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ŚWIĘTO JUŻ MAMY
Święto już mamy – czyli Dzień Wspól-
not Narodowych, który Litwa obcho-
dziła po raz pierwszy tego roku w dniu 
21 maja. A co dalej? Ponad 16 proc. 
przedstawicieli innych niż dominująca 
narodowości. Tradycyjnie zamieszku-
jący ten region Polacy, Rosjanie, Ka-
raimi, Tatarzy, Białorusini nad Wilią, 
Niemnem, Bałtykiem znaleźli swoje 
miejsce na tej ziemi. Czy dla poczucia 
bezpieczeństwa w sferze używania 
swego języka, pielęgnowania kultury 
i kontynuowania tradycji narodowych 
wystarczą im akta prawne i ustawy, 
które określają zasady funkcjonowa-
nia państwa oraz prawa i obowiązki 
obywateli. Czy jednak, by się nie za-
tracić, nie zasymilować w dominującej 
większości musieliby mieć ochronę 
w postaci zabezpieczeń, które m. in. 
zakładają akta międzynarodowe, w 
tym te, którymi szczyci się Unia Eu-
ropejska.
Czy więc nowe święto – Dzień Wspól-
not Narodowych (obecnie prezesem 
Wspólnoty Narodowej jest Galina 
Miškinienė) będzie tym, już nie pierw-
szym, ale wydaje się, dalece nie ostat-
nim krokiem, który przybliży nie tylko 
zrozumienie, że takowe grupy istnieją 
i mają swoje  problemy, ale też przy-
pomni o tym, że Litwa od kilku lat już 
nie ma działającej Ustawy o mniej-
szościach narodowych, a rozwiąza-
nie tychże  problemów jest wpisane 
do programu rządzącej koalicji.
Prawda, trudno dziś mówić o takim 
pojęciu, jak „Ustawa o mniejszo-
ściach narodowych”, skoro na Litwie 
ze wszech miar unika się definicji 
„mniejszość narodowa” zastępując ją 
pojęciem „wspólnota narodowa”. Co i 
raz próbuje się – czynią to decydenci 
od spraw polityki narodowościowej – 
przeforsować jako pewnik zdanie, że 
na Litwie nie ma mniejszości narodo-
wych, a jedynie grupy narodowościo-
we – wspólnoty narodowe. Nie jest to 
przypadkowe, oczywiście. Międzyna-
rodowe dokumenty dotyczące tej pro-
blematyki dość wyraźnie rozróżnia-
ją, a co za tym idzie też odpowiednio 
określają, prawa zarówno grup naro-
dowościowych jak i mniejszości naro-
dowych. Z wyraźnym uprzywilejowa-
niem tych ostatnich. Czy to, że nowe 
święto jest właśnie dniem wspólnot 
narodowych oznacza, że mniejszości 
narodowych na Litwie nie ma? 
Smutna jest ta konkluzja, pomimo 
tego, że dwóch przedstawicieli (wspól-
noty czy mniejszości polskiej?) zosta-
ło tego dnia wyróżnionych Dyplomami 
na znak uznania ich pracy na rzecz 
rodaków. 

Ostatni  
dzwonek  
otwiera świat

W końcu maja w szkołach średnich i gimnazjach odbywają się uroczystości ostatniego 
dzwonka – trochę smutne pożegnanie ze szkolną ławą, ale zarazem zapowiadające start 
w dorosłe życie. Nie na próżno przecież matura jest nazywana egzaminem dojrzałości. 
Chociaż tej „dojrzałości” obecni dziewiętnastolatkowie będą się jeszcze długo uczyli – 
niekiedy przez całe życie. Jednak jedno jest bezsporne: znany od dwunastu lat,  
przyjazny szkolny świat przyjdzie im zmienić na nieznaną drogę życiową pełną wyzwań, 
zwycięstw i porażek, niestety. Szkoła dała im wiedzę – różnie z niej korzystali. A teraz 
będą musieli udowodnić światu ile są warci bez zaplecza w postaci wiernych kolegów 
i życzliwych nauczycieli. Muszą być dorośli i samodzielni – o tym obwieszcza ostatni 
szkolny dzwonek. Daje im szansę na sukces. Powinni ją wykorzystać!
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PANI PREZYDENT W 
DRUGIEJ ODSŁONIE
Czy mogliśmy przypuszczać, 
że obecna prezydent Dalia 
Grybauskaitė pokona swe-
go rywala – kandydata socjal-
demokratów w drugiej turze 
wyborów? Raczej tak niż nie. 
Po pierwsze, według wyników 
pierwszej tury miała kilkakrot-
ną przewagę. Po drugie – kandy-
dat do urzędu nawet na mecie 
wyborów nie mógł wykrzesać z 
siebie więcej emocji, zdecydo-
wania i chęci do walki. Szara i 
nijaka, ale bardzo droga (się-
gająca 2,3 mln litów) kampa-
nia wyborcza nie dała rezulta-
tu. Wysunięcie tego kandydata 
było wielkim błędem, a może 
zamierzoną taktyką, partii. Co 
zamiast polepszyć, zaszkodziło 
jej wizerunkowi.

Wręcz przeciwnie było w 
drugiej turze z panią prezy-
dent: dość znacząco zmieni-
ła ona taktykę: z nieprzystęp-
nej i zimnej, stała się bardziej 
otwartą, dość przystępną o tyle, 
że nawet pozwoliła dziennika-
rzom zadawać pytania o tym 
jak spędza wolny czas, czy jakie 
jedzenie woli. Prawda, odpo-
wiedzi były niezbyt błyskotli-
we, odczuwało się brak nawy-
ków u pani prezydent zwykłego 
ludzkiego obcowania.

Jak podkreślali politolodzy, 
pomimo niektórych manka-
mentów, była to bardziej ludzka 
twarz. Czy taką pozostanie pod-
czas całej drugiej kadencji? Co 
do tego mogą być wątpliwości, 
bo zarówno podczas swej pierw-
szej w roli reelekta konferencji 
prasowej oraz innych wystąpień, 
deklarując służenie ludziom i Li-
twie, nie mogła się powstrzymać 
od słów krytyki zarówno pod ad-
resem rządu, jak też mniejszo-
ści narodowych. Pani prezydent 
uważa, że na Litwie nie ma dys-
kryminacji, jak też nie może być 
wywyższania, uprzywilejowania 
jednej grupy ludzi wobec innej.

Co pani prezydent uważa za 
przywileje: posiadanie nazwi-
ska w oryginalnym brzmieniu, 
czy publiczne korzystanie z ję-
zyka ojczystego, tego nie spre-
cyzowała.

Poważnych rozmów ma 
się doczekać temat rządu, po-
szczególnych ministrów, a na-
wet wiceministrów, którzy nie 
podlegają pani prezydent. Ale, 
jak zapowiedziała, znajdzie jak 
o tym porozmawiać z premie-
rem, bowiem do dnia inaugura-
cji – 12 lipca zmiany raczej po-
winny się odbyć.

Prezydent nie zapowiada też 
większych zmian w stosunkach 
z sąsiadami. Udzielając odpo-
wiedzi dziennikarzom na temat 
stosunków litewsko-rosyjskich, 
prezydent zaproponowała, że 
może służyć Rosji radą i pomo-
cą w kwestii zmian demokra-
tycznych.

Co do Polski, to nadal nie 
wybiera się tam z pierwszą wi-
zytą. Pani Dalia Grybauskaitė 

Ostatni dzwonek  
otwiera świat

T
ego roku ostatni 
dzwonek zabrzmiał 
dla ponad 36 tysięcy 
abiturientów szkół 
średnich i gimna-

zjów na Litwie. Wśród nich jest 
ponad 1100 maturzystów szkół 
z polskim językiem nauczania. 

w zespole szkolnym tańczyło w 
ciągu 12 lat, więc otrzymali go-
rące brawa. Wraz z dźwiękami 
szkolnego dzwonka maturzy-
ści udali się do szkolnego sadu 
– taka w gimnazjum panuje tra-
dycja – gdzie uroczyście zasadzi-
li pamiątkowe drzewko. Cieszy, 
że szkoły dbają o to, by poprzez 
pielęgnowanie tradycji nie ury-
wała się więź pokoleń i trwała 
symboliczna łączność ze szkołą. 

Należy odnotować, że prak-
tycznie każdy maturzysta szkoły 
z polskim językiem nauczania bę-
dzie składał egzamin dojrzałości 
z języka ojczystego, który nadal 
nie jest obowiązkowym na Litwie.

Tegoroczni abiturienci już 
mają za sobą egzaminy z języ-
ków obcych, a za kilka dni przy-
stąpią do sprawdzianu, który bu-
dzi od paru lat najwięcej emocji 
– matury z języka litewskiego. 
Już drugi rok z rzędu egzamin 
ten jest ujednolicony zarów-
no dla uczniów litewskich jak i 
szkół mniejszości narodowych. 
Jak wiemy, w ubiegłym roku ma-
turzyści szkół nielitewskich mie-
li dodatkowe ulgi, m. in. mogli 
pisać wypracowanie o mniejszej 
liczbie słów. Niestety, po uznaniu 
przez sąd takich ulg za dyskry-
minujące uczniów szkół litew-
skich, zostali ich pozbawieni. 
Tego roku będzie obowiązywa-
ła jedynie odmienna ocena prac. 
W ubiegłym roku, w porówna-
niu do lat sprzed ujednolicenia 
egzaminu, procent tych, kto ob-
lał egzamin nieznacznie wzrósł. 
Jednak o wiele bardziej znacząco 
pogorszyła się jakość prac: czyli 
ocen oscylujących w granicach 
setki. Jak będzie tego roku już 
wkrótce się przekonany. Nieste-
ty, władze oświatowe ani politycy 
nie chcą przyznać, że ujednolice-
nie egzaminu jest przedwczesne. 

Do najbardziej popularnych 
egzaminów na tegorocznej ma-
turze, taka tendencja utrzymu-
je się od kilku lat, należy język 
angielski. Będzie go składało 
46 proc. maturzystów. Z ogól-
nej liczby 38562 przystępują-
cych do egzaminów dojrzałości, 
16538 wybrało też matematykę, 
a 15268 – historię. Od paru lat 
notuje się wzrost zainteresowa-
nia egzaminami z technologii, 
informatyki, biologii, chemii i 
geografii.

Jedynym obowiązkowym 
egzaminem dla wszystkich ma-
turzystów na Litwie jest język 
litewski, ale, jak zapowiadają de-
cydenci od oświaty, już za rok 
ma takowym być również egza-
min z języka obcego, a za dwa – 
z matematyki.

Większość tych, kto wybie-
ra się na studia, składa co naj-
mniej trzy egzaminy. Maksymal-
nie tego roku można ich składać 
aż siedem. 

Już rozpoczęta matura po-
trwa do 18 czerwca. Wypada 
życzyć, by była dla wszystkich 
młodych ludzi pomyślna i otwo-
rzyła przed nimi drzwi w szero-
ki świat

Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Wilnie tego roku opuści 
73 maturzystów 58 promocji. 
Podczas uroczystości ostatniego 
dzwonka przyszli ich pożegnać 
najmłodsi koledzy – uczniowie 
klas piątych. Zaś po otrzymaniu 
symbolu władzy – klucza gim-

nazjum, uczniowie klas trze-
cich gimnazjalnych wykonali 
dla starszych kolegów piosen-
kę, specjalnie skomponowaną 
na tę uroczystość. Z kolei człon-
kowie zespołu „Sto uśmiechów” 
żegnali kolegów pięknym wyko-
naniem mazura. Wielu z nich 
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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

Co mamy po wyborach

zadeklarowała, że w polityce za-
granicznej będzie podejmowała 
tylko takie decyzje, które będą 
korzystne dla Litwy, nie frymar-
cząc interesami ojczyzny w żad-
nym wypadku. Zapowiedziała 
też, że po ustabilizowaniu się 
sytuacji gospodarczej, będzie 
mogła więcej czasu poświęcić 
temu, by życie obywateli też się 
polepszało, by odczuli wzrost 
gospodarczy w swoich portmo-
netkach. Prawda, pierwszym 
krokiem po wyborach, było 
ustalenie z rządem, że na obro-
nę przeznaczy się 150 mln litów, 
z których m.in. zostanie w Pol-
sce kupiony przeciwlotniczy ze-
staw rakietowy Grom. Ciekawe, 
czy nie usłyszymy głosów „pa-
triotów” o tym, że Polska chce 
zarobić na Litwie.

Właśnie obrona i niezależ-
ność energetyczna mają być 
priorytetami tej prezydencji, 
jak też walka (ciągła) z oligar-
chami. Prezydent zaznaczyła, 
że głosowali na nią ludzie uczci-
wi (a reszta to co, hochsztaple-
rzy?), dla których nie zważając 
na osobiste interesy pragnie słu-
żyć. To przesadne podkreślanie 
„chęci służenia”, „poświęcenia” 
dla Ojczyzny w ustach tej prag-
matycznej i władczej kobiety ja-
koś nie brzmi zbyt naturalnie i 
przekonywująco.

Na własnym podwórku, pre-
zydent zapowiedziała zmianę 
w szeregach swoich doradców. 
Oszczędzając fundusze, myśli 
o zatrudnieniu wolontariuszy. 
Może to i dobrze, bo po co pła-
cić pieniądze (niemałe), kie-
dy się doradców nie potrzebu-
je. Właśnie o tym, że doradców 
potrzebuje nie dlatego, by jej 
doradzali, tylko udzielali in-
formacji mówiła podczas dru-
giej tury kampanii wyborczej. 
Pani Grybauskaitė bowiem jest 
przyzwyczajona osobiście po-
dejmować decyzje i nie uważa, 
że w pewnych sprawach podjęła 
nieodpowiednie, ponieważ za-
wsze rozważała wszechstronnie 
każdy problem i wybierała jedy-
ną możliwą do zastosowania w 
określonym czasie.

Taka pewność siebie u pani 
prezydent może imponować, ale 
budzi też pewne obiekcje: czyż-
by istnieje człowiek, który nigdy 
nie popełnia błędów (lub tylko 
tak uważa). Prezydent bez żena-
dy stwierdziła, że właśnie taką 
sama siebie ukształtowała. No, 
może trochę pomogły jej w tym 

przeczytane książki.
Wygląda na to, że jeżeli na-

wet jako obywatele będziemy 
mieli powody do satysfakcji z 
poczynań pani prezydent, to 
jako mniejszość polska na Litwie 
– raczej nie. Pani prezydent ka-
tegorycznie nie uznaje, że mamy 
jakieś własne problemy do roz-
wiązania. Uważa wręcz przeciw-
nie, że to tereny Wileńszczyzny 
wymagają głębszej integracji do 
życia Litwy, a mniejszość litew-
ska na tych terenach szczegól-
nej uwagi. 

NIESPODZIANKI  
I LEKCJE WYBORÓW  
DO PE
Bodajże największą niespo-
dzianką wyborów do Parla-
mentu Europejskiego stało się 
zdobycie aż dwóch miejsc przez 
Ruch Liberałów i jedynie dwóch 
– przez socjaldemokratów. Po-
nadto, to właśnie w spisach tych 
partii tzw. partyjni biurokraci, 
nomenklatura zostali zrankin-
gowani przez wyborców. Zig-
mantas Balčytis musiał ustąpić 
z pierwszej pozycji na drugą – 
wyprzedziła go europosłanka, 
była popularna minister opie-
ki socjalnej Vilija Blinkevičiūtė.

Jeszcze boleśniejsza rotacja 
zaszła w spisie Ruchu Liberałów. 
Z pierwszego miejsca Gintarasa 
Steponavičiusa wyrugował mi-
lioner, przedsiębiorca i znany 
gracz w pokera Antanas Guoga. 
Właśnie on stał się bodajże naj-
większą sensacją tych wyborów 
zdobywając przydomek „Uspa-
skicha partii liberałów”. Mówi 
się też o nim jako o tym, który 
kupił sobie miejsce na liście, bo-
wiem do niedawnego czasu nie 
udzielał się politycznie. Karierę 
postanowił rozpocząć od Par-
lamentu Europejskiego, kiedy 
zazwyczaj jest ona budowana 
od dołu – poprzez działalność 
w ruchach społecznych, radach 
samorządowych itd. 

Antanas Guoga pragnie zdo-
bywać doświadczenie partyjne w 
Europie, chociaż tak na dobrą 
sprawę podczas wywiadów nie 
bardzo potrafi odpowiedzieć co 
będzie tam robił. „Będę praco-
wał dla ludzi Litwy” – to, obok 
„chcę pomóc ludziom Litwy”  
najczęściej używane motywa-
cje nie niosące konkretnych 
treści i nie ukazujące umiejęt-
ności osobnika. Dlaczego stał 
się faworytem? Chyba nie tyl-
ko dlatego, że jest milionerem, 

ale takim Litwinem na wzór 
amerykański, który ze zwykłe-
go chłopczyka, który nawet nie 
miał należytej opieki rodziców, 
wyrósł na rozgarniętego przed-
siębiorcę. No i urzeczywistnił 
jeszcze jedno marzenie dzie-
siątków tysięcy obywateli Li-
twy: grając w pokera wygrywał 
duże pieniądze. A wiadomo, ja-
kie emocje budzą wśród obywa-
teli wygrywane pieniądze np. w 
Teleloto czy innych cudownych 
grach. Antanas Guoga mówi o 
sobie, że jest „czysty”, bowiem 
nie brał udziału w prywatyza-
cjach. Więc karciany stół i wy-
grywane przy nim pieniądze są 
dziś na Litwie całkiem „cacy”.

I jeszcze jedno, nowo upie-
czony europarlamentarzysta nie 
kryje, że nie zamierza „siedzieć 
w Brukseli przez całą kadencję” 
– będzie startował w wyborach 
na Litwie – widocznie do Sejmu. 
Więc ten trick z Europą był mu 
po to potrzebny, by w czas zaist-
nieć przed wyborcami.

Niespodzianką dla samych 
konserwatystów było to, że uzy-
skali dwa miejsca w Europarla-
mencie. Chociaż, cóż to za ra-
dość, skoro mieli w ubiegłej 
kadencji cztery.  Ale twierdzą, 
że pokonali socjaldemokratów 
(co też mają dwa miejsca i róż-
nica zdobytych głosów jest, rzec 
można, minimalna). 

W spisie konserwatystów też 
zaszła rotacja. Wnuk patriarchy 
Gabrielius Landsbergis z trze-
ciego miejsca przesunął się na 
pierwsze, pozostawiając na dru-
gim Algirdasa  Saudargasa, a na 
trzecim Laimę Andrikienė. Pani 
Laima zażądała nawet przelicze-
nia głosów, bowiem jakoś nie wi-
dzi siebie na Litwie, chce być w 
Europie. Mamy w litewskiej po-
lityce tandemy ojców i synów, a 
teraz też dziadka i wnuka. Jak 
żartują obserwatorzy, przysłu-
żyło się mu nie tylko nazwisko, 
ale też to, że ma czworo dzieci 
– więc naprawdę może służyć 
jako przykład Litwina-patrioty. 
Już, prawda, dał się poznać jako 
ten, kto poglądy dziadka, akurat 
w sprawie mniejszości narodo-
wych, podziela bez zastrzeżeń. 

Pokusić się można o stwier-
dzenie, że najbardziej poszko-
dowanym w tych podwójnych 
wyborach okazał się Zigmantas 
Balčytis. Przegrał wybory prezy-
denckie, został wyrugowany z 
pierwszego miejsca na drugie w 
europejskich, a na dodatek już 

nie jest tym „jedynym” kandy-
datem, który miał zostać euro-
pejskim komisarzem, bowiem 
kadencja pana Šemety koń-
czy się jesienią. No i jak tu nie 
wierzyć w mądrość ludową, że 
nie wolno gonić dwóch zajęcy. 
A pan Zigmantas, to nawet w 
trzech celował.

Należy odnotować, że „Blok 
Waldemara Tomaszewskiego” 
zdobył ponad 8 proc. głosów, o 
jedną trzecią polepszając wyni-
ki głosowania sprzed pięciu lat i 
nadal lider AWPL będzie zasia-
dał w Parlamencie Europejskim. 
Podczas konferencji prasowej po 
wyborach, odpowiadając na py-
tania dziennikarzy podkreślił, 

że nadal będzie bronił praw osób 
dyskryminowanych, zarówno 
należących do mniejszości na-
rodowych jak i w innych kwe-
stiach.

Po dwa miejsca w Parla-
mencie Europejskim uzyskali: 
Związek Ojczyzny – Litewscy 
Chrześcijańscy Demokraci, Li-
tewska Partia Socjaldemokra-
tyczna, Ruch Liberałów, Porzą-
dek i Sprawiedliwość (jeszcze 
nie wiadomo, czy wraz z Ro-
landasem Paksasem do Brukse-
li uda się Valentinas Mazuronis, 
czy też zostanie na stanowisku 
ministra). Po jednym miejscu 
uzyskali: „Blok Waldemara 
Tomaszewskiego”, Partia Pra-
cy (laburzyści), Blok Związku 
Chłopów i Zielonych. Ogółem 
11 mandatów. Czy i jak potrafią 
pracować w Parlamencie Euro-
pejskim, który po wygraniu wy-
borów przez  skrajnie prawico-
we partie we Francji, Wielkiej 
Brytanii, Danii oraz skrajnie le-
wicowe ugrupowania w Grecji, 
Hiszpanii jest tak zróżnicowa-
ny, że może utrudnić działalność 
tradycyjnych ugrupowań, czas 
pokaże.

Janina Lisiewicz

25 maja na Litwie szliśmy do urn wyborczych, by wziąć udział w głosowaniu w drugiej  
turze wyborów prezydenckich oraz oddać swój głos na kandydatów, którzy mają  
reprezentować nasz kraj w Parlamencie Europejskim. W wyborach wzięło udział ponad  
47 proc. obywateli mających prawo głosu. Taki wynik, bez wątpienia, zawdzięczamy temu, 
że mieliśmy fuzję wyborczą, bowiem, jak wskazuje statystyka państw członkowskich UE, 
wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się o wiele mniejszą frekwencją niż  
samorządowe czy parlamentarne.
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DIALOG  
MIĘDZYKULTUROWY  
JEST ELEMENTEM,  
KTÓRY ZMNIEJSZA  
POZIOM NACJONALIZMU.

Wielokulturowość  
contra nacjonalizm

T
ematem konfe-
rencji, która miała 
miejsce w miniony 
piątek, 23 maja, w 
Wilnie, był dialog 

międzykulturowy. 
Otwierając międzynarodo-

we forum wiceminister kultury 
Edward Trusewicz zaznaczył, że 
„różnorodność kulturowa bę-
dzie wektorem polityki mniej-
szości narodowych”. Podkreślił, 
iż dialog kultur warto i należy 
wspierać.

Według wiceministra Truse-
wicza, dialog międzykulturowy 
staje się wyraźnym priorytetem 
Unii Europejskiej, gdyż migra-
cja osób w przestrzeni Starego 
Kontynentu wnosi naturalne 
zmiany względem narodowości.

Konferencja, która przebie-

gała pod hasłem „Różnorodność 
kultur: teraźniejszość i perspek-
tywy”, była więc okazją do omó-
wienia tendencji litewskich i 
ogólnoeuropejskich w kwestii 
dialogu kultur.

Jej uczestnikami byli przed-
stawiciele różnych grup etnicz-
nych oraz kierownicy muzeów 
i bibliotek. Te instytucje – wg 
organizatorów – powinny ode-
grać ważną rolę w promocji idei 
różnorodności kultur.

DOTRZEĆ  
DO ŚWIADOMOŚCI

Wśród prelegentów konfe-
rencji „Różnorodność kultur: 
teraźniejszość i perspektywy” 
byli naukowcy Uniwersytetu 
im. Witolda Wielkiego oraz eks-
perci z Austrii, Belgii i Irlandii.

Organizatorem konferencji 
było Ministerstwo Kultury Re-
publiki Litewskiej, partnerem 
– wspomniany uniwersytet w 
Kownie.

„Konferencja ta jest przypo-
mnieniem dla nas wszystkich, 
że różnorodność kulturowa jest 
nieodłączna od szacunku dla 
godności ludzkiej. 

Jest to zobowiązanie wo-
bec praw i podstawowych swo-
bód człowieka, zwłaszcza praw 
mniejszości narodowych. 

Dlatego ważne jest wzmac-
nianie dyskusji o wielokulturo-
wości, zwłaszcza o jej wpływie 
na rozwój państwa, rozwijanie 
świadomości kulturowej w spo-
łeczeństwie, sprzyjanie między-
kulturowemu dialogowi” – na-
pisał w liście pozdrawiającym 
uczestników konferencji poseł 
Leonard Talmont, przewod-
niczący sejmowego Komitetu 
Praw Człowieka.

DOŚWIADCZENIA  
INSTYTUCJI  
ZAGRANICZNYCH

W przedpołudniowej części 
konferencji litewscy naukow-
cy przedstawili wyniki badań i 
ogólne trendy wielokulturowo-
ści naszego kraju.

Mowa była o poziomie tole-
rancji, o wielokulturowości li-
tewskich miast, o formowaniu 
społeczeństwa wielokulturo-
wego.

W drugiej części konferencji 
eksperci z zagranicy przedsta-
wili konkretne przykłady pre-
zentowania wielokulturowo-
ści dzięki instytucjom kultury i 
sztuki oraz realizacji projektów 
międzynarodowych.

Jenny Siung z dublińskiej bi-
blioteki Chester Beatty dzieliła 
się doświadczeniem instytucji w 
dziedzinie realizacji projektów 
dot. wielokulturowości. 

Formy, których w swojej 
działalności stosuje ta bibliote-
ka, rzutują na imponujące wy-
niki. Innowacyjne programy z 

dziedziny kultury i nauki są kie-
rowane do przedstawicieli róż-
nych wyznań i narodowości. 

Dzięki nim m.in. wzrasta 
liczba osób, które odwiedzają 
muzea, wystawy i wernisaże.

Anne Wiederhold z Austrii 
przybliżyła trwający od pięciu 
lat wiedeński projekt „Brunnen-
passage”, który skierowany jest 
głównie do imigrantów. 

Projekt, który już właści-
wie przekształcił się w instytu-
cję, ma na celu zachęcenie osób 
do udziału w austriackim życiu 
kulturalnym, jak również do 
prezentowania społeczeństwu 
austriackiemu kultur innych 
narodów.

POHAMOWAĆ  
NACJONALIZM

Od ponad roku przedstawi-
ciele instytucji wdrażających 
politykę mniejszości narodo-
wych w krajach członkowskich 
UE brali udział w pracach spe-
cjalnej komisji, mającej na celu 
przygotowanie rekomendacji w 
dziedzinie wielokulturowości. 
Zespół był powołany z inicjaty-
wy Komisji Europejskiej.

Sonja Kralj Bervar – szefowa 
zespołu eksperckiego – również 
była obecna na wileńskiej kon-
ferencji.

Raport dot. polityki w dzie-
dzinie dialogu wielokulturowe-
go zespół ekspercki oficjalnie 
zaprezentuje za parę tygodni. 
Jednakże na Litwie, jako w 
pierwszym kraju członkowskim 

UE, wnioski te zostały zapre-
zentowane i przedyskutowane 
podczas konferencji.

Sonja Kralj Bervar w swoim 
referacie akcentowała, że róż-
norodność kultur jest wartością. 
Dialog międzykulturowy powi-
nien zahaczać o instytucje kul-
turalne.

Przedstawicielka Komisji 
Europejskiej nie szczędziła cie-
płych słów pod adresem Mini-
sterstwa Kultury, iż obrało ono 

Na Litwie był obchodzony Dzień Wspólnot 
Narodowych. Po raz pierwszy. Z tej okazji 
odbyła się konferencja o  
wielokulturowości.

Kobiecy zespół „Ale Babki” 
obchodził swój jubileusz – 10-le-
cie powstania. Na świąteczny kon-
cert, który się odbył w gościnnym 
Gimnazjum im. św. Rafała Kali-
nowskiego w Niemieżu, zespo-
lanki zaprosiły również nas – słu-
chaczki Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Wybrałyśmy się 
do Niemieża na czele z członkinią 
zarządu PUTW Stefanią Kuźmo. 

Koncert tego uroczego zespo-
łu dostarczył nam wiele pozytyw-
nych emocji. Widzowie, którzy 
tak licznie się zgromadzili, by po-
słuchać jubileuszowego popisu, 
mieli okazję wysłuchać zarówno 
ludowych jak i estradowych pio-
senek, które brzmiały w języku 

Wesołe jubilatki
polskim, rosyjskim, ukraińskim, 
litewskim i białoruskim.

 Z zespołem łączą nas od daw-
na przyjacielskie kontakty, więc nie 
tylko byliśmy widzami, ale też zło-
żyliśmy życzenia zaprzyjaźnionemu 
kolektywowi. Dziękowaliśmy za ich 
twórczość, która służy krzewieniu 
polskiej kultury, podtrzymuje tra-
dycje wielokulturowości tego regio-
nu, no i jest okazją do pięknego spę-
dzania czasu w gronie przyjaznych 
ludzi. Mamy nadzieję, że kontak-
ty z miłymi jubilatkami nadal będą 
owocne, a nasza przyjaźń trwać bę-
dzie niejedno dziesięciolecie.

Wanda Mazolewska,
słuchaczka PUTW
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RÓŻNORODNOŚĆ  
KULTUROWA  
BĘDZIE WEKTOREM  
POLITYKI MNIEJSZOŚCI 
NARODOWYCH.

właściwy tor. Gdyż dialog mię-
dzykulturowy jest elementem, 
który zmniejsza poziom nacjo-
nalizmu.

DZIEŃ WSPÓLNOT  
NARODOWYCH

„Hasło „dialog międzykultu-
rowy” nie jest obcy dla społecz-
ności polskiej na Litwie.

 Jeżeli przyjrzymy się np. fe-
stynowi „Pieśń znad Solczy”, 
czy poszczególnym impre-
zom Trockiego Oddziału Re-
jonowego Związku Polaków 
na Litwie – to element mię-

dzykulturowości zobaczymy 
okiem nieuzbrojonym. Prze-
cież uczestnicy i widzowie tych 
przedsięwzięć – wielonarodo-
wościowi.

Ważnym czynnikiem jest też 
np. udział mniejszości polskiej 
z Białorusi w projektach kul-
turalnych w rejonie solecznic-
kim. Ale są to tylko poszczegól-
ne przykłady” – zaznaczył dla 
NG Edward Trusewicz.

Wiceminister podziękował 
również posłowi Leonardowi 
Talmontowi, który przychylił 
się do inicjatywy Ministerstwa 
Kultury i przedstawicieli po-
szczególnych grup etnicznych, 
i zarejestrował odpowiedni pro-
jekt ustawy, na mocy której 21 
maja na Litwie został ustano-
wiony Dniem Wspólnot Naro-
dowych.

Z badań ostatnio przepro-
wadzonych przez Ministerstwo 
Kultury wynika, że 37 proc. spo-
łeczeństwa w naszym kraju ko-
rzysta z usług świadczonych 

przez różne instytucje w sekto-
rze kultury. 

Przy tym konsumenci usług 
kulturalnych są bardziej aktyw-
ni społecznie i mają niemały sto-
pień tolerancji.

 25 proc. indagowanych 
wskazało, że uczestniczą w dzia-
łalności kulturalnej czy wolon-
tariacie, gdyż przez to poznają 
kulturę i obyczaje innych osób.

• Pierwszy powszechny spis ludno-
ści na Litwie odbył się w roku 1923.

• Wg danych powszechnego spisu 
ludności z roku 2001 mieszkańcy 
Litwy siebie zaliczyli do 115 grup 
etnicznych.

• Wg danych powszechnego spisu 
ludności z roku 2011 na Litwie były 
154 grupy etniczne.

• 21 maja na Litwie został ustano-
wiony Dniem Wspólnot Narodo-
wych.

FAKTY

Bieg „10 km na 10 lat”
Z okazji 10. rocznicy przy-

stąpienia Litwy i Polski do UE, 
MSZ RL oraz Ambasada RP w 
Wilnie zapraszają do udzia-
łu w biegu „10km na 10 lat w 
Unii Europejskiej” w dniu 29 
czerwca.

Tę ważną dla obu państw 
rocznicę postanowiono uczcić 
w nietypowy sposób – biegiem 
symbolizującym wytrwałość i 
hart ducha. Ten międzynarodowy bieg oprócz podkreślenia suk-
cesu politycznego, promuje także  ideę zdrowego życia w Europie.

Litewski minister spraw zagranicznych L Linkevičius po-
wiedział, że członkostwo w UE było jedną z najlepszych decy-
zji Litwy. „Jako członkowie Unii Europejskiej mamy możliwość 
uczestniczyć nie tylko w tworzeniu przyszłości Europy, szerze-
niu wartości europejskich poza jej granicami, ale także wzmac-
nianiu państwowości i bezpieczeństwa Litwy”.

„Wejście Litwy i Polski  do UE trwale przypieczętowało suk-
ces transformacji demokratycznej rozpoczętej w 1989 r. Jest to 
z pewnością jedno z  największych osiągnięć minionej dekady, 
wspólnych osiągnięć m.in. Polski i Litwy.” – powiedział amba-
sador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

Długoletni animator sportowy organizujący przedsięwzię-
cie Evaldas Martinka stwierdził, że bieg to sport jednoczący 
wszystkie narody, ludzi  w różnym wieku oraz w różnych za-
wodach, w którym mogą brać  udział wszyscy entuzjaści. „Bieg 
jednoczy wszystkich – zarówno zawodowców, jak i amatorów, 
a także młodzież oraz ludzi w wieku starszym, mieszkańców 
Litwy oraz państw sąsiednich. W Wilnie po raz pierwszy od-
będzie się bieg poświęcony uczczeniu wydarzenia polityczne-
go. Przystąpienie do UE zostanie uczczone przez całą wspól-
notę biegaczy” – powiedział organizator maratonu, szef spółki 
„Sporto renginiai” Evaldas Martinka .

Bieg „10 for 10” odbędzie się w dniu 29 czerwca, w niedzie-
lę,  start o godz. 10:00,  ul. Upes, przy Białym moście. Ci, któ-
rzy chcą wziąć udział w biegu, mogą już teraz zarejestrować się 
na stronie http://10for10.eu/. Do wyboru są dystancje  1 km  
(dzieci) oraz 5 km i 10 km.

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają specjalnie na tę okazję 
przygotowane koszulki, medale i dyplomy.

Sponsor biegu „10 for 10” – „PZU Lietuva”.
Partnerzy przedsięwzięcia: OPP „Sveikas miestas” („Zdrowe 

miasto”), Samorząd m. Wilna, OPP „Sporto renginiai” („Im-
prezy Sportowe”).

Uprzejmie zapraszamy na
Dni Kultury Polskiej na Żmudzi

Program

7 czerwca – sobota (Datnów, Kiejdany)
XII Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”

9.30 – 10.00 – Występy orkiestr na placu przed kościołem  
w Datnowie (Dotnuva)

10.00 – 11.00 – Msza św. w datnowskim kościele Zwiastowania NMP 
11.30 – 12.30 – Występy orkiestr z mażoretkami  

przed gmachem samorządu Kiejdan (Basanavičiaus 36).
12.30 – 13.00 – Korowód zespołów przez starówkę Kiejdan,  

występy orkiestr na Starym Rynku (Senoji rinka 12).
13.00 – 14.00 – Otwarcie wystawy Instytutu Polskiego w Wilnie  
rysunków Artura Grottgera (1837-1867): „Polonia” (1863) i  

„Lithuania” (1864-1866). Spotkanie literackie – promocja tomiku wierszy  
„Sentymenty” Ireny Duchowskiej w Centrum Wielokulturowym. 

16.00 – 19.00 – Koncert XII Festynu Kultury Polskiej „Znad Issy” 
w parku kiejdańskim. 

8 czerwca – niedziela (Poniewież)
Festiwal Kultury Polskiej

10.30 – 11.30 – Msza św. w katedrze pw. Chrystusa - Króla  
(Poniewież, Katedros  aikštė 8)  

11.30 – 12.00 – Korowód zespołów przez miasto
12.00 – 15.00 – Koncert na placu Teatralnym  

(Laisvės aikštė 26, Panevėžys).

Uczestnicy:
Orkiestry dęte: (Szumowo, Olecko, Szepietowo, „Druh” - Sędziejowice);  

Zespoły taneczne: „Arabeska” (Szumowo), „Bystry” (Augustów),  
„Jutrzenka” (Niemenczyn),  „Lankesa” (Kiejdany), „Selevi” (Poniewież);

Chóry: „Echo” (Mielec), „Kantata” (Ciechanowiec),  
„Concordia” (Dobre Miasto), Konkatedralny (Suwałki); 

Zespoły: „Wigranie” (Stary Folwark), „Uwrocie” (Suwałki), „Absolwent” 
(Budry), „Bagatela” (Płociczno), „Jutrzenka” (Rezekne), męski zespół wokalny 

DK VEF (Ryga), „Kotwica” (Kowno), ,,Issa” (Kiejdany);
Kapele: Podwórkowa „Sędziej” (Sędziejowice),  
Muzyki ludowej „Trzcinicoki” (Trzcinica); 

Rycerze (Grunwald), Myśliwi (Dobre Miasto)  i inni.
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W malowniczym miejscu, na 
obrzeżach Wilna, w Ludwinowie 
mieści się placówka oświatowa 
należąca do Szkoły Średniej w 
Leszczyniakach (Lazdynai).  Hi-
storia placówki sięga lat 20. XX 
wieku, kiedy założono tu dwuod-
działową szkołę parafialną. W la-
tach 30. była ona już samodziel-
ną szkołą. W ciągu swojej historii 
przeżywała zarówno „chude” jak 

W Ludwinowie znów brzmi polonez!

i „tłuste” lata. Ostatni niż de-
mograficzny sprawił, że musia-
ły nastąpić zmiany i oto przed 
kilkoma laty szkoła stała się fi-
lią Szkoły Średniej w Lazdynai, 
a w jej murach pojawiły się gru-
py przedszkolne i nadal brzmi tu 
dziecięcy śmiech i gwar.

Cieszymy się, że garstce pe-
dagogów i ich wychowankom 
udaje się w tej dzielnicy zacho-
wać nie tylko ognisko kultury, 
ale także pielęgnować polskie 
tradycje rodzinne. 

23 maja w placówce po raz 
kolejny obchodzono Święto Ro-
dziny. Dbając o polską kulturę 
i pielęgnując ojczyste tradycje, 
imprezę rozpoczęto dostojnym 
polskim tańcem narodowym – 

polonezem. Z poczuciem dumy 
zatańczyły go szkolne dzieci i 
maluchy z zerówki.

W zabawie z dziećmi udział 
wzięła również administracja 
placówki – dyrektor  Maria Kli-
maszewska, wicedyrektor Regi-
na Abłom oraz goście: starosta 
dzielnicy Ponary Bożena Macin-
kiewicz, poseł na Sejm RL Józef 
Kwiatkowski, radna samorządu 
rejonu trockiego Alina Kowa-
lewska, kierowniczka Polskiego 
Studia Teatralnego w Wilnie i 
była nauczycielka naszej szko-
ły Lilia Kiejzik.

 Na widowni tego dnia nie 
zabrakło też przyjaciół placów-
ki, okolicznych mieszkańców, 
byłych uczniów i, oczywiście, 

rodziców, dziadków i krewnych 
dzieci, które tu się kształcą. 

Podczas święta brzmiały 
piękne piosenki i wiersze dedy-
kowane kochanym rodzicom i 
dziadkom. Duma rozpiera, gdy 
dzieci wraz z rodzicami i admi-
nistracją szkoły na stojąco od-
śpiewali piosenkę o rodzinie.

Wiosenna impreza podkre-
śliła wielką wagę rodziny w życiu 
małego człowieka, a także rolę 
małego człowieka w rodzinie. 

Do stworzenia miłej rodzin-

nej atmosfery podczas święta 
wydatnie przyczyniły się Lucja 
Kołpak, Jolanta Łosiewa, Anna 
Kuczyńska, Lilia Jakonis, Mar-
garita Jankuniec oraz inne panie 
pracujące z dziećmi.

Kulminacją święta był duży 
tort wniesiony przez jednego z 
tatusiów. Miłą niespodzianką w 
upalny dzień były też lody dla 
dzieci otrzymane w prezencie od 
starosty dzielnicy Ponary. 

Dorota Jankevičienė
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WSPÓLNE ŚWIĘTO JEDNOCZY

PIERWSZE KROKI POLONEZA

WIOSENNA IMPREZA  
PODKREŚLIŁA WIELKĄ 
WAGĘ RODZINY W ŻYCIU 
MAŁEGO CZŁOWIEKA

Tradycją chicagowskich szkół polonijnych stało się wspólne  
świętowanie ukończenia nauki przez polonijnych maturzystów.  
Uroczyste zakończenie kilkunastoletniej edukacji w polonijnej  
szkole, połączone z wręczeniem dyplomów Zrzeszenia  
Nauczycieli Polskich i Konsulatu Generalnego RP w Chicago, miało 
miejsce w niedzielę, 18 maja, w bazylice pod wezwaniem św. Jacka. 
W tym roku mury polonijnych placówek edukacyjnych opuściło 610 
absolwentów, którzy, wraz z rodzinami i szkolnymi delegacjami, 
przybyli na uroczystość.

Organizatorem uroczystości 
od kilkunastu lat jest Zrzeszenie 
Nauczycieli Polskich w Amery-
ce, które wspiera polonijną oświa-
tę w USA oraz sprawuje opiekę 
nad ponad czterdziestoma polo-
nijnymi placówkami na terenie 
aglomeracji. Gospodarzem tego-
rocznej uroczystości połączonej 
z Mszą świętą była Polska Szko-
ła im. św. Maksymiliana M. Kol-
bego w Chicago, mieszcząca się 
przy parafii pod wezwaniem św. 
Konstancji.

Ukończenie polskiej szkoły i 
odebranie dyplomu jest jednym 
z ważniejszych wydarzeń w ży-

ciu polonijnej młodzieży. Nauka 
w polonijnej szkole to w sumie 
jedenaście lat – osiem klas szkoły 
podstawowej oraz trzy lata liceum 
zakończone egzaminem, zwanym 
„polonijną maturą”, która z praw-
dziwą polską maturą, znaną za-
pewne rodzicom i dziadkom, ma 
niewiele wspólnego. Wiele wspól-
nego z prawdziwą ma natomiast 
polonijna studniówka, która dla 
licealistów jest najważniejszym 
wydarzeniem ostatniego roku na-
uki. Studniówka organizowana 
jest pod patronatem Zrzeszenia 
Nauczycieli Polskich w Ameryce 
i każdego roku przygotowywana 

jest przez inną szkołę, która na-
stępnie patronuje wspólnej uro-
czystości zakończenia roku szkol-
nego. W tym roku w studniówce 
uczestniczyło ponad 800 osób 
– uczniów ostatnich klas liceal-
nych wszystkich szkół polonij-
nych aglomeracji chicagowskiej 
oraz zaproszonych gości.

Na tegoroczną uroczystość za-
kończenia polonijnej edukacji do 
bazyliki św. Jacka przybyło wie-
lu znamienitych gości, m.in.: wi-
cekonsul Konrad Zieliński, Irena 
Moskal – prezes Wydziału KPA 
na stan Illinois, Zenon Olejniczak 
– wiceprezes KPA na stan Illinois 

oraz Anna Sokołowski – wicepre-
zes Zjednoczenia Polskiego Rzym-
sko-Katolickiego w Ameryce. Or-
ganizacje te od lat współpracują 
ze Zrzeszeniem Nauczycieli Pol-
skich oraz wspierają oświatę po-
lonijną na terenie Chicago. Msza 
święta koncelebrowana była przez 
biskupa Andrzeja Wypycha, ojca 
Jerzego Karpińskiego – kapelana 
Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, 
ks. Stanisława Jankowskiego – pro-
boszcza parafii pod wezwaniem 
św. Jacka, oraz ks. Andrzeja Piasec-
kiego. Podczas homilii skierowanej 
do młodzieży i rodzin, biskup mó-
wił o patriotyzmie na obczyźnie, 
który przekazywany jest młodym 
pokoleniom urodzonym poza gra-
nicami Polski. Podkreślił, iż powi-
nien to być patriotyzm otwarty, 
tolerancyjny, kultywujący bogatą 
tradycję przodków oraz miłujący 
kulturę kraju urodzenia. Duchow-
ny mówił, że tylko poprzez szano-
wanie i dbanie o kulturę kraju, w 
którym przyszło nam żyć, jesteśmy 
w stanie zachować polską tożsa-
mość i przekazywać to dziedzic-
two z pokolenia na pokolenie.

Po uroczystej Mszy św. prezes 
ZNP Ewa Koch, podziękowała 
uczniom za wieloletnią pracę, a 

rodzicom i nauczycielom za trud 
włożony w nauczanie i kulty-
wowanie polskości w domach i 
szkołach. W imieniu nauczycieli 
życzyła młodzieży sukcesów na-
ukowych i karier zawodowych 
oraz tego, by nigdy nie zapomnieli 
o swoich korzeniach.

W imieniu tegorocznych ab-
solwentów głos zabrał uczeń Pol-
skiej Szkoły im. św. Maksymiliana 
Kolbego, Jakub Mazurek, który 

Polska matura w Chicago
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Polski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Wilnie (dzię-
ki aktywnej pracy i pomysłom 
rektora PUTW doc. dr. Ryszar-
da Kuźmy) wygrał konkurs w 
ramach  programów Unii Eu-
ropejskiej „Lifelong Learning 
Program”. PUTW został zakwa-
lifikowany do Programu „Ucze-
nie się przez całe życie” spon-
sorowanego przez Grundtvig, 
który, podobno jak i Nobel, po-
pierał nowe pomysły i działania 
na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Oprócz nas, PUTW z Litwy, 
w programie uczestniczą orga-
nizacje polonijne z Niemiec, 

Seniorzy w Skandynawii

Szwecji, Austrii, Francji, Ho-
landii, Łotwy, Czech, Grecji. 

Nasz uniwersytet otrzymał 
zaproszenie ze Szwecji do wzię-
cia udziału we wspólnych dzia-
łaniach na rzecz wskazanego 
programu. Rektor PUTW wie-
le się natrudził przy załatwie-
niu różnych formalności, papie-
rów, przy zamawianiu hoteli i 
biletów oraz ustalaniu progra-
mu naszego pobytu w Szwecji. 
I nareszcie grupa szczęśliwców 
– 13 osób – wyleciała do Szwe-
cji. Podróż była szybka i cieka-
wa. Lecieliśmy samolotem Skan-
dynawskich Linii Lotniczych. 

Przelot do Kopenhagi (stolicy 
Danii) trwał półtorej godziny. 
Z lotniska Kastrup pociągiem-
-metro pojechaliśmy przez naj-
dłuższy most morski Europy do 
szwedzkiego miasta Mälmo. Ko-
lejno taksówkami udaliśmy się 
do czekającego na nas hotelu 
„Quality Hotel”. (Ciekawostką 
jest, iż taksówki tu kosztują ta-
niej niż inny transport miejski). 
W hotelu trochę odpoczęliśmy, 
zapoznaliśmy się z przedstawi-
cielami innych krajów przyby-
łych do Szwecji.

Następny dzień – zwiedza-
nie Mälmo. Rano było śniada-
nie – zobaczyliśmy jak wygląda 
prawdziwy szwedzki stół i byli-
śmy wielce zdziwieni jego obfi-
tością. Po śniadaniu poszliśmy 
do ratusza na spotkanie z bur-
nistrzem miasta. Ratusz się znaj-
duje w starej, lecz dobrze zacho-
wanej kamienicy (zbudowana w 
1530 r.), która dawniej gościła 
królów. Są tu piękne sale repre-
zentacyjne z portretami większo-
ści królów i królowych Szwecji 
oraz wiele wspaniałych obrazów.

Spotkał nas bardzo serdecz-
nie burmistrz Kent Andersson. 
Opowiedział o historii miasta, 
o jego mieszkańcach i specyfice 
życia. Bardzo ciepło się odzywał 
o Polakach, którzy tu zamiesz-
kują oraz tych, co pomagają mu 
w pracy. Poczęstował nas napo-
jami i specjałami szwedzkimi.

Po wizycie w ratuszu ogląda-
liśmy inne zabytkowe budowle 
Mälmo oraz najwyższy gmach w 
kształcie śrubokrętu, który liczy 
99 pięter. Byliśny też w miejskiej 
wiosce Stadtby. Jest ona pięk-

nie i pomysłowo usytuowana. 
Wszystkie balkony wychodzą 
na brzeg morza. Mieszkania są 
ogrzewane w ciągu całego roku.

Po lunchu w restauracji Rose 
Garden Supreme, zwiedziliśmy 
kościół katolicki – polską para-
fię. Wieczorem mogliśmy oglą-
dać występy polskich zespołów 
działających w Szwecji, m. in. 
„Kwiaty Polskie” oraz wysłu-
chać referatu pani Marii Tatusch 
(Polki zamieszkałej w Szwecji) 
pt. „Rola folkloru w utrzymaniu 
tożsamości narodowej”. 

Dzień ten zakończyliśmy 
kolacją w wielokulturowej dziel-
nicy „Möllan”.

Drugi dzień naszego poby-
tu spędziliśmy w ośrodku Stu-
dieträmjandet, gdzie słuchali-
śmy wykładów na różne tematy, 
związane z naszym programem. 
Prezentacji partnerów „Zrzesze-
nia Organizacji Polonijnych w 
Szwecji” dokonała Teresa Sy-
gnarek – prezes tego  zrzesze-
nia, które łączy wiele rganiza-
cji: wśród nich (w Göteborgu) 
– „Polski Związek Kultural-
ny”; Polski Klub Kobiet Sukce-
su „SABAT” – w Sztokholmie, 
Towarzystwo Przyjaciół Szko-
ły Polskiej – również w Sztok-
holmie, jak też Polskie Towa-
rzystwo Teatralne. Z kolei w 
Mälmo – Ognisko „Kwiaty Pol-
skie”, Yacht CLUB Polonia i Pol-
ski Klub Olimpijski w Szwecji 
„POCOS”. 

Po lunchu miał wykład rek-
tor PUTW Ryszard Kuźmo. Te-
mat wykładu – „Polska tożsa-
mość narodowa na Litwie”, w 
którym zostały wyszczególnio-
ne problemy nurtujące Polaków 
mieszkających na Litwie. Prele-
gent podkreślił, że my, Polacy 
Litwy, nie jesteśmy Polonią, a 
rdzennymi mieszkańcami. Po 
wykładzie wystąpił nasz zespół 
„Tęcza”, który wykazał naszą 
tożsamości, miłość do ziemi i 
kraju ojczystego, a także wza-

jemne przenikanie się kultur. 
Szczególnie zebranym spodo-
bał się cygański taniec  wyko-
nany przez nasze słuchaczki L. 
Dubicką, M. Rondomańską i L. 
Lisowską. Brawom i bisom nie 
było końca – występ „Tęczy” 
pięknie się udał. Należy zazna-
czyć, że nasza delegacja była naj-
liczniejszą.

Kolejny wykład miała Maria 
Olsson – przewodnicząca SIOS 
„Szwedzkiego Związku  Orga-
nizacji Etnicznych”. Pani Maria 
mówiła o prawach mniejszości 
etnicznych w Szwecji.

Zakończył nasze wykłady 
prezydent honorowy Europej-
skiej Unii Wspólnot Polonij-
nych p. Tadeusz Adam Piłat wy-
stąpieniem „Polska tożsamość 
narodowa w krajach Unii Eu-
ropejskiej”. Podkreślił m. in., iż 
dobrym przykładem jedności i 
prężności w działaniu są Pola-
cy na Litwie. Z czego byliśmy 
bardzo dumni.

Ostatni dzień pobytu spę-
dziliśmy w stolicy Danii – Ko-
penhadze. Tu byliśmy na Ryn-
ku Królewskim, zwiedziliśmy 
port jachtowy NYHAVN, zrobi-
liśmy pamiątkowe zdjęcie koło 
pomnika znanego bajkopisarza 
J. Ch. Andersena, a także koło 
pomnika Grundtviga. Zwiedzi-
liśmy i modliliśmy się w Kościele 
Zbawiciela Vor Frelseres Kirke 
(Kościół na Skale). Część grupy 
odwiedziła także słynną kopen-
haską syrenkę.

Najciekawszym momen-
tem zwiedzenia Kopenhagi była 
zmiana warty przy Pałacu Kró-
lewskim. Tu, w samo południe, 
codziennie następuje zmiana 
warty. Pełnią ją królewscy gwar-
dziści, którzy zachowali umun-
durowanie, rygor oraz tradycje 
sprzed więcej niż  350 lat.

Wielce interesującym było 
też zwiedzanie Wolnego Miasta 
Christiania. Założyli go hipisi w 
latach 70. XX wieku. Wykupili 
u władz duńskich ponad 11 ha 
ziemi, ogrodzili swe posiadłości. 
Mają własną walutę, swój herb i 
sztandar, swoje sklepy, kawiarnie 
i swój samorząd. Po czyściutkiej i 
wymuskanej Kopenhadze, mię-
dzy innymi, jeszcze pełnej gości 
Eurowizji, Christiania przypo-
minała nasz wileński cygański 
tabor: obszarpana, brudna, za-
śmiecona, pełna psów bezdom-
nych, które nie zwracają żadnej 
uwagi na przechodniów oraz na-
ćpanych facetów.

Tego dnia dopiero późnym 
wieczorem wróciliśmy do ho-
telu.

Następnego dnia byliśmy z 
kolei pełni wrażeń od zapozna-
nia się z legendarnym krajem 
Wikingów oraz szwedzkim so-
cjalizmem. Pełni wrażeń i bogat-
si o zdobytą wiedzę wrócilimy 
samolotem do Wilna.

Szwedzka przygoda na długo 
zostanie w naszej pamięci.

 Helena Paszuk,
słuchaczka PUTW

podziękował nauczycielom i ro-
dzicom za nieocenione wsparcie 
i trud włożony w ich kształcenie.  

– Za chwilę każdy z nas bę-
dzie wybierał swoją drogę. Wielu 
z nas być może nigdy już się nie 
spotka, ale w naszych sercach na 
zawsze pozostanie fakt, że język 
polski połączył nas w jedną wielką 
rodzinę – powiedział tegoroczny 
absolwent.

Uroczystość zakończyło wrę-

czenie dyplomów oraz ostatnie 
wspólne zdjęcia przed świątynią. 
Absolwenci polonijnych szkół pod-
kreślali jednak zgodnie, że w nowy 
etap życia wkraczają z całym bogac-
twem swej tożsamości i dwukul-
turowości, która pozwoli na szer-
szą życiową perspektywę i ułatwi 
poruszanie się w dorosłym życiu.

Dziennik Związkowy  
w Chicago
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TAK WYGLĄDAŁA UROCZYSTOŚĆ W CHICAGO

GRUPA SŁUCHACZY PUTW W OŚRODKU W MÄLMO (SZWECJA)

PO WYKŁADZIE  
WYSTĄPIŁ NASZ  
ZESPÓŁ „TĘCZA”



29 maja - 4 czerwca 2014 r., nr 22 (1111) www.zpl.lt12

Adres do korespondencji:
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.”

Wiosenna, radosna „Wilia”

P
olski Zespół Arty-
styczny Pieśni i Tań-
ca „Wilia” nie tylko 
dba o zachowanie  
wieloletnich trady-

cji, ale też czyni starania o to, 
by nowe pomysły twórcze, jak 
np. zainicjowany przed paru 
laty koncert wiosenny, zostały 
polubione przez widza i ocze-
kiwane. A że tak się właśnie 
dzieje, świadczyła tak liczna 
obecność sympatyków „Wilii” 
na wiosennym koncercie, któ-
ry się odbył w minioną niedzie-
lę, 25 maja, w Domu Polskim 
w Wilnie.

Zespół zaprezentował się 
w pełnym składzie: na scenie 
widzowie mogli oglądać dwie 
grupy taneczne – młodszą i 
podstawową oraz dwa chóry – 
dorosły i dziecięcy. Zespołowi 
w wykonaniu kilku utworów 
towarzyszyła też kapela, skła-
dająca się z kilku skrzypiec i 
akordeonu. Kieruje nią Anna 
Kijewicz. Część chóru pięknie 
się prezentowała w nowych 
strojach – kierownictwo ze-
społu kompletowało je w ciągu 
dłuższego czasu. Należy przy-
znać, że kolorystycznie i dese-
niowo bardzo pasowały do te-
matu wiosny i wystroju sceny 
– kurtynę upiększały barwne 
wianki z kolorowymi wstąż-
kami.

Na program koncertu zło-
żyły się pieśni i tańce z róż-

nych regionów Polski, folklor 
Wileńszczyzny oraz taniec li-
tewski, którym „Wilia” roz-
poczęła niedzielny występ. 
W programie widzowie mogli 
oklaskiwać również solistów: 
Alinę Ewelinę Szostak, duety 
Krystyny Malinowskiej i Anny 
Morozowej oraz Elany Galin 
i Andrzeja Iwaszki (jest on 
wychowankiem kierowniczki 
zespołu Renaty Brasel od cza-
sów uczęszczania do szkoły-
-przedszkola „Wilia”, a ostat-
nio został laureatem Festiwalu  
Polskiej Piosenki Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej jako uczeń 
Gimnazjum im. Jana Pawła II).

Należy przyznać, że „Wi-
lia” ma obecnie doskonały 
chór, który ma wielce ambit-
ny repertuar. Oczywiście, pięk-
ną wizytówką zespołu są też 
tancerze. Pracę legendarnego 
choreografa – pani Zofii Gule-
wicz – godnie kontynuują byłe 
tancerki: niestrudzone i pełne 
twórczych pomysłów Marzena 
Suchocka (obecny choreograf 
zespołu) oraz ćwicząca z młod-
szą grupą Beata Bużyńska.

Wydaje się, że kierownictwo 
„Wilii” przed laty podjęło traf-
ną decyzję, kiedy postanowiło, 
że nowy narybek będzie dora-
stał właśnie w zespole. A kie-
dy uwzględnimy również to, że 
żaden koncert nie odbywa się 
bez licznej obecności weteranów 
zespołu, to możemy bez prze-

sady stwierdzić, że „Wilia” łą-
czy dziś kilka pokoleń, rodzin-
ne dynastie, bo jest tak, że dzieci 
i wnukowie byłych wiliowców 
dziś tańczą i śpiewają w zespo-
le (do takiej dynastii należy też 
Agnieszka Skinder – która pro-
wadzi w ciągu wielu lat koncer-
ty). Piękne róże od seniorów, 
które wręczył kierowniczce ze-
społu Fryderyk Szturmowicz – 
to gest wdzięczności za to, że 
stojąca u progu swego 60-lecia 
„Wilia”, tak jak przed kilkoma 
dziesiątkami lat, pełni swą szla-
chętną misję pielęgnowania oj-
czystej kultury i przekazywania 

miłości do niej kolejnym poko-
leniom Polaków Wileńszczyzny.

Wiosenny koncert wień-
czył jakże pracowity dla ze-
społu sezon. Ale okres wakacji 
też nie zapowiada się na okres 
leniuchowania. Za dwa tygo-
dnie czeka wiliowców wyjazd 
do Szczytna – zostali zapro-
szeni przez rodaków na Dni 
Kresowe. W lipcu zaprezentuje 
siebie „Wilia” na Światowym 
Festiwalu Polskich Zespołów 
Folklorystycznych, zaś w sierp-
niu – będzie gościła w Macedo-
nii. Oczywiście każdy  wyjazd 
poprzedzą pracowite próby, bo 

zarówno kierownictwo, jak też 
członkowie jednego z najstar-
szych polskich zespołów Ziemi 
Wileńskiej doskonale wiedzą, 
że o renomę kolektywu trze-
ba ciągle dbać, a każdy suk-
ces zdobywa się żmudną pra-
cą przy drążku oraz podczas 
ćwiczeń głosowych. Ale, wie-
dzą artyści też to, że starania 
wieńczą brawa widzów i pełne 
zachwytu spojrzenia. Wypada 
więc życzyć, by jak najwięcej 
takich chwil towarzyszyło kon-
certowym popisom „Wilii”.

Janina Lisiewicz
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RENATA BRASEL WRAZ Z CHÓREM I KAPELĄ ZBIERAŁA ZASŁUŻONE BRAWA

fot. Jerzy Karpowicz

MISTRZOWSKIE WIROWANIE W TAŃCU




