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Celem –  
człowieczeństwo

Niech po stokroć ktoś powtórzy, że dobry człowiek – to nie jest zawód, a mędrca szkiełko i oko zechce uznać 
za priorytet nad sercem, to jednak każdy, kto chce widzieć w toczącym się życiu coś więcej niż pewien proces 
biologiczny od chwili poczęcia do śmierci, mając serce wypełnione wiarą w człowieka, zgodzi się bez  
wahania z wielkim patronem polskiego gimnazjum w Nowej Wilejce – Józefem Ignacym Kraszewskim –  
pisarzem, publicystą, historykiem – prawdziwym tytanem pracy, że: „Nauka narzędziem i dodatkiem,  
a człowieczeństwo celem”. Wiedzą o tym doskonale nauczyciele, którzy ucząc praw i wzorów swoich 
uczniów, starają się otworzyć i wypełnić właśnie „człowieczeństwem” ich serca, uczynić umysły nie tylko 
chłonnymi wiedzy, ale też dobroci i miłości. Rozumieją, że nie każdy ich były uczeń zostanie wybitnym  
naukowcem, poetą, konstruktorem, ale każdy z nich będzie musiał żyć wśród ludzi. Wielkim szczęściem jest, 
by żył nie tylko „wśród”, ale też „dla” ludzi. By tak było potrzebne są szlachetne wzorce: patronów,  
wychowawców, przyjaciół... Kiedy szkoła ich ma i potrafi połączyć całą społeczność w dążeniu do celu, może 
być pewna sukcesu. 

NA ŚWIĄTECZNEJ SCENIE – ŁĄCZONY CHÓR „PIERWIOSNKÓW” I „MELODII”
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W niedzielę, 18 maja br. w Nowej Wilejce – dzielnicy Wilna, odbyła się ważna i podniosła 
uroczystość – święto z okazji nadania polskiej Szkole Średniej im. Józefa Ignacego  
Kraszewskiego miana gimnazjum i wyświęcenia sztandaru szkoły.

Celem – człowieczeństwo

Ten rok, jak podkreśliła dy-
rektor Helena Juchniewicz pod-
czas świątecznych obchodów, 
był dla społeczności Wileńskiej 
Szkoły Średniej im. J. I. Kraszew-
skiego szczególnym: została zwy-
cięzcą plebiscytu na najlepszą 
szkołę polską, organizowanego 
przez Stowarzyszenie Nauczycie-
li Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” „Najlepsza szkoła 
– najlepszy nauczyciel”, przeszła 
proces akredytacji i uzyskała mia-
no gimnazjum, a na jesieni będzie 
obchodziła siedemdziesięciolecie 
swojej placówki.

Nadanie miana gimnazjum 
stało się uwieńczeniem pracy ze-
społu nauczycieli, którzy na prze-
ciągu kilkudziesięciu lat istnienia 
szkoły, starali się przekazać swoim 
wychowankom najbardziej jako-
ściową wiedzę i zaszczepić piękne 
wzorce wychowania. 

Historia zatoczyła swoisty 
krąg: w okresie dwudziestole-
cia międzywojennego w Nowej 
Wilejce działało Gimnazjum 
im. św. Kazimierza, polskie. 
Dziś, niestety, nieliczni potom-
kowie (wojna, zmiany granic i 
państwowości skorygowały losy 
mieszkańców tej uroczej dzielni-
cy) byłych uczniów owego gim-
nazjum, mogą się znów chlubić 
mianem gimnazjalistów. Bo na to 
sobie zasłużyła ta placówka przy 
ulicy Chabrowej (Rugiagėlių), 
która wyrastała z polskiej szkoły 
początkowej, która się mieściła 
w prywatnym domu; potem była 
siedmiolatką;  a w 1954 powoła-
no polską szkołę średnią, która 
wkrótce się przeniosła do nowo 
wybudowanego gmachu przy 
ul. Chabrowej. Po przyłączeniu 
tej dzielnicy do miasta – staje się 
Szkołą Średnią nr 26. 

W ciągu dalszych lat istnie-
nia szkoła się rozbudowywała – 
otrzymała dobudówkę, następnie 
też salę sportową. Na fali odro-
dzenia narodowego na Litwie ta 
polska szkoła za patrona obrała 
tytana pracy – Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, oznajmia o tym 
tablica pamiątkowa, odsłonięta 
w roku 2005.  

W ciągu minionych dziesię-
cioleci pracowało tu dziesiątki na-
uczycieli, uczyły się tysiące dzieci, 
około dwóch tysięcy absolwen-
tów opuściło jej mury. Wśród 
byłych jej uczniów są dziś zna-
ni politycy i działacze społeczni: 
Czesław Okińczyc – sygnatariusz 
Aktu Niepodległości Litwy, wła-
ściciel Radia „Znad Wilii”, pre-
zes Związku Polaków na Litwie, 
poseł Michał Mackiewicz. Wielu 
absolwentów zostało pedagogami 
i aż sześcioro – dyrektorami szkół, 
wśród których jest obecna dyrek-
tor Helena Juchniewicz, a także 
m. in. Zygmunt Jaświn, Adam 
Błaszkiewicz.

Dziś wespół z panią dyrek-
tor kierownictwo szkoły mają w 
swej pieczy wicedyrektorzy Vik-
torija Kuzmitovičiūtė (lituanist-
ka), Wiesława Dowejko (mate-
matyk) oraz Marek Petrusewicz 
(odpowiedzialny za nieformalne 
nauczanie). 

Przez wiele lat funkcje wi-
cedyrektora pełniła w tej szkole 
pani od matematyki Zofia Moroz, 
która była też wśród tych, kto za-
kładał w Nowej Wilejce pierwsze 
koła ZPL i wieloletnim prezesem 
w swojej szkole. Dziś prezesem 
koła ZPL w szkole jest Teresa Bra-
zewicz – geograf.  

Tego roku szkolnego naukę 
pobiera „u Kraszewskiego” 445 
uczniów (20 kompletów klas) i 

chociaż jest tu tylko jedna pierw-
sza klasa (19 uczniów), to matu-
rzystów tego roku jest 55. Dzieci 
ze szkoły-przedszkola „Zielone 
Wzgórze” zasilają szeregi tej szko-
ły od piątej klasy. 

W dzisiejszym gimnazjum 
pracuje 50 pedagogów, wśród któ-
rych jest jeden ekspert, 12 me-
todyków, pozostali (z wyjątkiem 
paru) legitymują się mianem star-
szego nauczyciela. Szkoła może 
się szczycić tym, że według wy-
ników z państwowych egzami-
nów maturalnych ma wyższą 
średnią niż republikańska z ta-
kich przedmiotów jak matema-
tyka, fizyka, język rosyjski. Jej 
uczniowie nieraz zdobywali laury 
na olimpiadach z tych przedmio-
tów. Wielkim pasjonatem swego 
przedmiotu jest właśnie fizyk Pa-
weł Stankiewicz i nauczycielka od 
plastyki Regina Koszewska. To jej 
uczeń Rafał Dowejko został naj-
lepszym wśród uczniów całej Li-
twy. Chlubą szkoły jest też ubie-
głoroczny jej absolwent Daniel 
Rawiński, zwycięzca zarówno hu-
manistycznych jak i olimpiad z 
przedmiotów ścisłych, rekordzi-
sta w zdobywaniu setek na ma-
turze i posiadacz tytułu Dziecko 
Tysiąclecia z roku 2011. 

Nowoczesne warunki, dosko-
nałe wyposażenie, kompetentni 
nauczyciele – składają się na sukce-
sy: w najnowszym rankingu szkół, 
które prowadzi opiniotwórczy ty-
godnik „Veidas”, obecne gimna-
zjum „Kraszewskiego” znalazło 
się w pierwszej setce z ponad 400 
szkół i zajęło 52 miejsce.

Ponadto szkoła pełni nie tylko 
funkcje placówki oświatowej, ale 
też animatora życia kulturalnego, 
sportowego w dzielnicy, z której 
starostą Jerzym Grydziuszko łą-

czą ją przyjacielskie kontakty.
Od 20 lat w szkole odrodzo-

ne jest harcerstwo. Na jej bazie 
działa Szczep im. 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich, składający się z 
6 drużyn. Jest kilka zespołów ar-
tystycznych (m.in. „Pierwiosn-
ki”), teatrzyków, działa „Akade-
mia Malucha”.  

Szkoła ma wielu wiernych 
przyjaciół w Polsce i dzięki tym 
kontaktom dzieci często goszczą  
w Macierzy.

Koła zainteresowań, uczest-
nictwo w projektach, sekcje spor-
towe – to wszystko czyni życie 
szkoły atrakcyjnym dla dzieci i 
młodzieży i pozwala być placówce 
swoistym centrum wiedzy i twór-
czości w swojej dzielnicy.

W marcu tego roku szko-
ła otrzymała pomyślną wiado-
mość: proces akredytacji szkoły 
na miano gimnazjum został po-
myślnie sfinalizowany! Uroczy-
ste obchody tego wydarzenia oraz 
poświęcenie sztandaru szkoły od-
były się właśnie 18 maja – w sym-
bolicznym dniu urodzin naszego 
Wielkiego Rodaka, świętego Jana 
Pawła II.

Tak uroczystej Mszy św. ko-
ściołowi pw. św. Kazimierza w 
Nowej Wilejce oraz wiernym 
może pozazdrościć wielu. W 
wypełnionej po brzegi świątyni 
przez rodziców, uczniów, nauczy-
cieli, przyjaciół i honorowych go-
ści dostojne miejsce zajęły pocz-
ty sztandarowe i Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Sławoszynie.

Mszę św. celebrował wraz z 
proboszczem miejscowej parafii 
ks. Eigintasem Rudokasem ksiądz 
prałat Wojciech Górlicki z nowo-
wilejskiego kościoła pw. Matki 
Bożej Królowej Pokoju. Wzru-

szające chwile, kiedy przedsta-
wiciele Kieleckiego Ochotnicze-
go Szwadronu Kawalerii im. 13 
Pułku Ułanów Wileńskich pre-
zentowali szable czcząc sztandar 
gimnazjum, a chóry szkolne i pa-
rafialny sławiły Boga i w czasie 
podniesienia triumfalnie brzmia-
ła orkiestra dęta gości ze Sławo-
szyna, nikogo nie mogły pozo-
stawić obojętnym, nie pozwolić 
przejąć się tak doniosłą chwilą, 
kiedy ojcowie chrzestni szkolne-
go sztandaru: dyrektor Helena 
Juchniewicz i dowódca szwadro-
nu, rotmistrz Robert Mazur sta-
nęli na baczność, a ksiądz doko-
nał aktu poświęcenia sztandaru, 
na którym obok wizerunku pa-
trona szkoły, symboli polskości 
i Ojczyzny – Litwy dzisiejszych 
nowowilejskich Polaków, znala-
zły się słowa, kryjące najgłębszy 
sens: Ojczyzna, Nauka, Cnota. 
Do nich nawiązał w swym kaza-
niu na temat jedynej słusznej dro-
gi prowadzącej ludzi do celu, do 
zbawienia ks. Wojciech Górlicki.

Po tak doniosłej i pięknej uro-
czystości, jej uczestnicy udali się 
na piechotę zwartą kolumną na 
czele z pocztem sztandarowym 
ulicami Nowej Wilejki na teren 
gimnazjum. Tu, pod gołym nie-
bem, na szkolnym podwórku od-
była się dalsza część święta.

Dyrektor gimnazjum wita-
jąc zebranych, wśród których 
tego dnia byli honorowi goście: 
eurodeputowany, prezes AWPL 
Waldemar Tomaszewski, posło-
wie Michał Mackiewicz – prezes 
ZPL i Józef Kwiatkowski – pre-
zes „Macierzy Szkolnej”, sygnata-
riusz Aktu Niepodległości Litwy 
Czesław Okińczyc, wicemini-
strowie oświaty i kultury Edy-
ta Tamošiūnaitė i sekretarz ZPL 
Edward Trusewicz, radca Am-
basady RP w Wilnie Anna Ma-
ria Kasińska, goście z Macierzy: 
gminy Krokowa na czele z wój-
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TANIEC Z FLAGAMI – NA SCENIE ZESPÓŁ „MELODIA”
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KANDYDACI UWAŻAJĄ,  
ŻE TEN „ZACOFANY”,  
ICH ZDANIEM,  
REGION NALEŻY DALEJ  
NA SIŁĘ USZCZĘŚLIWIAĆ

Na czym polega jedność 
tych dwóch kandydatów. Ano, 
na stosunku do Polaków – oby-
wateli Litwy. Oboje są „bardzo 
zaniepokojeni” tymi wynika-
mi, jakie w pierwszej turze wy-
borów prezydenckich uzyskał 
kandydat z ramienia AWPL 
Waldemar Tomaszewski. Jesz-
cze bardziej tym, że na prze-
wodniczącego AWPL głosowa-
ła mniejszość rosyjska. Widmo 
jedności mniejszości narodo-
wych – niczym widmo komu-
nizmu, krążące po Europie w 
końcu XIX wieku – przerazi-
ło nie na żarty liderów wybo-
rów prezydenckich, reprezen-
tujących zarówno lewicę, jak i 
„niezależną” kandydatkę pra-
wicy.

Podczas debat telewizyj-
nych, na pytanie prowadzące-
go, co myślą na temat wyników 
głosowania w tak newralgicz-
nych dla Litwy regionach, jaki-
mi są rejon wileński, solecznic-
ki, trocki, miasta Wisaginia, 
Kłajpeda, a nawet Wilno, 
uczestnicy II tury wyborów 
prezydenckich byli nad podziw 
zgodni, że coś z tym fantem na-
leży zrobić. Tylko co? 

Rozważając nad smutnym 
losem na terenach Wileńsz-
czyzny „mniejszości litewskiej” 
doszli do wniosku, że regiony 
te zostały „zapomniane” przez 
litewskie partie i przywódców 
państwa. Nawet obecna pani 
prezydent, która uważa, że żad-
nych błędów nie popełniła w 
sprawowaniu władzy (jest zda-
nia, że podjętych decyzji wyma-
gała sytuacja, którą doskonale 
znała), przyznała, że w regionie 
„polskim” była zaledwie jeden 
raz (przypomnijmy – w ciągu 
pięciu lat), odwiedzając dwie 
szkoły: polską i litewską (było 
to w Rudominie). Pani prezy-
dent powiedziała wręcz, że była 
zajęta ratowaniem Litwy z za-
paści ekonomicznej i uważała, 
że nie wojażowanie po kraju, a 
praca na rzecz Ojczyzny, są naj-
ważniejsze.

Prawda, jak wynikało z 
ostatnich prezentacji pani pre-
zydent, podobno zrozumiała, 
że nie tylko praca z papierami-
-dokumentami, ale też kontak-
ty, rozmowy z mieszkańcami 
kraju, obywatelami, przedsta-
wianie własnych racji są nie-
zbędne i ma zamiar w przyszłej 
kadencji się „poprawić”.

Kandydat od socjaldemo-
kratów także newralgiczne te-
reny odwiedził bodajże jeden 
raz – był zajęty pracą na rzecz 
Unii. No i ma „nadrobić zale-
głości” już w roli prezydenta.

Oboje też przypomnieli sła-
wetny plan tzw. Rozwoju Li-
twy Południowo-Wschodniej, 
z którego jakże obszernych za-
łożeń, udało się tak naprawdę 
w miarę sukcesywnie załatwić 
dwa: w wyniku przenoszenia 
„nieruchomości” jaką jest zie-
mia, zmienić skład narodo-
wościowy w niektórych rejo-
nach (m. in. wileńskim) na 
korzyść litewskości (przypo-
mnieć tu się chce, że Traktat 
polsko-litewski, którego „ju-
bileuszu” 20-lecia przed mie-
siącem nie obchodziliśmy, za-
kłada, że strony powstrzymają 
się od działań, prowadzących 
do zmian narodowościowych 
na terenach zwarcie zamiesz-
kałych przez mniejszości. Taki 
przykład mieliśmy w Polsce, 
w okolicach Puńska, gdzie 
nie została uzupełniona zało-
ga straży granicznej), no i za-
łożyć praktycznie w każdym 
większym osiedlu szkołę pod-
porządkowaną najpierw po-
wiatom, a po ich likwidacji 
– bezpośrednio MOiN z litew-
skim językiem nauczania dla 
miejscowych dzieci.

Kandydaci uważają, że 
ten „zacofany”, ich zdaniem, 
region należy dalej na siłę 
uszczęśliwiać. Jak? Ano, inwe-
stując, wprowadzając litewską 
kulturę, nadawanie litewskich 
programów radiowych i telewi-
zyjnych dla tego regionu. Czy 
znów nie będzie jednak tak, 
że z tego całego „inwestowa-
nia w region” pozostanie nam 
tylko kiczowata, na okrągło 
nadająca litewska telewizja, 
która w obecnym stanie może 
nauczyć jedynie tego, jak nie 
należy pracować. Pierwszy z 
brzegu przykład: tegoroczna 
kandydatka Litwy do Eurowi-
zji, zdobyła pierwsza miejsce... 
jako najgorzej ubrana artystka. 

Mijają lata, Litwa od pra-
wie ćwierćwiecza jest niepod-
ległym, mianującym się demo-
kratycznym państwem, chlubi 

się jubileuszami członkostwa 
w NATO i Unii Europejskiej, 
jednak jej czołowi politycy (są 
też tacy, co mają inne zdanie, 
ale raczej wypowiadają je w 
filmikach okolicznościowych, 
czy na polsko-litewskich gre-
miach na rzecz „braterskiej 
współpracy”, a nie podczas 
kampanii wyborczych) nijak 
nie chcą (nie potrafią) zro-
zumieć, zdawałoby się takiej 
prostej sprawy: Litwa nie jest 
krajem monoetnicznym, cho-
ciaż w porównaniu do brat-
nich republik bałtyckich – 
Łotwy i Estonii, ma bardziej 
„czysty” skład narodowościo-
wy. Jednak 20 proc. obywateli 
nie Litwinów, a w Wilnie pra-
wie 50 proc., w rejonie wileń-
skim – ponad 50 proc., w so-
lecznickim – ponad 80 proc., 
w trockim – ponad 30 proc. nie 
należy lekceważyć. Złe skutki 
polityki niezauważania mniej-
szości – narodowych czy reli-
gijnych – mamy praktycznie w 
całym świecie.

Obiecanki bez pokrycia, 
wyraźny terror językowy, czy 
wprowadzanie drakońskich 
kar i zmuszanie maturzystów 
do opanowania do granic zdro-
wego rozsądku rozbudowa-
nego programu lektur obo-
wiązkowych (obejmujących 
kontrowersyjnych, jak też bar-
dzo przeciętnych autorów) nie 
pomoże stworzyć państwa mo-
noetnicznego. 

Tym, kto pragnie rządzić 
narodem, uważając, że sprawu-
jąc władzę poświęcają się dla 
kraju, warto skoncentrować na 
bardziej „mrożących krew w 
żyłach” przypadkach niż ten, 
na kogo głosują przedstawicie-
le mniejszości.

Za kadencji panującej nam 
pani prezydent, Litwę opuści-
ło, według mniej lub bardziej 
oficjalnych danych, 300 tys. 
obywateli. Wśród nich więk-
szość stanowią Litwini. Pu-
stoszeją wsie i miasteczka na 
Żmudzi, w Auksztocie. To nie 
tylko dla Litwy Południowo-
-Wschodniej potrzebny jest 
specjalny plan. Potrzebny jest 
on dla Litwy, całej Litwy – jak 
długa i szeroka. Kto się o niego 
zatroszczy? Wygląda, że nikt. 
Cóż, możemy być mile usa-
tysfakcjonowani, że jesteśmy 
„oczkiem w głowie” miłościwie 
nam panujących i pragnących 
dzielić i rządzić w krainie, któ-
ra już z bursztynu nie słynie.

Janina Lisiewicz 

Jednością silni inaczejCelem – człowieczeństwo
tem Henrykiem Doeringiem, 
Konstancina-Jeziornej – Kazi-
mierzem Jańczakiem, kierownik 
kopalni ropy i gazu ziemnego 
„Żarnowiec” Jacek Słowakiewicz, 
delegacja z Kielc wraz z przed-
stawicielami Kieleckiego Ochot-
niczego Szwadronu Kawalerii 
im. 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich – fundator nowego sztan-
daru gimnazjum, przedstawiciele 
wileńskiego samorządu na czele 
z wicemerem Jarosławem Kamiń-
skim i wicedyrektor administracji 
Danutą Narbut, radni Artur Lud-
kowski – dyrektor DP i Waldemar 
Szełkowski – wspaniały historyk 
z gimnazjum „Kraszewskiego”, 
dyrektorzy wileńskich szkół na-
wiązała do patrona szkoły i szla-
chetnych, nigdy nie tracących na 
aktualności zadaniach i celach 
placówki oświatowej.

Przekazanie sztandaru szkoły 
na ręce pani dyrektor i uroczy-
ste ślubowanie gimnazjalistów, w 
którym znalazły się słowa o dba-
niu o honor gimnazjum, wartości 
narodowe, szanowania tradycji 
nadały świętu szczególnie pod-
niosłej atmosfery. Tak samo jak 
godne „pożegnanie” poprzed-
nich sztandarów szkoły i jakże 
uroczyste umieszczanie gwoździ 
pamiątkowych na drzewcu sztan-
daru gimnazjum przez przyjacieli, 
sympatyków i honorowych gości. 

Zabierający głos goście skła-
dali gimnazjum życzenia po-
myślnego realizowania celów i 
wychowania pięknej młodzieży. 
Nie zabrakło listu gratulacyjne-
go od wicemarszałka Sejmu RL 
Jarosława Narkiewicza, Dyplo-
mów Uznania od Zarządu Głów-
nego ZPL, które wręczył kilkuna-
stu nauczycielom prezes Michał 
Mackiewicz, prezentów od samo-
rządu i wiernych przyjaciół z Ma-
cierzy. Szkoła dostała w darze 10 
nowoczesnych tabletów i bardzo 
duży telewizor. Na szkolnej uro-

czystości została też podpisana 
umowa o współpracy starostwa 
Nowej Wilejki z gminą Kroko-
wa. A starosta Jerzy Grydziuszko 
dziękował kierownictwu szkoły 
za owocną współpracę.

Szkoła z kolei obdarzyła swo-
ich wiernych przyjaciół statuetka-
mi „Przyjaciel szkoły”, dziękując 
za wspieranie szkolnych inicja-
tyw, jak też życząc dalszych owoc-
nych kontaktów. 

Piękną szkolną uroczystość 
uświetnił występ zarówno gości 
– Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sławoszynie, 
jak też uczniów. Jakże dostojnie 
brzmiał hymn gimnazjum (au-
tor tekstu – Wojciech Piotrowicz, 
muzyki – Zbigniew Lewicki), w 
którym znalazły się m. in. wzru-
szające słowa-prośba: „O łaskę, o 
szczęście, zdrowie dla każdego./ I 
o pracowitość jak u Kraszewskie-
go”. Widzowie gorąco oklaski-
wali występy „Pierwiosnków” i 
„Lśniących kropelek”, dostojny 
polonez wykonany przez malu-
chów i starszoklasistów, piosen-
ki o rodzinnym mieście, popisy 
wesołych tancerzy i maturzystki 
szkoły Moniki Jodko oraz zespołu 
„Melodia”, w którym są zarówno 
uczniowie, jak też absolwenci i 
mieszkańcy Nowej Wilejki. 

Gospodarzom święta – Gim-
nazjum im. J. I. Kraszewskiego, 
uczniom, rodzicom i sponsorom 
należą się też gorące brawa za zor-
ganizowanie tak pięknej – patrio-
tycznej i podniosłej uroczystości, 
którą zwieńczyła wesoła zabawa 
na szkolnym dziedzińcu i hojny 
poczęstunek dla wszystkich, kto 
tego dnia zawitał na święto gim-
nazjum, święto rodaków w No-
wej Wilejce. Bo inauguracja pol-
skiego gimnazjum w tej dzielnicy 
jest gwarancją, że jak w ciągu mi-
nionych lat, tak też w przyszłości 
dzieci miejscowych mieszkańców 
– Polaków, będą się kształciły i wy-
chowywały na najlepszych wzor-
cach naszych tradycji, a ojczysty 
język i kultura będą pielęgnowa-
ne i rozwijane.

Janina Lisiewicz

Jest jedność, która łączy i dopinguje do wspólnych działań,  
skierowanych na budowanie czegoś społem. Ale jest też taka  
spójnia, która łączy przeciwko czemuś lub komuś. Właśnie tą  
jednością okazali się silni oboje kandydaci na prezydenta Litwy:  
Dalia Grybauskaitė i Zigmantas Balčytis.

TANIEC Z FLAGAMI – NA SCENIE ZESPÓŁ „MELODIA”
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Tego roku wileńskie progim-
nazjum oraz gimnazjum imienia 
tegoż patrona – wywodzące się 
ze Szkoły Średniej im. Jana Paw-
ła II – będą obchodziły 20-lecie 
zaistnienia na mapie Wilna pol-
skiej szkoły, która powstała dzięki 
hojności Macierzy, a była budo-
wana przy czynnym udziale pol-
skiej społeczności Wilna. Jednym 
z akcentów tych obchodów oraz 
kanonizacji Wielkiego Patrona 
było ustawienie na dziedzińcu 
progimnazjum pomnika święte-
go Jana Pawła II.

Na tę chwilę, kiedy społecz-
ność szkolną i gości będzie mogła 
witać postać Patrona –  naszego 
Wielkiego Rodaka, świętego Jana 
Pawła II, progimnazjum czekało 
parę lat. Ze smutkiem musimy 

Jeszcze są żywe wspomnie-
nia opowiadań rodziców i 
dziadków o czytanych w dzie-
ciństwie jakże rzadkich, ale 

Szkole – pomnik patrona

przyznać, że tak na słowach ce-
niona postać wybitnego papieża, 
nie doczekała się w Wilnie – mie-
ście dla Jana Pawła II szczególnym 
– mówił o marzeniu odwiedzenia 
Wilna podczas swojej pielgrzym-
ki, hołd Litwie i miastu oddał za-
równo całując ziemię na lotnisku 
wileńskim, jak też modląc się w 
Ostrej Bramie  oraz przed obra-
zem symbolizującym kult Miło-
sierdzia Bożego „Jezu, ufam To-
bie”.

Dotychczas znajdujące się 
w Wilnie dwa pomniki naszego 
Wielkiego Rodaka nie są elemen-
tami architektury miasta: jeden 
znajduje się w holu gimnazjum 
noszącym imię świętego patrona, 
drugi zaś – na terenie kościoła w 
Nowej Wilejce. To, że ufundowa-

ny przez hojnych przyjaciół pro-
gimnazjum pomnik Jana Pawła II 
mógł się znaleźć w stolicy, szkoła 
zawdzięcza swemu wewnętrzne-
mu podwórzu. Właśnie 16 maja 
został on odsłonięty i wyświęcony.

Progimnazjum im. Jana Pawła 
II, chociaż obejmuje klasy od 1 do 
8 jest drugą co do wielkości polską 
szkołą w Wilnie. W jego murach 
pobiera naukę 750 uczniów. Są tu 
32 komplety klas i co najbardziej 
cieszy, jak podkreśla dyrektor Ja-
nina Wysocka – to fakt, że są tu 
cztery pierwsze klasy. Tyle ich ma 
być też 1 września. A ponadto w 
roku szkolnym 2014-2015 – jubi-
leuszowym dla szkoły, która jako 
pierwsza spośród szkół polskich 
miasta podjęła ryzyko podziału 
na progimnazjum i gimnazjum, 

będą tu również cztery zerówki 
(obecnie są dwie). Świadczy to 
o tym, że szkoła zdobyła zaufa-
nie rodziców. Zdobyła, bowiem 
potrafiła znaleźć właściwy kie-
runek pracy, ukształtować taki 
model placówki, który szkołę dla 
uczniów w wieku od 6 do 14 lat 
uczyni atrakcyjną.

Nie było to zadanie na jeden 
dzień, ani rok. Ugruntowanie się 
tradycji, kształtowanie społecz-
ności szkolnej – to praca na lata, 
wymagająca zarówno pomysłów, 
jak też determinacji i jasnego wi-
dzenia celu. A cel przyświeca spo-
łeczności progimnazjum jeden – 
wychowanie dzieci na mądrych, 
dobrych, żądnych wiedzy mło-
dych ludzi. Realizuje go wspólnie 
z rodzicami 70 nauczycieli na cze-

le z administracją, którą oprócz 
pani dyrektor stanowią wicedy-
rektorki: Sabina Naruniec, Elwira 
Lepiłowa i Irena Szostak. 

W tak znamiennym dla szko-
ły dniu – odsłonięcia i wyświęce-
nia pomnika patrona, do szko-
ły przybyli nie tylko rodzice, ale 
też wielce dostojni goście, wśród 
których byli europoseł Waldemar 
Tomaszewski, prezes ZPL Michał 
Mackiewicz, wicemarszałek Sej-
mu RL Jarosław Narkiewicz, pre-
zes i wiceprezes Stowarzyszenia 
Nauczycieli Szkół Polskich na 
Litwie, poseł Józef Kwiatkowski 
i Krystyna Dzierżyńska, konsul 
generalny, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Stanisław Cygnarowski, 
wiceministrowie oświaty i kul-
tury, samorządowcy, no i licz-
ni goście z Polski. Wśród tych 
ostatnich wspaniali ludzie, od-
dani przyjaciele z Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”, Sekcji Krajowej 
Górnictwa i Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność” i Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”. Motorem 
tego działania, jak i wielu innych 
na rzecz progimnazjum, jest prze-
wodniczący Sekretariatu Kazi-
mierz Grajcarek. To oni ufundo-
wali mosiężny pomnik, którego 
wysokość sięga dwóch metrów.

Zaszczytu uroczystego odsło-
nięcia pomnika dostąpili europo-
seł Waldemar Tomaszewski oraz 
Kazimierz Grajcarek. Pomnik po-
święcił i Mszę św. odprawil w ję-
zyku polskim wraz z kapłanami z 
Wilna i Polski ks. biskup Arūnas 
Poniškaitis.  

Popisy uczniów uświetniły 
tę piękną uroczystość. Od Tego 
dnia każdego, kto przestąpi bra-
mę szkoły, będzie witał święty – 
Jan Paweł II.

Janina Lisiewicz

bardzo ciekawych polskich 
książkach: H. Sienkiewicza 
„Potopie”, „Panu Wołodyjow-
skim”, „Krzyżakach” i innych. 

Mało kto miał je w tamtych od-
ległych przedwojennych latach 
tu, pod Kownem, mało kto też 
je czytał. Były wówczas takie 

Marzenia się spełniają czasy, kiedy każda polska dzia-
łalność – oświatowa czy  kul-
turalna – była tu zabraniana i 
prześladowana. Nie lepsza sy-
tuacja była też w czasach wła-
dzy sowieckiej. Polskie książ-
ki były tu rzadkością. Trudno 
było uświadczyć zarówno wy-
dania literatury pięknej, jak 
i innej. Jedyna księgarnia w 
Kownie o nazwie „Literatura 
Zagraniczna”, przy Laisves al., 
miała w sprzedaży bardzo mało 
tytułów polskich książek. Dla-
tego tak są drogie wspomnie-
nia z tamtych czasów, kiedy 
rodzice przywozili z miasta 
polską książeczkę dla dzieci i 
uczyli czytać w ojczystym ję-
zyku polskim.

Obecnie Wędziagołę odwie-
dza wielu znanych w Polsce i 
na świecie ludzi, którzy sami 
są autorami książek, niemało 
ich wydają. Z przyjemnością 
prezentują je dla wędziago-
lan. Otrzymaliśmy również w 
prezencie książki z kilku uni-

wersytetów w Polsce, z który-
mi utrzymujemy przyjacielskie 
kontakty.

Kiedy się uzbierała niema-
ła kolekcja książek, postano-
wiliśmy założyć w Wędziagole  
polską bibliotekę. Wystarczy-
ło o tym postanowieniu napo-
mknąć pracownikom Muzeum 
Kultury Ludowej w Węgorze-
wie na Ziemi Warmińsko-Ma-
zurskiej, jak do Wędziagoły 
zawitała st. bibliotekarz-ar-
chiwista, pani Wanda Pisarek, 
która z przyjemnością prze-
kazuje dla wędziagolan wie-
dzę z dziedziny bibliotekar-
stwa. Za to jesteśmy jej bardzo 
wdzięczni...

Cieszymy się – nasze marze-
nie o posiadaniu polskiej biblio-
teki się spełnia! 

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL
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TAK SIĘ PREZENTOWAŁ W ŚWIĄTECZNYM DNIU POMNIK PATRONA PROGIMNAZJUM
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PANI LEONIA PIOTROWSKA Z WĘDZIAGOŁY I WANDA PISAREK Z WĘGORZEWA DOSKONALE 
WSPÓŁPRACUJĄ PRZY PORZĄDKOWANIU KSIĘGOZBIORÓW
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Przed 25 laty – właśnie w 
maju – po raz pierwszy na zara-
niu odrodzenia narodowego – w 
podwileńskim Niemenczynie, 
odbył się pierwszy festyn kul-
tury Ziemi Wileńskiej „Kwia-
ty Polskie”. To tu, w miastecz-
ku nad Wilią odbyła się szeroka 
prezentacja polskiej kultury: 
zespoły pieśni i tańca – doro-
słe i dziecięce, które rodziły się 
na fali odrodzenia jak przysło-
wiowe grzyby po deszczu wraz 
z tymi, które już miały piękne 
osiągnięcia na niwie propago-
wania rodzimej kultury, folk-
loru, w tym też miejscowego, 
dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu, wręcz determinacji pomy-
słodawcy i organizatora festynu 
dr. Jana Gabriela Mincewicza 
mogły się popisać swoją twór-
czością i udowodnić, że kultura 
polska na Wileńszczyźnie, na 
Litwie, nie tylko jest żywa, ale 
też się rozwija i ma swój niepo-
wtarzalny koloryt.

W ciągu minionych 25 lat 
odbyło się 20 festynów, niestety, 
przez kilka lat nie były one orga-
nizowane z tak prozaicznej, ale 
zasadniczej przyczyny jaką jest 
brak pieniędzy. A tegoroczny –  
jubileuszowy XX – od dziewięt-
nastego dzieliły dwa lata (XIX 
odbył się w 2012 roku).

W minioną niedzielę – 18 

„Kwiaty Polskie” zakwitają w maju

maja – tradycyjnie festyn rozpo-
czął przemarsz zespołów-uczest-
ników ulicami Niemenczyna. Po 
przemarszu wszystkich obec-
nych: artystów i widzów zjedno-
czyła Msza św. polowa celebro-
wana przez ks. proboszcza parafii 
niemenczyńskiej pw. św. Michała 
Archanioła Edwarda Kirstukasa, 
dając wzniosły początek tej majo-
wej imprezie. Należy odnotować, 
że tego roku odbyła się ona nie 
tradycyjnie w ostatnią niedzielę 
maja, ale w dniu szczególnym dla 
nas – Polaków – urodzin nasze-
go Wielkiego Rodaka, świętego 
Jana Pawła II, którego niedawną 
kanonizację Polacy zamieszkali 
na Litwie przeżywali w sposób 
szczególny – zarówno tu, w kra-
ju, jak i biorąc udział w uroczy-
stościach w Watykanie. 

Warto zaznaczyć, że festyn 
dał też początek wielu zespołom 
– ich drodze twórczej, jak też się 
stał miejscem promocji tak popu-
larnych dziś utworów, w tym au-
torstwa organizatora festynu dr. 
Jana Gabriela Mincewicza. Jubi-
leuszowe „Kwiaty Polskie” też się 
stały miejscem wykonania nowe-
go utworu jego autorstwa. Pio-
senkę o polskim maju wykonał 
połączony chór. Zaś zaszczytu od-
tańczenia inauguracyjnego polo-
neza dostąpiła młodzież z zespołu 
„Sto uśmiechów” z Wilna.

Na scenie amfiteatru w jubi-
leuszowej edycji „Kwiatów Pol-
skich” widzowie mogli oklaski-
wać czterdzieści kilka zespołów 
z Wilna, Wileńszczyzny i Kow-
na, w których kunszt i zamiło-
wanie do ojczystego folkloru 
prezentowało około tysiąca ar-
tystów. Były to zarówno tak re-
nomowane i znane zespoły jak  
m. in.  „Wileńszczyzna”, czy 
dziecięcy – „Perła”, jak też ze-
społy z poszczególnych domów 
kultury, parafii. Festyn połączył 

wszystkich w jedną rozśpiewa-
ną i roztańczoną rodzinę ludzi, 
którzy dbają o to, by dorobek 
minionych pokoleń – wielka 
skarbnica kultury polskiej – nie 
został w przeszłości, czy też był 
odbierany jako eksponat mu-
zealny, ale był żywy, się rozwi-
jał, ubarwiał o nowe akcenty i 
dawał szansę młodemu poko-
leniu czerpać z tej skarbnicy i 
się wzbogacać. O to dbają m. in. 
wspaniali ludzie – prawdziwi en-
tuzjaści – kierownicy zespołów. 
To właśnie ośmioro z nich zosta-
ło uhonorowanych zaszczytny-
mi tytułami „Zasłużony dla kul-
tury polskiej”. Honorowy gość 
festynu, Jego Ekscelencja Amba-
sador Rzeczypospolitej Polskiej 
na Litwie Jarosław Czubiński 
wręczył te odznaczenia, które 
zostały przyznane przez mini-
stra kultury i dziedzictwa naro-
dowego Bogdana Zdrojewskie-

go. Gratulując organizatorom, 
ambasador odnotował, że rok 
2014 obfitujący w jubileuszo-
we wydarzenia w życiu Polski i 
Litwy, które wkraczały obok sie-
bie na drogę demokratycznych 
przemian i budowania wspólnej 
Europy, jest świetną okazją do 
takich pięknych świąt, jakim są 
„Kwiaty Polskie”.

Życzenia i pozdrowienia 
przekazał uczestnikom festy-
nu europoseł Waldemar Toma-
szewski, a wicemarszałek Sejmu 
RL Jarosław Narkiewicz wyróż-
nił tych, kto od lat czynnie się 
udziela obok dr. Mincewicza 
temu, by „Kwiaty Polskie” wła-
śnie w maju nam zakwitały: Ma-
rię Rekść, Leonardę Klukowską, 
Roberta Komarowskiego, Ger-
mana Komarowskiego, Micha-
ła Treszczyńskiego i Algimanta 
Baniewicza. 

Z kolei gospodarze: organi-
zator Jan Mincewicz i mer re-
jonu wileńskiego Maria Rekść 
uhonorowali uczestników festy-
nu – kierowników zespołów pa-
miątkowymi statuetkami.

Jednoczące rodaków za-
mieszkałych poza granicami 
Macierzy „Rota” i jakże wy-
mowna piosenka o tym, że 
„wszyscy Polacy to jedna rodzi-
na” wieńczyły to piękne święto 
naszej ojczystej kultury. 

Finał 5. edycji projektu  
„Szkoła Radiożerców” Radia Znad Wilii

W kwietniu ruszyła V edycja konkursu Radia Znad Wilii „Szkoła Radiożerców”. 
Tematem przewodnim tej edycji konkursu jest „Wyspa LT-PL”. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, uczestnikami konkursu są uczniowie polskich 
szkół na Litwie, którzy mają za zadanie nakręcenie krótkich filmików wideo na 
określony temat. Uczestnicy zostali zaproszeni na wykład wprowadzający, podczas 
którego został omówiony temat „Wyspa LT-PL”. Ponadto, zaprezentowane zostały 
różne przykłady filmów krótkometrażowych, a także workshop pod tytułem: „Jak 
generować pomysły i je realizować wizualnie”.

W konkursie uczestniczą uczniowie szkół polskich na Litwie w dwóch grupach 
wiekowych: 5-7 klasa oraz 8-11 klasa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: 
ipod’y, e-book’i, fotoaparaty.

Organizator: Radio Znad Wilii
Sponsorzy konkursu: Fundacja PZU, Grupa LOTOS
Więcej na http://zw.lt/szkola/o-konkursie/ 

Finał konkursu 26 maja o godz. 17.00 
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 
Gość finału KABARET SMILE.

SMILE – to angielskie słowo oznaczające UŚMIECH. W języku polskim ten wyraz 
jest nazwą własną kabaretu z Lublina. Misja kabaretu jest mocno związana z jego nazwą – 
śmieszyć. Trzech artystów, bacznie obserwujących otaczającą nas rzeczywistość, przenosi 
na scenę postacie i sytuacje, jakie są nam wszystkim bliskie w życiu codziennym. Program, 
który zaprezentują, jest kompilacją najnowszych skeczy kabaretu Smile, które robią furorę 
wśród publiczności w każdym wieku. W programie zobaczyć można przeróżne postacie, 
od słynnego kierowcy TIRa – Stanisława, po szambiarza, mistrza baletu, czy też rabusia na 
„tacierzyńskim”. Kabaret Smile to nie tylko skecze – to również piosenki wykonywane na 
najwyższym poziomie. 
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MŁODZIEŻ I TANIEC – TO PIĘKNY TANDEM

fot. M
arian Paluszkiewicz

GOSPODARZE I HONOROWI GOŚCIE NA SCENIE AMFITEATRU

FESTYN POŁĄCZYŁ W 
JEDNĄ RODZINĘ LUDZI, 
KTÓRZY DBAJĄ O TO, BY 
DOROBEK MINIONYCH 
POKOLEŃ NIE ZOSTAŁ W 
PRZESZŁOŚCI
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„Pieśń znad Solczy” – łączy kultury
Ziemia Solecznicka, której 

gros mieszkańców stanowią Po-
lacy (ponad 80 proc.), jest pogra-
niczem, na którego terenie obok 
polskiej, swoje odrębne miejsce 
posiada kultura białoruska, litew-
ska, rosyjska. W tym swoistym 
kulturowym tyglu dorastają tu 
wciąż nowe pokolenia. Należy 
przyznać, że w pewnych okre-
sach, nie zawsze ta różnorodność 
kulturowa współistniała na za-
sadach demokratycznych. Wła-
śnie w okresie odrodzenia naro-
dowego, kiedy to polska kultura 
tej ziemi została, rzec można, zre-
habilitowana i nastąpił jej prężny 
rozwój, ukształtowały się również 
harmonijne relacje z innymi kul-
turami. 

W minioną niedzielę w parku 
miejskim w Solecznikach, który 
jest wspaniałą wizytówką tego jak 
się zmieniło – i wciąż zmienia – 
oblicze ośrodka rejonowego, od-
był się XIX Festiwal „Pieśń znad 
Solczy”. Właśnie park miejski od 
kilku lat pięknie służy mieszkań-
com i gościom: w muszli koncer-

Słowa poety Heinricha He-
inego o tym, że idąc na głos śpie-
wanej piosenki – trafi się na do-
brych ludzi, bowiem źli ludzie, 
jak twierdzi poeta, nigdy nie 
śpiewają posłużyły za motto Fe-
stiwalu Polskiej Piosenki Dzieci 
i Młodzieży Szkolnej. 

Zapoczątkowany przed 15 
laty przez wielkiego entuzja-
stę, propagatora muzyki i śpie-
wu Włodzimierza Saszenkę 
w Rudziszkach Festiwal, miał 

Gdzie słyszysz pieśń – tam idź

20 maja w Domu Polskim w Wilnie odbył się jubileuszowy – XV Festiwal Polskiej Piosenki 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

szczęśliwą passę – nie tylko nie 
zaginął w mnogości imprez, ale 
też z Rudziszek w rejonie troc-
kim trafił na stołeczną scenę i 
już pod patronatem „Macierzy 
Szkolnej” objął swym zasięgiem 
śpiewającą  młodzież i dzieci z 
całej Wileńszczyzny.

W ciągu minionych lat przez 
festiwalową scenę przewinęły się 
setki uczestników, a dla niektó-
rych z nich ta impreza stała się 
pierwszym stopniem do kariery 

scenicznej. Niewątpliwie najsłyn-
niejszą z uczestniczek Festiwa-
lu stała się Ewelina Saszenko. To 
właśnie ona z rodzinnych Rudzi-
szek wypłynęła w szeroki świat i 
nawet reprezentowała Litwę na 
konkursie „Eurowizji”.

Jak zaznaczył podczas uroczy-
stej gali tegorocznego Festiwalu 
prezes „Macierzy Szkolnej”, po-
seł Józef Kwiatkowski, zrodzo-
na na wzór litewskiego konkur-
su „Dainų dainelė” impreza, 

dała możność polskim dzieciom 
prezentować swą twórczość, po-
pularyzować śpiew w języku oj-
czystym, no i stała się pięknym 
muzycznym świętem, bo maj, 
młodość i piosenka – to napraw-
dę wspaniała kompozycja, która 
nie może nie cieszyć. 

W tegorocznej – jubileuszo-
wej edycji Festiwalu wzięło udział 
53 wykonawców, już tradycyjnie 
w pięciu kategoriach wiekowych: 
dzieci w wieku do lat 8; od 8 do 

11; od 11 do 13, a także młodzież 
w wieku do lat 16 i starsza – do 18. 
Przybyli wraz ze swymi instruk-
torami na prezentację do Domu 
Polskiego ze szkół wileńskich oraz 
rejonów: wileńskiego, trockiego i 
solecznickiego. Najliczniej na Fe-
stiwalu było przedstawione Wil-
no – 30 wykonawców, z rejonu 
wileńskiego przybyło – 15, zaś z 
solecznickiego i trockiego – po 4.

Z festiwalu na festiwal najbar-
dziej „rozśpiewanymi” są szkoły: 
Wileńska im. J. Lelewela i jej filia 
im. A. Wiwulskiego, Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego, Szkoła 
Średnia w Lazdynai, im. Wł. Sy-
rokomli, Progimnazjum im. Jana 
Pawła II, Szkoła Podstawowa w 
Kolonii Wileńskiej, a także gim-
nazja im. A. Mickiewicza i im. Jana 
Pawła II oraz szkoła-przedszkole 
„Źródełko” („Šaltinėlis”). W re-
jonie wileńskim do takich możemy 
zaliczyć Szkołę Średnią w Mejsza-
gole im. ks. Józefa Obrembskiego, 
szkołę początkową w Grygajciach, 
ośrodki kultury w Niemenczynie i 
Mickunach. W rejonie trockim naj-
bardziej rozśpiewana jest młodzież, 
oczywiście, z Rudziszek i Landwa-
rowa, zaś w solecznickim – z So-
lecznik, Koleśnik i Białej Waki.

Jury tegorocznego Festiwa-
lu wcale nie miało, zresztą jak co 
roku, łatwej pracy, bowiem, jak 
zaznaczyła przewodnicząca ko-
misji jurorów pani Barbara Kola-
go z Polski, poziom uczestników 
jest naprawdę wysoki i są dobrze 
przygotowani. Tak więc panie 
Barbara Kolago, Asta Raduvaitė 
– wykładowca Litewskiego  Uni-
wersytetu Edukologicznego oraz 
Alfreda Ciechanowicz – nauczy-
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NA SCENIE ZESPOŁY Z ZIEMI SOLECZNICKIEJ
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KULMINACYJNY MOMENT JUBILEUSZOWEGO FESTIWALU
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 
członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, 
a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie 
na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życze-
nia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje 
bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Szkoła Liderów Polonijnych 
Europy Środkowej

Rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej 
jest już otwarta – osoby działające na rzecz Polski i polskich społecz-
ności za granicą zapraszamy do aplikowania do 25 maja!

Jeśli chcesz:
• wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
• rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji 

Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
• nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów 

oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpra-
cujących z Polonią,

• nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zaj-
mującymi się podobnymi co Ty, rzeczami,

a ponadto:
* masz od 20 do 40 lat,
* mieszkasz na stałe na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, 

Węgier lub Słowacji,
* masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na 

rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
* znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczest-

nictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
* od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub 

politycznie,
* jesteś liderem/liderką w swoim środowisku.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Eu-
ropy Środkowej, odbywających się  w ramach VI edycji projektu Szkoła 
Liderów Polonijnych, w dniach 18-29 czerwca 2014 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2014 roku!
Czym jest Szkoła Liderów Polonijnych?
Szkoła Liderów Polonijnych jest to dwutygodniowy cykl warsz-

tatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do ak-
tywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Szko-
ła odbywa się w Polsce, w Warszawie i kilku innych lokalizacjach.

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestni-
ków, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w 
swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamiesz-
kania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia 
identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz 
przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej 
i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju. 

Projekt realizowany jest od 2009 roku i swoim zasięgiem objął 
już ponad 350 osób z 35 krajów świata. Więcej informacji na stronie: 

http://szkola-liderów.pl/szkola liderów polonijnych.php.

Jak aplikować? 
Zgłoszenia składające się z:
• formularza zgłoszeniowego,
• CV,
• 2 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i po-

twierdzających informacje zawarte w formularzu,
• podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie,
• zgoszenie należy wysłać drogą elektroniczną do 25 maja na 

adres rekrutacja@szkola-liderow.pl 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie http://www.
szkola-liderow.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu oraz for-
mularz rekrutacyjny do pobrania na stronie http://szkola-liderow.pl/
slp_europy_srodkowej_2014.php

towej i na zagospodarowanym 
terenie mogą się wygodnie roz-
lokować zarówno artyści, widzo-
wie, jak i uczestnicy jarmarku. 

Majową imprezę rozpoczęto 
od Mszy św., która złączyła obec-
nych w modlitwie. Gospodarze na 
czele z merem rejonu, prezesem 
Solecznickiego Oddziału Rejono-
wego ZPL Zdzisławem Palewi-
czem witali też dostojnych gości, 
wśród których byli: europoseł 
Waldemar Tomaszewski, poseł 
na Sejm RL Leonard Talmont, 
konsul generalny, kierownik wy-
działu konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Stanisław Cygna-
rowski, wiceprezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Hanka 
Gałązka oraz kierownik wydzia-
łu kultury Woronowskiego Ko-
mitetu Wykonawczego Jelena Ja-
stremskaja.

Zapoczątkowane przed 19 
laty święto folkloru jest prezenta-
cją dorobku kulturalnego wszyst-
kich mieszkańców rejonu. W tego-
rocznej edycji „Pieśni znad Solczy” 
wzięło udział 10 zespołów. Obok 
prezentujących Ziemię Solecznic-
ką „Solczan”, „Solczanki”, „Tur-
gielanki”, „Znad Mereczanki”, 
„Kwiatów Polskich”, „Ejszysz-
czan”, Orkiestry Dętej Szkoły 

Sztuk Pięknych im. St. Moniusz-
ki wystąpiły też gościnnie: „Wi-
lenka” – polski zespół pieśni i tań-
ca Wileńskiej Szkoły Średniej im. 
Wł. Syrokomli, kolektyw muzyki 
ludowej „Jaunimėlis” z Uniwersy-
tetu Wileńskiego oraz „Lidczan-

ka”, oczywiście, z Lidy (Białoruś). 
Każdy, kto tego niedzielnego po-
południa zawitał do gościnnych, 
rozśpiewanych i roztańczonych 
Solecznik, był świadkiem piękne-
go, barwnego widowiska – praw-
dziwej fiesty folkloru.

cielka śpiewu, ekspert musiały 
bardzo wnikliwie słuchać pre-
zentacji, by wyłapać wszystkie 
odcienie i sprawiedliwie ocenić 
występy młodocianych artystów.

Oczywiście, najbardziej uroczo 
się prezentowały dzieci z najmłod-
szej grupy wiekowej. A z kolei star-
si wiekowo wykonawcy, pozwoliły 
odczuć dumę z tego, jaką mamy 
uzdolnioną młodzież. Praktycz-
nie jedyny zarzut stawiany nie-
którym wykonawcom – to niezu-
pełnie właściwy dobór repertuaru 
do wieku dzieci. Tego roku naj-
większą popularnością cieszyły 
się piosenka „Tańczące Eurydy-
ki” – słynny przebój niezrównanej 
Anny German, który przyniósł jej 
sukces w Opolu. Ten jakże trudny 
utwór śpiewały aż trzy młodocia-
ne artystki. Dla dwójki przyniósł 
upragnione  zwycięstwo. Cóż, 
młodzież potrafi.

Z kolei Grand Prix Festiwalu 
zdobyła popularna swego czasu  
piosenka wspaniałej polskiej pio-
senkarki Ireny Santor „Powrócisz 
tu”. Wykonała ją uczennica Gim-
nazjum im. J. I. Kraszewskiego w 
Wilnie Ewa Szturo (naucz. Jani-
na Stupienko). Ewa jest uczen-
nicą XI klasy i pochodzi z bardzo 
rozśpiewanej rodziny. Sama też 
śpiewa zarówno w szkolnym ze-
spole „Pierwiosnki”, jak i w „Wi-
leńszczyźnie”. Jeszcze nie wie, czy 
zwiąże swój los z zawodowym 
śpiewaniem. Ma czas do namy-
słu – matura ją czeka za rok.

W najmłodszej kategorii wie-
kowej pierwsze miejsce zdobyła 
Marzena Burzyńska z filii naucza-
nia początkowego w Grygajciach 
Gimnazjum im. św. R. Kalinow-

skiego w Niemieżu (naucz. Boże-
na Czerniewska); drugie – Emilia 
Galperman ze Szkoły Średniej im. 
J. Lelewela w Wilnie (naucz. Ali-
cja Rogielewicz); trzecie – Agata 
Masłowska ze Szkoły Średniej im. 
Sz. Konarskiego w Wilnie (naucz. 
Krystyna Tiažkienė). Odpowied-
nio w kategorii wiekowej od 8 do 
11 lat (wystąpiło tu 15 uczestni-
ków) laury pozyskali: Gabriela 
Baniukiewicz i Daniel Tylingo z 
Wileńskiej Szkoły Średniej w Laz-
dynai (naucz. Diana Boguszko) 
oraz Gabriela Mockutė z Gimna-
zjum im. J. Śniadeckiego w Solecz-
nikach (naucz. Tatjana Kukis).

W kategorii wiekowej od 11 
do 13 lat jury przyznało pierwsze 
miejsce Andrzejowi Stankiewiczo-
wi z Progimnazjum im. Jana Pawła 
II w Wilnie (naucz. Regina Ledi-
chowa) – zrobił niesamowite wra-
żenie wykonując utwór „Piosenka 
drewnianych lalek”, zaś równole-
głe miejsca podzieliły Emilia Racz-
ko z Wileńskiej Szkoły Średniej w 
Lazdynai (naucz. Diana Bogusz-
ko) i Małgorzata Patrycja Minkiel 
z Progimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie (naucz. Regina Ledicho-
wa) – wykonała piosenkę „Tańczą-
ce Eurydyki”.

Wśród młodzieży w czwartej 
kategorii wiekowej zwyciężyła 
Faustyna Zawalska z Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza w Wilnie (na-
ucz. Mirosława Salnik) – piosen-
ka pt. „Dłoń” w jej wykonaniu 
zabrzmiała naprawdę wspaniale. 
Drugie miejsce jury przyznało Ju-
stynie Klemiato z Gimnazjum im. 
J. Śniadeckiego w Solecznikach 
(naucz. Tatjana Kukis), zaś trze-
cie – Monice Rynkiewicz z Wileń-

skiej Szkoły Średniej w Lazdynai 
(naucz. Diana Boguszko) – Mo-
nika wyróżniła się doskonałym 
wyrobieniem scenicznym.

Wśród najstarszej szkolnej 
młodzieży sukces odniosła Karo-
lina Grunt z Wileńskiej Szkoły 
Średniej im. Wł. Syrokomli (na-
ucz. Jolanta Dekevičienė) – śpie-
wała „Tańczące Eurydyki”. Drugim 
został Andrzej Iwaszko z Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wilnie 
(naucz. Bożena Sokolińska) – wy-
konał piosenkę „Człowieczy los”, 
zaś na trzeciej pozycji znalazła się 
Katarzyna Matujzo ze Szkoły Śred-
niej im. L. Narbutta w Koleśnikach 
(naucz. Bożena Mieżewicz) – bar-
dzo uczuciowo zaśpiewała piosen-
kę „Nie opuszczaj mnie”. 

Wspaniałe nagrody w posta-
ci tabletów otrzymali zwycięzcy, 
zaś wszyscy uczestnicy – Dyplo-
my oraz statuetki uczestnika ju-
bileuszowego Festiwalu. Zostali 
wyróżnieni też nauczyciele-in-
struktorzy, którzy przygotowali 
laureatów.

Słowa uznania i nagrodę-
-wyróżnienie otrzymał również 
pomysłodawca tej rozśpiewanej 
imprezy – Włodzimierz Saszen-
ko. Miłą niespodzianką ze stro-
ny organizatorów było wręcze-
nie pamiątkowych statuetek dla 
dziennikarzy.

Radosny hymn festiwalowy 
kończył tę jakże piękną imprezę, 
a pyszny tort był tą kroplą słody-
czy, która mogła osłodzić smutek 
tych, którzy tego roku nie znaleźli 
się w gronie laureatów. Ale histo-
ria Festiwalu nadal trwa i każdy 
ma szansę na sukces.

Janina Lisiewicz    
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TAKIE UROCZE ZESPOLANKI Z LIDY
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ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2014 r.”

Z okazji Pięknego Jubileuszu seniorce koła 
ZPL Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Solecznikach, Szanownej Pani Le-
okadii CIRONKIENĖ najserdeczniejsze 
życzenia trwałego zdrowia na długie 
lata, pogody ducha, aktywności w pra-
cy społecznej oraz miłości i szczęścia wśród 
najbliższych 

składa Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Imienin Helenie ALIŠKEVIČIENĖ 
– prezes Druskienickiego Oddziału ZPL 
wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, 
pogody ducha, spełnienia marzeń oraz 
realizacji planów, a także ludzkiej życz-
liwości, przyjaźni i miłości, które czynią 
życie piękniejszym

składają pracownicy Biura ZG ZPL oraz 
redakcji „NG” 

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); 
kod ZPL – 190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej




