. Działalność organizacji byłaby niemożliwa bez aktywnych wolontariuszy. 
Vytautasa Butkevičiusa winszowano z okazji Jubileuszu 70-lecia. Podczas koncertu 
wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Oberek” (kier. Danuta Deptuła i Stanisław Kadłu-
bowski z Wyszkowa), Zespół folklorystyczny „Pogranicze” (kier. Józef Murawski 
z Szypliszk) i Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier. Waleria Wan-
sewicz). Organizacja polska łączy rodaków od Birż po Poniewież, Szawle, Radzi-
wiliszki, Wodokty, Pacunele, Miegiany, Akademię, Datnów, Roszcze, Kiejdany, 
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Janów i okolice. Rodacy mieszkają w wielkim rozproszeniu – do 100 kilometrów, 
co bardzo utrudnia działalność organizacji. Niemożliwym jest zebrać wszystkich 
starszych rodaków na organizowane w  jakiejś miejscowości spotkanie. Czasami, 
aby zrobić tym ludziom święto, zespoły artystów wożone były po wsiach, na po-
dwórkach tańczono Poloneza, śpiewano stare polskie piosenki. Imprezę świąteczną 
uwieńczyła wspólna biesiada. Projekt współfinansowano w ramach sprawowania 
opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Ambasadę RP w Wilnie oraz Wileński 
rejonowy Oddział ZPL. W niedzielę po Mszy świętej w kowieńskim kościele kar-
melitów Świętego Krzyża, zespoły wystąpiły w Centrum Kultury Różnych Naro-
dów na VII Festynie „Złota jesień polskiej piosenki”.

W Celestynowie 20.11.2019
20 listopada, w  ramach celestynowskiego koła studenckiego dla seniorów, na 

zaproszenie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie Han-

ny Pawłowskiej, odbyło się spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej. Impreza miała 
miejsce w hali sportowej GOKiS. Organizację imprezy zainicjowała Anna Groszek 
z Celestynowa, która niejednokrotnie gościła na Laudzie.

W Ostródzie 22-24.11.2019
W dniach 22-24 listopada Irena Duchowska uczestniczyła w III konferencji me-

todycznej „Oświata Polska na Wschodzie – język polski bez tajemnic”. Szkolenia 
dla nauczycieli zorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przy współpracy 
z Wydziałem Humanistycznym UWM w Olsztynie. Szkolenia odbyły się w Ośrod-
ku Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Domu Polonii 
w Ostródzie.

W Nowych Święcianach 29.11.2019
29 listopada w Domu Polskim w Nowych Święcianach odbyło się spotkanie po-

etyckie zorganizowane przez nauczycielkę szkółki niedzielnej Wandę Gołubiewą 
z Ireną Duchowską. Wiersze autorki deklamowali uczniowie oraz seniorki z UTW. 
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Deklamacja wierszy przeplatała się z pięknymi występami Wandy Miłosz i szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów szkoły muzycznej. Była to kolejna okazja dla autorki 
odwiedzić grób stryja ks. Jana Naumowicza

W Węgorzewie 6-8.12.2019
W dniach 6-8 grudnia grupa rodaków z Laudy w składzie: Waleria Wansewicz, 

Nina Milienė, Vanda Gudavičienė, Janina Vintienė, Giedrius Makarevičius, Irena 
Duchowska, na zaproszenie prezesa Koła Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Wie-
sława Pietrzaka gościła w Węgorzewie. Po drodze grupa zatrzymała się u przyjaciół 
w gminnej świetlicy w Szypliszkach, uczestniczyła w warsztatach tradycyjnych ozdób 
bożonarodzeniowych. Na XX Spotkanie Wigilijne w Węgorzewie zebrali się Rodacy 
z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ro-
sji i  Mołdowy. Udział w  Wi-
gilii wzięły również delegacje 
z  gminy Mickuny ze starostą 
Renatą Mickiewicz i  gminy 
Niemenczyn ze starostą Wa-
lerią Stakauskaitė. Samorząd 
Rejonu Wileńskiego i Gmina 
Niemenczyn ze Starostwem 
Powiatowym w  Węgorzewie 
współpracują od roku 2008. 
Uczestnikom imprezy zorganizowano ciekawą wycieczkę do Kętrzyna i Świętej Lip-
ki. Atrakcją był pobyt w „Konsulacie Św. Mikołaja” w Kętrzynie. To i fabryka bom-
bek i muzeum jednocześnie. Właściciele – Elżbieta i Tadeusz Doroszko przedstawili 
lalkową „Kocią Operę”, różnobarwne choinki, różne bombki i dekoracje świąteczne. 
Można było też obserwować proces powstania bombki. W Świętej Lipce goście mieli 
okazję zwiedzić muzeum, została odprawiona Msza Św. w intencji Polaków z Kresów. 
Po wspólnej modlitwie Kresowianie tradycyjnie przekazali ziemię proboszczowi pa-
rafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie ks. kanonikowi Klemensowi Litwi-
nowi. Laudańczycy przywieźli garść ziemi z miejsca, w którym stał niegdyś kościół 
w Akademii datnowskiej, delegacja rejonu wileńskiego przywiozła ziemię z cmen-
tarza na Rossie. Podczas Wieczerzy Wigilijnej dzielono się opłatkiem, światłem, 
ciepłem serc, wspólnie śpiewano kolędy. Uczestnicy Wieczerzy Wigilijnej w Węgo-
rzewie przywieźli do domów z  Ziemi Węgorzewskiej bardzo ciepłe wspomnienia, 
uczucie wdzięczności dla Rodaków w Macierzy oraz prezenty od św. Mikołaja.

W Szczodrobowie 13.12.2019
13 grudnia na Laudzie w Szczodrobowie w rejonie radziwiliskim z  inicjatywy 

starosty Vidmantasa Blužasa odbyło się tradycyjne Święto Dobroci, podczas któ-
rego wręczano Anioły Dobroci dla aktywistów, którzy w jakiś sposób przyczyni-
li się do rozwoju lub nagłośnienia Szczodrobowa w świecie. Wśród wielu Anioła 
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dobroci otrzymali wójt Gminy Kadzidło Dariusz Łukaszewski i Irena Duchowska. 
Dzięki gościnności starosty Vidmantasa 10-osobowa delegacja z  Kadzidła miała 
okazję zwiedzić Żmudź śladami Narutowiczów i Ogińskich oraz kolebkę Powstania 
1863 r. Grupa zwiedziła Renowo, Siady, Kalwarię Żmudzką, Olsiady, Płungiany, 
Telsze, Podbrzeż. W Renowie grupę spotkała starosta Siad Audronė Dipševičienė. 
W Kalwarii Żmudzkiej grupę witali: rektor Bazyliki kan. Jonas Ačas, starosta Liu-
das Gricius, dyrektor Centrum Kultury Rima Jokubauskienė, prezes społeczności 
Bronius Kleinauskas. Do Olsiad na spotkanie z grupą przybył mer Płungian Au-
drius Klišonis. Spotkanie odbyło się w  Gimnazjum im. Stanisława Narutowicza. 
Grupę witali starosta Olsiad Danutė Repšienė i tymczasowy dyrektor Gimnazjum 
Regimantas Kavaliauskas.

Spotkanie Opłatkowe 20.12.2019
20 grudnia w Kiejdanach odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe. Impreza 

miała miejsce w świątecznie przystrojonej sali restauracji „Savas kampas”. Zebra-
nych witała Irena Duchowska. Na spotkanie przybyli goście z Poniewieża, Janowa, 
Szczodrobowa, Wodoktów, Kiejdan, Surwiliszek, Syruciszek, Datnowa, Akademii, 
Wojnaciszek i innych pobliskich miejscowości. Licznie zebranych gości witali rów-
nież aktywiści organizacji. Uczestników święta błogosławił i Mszę Św. w intencji 
zebranych odprawił proboszcz parafii datnowskiej ks. Gražvydas Geresionis. Gru-
pie z  Poniewieża przewodniczyły prezydent klubu „Aktywne kobiety”, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Poniewieżu Słabosłyszących i Niesłyszących, organizator-
ka sześciu czerwcowych Festiwali Kultury Polskiej i wielu innych polskich imprez 
w Poniewieżu – Danutė Kriščiūnienė oraz prezes Koła ZPL w Poniewieżu Regina 
Czyrycka, która prowadzi lekcje języka polskiego w poniewieskiej filii kiejdańskie-
go UTW. Z  Janowa przybyła malarka Birutė Gadišauskienė. W  wigilijny nastrój 
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zebranych wprawiły stare polskie kolędy w wykonaniu Polskiego Zespołu na Żmu-
dzi „Issa” (kier. Waleria Wansewicz). Ksiądz wyraził nadzieję, że wzruszający czas 
oczekiwania Świąt Bożego Narodzenia będzie okazją do pogłębiania wiary, reflek-
sji nad sensem życia i przemijaniem, dzielenia się miłością z innymi. Po wspólnej 
modlitwie łamano się opłatkiem, nawzajem składając sobie życzenia. W spotka-
niu udział wzięły poetki: Elvyra Kiselienė, Regina Czyrycka, Genė Sereikienė, Zita 
Vozgirdienė, Irena Paplauskienė, Aldona Volodkienė, Laimutė Beinarauskienė. 
Odczytano świąteczne życzenia prezydenta Suwałk Czesława Renkiewicza, mera 
Solecznik Zdzisława Palewicza, Instytutu Polskiego Ambasady RP w Wilnie i in-

nych rodaków. Przy świątecznym stole, z dwunastoma tradycyjnymi potrawami wi-
gilijnymi, wieczór upłynął w atmosferze ciepła, przyjaźni i wzajemnej życzliwości. 
Serdeczna atmosfera spotkania sprzyjała dzieleniu się ciepłem serc, radością bycia 
razem, przeżyciami z kończącego się roku i planami na przyszły. Projekt współfi-
nansowano w  ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad 
Polonią i  Polakami za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
Administracji Domu Polskiego w Wilnie serdecznie dziękujemy za prezenty.

2020

W Wyszkowie 15.01.2020
15 stycznia, na zaproszenie prezes Wyszkowskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku Danuty Lisieckiej, Irena Duchowska gościła w Wyszkowie. Spotkanie mia-
ło miejsce w Domu Kultury „Hutnik”. Zebrani rodacy mieli okazję zapoznać się 
z działalnością Polaków na Laudzie i Żmudzi oraz poznać twórczość autorki. Ini-
cjatorką spotkania była kierownik ZPiT „Oberek” Danuta Deptuła z  Wyszkowa, 
która wcześniej z zespołem gościła na Żmudzi.
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W Leopoldowie 25.01.2020
25 stycznia grupa rodaków z Laudy i Kowna, na zaproszenie kierowniczki Ze-

społu Śpiewaczo-Obrzędowego „Karczmiska” Janiny Pioterczak, gościła w Leopol-
dowie. Zespół „Karczmiska” występował na Laudzie w  2018 roku. Grupa miała 
okazję zwiedzić Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, siedzibą któ-
rego jest oficyna dawnego zespołu dworskiego babki pisarza Felicjanny Cieciszew-
skiej. Tu urodził się Henryk Sienkiewicz i  spędził pierwszych dziewięć lat życia. 
Muzeum czynne jest od 1966 roku.

W Śmiarach 26.01.2020
26 stycznia zespół kowieńskiej 

filii kiejdańskiego UTW „Kotwi-
ca” pod opieką Ireny Duchowskiej 
gościnnie wystąpił na XI Mię-
dzynarodowym Festiwalu Kolęd 
i  Pastorałek „Kolędnicze Serce 
Polskie 2020” w Śmiarach. Przed 
Festiwalem odbyła się Msza Św. 
w  kościele parafii Świętej Rodzi-
ny. Mszę Św. odprawił i  kazanie 
wygłosił ks. mgr lic. Jarosław Fał-
dowski. Na imprezę zespół zaprosił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wi-
śniewie – Paweł Piotr Ksionek. Spotkanie grupy z dyrektorem odbyło się w Dworze 
Mościbrody pod Siedlcami.

W Kiejdanach 29.01.2020 
29 stycznia wolontariusze Stowarzyszenia Traugutt.org pod przewodnictwem 

prezesa zarządu Jacka Świsa dostarczyli świąteczne paczki z żywnością do Kiejdan 
dla seniorów i rodzin potrzebujących wsparcia. Dzięki życzliwości rodaków ponad 
30 paczek trafiło do kiejdańskich domów. Przekazanie paczek odbyło się na Sta-
rym Rynku. Jesteśmy wdzięczni Stowarzyszeniu Traugutt.org za przekazaną pomoc 
i utrzymywanie strony Stowarzyszenia Polaków Kiejdan.

Odra-Niemen z akcją Rodacy-Bohaterom 4.02.2020
4 lutego Oddział Mazowiecki-Wschodni Patrioci Stowarzyszenia Odra-Niemen 

z akcją Rodacy-Bohaterom z darami po raz pierwszy dotarli na Laudę i Żmudź. To 
są „owoce” warszawskiego spotkania prezesów Krzysztofa Wojciecha Krzemińskie-
go i Ireny Duchowskiej. Pierwsze spotkanie z rodakami wolontariusze mieli w Kiej-
danach. Zespół „Issa” przywitał rodaków piosenką o Kiejdanach. Młodzi wolon-
tariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen pod przewodnictwem prezesa Krzysztofa 
Wojciecha Krzemińskiego w drodze na małą Laudę zwiedzali Datnów, część darów 
dostarczyli na plebanię. Na rodaków z Polski czekała grupa aktywistów w Pacu-



321

nelach: starosta Skėmiai Ingrida Gladkienė, proboszcz parafii Św. Jana Chszciciela 
Kęstutis Švabinskas, prezes wspólnoty Danguolė Garuckienė, Władysław Gosztowt 
i wielu innych. Gości skoczną melodią witała kapela. Przy obficie zastawionym sto-
le częstowano się różnymi herbatkami, w tym buraczkową. Ksiądz oprowadził po 
kościele i  cmentarzu, gdzie tyle polskich grobów przypomina sienkiewiczowską 
trylogię. Po drodze do Szczodrobowa rodacy Stowarzyszenia Odra-Niemen zwie-
dzili pałac Komarów w Bejsagole. W Szczodrobowie spotkanie zorganizował sta-
rosta Vidmantas Blužas. Na gości czekała grupa aktywistów z wesołą kapelą. Krót-
kim filmem przedstawiono starostwo. Rodacy zwiedzili muzeum i kościół Świętej 
Trójcy wybudowany przez pułkownika Mateusza Tracewskiego w 1829 roku. Ze 
Szczodrobowa starosta Vidmantas Blužas pilotował grupę rodaków Stowarzyszenia 
Odra-Niemen Oddział Mazowiecki-Wschodni Patrioci do Wodoktów. Spotkanie 
z rodakami odbyło się w Domu Kultury. W Wodoktach spotkanie zorganizowała 
prezes wiejskiej wspólnoty Janina Dambrauskienė. Na gości czekały pyszne gorące 
kartacze. Gości przedstawił prezes Krzysztof Wojciech Krzemiński. Każdy z dwu-
nastki opowiedział o swojej drodze do wolontariatu. Pierwsza „jaskółka” z darami 
szczerze wzruszyła rodaków, za które dziękowali serdecznie. Po obiedzie goście 
zwiedzili kościół św. Agaty, wybudowany w 1883 r. przez właścicieli dworu Aga-
tę i  Zygmunta Lutkiewiczów, muzeum ks. Antanasa Valantinasa, po cmentarzu 
oprowadzał Antanas Narvidas, podziwiali najpiękniejszą w okolicy zagrodę rodaka 
Leonasa Budavičiusa. Z  Wodoktów wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen 
przez Krakinów, Rady udali się do Upity, by przypomnieć historyczne miejsce zwią-
zane z posłem upickim na Sejm Władysławem Wiktorynem Sicińskim (1615-1672), 
który pierwszy zerwał sejm wykorzystując „liberum veto” 9 marca 1652 r. Według 
Aleksandra Brücknera w Upicie pokazywano zmumifikowane zwłoki Sicińskiego, 
złożone w białej koszuli w szafie w zakrystii kościelnej, którego z powodu jego po-
stępku nie chciała przyjąć ziemia do końca XIX w. Prawdopodobnie, pochować 
zwłoki Władysława Sicińskiego pod progiem kościoła w Upicie, kazał gubernator 
wileński gen. Murawiow. Dalej droga wiodła do Poniewieża. Tu spotkanie z  ak-
tywistami, którzy pomagają organizować polskie imprezy w  Poniewieżu, zorga-
nizowała Danutė Kriščiūnienė, dyrektor Szkoły Podstawowej Słabosłyszących 
i Niesłyszących. Zebrani wolontariusze z rozczuleniem witali gości, wdzięczni za 
niespodziewane ciepło i paczki. Bóg zapłać Rodakom za dary serc.

W Otwocku 2.03.2020
2 marca Irena Duchowska gościła w Otwocku. Spotkanie z autorką odbyło się 

w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy w hołdzie 
niespodziewanie zmarłemu, 29 lutego Ireneuszowi Krzyżanowskiemu, który był 
inicjatorem spotkania z ramienia Klubu Twórczego Myślenia. Przybliżyła biografię 
i dokonania społeczne i  literackie autorki Krystyna Obara-Morawska. Spotkanie 
przebiegło w  miłej atmosferze przy dobrej kawie i  ciastku. Z  rąk Dyrektor PBP 
Anny Bielickiej autorka otrzymała pamiątkowy dyplom i  bukiet kwiatów oraz 
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publikacje książkowe wydane przez PBP. Po spotkaniu gościem zaopiekowały się 
Beata Olszewska i  Anna Wieliczko. Po Mszy Św. w  kościele Matki Bożej Królo-
wej Polski w Otwocku na plebanię zaprosił proboszcz parafii ks. Jan Śmigasiewicz, 
podczas herbatki interesował się życiem rodaków na Laudzie. Omówiono warunki 
uczestnictwa w Sacrosongu kiejdańskiej „Issy”. 

Kaziuki 6.03.2020
6 marca na tradycyjne „Kaziuki” na Litwie do Kiejdan zawitała 58-osobowa gru-

pa z Otwocka pod kierownictwem Anny Pik. Spotkanie z rodakami odbyło się na 
starówce Kiejdan w sali 
kawiarni Savas kampas. 
Wystąpił zespół „Issa”, 
swą twórczość przedsta-
wiła Irena Duchowska. 
Podczas mini-jarmarku 
można było nabyć róż-
ne wyroby kiejdańskich 
twórczyń ludowych. 
Spotkanie odbyło się 
w  ciepłej, przyjaznej 
atmosferze. Goście zwiedzili Kowno, Kiejdany, Troki i Wilno. Jesteśmy wdzięczni 
Rodakom za przekazane dary, książki.

Pożegnanie śp. Reginy Gutauskienė z Klimańskich (1927-2020)
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy wieloletnią wiceprezes Stowarzyszenia 

Polaków Kiejdan, Oddziału ZPL „Lauda” Reginę Gutauskienė. Regina Gutauskienė 
z Klimańskich do domu Ojca odeszła 17 kwietnia. Jako pierwsza odezwała się na 
ogłoszenie o tworzeniu się organizacji polskiej na Laudzie i Żmudzi i działała w obu 
polskich organizacjach od samego początku, aż do utraty sił. Wspierała bliskich 
swą rozwagą i spokojem, była przykładem wysokiej kultury, inteligencji, zachwy-
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cała swą szlachetnością, skromnością i pokorą, niezmierną sympatią i życzliwością 
do ludzi. Wychowała z mężem czwórkę dzieci, dwóch synów i dwie córki, wcześnie 
została wdową. Doczekała grona wnuków i  prawnuków. Po studiach przez wie-
le lat pracowała jako ekonomistka w kiejdańskiej fabryce biochemii, w roku 1982 
przeszła na emeryturę. Wielokrotnie i  bardzo chętnie, uczestniczyła w  różnych 
wypadach do Macierzy. Od założenia polskiego zespołu „Issa” w 1998 r. była nie 
tylko śpiewaczką, starościną zespołu, ale na początku również bardzo życzliwie 
udzielała swego własnego mieszkania na próby zespołu, znalazła też kierownika 
muzycznego dla zespołu „Issa” w Kiejdanach. Był nim przyjaciel z dzieciństwa Re-
giny Vaclovas Šablevičius. W zespole „Issa” śpiewały również córka Reginy Violeta, 
wnuczka Ugnė, synowa Genutė. Działalność na niwie polskości wciągnęła Ją całą 
tak z powodu korzeni, jak i sielankowych wspomnień o domu rodzinnym. Regina 
Klimańska urodziła się w powiecie kiejdańskim w majątku Montwiłany. Jej mama 
pochodziła z  rodziny polskiej. Babcia Jadwiga i  dziadek Aleksander Wędziagol-
scy mieli majątek Jodkiszki koło Kiejdan. Dziadek wcześnie zmarł, pozostawiając 
babcię z dwojgiem dzieci – mamusią Reginy i młodszym synem Antonim. Mama 
Reginy wyszła za mąż za Duchnowskiego i miała syna Aleksandra, lecz w czasie 
pierwszej wojny światowej mąż mamy zmarł. Drugim mężem był Adolf Klimański, 
inteligentny, pochodził z porządnej acz zubożałej rodziny, dlatego babcia Reginy 
była bardzo niezadowolona i nie chciała mieć takiego zięcia. A w dodatku ojciec 
Reginy uważał siebie za Litwina, chociaż w domu później rozmawiali po polsku. 
Babcia sprzedała swój majątek Jodkiszki i z synem wyjechała do Polski, a mamie 
Reginy kupiła majątek Montwiłany. Dzieciństwo Regina miała spokojne, rosła jako 
jedynaczka. Syn mamy z pierwszego małżeństwa uczył się w Kownie w polskim 
gimnazjum, a później studiował w Akademii Rolniczej. Regina miała w domu na-
uczycielkę języków polskiego i  francuskiego. Gdy dorosła, polskiego gimnazjum 
już nie było, zaczęła więc naukę w  gimnazjum litewskim. Rozpoczęła się wojna 
i  Niemcy chcieli wyrzucić rodzinę Klimańskich z  ich majątku, ponieważ matka 
była Polką. Pomogło im to, że ojciec dobrze znał język niemiecki i jakoś się wypro-
sili. Gdy przyszli bolszewicy, rodzina Klimańskich znalazła się na liście wywózki 
na Sybir. Ojciec zaprzągł parę koni, złożyli co się dało na wóz, przywiązali też dwie 
krowy i wyjechali do krewnych ojca w Cytowianach. Nie mieli środków do życia, 
dlatego Regina zmuszona była zostawić naukę i pójść do pracy. Gdy rodzina prze-
jechała do Pernarowa, pracowała we włości. Mieli jeszcze konie i krowy, lecz gdy 
dowiedziano się, kim są, musieli wynieść się w przeciągu doby. I tak zaczęły się bie-
dy tej rodziny. W pracy, z powodu pochodzenia, Regina nigdzie dłużej nie mogła 
zagrzać miejsca, pracowała nawet jako kelnerka, lecz i stąd ją zwolniono. Ojciec nie 
wytrzymuje tak trudnych warunków i w roku 1950 umiera. W roku 1951 Regina 
wychodzi za mąż, zmienia nazwisko, to ułatwia Jej życie, zaocznie kończy naukę. 
Po śmierci Stalina kończą się wywózki na Sybir i można już żyć normalniej. Troje 
dzieci Reginy mieszka w Kiejdanach, najmłodsza córka – na wsi. Jedna wnuczka po 
studiach została w Stanach za oceanem. Muzyczny zespół rodzinny Gutauskasów 
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o wspaniałych głosach jest znany nie tylko w rejonie kiejdańskim. Z wyrazami głę-
bokiego i szczerego współczucia w bólu i smutku łączymy się z Rodziną i Najbliż-
szymi. Pamiętamy o Niej w naszych modlitwach. Cześć Jej pamięci! 

W Kownie 5.05.2020 
5 maja w  Kownie, po uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w  kościele Świę-

tego Krzyża, z okazji pięknego Jubileuszu 70-lecia gratulowaliśmy o. Emilianowi 
(Władysław Bojko). Nasz kochany o. Emilian – wspaniały, dobry, ciepły, życzliwy, 
skromny, cichy karmelita – wieloletni misjonarz w Burundi, ostatnio przez długi 
czas pracujący w Argentynie, od 2017 roku jest z nami na Litwie, z błogosławień-
stwem Bożym dociera również do rejonu kiejdańskiego i  radziwiliskiego, dzięki 
temu możemy modlić się po polsku przynajmniej podczas Dni Kultury Polskiej na 
Laudzie i Żmudzi, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni.

W Piniawie 10.06.2020
10 czerwca w  muzeum prywatnym Klementasa Sakalauskasa w  Piniawie pod 

Poniewieżem odbyło się spotkanie literackie zorganizowane przez Valė Bilienė. 
Podczas spotkania zaprezentowano nowe książki. Była to pierwsza prezentacja 
dwujęzycznej antologii „Znad Laudy i  Niewiaży”. Dwujęzyczna litewsko-polska 
Antologia zawiera wiersze 28 autorów, wspomnienia, marzenia i  tęsknoty. Wier-
sze zebrali członkowie sekcji literackiej „Znad Niewiaży” przy Stowarzyszeniu Po-
laków Kiejdan, tłumaczyli Irena i Kazimierz Duchowscy. Sfinansowano i wydano 
dwujęzyczną antologię przez Urząd Gminy Kadzidło na czele z wójtem Dariuszem 
Łukaszewskim, przy współpracy z Marcinem Żerańskim. Podczas spotkania zapre-
zentowano również zbiorki wierszy 9 autorów „Kur dega vakare žara” i „Apkabink 
mane” Renaty Dambrauskaitė-Laučkienė. W imprezie udział wzięli twórcy słowa 
trzech wydań oraz miłośnicy poezji. Zebrani zwiedzili muzeum, słuchali lirycznych 
piosenek Renaty, podziwiali jej obrazy Aniołów i tańce Raminty Matulytė-Šilienė, 
byłej uczennicy i wychowanki Ireny Duchowskiej w Akademskiej Szkole Średniej. 

W Kiejdanach 26.06.2020 
26 czerwca w  Kiejdanach na 

Rynku Wielkim odbyło się spo-
tkanie rodaków z Kiejdan i okolic 
z gośćmi z Poniewieża pod kierow-
nictwem Danutė Kriščiūnienė. Na 
spotkanie przybył mer Samorządu 
Rejonu Kiejdańskiego Valentinas 
Tamulis. Po prezentacji Kiejdan 
wystąpił polski zespół „Issa” (kier. 
Waleria Wansewicz). Goście zwie-
dzili starówkę miasta.
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W Borejkowszczyźnie 25.07.2020
25 lipca w  muzeum Władysława Sy-

rokomli w  Borejkowszczyźnie odbyła 
się prezentacja litewsko-polskiej anto-
logii wierszy „Znad Laudy i  Niewiaży” 
i  tomiku wierszy Ireny Duchowskiej 
„W  zielonej dolinie”, wydanych przez 
Urząd Gminy Kadzidło, dzięki życzli-
wości wójta Gminy Kadzidło Dariusza 
Łukaszewskiego. Imprezę prowadzili 
kustosz muzeum dr Józef Szostakow-
ski i Irena Duchowska. Niezwykle szeroką była geografia uczestników spotkania. 
W spotkaniu udział wzięli goście z różnych zakątków Litwy – Poniewieża, Pacunel, 
Kiejdan, Surwiliszek, Syruciszek, Akademii datnowskiej, Wilna, Solecznik, Szum-

ska, Miednik itd. Swoje wiersze czytały autorki antologii Jolanta Dalia Abarienė, 
Valė Bilienė, Danutė Kriščiūnienė, Raminta Matulytė-Šilienė, Irena Duchowska. 
Wystąpił Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” pod kierownictwem Wa-
lerii Wansewicz. Na skrzypcach grał Daniel Gancewski. W  drugiej części pod-
czas pikniku na zewnątrz muzeum na scenie w biało-czerwono-czarnych strojach 
wystąpiły tancerki siostry Goda i  Fausta Černeckaitė pod kierunkiem Raminty 
Matulytė-Šilienė. Imprezę dofinansowano ze środków Departamentu Mniejszości 
Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej.

XVIII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy” 01.08.2020
1 sierpnia, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, odbył się XVIII 

Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”. Imprezy miały miejsce w  Datnowie, Berżai 
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i  Pacunelach. Uroczystości rozpo-
częły się Mszą Św. w kościele Obja-
wienia Pańskiego Najświętszej Maryi 
Panny w  Datnowie. Po wniesieniu 
sztandaru Stowarzyszenia Polaków 
Kiejdan do kościoła przez sztan-
darowych Kazimierza Duchow-
skiego, Zitę Šabanavičienė i  Arinę 
Liustikaitė, o  Emilian – Władysław 
Bojko z  Kowna i  proboszcz parafii 
datnowskiej ks. Gražvydas Geresio-
nis odprawili uroczystą polsko-litewską Mszę Św. Śpiewał Reprezentacyjny Chór 
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska „Ojczyzna”. 
Po Mszy Św. w  kościele datnowskim odbyło się Spotkanie Literackie. Gości wi-
tała Irena Duchowska. Pozdrowienia prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Dariusza Piotra Bonisławskiego dla uczestników Festynu odczytał prezes Koła 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
w Węgorzewie – Wiesław Pietrzak. 
W  spotkaniu oprócz autorów an-
tologii udział wzięli goście z  Pol-
ski – Iwona Zawisza-Chrzanowska 
z Warszawy i  Jerzy Janoszek z Wę-
gorzewa. Podczas prezentacji dwu-
języcznej antologii „Znad Laudy 
i  Niewiaży” wydanej przez Urząd 
Gminy Kadzidło pod redakcją Ireny 
Duchowskiej i Dariusza Łukaszew-

skiego, swoje wierszy czytały: Jolanta Dalia Abarienė, Valė Bilienė, Regina Czy-
rycka, Elvyra Kisielienė, Nina Kučinskienė, Aušra Kuusienė, Danutė Kriščiūnienė, 
Palmira Vansevičienė, Zita Zokaitytė. Gości witał jeden z tłumaczy antologii, Ka-
zimierz Duchowski. Splendoru świętu dodało przybycie szanownych gości, oprócz 
wcześniej wymienionych byli: 
prezes zarządu stowarzysze-
nia „Rodacy” Honorata Gon-
czarowa z Jekabpils na Łotwie, 
prezes kowieńskiego oddziału 
ZPL, członek Rady ZPL Fran-
ciszka Abramowicz, prezes 
UTW z  Niemenczyna Józefa 
Gulbicka, rektor UTW z  Po-
niewieża Zita Kazlauskienė 
ze słuchaczami i  wielu in-
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nych. Podczas spotkania literackie-
go wystąpili: Reprezentacyjny Chór 
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska 
„Ojczyzna” z  Węgorzewa i  zespół 
„Mżawka” z  Kruklanek (kier. Ry-
szard Zabłotny), „Kotwica” z Kowna 
(kier. Aleksander Jakubowski), „Issa” 
z Kiejdan (kier. Waleria Wansewicz). 
Przed kościołem wesoło przygry-
wała kapela „Nevėžys” z Poniewieża 

(kier. Vytautas Rutkauskas, Danutė Čerkasovienė). Goście zwiedzili klasztor, zbiory 
szat liturgicznych oraz celę legendarnego o. Stanisława i pałac datnowski na wy-
spie w Akademii. Po wycieczce, na zaproszenie prezes wspólnoty lokalnej Birutė 
Jomantaitė, goście udali się do Berżai. Po wystąpieniu mera samorządu rejonu kiej-
dańskiego Valentinasa Tamulisa na scenie oprócz wcześniej wymienionych zespo-
łów wystąpili: Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” (kier. 
Natalia Sosnowska, Niemenczyn), „Zgoda” (kier. Iweta Berzinia, Jekabpils, Ło-
twa), poniewieski ZT „Grandinėlė” (kier. Zita Rimkuvienė i Rasa Urbonavičienė), 
„Liaudė” z  Pacunel (kier. Genutė Vorienė) oraz zespół z  Butėnai (kier. Evelina 
Stalgienė). Imprezę prowadził doktorant Instytutu Rolnictwa z Akademii datnow-
skiej Kazimierz Duchowski. Po występie Chóru „Ojczyzna” prezes Koła Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” w Węgorzewie – Wiesław Pietrzak wręczył dyplom 
i nagrodę Irenie Duchowskiej za zajęcie III miejsca w I edycji konkursu literackie-
go „Polaków losy” za pracę „Wspomnienia”. Dalsza trasa festynowa prowadziła na 
historyczną małą Laudę do Pacunel. Stowarzyszenie Polaków Kiejdan (prezes Ire-
na Duchowska) oraz Lokalna Wspólnota Pacunel (prezes Danguolė Garuckienė) 
w tym roku świętują 20-lecie swojej działalności. Po Mszy Św. odprawionej przez 
proboszcza parafii w Pacunelach i Polonach Kęstutisa Švabinskasa, świąteczny ko-
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rowód przez miasteczko wyruszył do parku. Gratulacje gospodarzom składali mer 
samorządu rejonu radziwiliskiego Antanas Čepanonis, posłowie Asta Kubilienė ir 
Aurimas Gaidžiūnas, prezes Związku Społeczności Wsi na Litwie Virginija Šetkienė, 
wieloletnia starosta Skėmiai Romualda Rimkuvienė, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Pacunelach Anatolijus Gailiūnas i inni. Później odbyły się występy gości XVIII 

Festynu Kultury Polskiej, grupy 
muzycznej „Lietuvaičiai”, Giuli-
ji, Kąstytisa Kerbedisa i  innych 
zespołów. O północy niebo roz-
świetlały fajerwerki. Gości czę-
stowano ogromnym urodzino-
wym tortem, jedwabną kaszą. Na 
obu imprezach oprócz wielu róż-
nych atrakcji, stoisko promujące 
Warmię i  Mazury mieli również 
przedstawiciele Koła Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” w Wę-

gorzewie, którzy hojnie obdarowali organizatorów, aktywistów i pomocników XVIII 
Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” w rejonach kiejdańskim i radziwiliskim. Świę-
towanie przedłużyło się do późnej nocy. Gdy się ściemniło, bardzo imponującym 
był teatr ognia. 2 sierpnia, w niedzielę, zespoły z Węgorzewa gościły do Wędziagole, 
z Łotwy – w Kownie. Sponsorzy: Departament Mniejszości Narodowych RL, Sa-
morząd Rejonu Kiejdańskiego, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ambasada RP 
w Wilnie, Oddział ZPL rej. Wileńskiego. Partnerzy: Parafie Datnowska i Pacunel-
ska, Organizacje Społeczności Wiejskich w Berżai i Pacunelach, starostwo Skėmiai, 
Klub Aktywnych Kobiet w Poniewieżu, Koło Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
w Węgorzewie.

20-lecie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan 16.08.2020
16 sierpnia, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, w Kiejdanach 

odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Uro-
czystości rozpoczęto Mszą Św. w kościele św. Józefa. Po Mszy Św. w kiejdańskim 
Centrum Wielokulturowym prezes 
organizacji Irena Duchowska w skrócie 
przedstawiła zebranym historię dzia-
łalności Stowarzyszenia z  prezentacją 
zdjęć z różnych imprez, dziękując akty-
wistom. Na imprezę oprócz członków 
Stowarzyszenia mieszkających w Kiej-
danach i rejonie kiejdańskim, przybyli 
goście z Poniewieża, Janowa, Szadowa, 
Pacunel. Serdeczne gratulacje jubile-
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uszowe składali: Starosta Skėmiai – Ingrida Gladkienė, prezes wspólnoty w Pacu-
nelach – Dangulė Garuckienė, prezydent klubu „Aktywne kobiety” z Poniewieża 
– Danutė Kriščiūnienė, prezes UTW w  Poniewieżu – Zita Kazlauskienė, dyrek-
tor Centrum Wielokultorowego – Audronė Pečiulytė, prezes samarytan – Sonata 
Patkauskaitė, malarka – Birutė Gadišauskienė z Janowa, wieloletnia prezes organi-
zacji Rosjan, mająca również korzenie polskie – Nela Bosiuk, prezes Koła ZPL w Po-
niewieżu – Regina Czyryc-
ka, Valė Bilienė i  inni. Po 
prezentacji odbył się uro-
czysty koncert. Wystąpili: 
Kapela „Subėgtinė” (kier. 
Asta Vinckienė, Ponie-
wież), Polski Zespół Pieśni 
„Issa” (kier. Waleria Wan-
sewicz, Kiejdany), Zespół 
Tańców Liniowych Ponie-
wieskiego UTW „Pozityvas” (kier. Violeta Krasauskienė), kapela parafii św. Jerzego 
(kier. Aldona Sasnauskienė, Kiejdany) oraz iluzjoniści z Poniewieża – Vilius Glu-
šokas i Michailas Chovanskis. Koncert zakończono wspólnym odśpiewaniem Roty. 
Po koncercie odbyło się spotkanie integracyjne w kawiarni „Savas kampas”. Projekt 
współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach 
wsparcia Polonii i Polaków za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”, Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej 
i Oddziału ZPL rej. Wileńskiego. Podziękowania należą się europosłowi, prezesowi 
AWPL i Oddziału ZPL rejonu wileńskiego Waldemarowi Tomaszewskiemu, dzięki 
któremu od lat, co roku, dwie imprezy na Laudzie otrzymują skromne wsparcie.

VII Spływ kajakowy 21-23.08.2020 
W dniach 21-23 sierpnia w Świętej nad Bałtykiem odbył się VII Spływ kajakowy 

„Poznajmy swój kraj”. W spływie uczestniczyli aktywiści z Laudy i Żmudzi, z rejonu 
kiejdańskiego, Poniewieża, Pacunel, Wilna i innych miejscowości. Coraz odważniej 

w  spływach, organizowanych 
przez Stowarzyszenie Polaków 
Kiejdan, zaczęli uczestniczyć 
seniorzy. Grupa kajakami po-
konała kilkunastokilometrową 
krętą trasę rzeki Świętej do por-
tu. Z powodu posuchy nie dało 
się tego roku dopłynąć do Bał-
tyku. Woda mocno opadła nie 
tylko u ujścia rzeki Świętej, ale 
i w  samej rzece. Trasa rzeczna 
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niespodziewanie stała się dość trudna. Po drodze było sporo przeszkód, w poprzek 
rzeki leżące drzewa zagrażały bezpieczeństwu uczestników. Przychodziło manew-
rować kajakami przy wystających konarach, pniach, kamieniach i złamanych drze-
wach. Miejscami pierwsi musieli wysiadać, przenosić kajaki zamulonym brzegiem 
rzeki. Chłopakom przyszło sporo popracować siekierami, w  które zaopatrzyli się 
przezorniejsi. Pogoda była różna, miejscami padało, to znów pokazywało się słoń-
ce. Niektórym nie udało się sucho wyjść z wody po wywrotkach. Spływ kajakowy 
był okazją aktywnego odpoczynku na łonie przyrody nad Bałtykiem. Oczy cieszyły 
rodziny dumnych łabędzi, bojaźliwych kaczek, wysepki białych lilii, dzikich kwia-
tów. Zażywano kąpieli w rzece i morzu, odprowadzano słońce, komuś udało się też 
wstawać przed wschodem słońca i docierać nad morze o brzasku. Grupa mieszkała 
w domkach w pobliżu kościoła i na plebanii, uczestnicy spływu mieli okazję co-
dziennie uczestniczyć we Mszy Św. w Świętej w kościele NMP Gwiazdy Morskiej. 
Stołowano się po drodze i na plebanii. Wieczorami podczas spotkań integracyjnych 
pieczono szaszłyki, tańczono i  śpiewano pod romantyczne melodie wygrywane 
na akordeonie przez Janinę z  Poniewieża, która tradycyjnie umila spotkania ak-
tywistów. Część uczestników spływu zwiedziła Liepaję na Łotwie, Połongę i Kre-
tyngę. Celem projektu był aktywny odpoczynek połączony z  integracją rodaków 
rozsianych po Litwie, poznawanie kraju ojczystego, pogłębianie relacji kulturowych 
z  miejscową ludnością. Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą przez Funda-
cję „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Departamentu Mniejszości Narodowych 
przy Rządzie Republiki Litewskiej.
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III Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień” 01.09.2020
1 września, w ramach Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, w parku Szkoły 

Podstawowej dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Poniewieżu, odbył się III Festiwal 
Kultury Polskiej „Złota jesień”. Mszę Św. w Podbrzeżu odprawił i zebranych błogosławił 

o. Emilian – Władysław Bojko 
z  Kowna. Podczas festiwalu 
zebranych witali: prezes Klu-
bu Aktywnych Kobiet Ponie-
wieża, dyrektor szkoły Danutė 
Kriščiūnienė, poseł na Sejm 
RL Povilas Urbšys, wicemer 
samorządu Poniewieża Deivi-
das Labanavičius, prezes Sto-
warzyszenia Polaków Kiejdan, 

Oddziału ZPL LAUDA Irena Duchowska, prezes poniewieskiego Koła ZPL Regina 
Czyrycka. Życzenia uczestnikom festiwalu, nauczycielom, rodzicom, uczniom skła-
dali: dyrektor Europejskiego Cetrum Informacji „Europe Direct” Alina Misiūnienė, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poniewieżu Zita Kazlauskienė, wiceprezes 
Klubu Aktywnych Kobiet Valė Bilienė, przedstawiciel rodziców Lilijana Čiplienė, 
przewodnicząca Rady Pedagogicznej szkoły Vijoleta Vanagienė, wolontariusz Gin-
tautas Šimkus i  inni. Wystąpiły zespoły: Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej 
„Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany), „Kotwica” (kier. Aleksander Jakubowski, 
Kowno), Zespół Tańców Liniowych Poniewieskiego UTW „Pozityvas” (kier. Violeta 
Krasauskienė, Poniewież), Zespół Tańca Podstawowej Szkoły Słabosłyszących i Nie-
słyszacych „Liepsna” (kier. Regina Liutkevičienė, Poniewież), kapela „Pokuda” (kier. 
Jonas Varnauskas, Poniewież), iluzjoniści: Vilius Glušokas i Michailas Chovanskis. 
Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ra-
mach wsparcia Polonii i  Polaków za granicą przez Fundację „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. Imprezę sponsorowali też SA „Citma” ir SA „Mažeikių mėsinė”.
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W Wilnie 16.10.2020 
16 października w  sali Wileńskiej Galerii Obrazów w  pałacu Chodkiewiczów 

odbyła się kolejna prezentacja litewsko-polskiej antologii poezji „Znad Laudy 
i Niewiaży”, wydanej w Kadzidle pod redakcją Ireny Duchowskiej i Dariusza Łuka-
szewskiego. Spotkanie z cyklu „Spotkania z polską książką” zorganizowane zostało 
przez Instytut Polski w Wilnie, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków Kiej-
dan i Gminą Kadzidło. Antologia „Znad Laudy i Niewiaży” zawiera utwory 28 au-
torów narodowości litewskiej i polskiej, mieszkających w regionie Laudy, którego 
bogata historia kultury została zapisana w dwóch językach, litewskim i polskim. 
Laudańska antologia poetycka została wydana staraniem Gminy Kadzidło z regio-
nu Kurpie, w północno-wschodniej Polsce, i sekcji literackiej „Znad Niewiaży”, przy 
Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan, jako 25 tom Biblioteki Kurpiowskiej i jest owo-
cem polsko-litewskiej współpracy regionalnej. Przekłady utworów wykonali Ire-

na i  Kazimierz Duchowscy. 
W prezentacji książki uczest-
niczyło dziesięcioro autorów, 
redaktorzy i tłumacze. Szero-
ką była geografia zebranych 
– od Kadzidła w  Polsce po 
Kowno, Kiejdany, Pacunele, 
Poniewież, Kłajpedę na Li-
twie. Nadspodziewanie sala 
galerii była wypełniona po 
brzegi. Na spotkanie przy-
byli Dariusz Łukaszewski 

– wójt Gminy Kadzidło, Irena Duchowska – prezes Stowarzyszenia Polaków Kiej-
dan, autorki wierszy: Jolanta Dalia Abarienė, Laima Beainarauskienė, Valė Bilienė, 
Angelija Bučienė, Regina Čirickaitė, Nina Kučinskienė, Aušra Kuusienė, Danutė 
Kriščiūnienė, Ina Stuogė. Spotkanie prowadzone było w  języku litewskim i  pol-
skim. Redaktorzy – wydawcy opowiedzieli o historii powstania antologii. Kompo-
zytorka Katarzyna Parszuta – wykonała własne kompozycje do wierszy z antologii: 
Ireny Duchowskiej „Już nigdzie” – „Jau niekur”, Valdasa Daškevičiusa „Vis daugiau 
valandų” – „Coraz więcej godzin”, ks. Justasa Jasėnasa „Ilgesys” – „Tęsknota”, Niny 
Kučinskienė „Vakarinis valsas” – „Wieczorny walc”. W  pierwszym bloku zebrani 
wysłuchali recytacji z ekranu uczniów Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego Diany 
Savanevičiūtė i  Artura Dowgiało, którzy niespodzianie zostali poddani izolacji 
z  powodu Covid, potem Irena Duchowska przedstawiała po kolei autorów, któ-
rzy przedstawiali po jednym wierszu, a  przekład na język polski czytali aktorzy. 
W drugim bloku recytacji aktorzy Teatru Polskiego w Wilnie Gabriela Dajnowiec 
i Maksim Potapow czytali wybrane wiersze w oryginale i przekładach. Spotkanie 
zakończyły podziękowania za zorganizowanie imprezy dla kierownika Instytutu 
Polskiego w Wilnie Pawła Krupki, wydawców, tłumaczy i autorów.
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W Wilnie 25.10.2020
25 października na Zarzeczu w Wilnie w galerii restauracji „Kitsch” odbył się 

wernisaż wystawy obrazów „Kolory wspomnień” Birutė Gadišauskienė (Banytė) 
z Janowa. Birutė malować chciała od dawna, tylko stale brakowało czasu, dopiero 
wiek emerytalny pozwolił stanąć przed płótnem z pędzlem i paletą… Za ostatnie 
cztery lata namalowała około 200 obrazów. Uprawia malarstwo olejne. Aktywnie 
uczestniczy w plenerach. Miała 15 wystaw indywidualnych, w tym również w Kiej-
danach. W Domu Kultury w Janowie przez miesiąc można oglądać jeszcze większą 
wystawę prac Autorki „Metamorfozy życia”. Jej obrazy napawają optymizmem, po-
rywa żywa gra kolorów, gracja ruchów, piękno natury…

W Janowie 28.10.2020 
28 października w Centrum Kultury w Janowie odbyło się spotkanie rodaków. 

W  rejonie kiejdańskim Komisja Sytuacji Ekstremalnych od 28 października za-
broniła organizowania wszelkich imprez kulturalnych. Więc impreza organizo-
wana była pośpiesznie w innym rejonie, ponieważ w rejonie Janowskim imprezy 
z powodu Covid nie były jeszcze wzbronione. Były to jednocześnie przedwczesne 
Obchody Święta Niepodległości RP, Spotkanie Opłatkowe i okazja zapoznania się 
z wystawą malarską „Metamorfozy życia” Birutė Gadišauskienė. Podczas spotka-
nia autorka przedstawiła zebranym swe obrazy, większość prac powstała podczas 
kwarantanny. Wystąpił zespół wokalny Janowskiego Centrum Kultury „Sunrise” 
(kier. Rūta Tiškevičiūtė) oraz wokalistka zespołu „Presto” – Reda Sakalauskienė. 
Na spotkanie goście przybyli z rejonu Kiejdan, Janowa i pobliskich miejscowości. 
Winszowano z okazji Jubileuszu 70-lecia Birutė Gadišauskienė. Po biesiadzie przy 
świątecznym stole uczestnicy imprezy mieli okazję uczestniczyć we Mszy Św. w ja-
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nowskim kościele św. Jakuba. Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą przez 
Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W Kiejdanach 27.11.2020
27 listopada aktywiści Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Mazowiecki-

-Wschodni Patrioci w toku akcji „Rodacy Bohaterom” dostarczyli Paczki Pamię-
ci dla seniorów w Kiejdanach. Laudańczycy są wdzięczni wszystkim Darczyńcom 
z  Macierzy za dary serca, prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Krzysztofowi Woj-
ciechowi Krzemińskiemu za zorganizowanie akcji i pamięć o rodakach na Laudzie 
i Żmudzi.

W Poniewieżu 17.12.2020
17 grudnia, podczas posiedzenia Rady Samorządu Miasta Poniewieża, radni za-

akceptowali sprawę upamiętnienia Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu, mimo róż-
nych zdań członków Komisji do spraw upamiętnienia dat i osób na temat potrzeby 
tablicy. Na ścianie byłego gmachu Gimnazjum Polskiego w  Poniewieżu (Kranto 
g. 18, Panevėžys) umieszczono tablicę pamiątkową. Gimnazjum Polskie w Ponie-
wieżu, zostało założone przez Stowarzyszenie „Oświata” w 1919 r. Od 1922 r. ro-
dacy z Poniewieża zbierali pieniądze na budowę Gimnazjum. Do akcji włączyli się 
Polacy z całej Litwy. Budowę rozpoczęto w 1929 r., a w 1930 r. nowy gmach szkoły 
oddano do użytku. W Gimnazjum uczyła się młodzież polska z różnych zakątków 
Litwy. Gimnazjum Polskie w  tym gmachu działało do 14  czerwca 1940 r. (było 
zamknięte na rozkaz ówczesnego ministra oświaty). Po II wojnie światowej w tym 
gmachu działały litewskie urzędy oświaty, między innymi Seminarium Nauczyciel-
skie, Szkoła Specjalna dla dzieci niepełnosprawnych, czynna do dziś, pod nazwą 
Centrum Wychowania Specjalnego „Šviesos”. Emerytowana nauczycielka języka 
angielskiego Elena Vanda Urbanavičiūtė po wizycie krewnych z  Warszawy, jako 
pierwsza zaczęła się starać, by powstała tablica upamiętniającą Gimnazjum Polskie 
w Poniewieżu. Jej ojciec, Aleksander Urbanowicz, był uczniem Gimnazjum, póź-
niej uczył córkę poprawnego języka polskiego. Do sprawy dołączyła prezes Koła 
„Poniewież” Oddziału ZPL „Lauda”, prez Koła ZPL w Poniewieżu, wykładowczyni 
języka polskiego UTW Regina Czyrycka, której mama Irena Kannówna również 
uczyła się w Gimnazjum Polskim i miłość do języka polskiego przekazała córce. 
Inicjatywę wsparli duchowni Poniewieża, historycy, działacze kultury, dyrektor 
Centrum Wychowania Specjalnego „Šviesos” Petras Leikauskas oraz studenci 
UTW z grupy języka polskiego. 
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OFERTA BIBLIOTEKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
rok 2016

342. W krainie torbaczy i kiwi – Maciej A.Zarębski, s. 80, cena 30 zł
343. Co mi leży na wątrobie cz. II – Henryk Wątroba, s. 56, cena 10 zł
345. Ogrody dzieciństwa – Ludomira Zarębska, s. 88, cena 15 zł
346. Wiąże nas Wisła – Lucyna Kukomska, Dariusz Ossowski, s. 112, cena 40 zł
347. Mateczniki Polskości gwarantem dobrej zmiany – M. A. Zarębski, s. 184, cena 30 zł
348. Spółdzielczość pracy Kielecczyzny – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 128, c. 10 zł

rok 2017
349. Almanach Rytwiański pisarzy lekarzy – Maciej Andrzej Zarębski, s. 112, cena 20 zł
350. Szał zamysłów – Jerzy Przeździecki, s. 384, cena 30 zł
351. List do Świętego Mikołaja – Jadwiga Wielgat Hejduk, s. 72, cena 10 zł
352. W ogrodach wyobraźni – Jan Kamiński, s. 104, cena 10 zł
353. Życie w cieniu „cieni” – Eugeniusz Kulwicki, s. 112, cena 15 zł
354. Łowieckie impresje. Wspomnienia jubileuszowe – Stanisław E. Kędzior, s. 112, c. 10 zł
355. Moje powroty – Maciej Andrzej Zarębski, s. 144, cena 20 zł
356. Na przestrzeni czasu – almanach chicagowski, red. Maciej A. Zarębski, s. 304, cena 30 zł
357. Wędrówka – Lucyna Kukomska, s. 72, cena 10 zł
358. Sto opowieści + jedna – A.Tyszka & Baltazar K., s. 152, cena 20 zł

rok 2018
359. Z ludźmi i dla ludzi – pod red. Jana Jadacha i Andrzeja Tyszki, s. 144, cena 25 zł
360. Wojaże po Polsce – Maciej Andrzej Zarębski, s. 272, cena 55 zł
361. Bibliografia M. A. Zarębskiego – red. J. Jadacha i M. A. Zarębskiego, s. 216, c. 20 zł
362. Seks i satyra – Wojciech Kołodziej, s. 72, cena 20 zł
363. Dokąd idziesz – Jan Kamiński, s. 112, cena 10 zł
364. Kultura małych ojczyzn i wielkiej ojczyzny – Andrzej Tyszka, s. 104, cena 20 zł
365. Wiersze i opowiadania – Maciej Andrzej Zarębski, s. 160, cena 20 zł
366. Paweł Pierściński in memoriam – Longin Kaczanowski, Maciej A. Zarębski, s. 208, c. 30 zł
367. To już było – Lucyna Kukomska, s. 184, cena 20 zł

rok 2019
368. D/e/brza – Zbrza, 640-lecie lokacji (1379-2019) – Stanisław E. Kędzior, s. 144, c. 20 zł
369. Żywot marzycielki… – Maciej Andrzej Zarębski, s. 184, cena 30 zł
370. Towarzysz pancerny generała Maczka – Katarzyna Murawska, s. 152, cena 25 zł
371. Drogi do wolności – antologia chicagowska, red. M. A. Zarębski, s. 232, cena 30 zł
372. Odcienie życia – Maria Mili Purymska, s. 72, cena 15 zł
373. Od historii ku przyszłości – Andrzej Tyszka, s. 136, cena 20 zł
374. Być regionalistą – Jan Jadach, s. 224, cena 20 zł
375. Szlakiem Mateczników Polskości cz. I – M.A.Zarębski, s. 78, cena 30 zł
376. Zatrzymaj się... – Lucyna Kukomska, s. 112, cena 15 zł
377. Dodani do ciszy – Jan Kamiński, s. 128, cena 15 zł

rok 2020
378. Co mi leży na wątrobie cz. III – rytwiańskie jodły nadal szumią – Henryk Wątroba, s. 80, c. 10 zł
379. Życie na rozdrożu – Maciej Andrzej Zarębski, s. 360, cena 40 zł
380. Historia kieleckiego Słowika – Stanisław Eugeniusz Kędzior, s. 160, cena 15 zł
381. Zapiski rodzinne – Ludomira Zarębska, s. 176, cena 20 zł
382. Przegrałam z Ameryką – Paweł Ciepiela, s. 88, cena 20 zł
383. W hołdzie Wielkiemu Polakowi Św. Janowi Pawłowi II – antologia chicagowska, s. 224, c. 30 zł
384. Znałem Ich Odeszli... w latach 1990-2020 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 272, cena 30 zł
385. Czasoprzestrzeń – Lucyna Kukomska, s. 136, cena 20 zł
386. Z satyrą w III tysiąclecie – Wawrzyniec Marek Rak, s. 160, cena 20 zł
387. W ogrodzie wspomnień – Alina Szymczyk, s. 112, cena 20 zł
388. Moherowe fraszki – Ludomira Zarębska, s. 64, cena 15 zł
389. Opowieści świętokrzyskiego gwarka – Andrzej Szlagowski, s. 120, cena 25 zł
390. Strofy lekkie jak motyle – Janina Malicka, s. 176, cena 25 zł

rok 2021
391. Epizody – Lucyna Kukomska, s. 168, cena 25 zł
392. Słodkie trucizny, gorzkie lekarstwa – Andrzej Tyszka, s. 104, cena 15 zł
393. Wojaże po Polsce cz. 2 – Maciej Andrzej Zarębski, s. 280, cena 55 zł
394. Rozmowy daremne – Jan Kamiński, s. 112, cena 15 zł
395. Nasza Wieża Babel – Ludomira Zarębska, s. 56, cena 15 zł
396. Szpital nadziei – Maria Magdalena Człapińska, s. 136, cena 20 zł
397. Padłeś – powstań! – Baltazar K., s. 56, cena 15 zł
398. Wojaże po świecie z Lulą – Maciej Andrzej Zarębski., s. 96, cena 35 zł

Wydawnictwa powyższe można zamawiać pod adresem:
Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 26-050 Zagnańsk. ul. Gajowa 15. 

Konto: 49 8512 0002 2001 0008 2051 0001 Bank Spółdzielczy w Samsonowie





Irena DUCHOWSKA – urodzona w Wilnie w 1955 roku. 
Po studiach w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym wyjeż-
dża na Żmudź. W latach 1977–2008 wykłada fizykę w Aka-
demskiej Szkole Średniej w rejonie kiejdańskim. Od 1994 
roku założycielka i prezes Koła ZPL, od 1996 – Oddziału 
ZPL „Lauda” obejmującego działalność w siedmiu rejonach 
Litwy (kiejdańskim, poniewieskim, radziwiliskim, szawel-
skim, janowskim, oniksztyńskim i birżańskim). W  1998 
roku zakłada jedyny na Żmudzi Polski Zespół Pieśni Ziemi 
Kiejdańskiej „Issa”, w 2000 roku – Stowarzyszenie Polaków 
Kiejdan. Obu organizacjom prezesuje do dziś. W 2003 roku 
jej nazwisko wchodzi do plebiscytu „Kuriera wileńskiego” 
dziesiątki najpopularniejszych Polaków na Litwie. Jesienią 
2005 roku zostaje członkiem Polskiego Stowarzyszenie Au-

torów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą w Paryżu. W 2010 roku przyjęto ją 
do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie. Organizator pielgrzymek, Dni Kul-
tury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, Festynów Kultury Polskiej „Znad Issy” i „Złota jesień”, 
spotkań literackich, obozów dla dzieci i UTW, plenerów malarskich, świąt okolicznościo-
wych, spływów kajakowych. Mieszka w Akademii datnowskiej na Żmudzi litewskiej. Autor-
ka tomików wierszy: Znad Issy (2004), Głos z Laudy (2005), Mój testament (2006), Miraże 
(2007), Sentymenty (2014), We mgle (2016), W zielonej dolinie (2018). W 2020 roku Irena 
Duchowska dokonuje wyboru wierszy 28 autorów z Laudy i wspólnie z synem Kazimie-
rzem tłumaczą je na język polski. Dzięki współpracy z wójtem Gminy Kadzidło Dariuszem 
Łukaszewskim dwujęzyczna antologia „Znad Laudy i Niewiaży” wydana została w serii Bi-
blioteczki Kurpiowskiej jako jej tom 25. Niniejsza kronika ukazuje się (podobnie jak tomiki 
poetyckie Znad Issy, Głos Laudy, Mój testament, Sentymenty) dzięki współpracy z prezesem 
Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego, dr. Maciejem A.Zarębskim.

Dzieci: Paweł (1977), Alina (1979), Kazimierz (1981), wnuk Józef (2013). Zainteresowania: lite-
ratura, kwiaty, teatr, kino, szachy, narty, tenis stołowy, podróże, szczególnie własnym samochodem.

Odznaczenia i nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi RP (2000) za działalność polonijną; Me-
dal (2004) i Złota Odznaka (2009) ZG Związku Polaków na Litwie „Za zasługi w krzewieniu 
polskości na Litwie”; Srebrny Medal Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” (2011); Medal Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w uznaniu zasług 
w  pracy na rzecz Polaków na Kresach (2013); Nagroda im. Witolda Hulewicza – ożyw-
czemu duchowi sienkiewiczowskiej Laudy (2014); Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło 
i Kurpiowski Nepomuk (2017), Kobieta Sukcesu – Panteon Chwały Ludzi Gór Świętokrzy-
skich (2018), Podziękowania Premiera RL za aktywną działalność społeczną (2018), Anioł 
Dobroci – Szczodrobowo rej. radziwiliski (2019).
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