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Festyn  
Sportowy ZPL

Młodość i sport bardzo udanie się łączą, właśnie uwzględniając to, Związek Polaków na Litwie powołał do 
życia Centrum Sportowe ZPL. Od kilku lat działające Centrum ma na swym koncie szereg udanych imprez. 
Wśród nich są zawody w sezonie zimowo-wiosennym o Puchary Związku w koszykówce, siatkówce i futbolu 
oraz Festyn Sportowy ZPL, który od pięciu lat jest udanym akcentem wieńczącym wakacje.
W dniach 13-14 września w Kowalczukach odbył się Festyn Sportowy Związku Polaków na Litwie. Drużyny i 
sportowcy walczyli o puchary i medale w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej i lekkiej atletyce. W zawodach 
wzięło udział ponad 400 uczestników, dla których sport jest nie tylko wspaniałą przygodą, ale też rozwija  
fizycznie, pomaga kształtować silną wolę i twardy charakter.
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... DO METY POZOSTAŁO ZALEDWIE KILKA METRÓW WALKA O PIŁKĘ NA BOISKU WYMAGA NIE LADA ZWINNOŚCI
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Uroczysta inauguracja Festynu 
Sportowego ZPL, który odbył się 
tego roku po raz piąty, nastąpiła 
na nowoczesnym stadionie w Ko-
walczukach. Na sportową impre-
zę przybyli zawodnicy i drużyny 
sportowe z Wilna, Trok, Solecz-
nik, Mościszek, Skojdziszek, Czar-
nego Boru, Kowalczuk, Awiżeń, 
Wołczun, Turgiel oraz drużyna 
piłkarska i lekkoatleci z Grodna 
(Białoruś). Na doskonale urzą-
dzonym stadionie oraz w salach 
sportowych miejscowych placó-

Festynu dokonał prezes Związku 
Polaków na Litwie Michał Mackie-
wicz. Życzył sportowcom udanych 
startów, dobrej formy oraz pięk-
nych zwycięstw. Przed uszerego-
wanymi na boisku drużynami swe 
taneczne oraz wokalne umiejętno-
ści zaprezentował zespół dziewczę-
cy „Atm” z Landwarowa wraz z 
solistką Elą Oleszkiewicz. Piękna 
pogoda i rytmiczna muzyka doda-
ły zawodnikom dobrego humoru i, 
oczywiście, zapału do sportowych 
zmagań.

kolejno ustępując murawę dla za-
wodników z Grodna i Turgiel. Pił-
ka nożna tego roku okazała się naj-
bardziej popularną dyscypliną: na 
Festyn stawiło się osiem drużyn.

Warto też odnotować, że ro-
dacy z Grodna goszczą na Festy-
nie nie po raz pierwszy. Sportowcy 
pod przewodnictwem księdza Ar-
tura Małafieja z grodzieńskiej para-
fii na Augustówku pw. Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej wzięli udział 
w meczach piłki nożnej oraz wy-
próbowali swoje siły w zawodach 

Festyn Sportowy ZPL

Wraz z piłkarzami na stadio-
nie – na bieżni i placu do skoków 
w dal – startowali lekkoatleci. 
Dziewczęta i chłopcy mieli do po-
konania dystanse 100, 400 i 1000 
metrów. Pod bacznym okiem ko-
ordynatora Marka Wojtonisa oraz 
trenerów, wśród których był nie-
zmordowany Stanisław Lachowicz 
– nauczyciel wf w miejscowym 
polskim gimnazjum – młodzież 
przystąpiła do rywalizacji. Po paru 
godzinach ostrych zmagań (towa-
rzyszyły im nie tylko zwycięskie 

Bajkowskiej, II i III wśród chłop-
ców – Aleksandrowi Skakunowi 
i Pawłowi Czeczko. Jedynie Wik-
torowi Grabowskiemu udało się 
wcisnąć w tę grodzieńską czołów-
kę w roli zwycięzcy – był na me-
cie pierwszy.

W skokach w dal I miejsce przy-
padło Emilii Juckiewicz i Tomaszo-
wi Tuczkowskiemu, II – Katarzynie 
Narwojsz i Jurijowi Slepikowi, zaś 
III – Beacie Achremowicz i Ewal-
dasowi Kuszlewiczowi. 

Na parkiecie startowało 
pięć drużyn koszykarskich. Pu-
char i tytuł zwycięzcy przypadł 
w udziale drużynie KSP z No-
wej Wilejki. Puchary za zdoby-
cie odpowiednio II i III miejsca 
wręczone zostały koszykarzom 
„Irsany” (Nowa Wilejka) i „Po-
lonusa” (Troki). Opiekunami 
koszykarzy byli Marek Pszczo-
łowski i Ryszard Gierasim. 

W siatkówce dziewcząt (ko-
ordynator Elwira Bogdanowicz) 
zwyciężyła drużyna „Burza” z 
Wilna pokonując koleżanki z Awi-
żeń i Solecznik (drużynę „Fortu-
na”).

W siatkówce mężczyzn (ko-
ordynator Mirosław Bieraza) 
brało udział 6 drużyn. Najlep-
szymi okazali się siatkarze z Buj-
widz. Drużyna „Ejsas” uplaso-
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FESTYN CZAS ZACZĄĆ
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ZWYCIĘSKIE DRUŻYNY W PIŁCE NOŻNEJ

okrzyki, ale i łzy przegranej) wita-
ni oklaskami przez kolegów lekko-
atleci otrzymali z rąk prezesa ZPL 
upragnione medale.

W biegu na 100 m najszyb-
szymi okazali się Katarzyna Na-
rwojsz i Ewaldas Kuszlewicz. Ich 
rywale: Paweł Czeczko i Wikto-
ria Bajkowska (oboje z Grodna) 
otrzymali medale za zdobycie  
III miejsca, zaś Tomasz Tuczkow-
ski i Beata Achremowicz wywal-
czyli „srebro”. Na dystansie 400 
m pierwsze miejsce zdobyli Be-
ata Achremowicz i Paweł Czecz-
ko; drugie – Katarzyna Narwojsz 
i Jurij Slepik; trzecie – Wioleta 
Kalendowicz i Ewaldas Kuszle-
wicz. W biegu na 1000 m zde-
cydowanie byli najlepsi lekko-
atleci z Grodna: I miejsce wśród 
dziewcząt przypadło Wiktorii 

wała się na II, a „Huragan” – III 
miejscu.

Zawody w ramach Festynu 
Sportowego ZPL dały możność 
młodzieży nie tylko wykazać się 
w sportowych dyscyplinach, ale 
też przeżyć wiele pięknych chwil 
i emocji, poznać się, zawrzeć nowe 
przyjaźnie i po prostu wesoło spę-
dzić czas. 

Organizatorzy są wdzięczni 
samorządowi rejonu wileńskiego 
za pozwolenie korzystania ze sta-
dionu. Dziękują też sponsorom 
imprezy – projekt jest współfinan-
sowany w ramach funduszy po-
lonijnych MSZ RP poprzez Am-
basadę Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie. 

Janina Lisiewicz
  

wek oświatowych: polskiego Gim-
nazjum im. St. Moniuszki i litew-
skiego, odbywały się zawody.

Po rejestracji uczestników i lo-
sowaniu, które drużyny staną do 
rywalizacji jako pierwsze, otwarcia 

Prezes Centrum Sportowego 
ZPL Włodzimierz Sieniuć ogłosił 
rozkład i miejsce  zawodów. Na bo-
isku jako pierwsi spotkali się futbo-
liści z Kowalczuk i z wileńskiej uli-
cy Subocz oraz Wołczun i Kieny, 

lekkoatletycznych. Należy przy-
znać, że całkiem dobrze im poszło: 
w futbolu zdobyli I miejsce, pozo-
stawiając w tyle drużyny  z Woł-
czun i Mościszek, które uplasowały 
się odpowiednio na II i III miejscu.
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TE WSPANIAŁE SIATKARKI PO RAZ PIERWSZY UCZESTNICZYŁY W FESTYNIE 
TAAAKI SKOK!
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W wykonywanych przez czło-
wieka zawodach są takie, które mi-
mowolnie kojarzą się z tajemniczą 
romantyką, kuszą wielką przygo-
dą, że wymienię tu chociażby ma-
rynarzy, pilotów czy archeologów. 
O rolnictwie trudno powiedzieć, 
że jest to zajęcie fascynujące. Spro-
wadza się ono bowiem do jakże 
prozaicznego: trzeba orać, trzeba 
siać, aby więcej chleba dać, stresz-
czając poniekąd żmudny wysiłek 
na zbożowym łanie, na plantacji 
warzywniczej, w oborze albo w 
chlewni. Bo przecież chów bydła 
i trzody obok uprawy roli utożsa-
mia się z produkcją żywności, bez 
której nie da się żyć.

Powszechnie wiadomo, że ten 
codzienny rolniczy kierat w jak-
że znacznym stopniu zdany jest 
na łaskę Nieba, stanowi po czę-
ści pogodową loterię. Dotkliwa 
susza, gradobicie albo nadmiar 
opadów pociągają za sobą nie-
uniknione straty, rzutują ujem-
nie na zasobność spichlerzy, ma-
gazynów i przechowalni, gdzie 
gromadzone jest to, czym obro-
dziły pola, ogrody, sady. To Nie-
bo wpływa też na nastroje ludzi, 
kształtuje samopoczucie podczas 
dożynek, wiodących rodowód z 
zamierzchłej przeszłości, a stano-
wiących jakże wymowną doroczną 
okazję uhonorowania spracowa-
nych wieśniaczych rąk, które z ko-
lei w dziękczynnym geście ciągną 
się ku Stwórcy wraz z prośbami, 
by ziemia również w przyszłości 
nie poskąpiła tego, co się streszcza 
w magicznym słowie „plon”. Plon 

Bóg błogosławił,  
ziemia plon wydała…

ludzkiej pracy i Bożego czuwania 
nad nim.

14 września br. na doroczne 
dożynki zgromadzili się rolnicy 
rejonu solecznickiego, zamiesz-
kali w 13 jego gminach. A wizy-
tówką każdej stały się stoiska, ja-
kie ze wszystkiego, czym bogate 
były tego roku pola, łąki, ogrody, 
sady w połączeniu z wyrobami 
mięsnymi i mlecznymi urządza-
no już od wczesnych godzin po-
rannych w pobliżu solecznickiej 
muszli koncertowej. Urządzano 
z rozmachem tak wielkim, że od 
ich wyglądu oczopląsu można było 
dostać, a też poszczególnym go-
spodarzom pozazdrościć pomy-
ślunku. Jaki dla trzech najlepszych 
miał zaprocentować w postaci na-
gród, albowiem specjalnie utwo-
rzona komisja miała je oceniać. 
Takiejże ocenie zostały na domiar 
poddane uszeregowane tuż przed 
estradą wieńce dożynkowe, a kto 
takowe w każdej z gmin uwił, mu-
siał popuszczać wodze wyobraźni 
oraz z poczuciem piękna mocno 
się bratać.

Jak dobra tradycja każe, część 
świecką dożynek poprzedziła sa-
kralna – Msza św. dziękczynna za 
tegoroczne dary oraz w intencji 
tych wszystkich, heroicznie zma-
gających się w rejonie solecznic-
kim w codziennym rolniczym 
trudzie. Celebrował ją proboszcz 
miejscowej parafii, ks. prałat Wa-
cław Wołodkowicz. Podczas trwa-
nia nabożeństwa przedstawiciele 
poszczególnych gmin złożyli na 
ręce duszpasterza symboliczne 

dary w postaci tego, co materia-
lizuje wysiłek wieśniaczych rąk, 
chlebem powszednim poczynając, 
a miodem kończąc.

By im się pokłonić, obok sze-
roko reprezentowanych władz 
rejonu z merem Zdzisławem Pa-
lewiczem na czele przybyli też 
liczni goście – europoseł i prezes 
Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie Waldemar Tomaszewski, 
posłowie na Sejm RL z ramienia 
AWPL: Jarosław Narkiewicz, Rita 
Tamašunienė, Wanda Krawczo-
nok, Józef Kwiatkowski i Leonard 
Talmont, mer rejonu wileńskie-
go Maria Rekść, wicemer Wilna 
Jarosław Kamiński. Nad wyraz 
licznie reprezentowana była też 
Macierz w osobach doradcy pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Tomasza Boreckiego, posłanki na 
Sejm RP Małgorzaty Gosiewskiej, 
zastępcy Dyrektora Departamen-
tu Współpracy z Polonią i Polaka-
mi za Granicą Joanny Kozińskiej-
-Frybes, prezesa Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Longina Ko-
mołowskiego, prezesa Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
Janusza Skolimowskiego. Palców 
rąk nie starczyłoby, by wymienić 
delegacje gmin, zlokalizowanych 
jak Polska długa i szeroka, a od lat 
współpracujących z odpowiedni-
kami nad Solczą, Wisińczą czy 
Mereczanką. I za każdym razem 
na dożynkowy zew meldujących 
się w Solecznikach, by – jak po-
wiedział wójt gminy Kaźmierz w 
powiecie szamotulskim Wiesław 
Włodarczak – „dać wyraz pamięci 

o tutejszych rodakach na kochanej 
Wileńszczyźnie”.

Gościem szczególnie szacow-
nym okazała się natomiast prezy-
dent Republiki Litewskiej Dalia 
Grybauskaitė, która witana hucz-
nymi oklaskami i serdecznymi sło-
wy przez mera Zdzisława Palewi-
cza, nie omieszkała zabrać głos. By 
odnotować nad wyraz korzystne 
zmiany, jakie dostrzec można w 
wyglądzie ośrodka rejonowego, 
co świadczy o zawołanych gospo-
darzach w kierownictwie rejonu. 
Wiele ciepłych słów (również po 
polsku!) głowa państwa skiero-
wała też do głównych bohaterów 
święta – rolników, dziękując za 
dotychczasowe dokonania oraz 
życząc wszelkiej pomyślności na 
przyszłość.

Po tym, gdy zespół „Turgielan-
ka” w rodzajowym obrazku uka-
zał ze sceny, jak ziarnka z kłosów 
przekształcają się w bochny chle-
ba, dwa z nich przez najlepszego 
tegorocznego rolnika rejonu An-
drzeja Kulewicza wraz z małżon-
ką Anetą zostały wręczone Dalii 
Grybauskaitė i merowi Zdzisła-
wowi Palewiczowi. Ich smakiem 
mogło się takoż raczyć jakże wie-
lu zgromadzonych na widowni, 
gdyż pocięte na drobne kromki, a 
ułożone na tacach były obnoszone 
między jej rzędami.

Rzeczony Andrzej Kulewicz, 
uprawiający w gminie solecznic-
kiej zboża na powierzchni 420 
hektarów, z czego 90 hektarów 
– to areały ekologiczne, miał też 
swoje pięć minut sławy. Na wido-

ku u wszystkich wraz z żoną Ane-
tą oraz zdobywcami drugiej lokaty 
na najlepszego tegorocznego rol-
nika rejonu – Witoldem i Barba-
rą Nowikowymi z Wojdag (gmina 
koleśnicka) oraz trzecimi z „po-
dium” – Anatolem i Teresą Wir-
siczami z Rudni (gmina dziewie-
niska) otrzymali bowiem nagrody, 
ufundowane przez branżowe mi-
nisterstwo RL oraz rejonowy wy-
dział rolnictwa, a wicemer Andrzej 
Andruszkiewicz pozawieszał na 
szyjach laureatów dębowe wieńce.

Obok tria najlepszych tego-
rocznych rolników „co cesarskie” 
otrzymali też ci, co to w sposób 
szczególny dbają w swych obej-
ściach o piękno, w czym laury 
najokazalsze w kategorii wiejskiej 
przypadły Jolancie i Tadeuszowi 
Ilcewiczom z Trebuszek (staro-
stwo podborskie), a w kategorii 
miejskiej – Halinie i Wiktorowi 
Kozłowskim z Ragożyszek (sta-
rostwo solecznickie). Werdykt ko-
misji oceniającej stoiska poszcze-
gólnych gmin najkorzystniej w 
kolejności lokat wypadł dla Tur-
giel, Gierwiszek i Ejszyszek, nato-
miast za najładniejszy tegoroczny 
wieniec dożynkowy uznano ten 
uwity w starostwie jaszuńskim, 
a dwa dalsze miejsca przyznano 
gminom Poszki i Koleśniki.

Dożynkom, w myśl porze-
kadła „gdzie jest chleb, musi być 
pieśń” towarzyszył rozległy pro-
gram koncertowy. Własny kunszt 
śpiewaczy bądź taneczny zapre-
zentowały zespoły „Turgielanka” 
i „Solczanie”, młodzież akademic-
ka Uniwersytetu Wileńskiego, ka-
pela z Nowoszyszek (Suwalszczy-
zna, Polska), grająca m. in. na tak 
egzotycznych dziś cymbałach.

Artystycznym magnesem 
szczególnym stały się natomiast 
występy gościnne polskiego pio-
senkarza i satyryka Andrzeja Ro-
siewicza, znanego m. in. z prze-
bojów o chłopcach-radarowcach 
oraz o polskich dziewczynach, co 
to mają najwięcej witaminy. Ist-
nym muzycznym deserem był 
natomiast koncert legendarnego 
zespołu „Piesniary”, założonego 
i do przedwczesnego zgonu pro-
wadzonego przez Władimira Mu-
lawina. Obok piosenek nowych 
pod chóralny wtór widowni bia-
łoruscy „Skaldowie” wykonali 
takie megahity jak: „Białowieska 
Puszcza”, „Olesia”, „Wołogda” 
czy „Kasił Jaś kaniuszynu”.

Dożynkom w Solecznikach 
towarzyszyła wręcz wymarzona 
pogoda spod znaku babiego lata. 
Każdy, kto łapie się za bary z zie-
mią-żywicielką, gorąco by pragnął, 
by resztki września i październik, 
a może też po części listopad mak-
symalnie byłyby skąpane w słoń-
cu, co pozwoli, by wysiłkiem rol-
niczych rąk pola, ogrody i sady do 
reszty opustoszały. Bezdeszczowa 
aura ma też sprzyjać orkom jesien-
nym i terminowemu zasianiu 
ozimin, stanowiącemu rękojmię 
przyszłorocznych plonów.

Henryk Mażul
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NA DOŻYNKOWEJ SCENIE ZESPÓŁ „SOLCZANIE”
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LICZBY I PROCENTY – 
OBIEKTYWNY WSKAŹNIK

Tegoroczny pierwszy wrze-
śnia wylegitymował się opty-
mistyczną statystyką. Chociaż 
ogólna liczba uczniów w szko-
łach ogólnokształcących nadal 
się zmniejsza (tego roku uczęsz-
cza ich o 14 tys. mniej niż w ub. 
roku), jednak mamy na Litwie o 
tysiąc pierwszoklasistów więcej. 
W ławkach pierwszych klas za-
siadło 28 tysięcy dzieci.

Przepełnione przedszkola i 
tak liczne pierwsze klasy są wyni-
kiem tego, że wiek szkolny osią-
gnęły dzieci urodzone w latach 
2007-2008, czyli w ostatnich la-
tach przed kryzysem, kiedy prze-
żywaliśmy wzrost liczby urodzin. 
Kolejne lata już nie będą tak 
optymistyczne, bowiem końców-
ka roku 2008 i następne kilka 
lat niezbyt sprzyjały wzrostowi 
narodzin a emigracja zarobkowa 
w zasadzie młodych  rodzin, po-
zbawiła kraj większego przyrostu 
naturalnego.

Obecnie na Litwie mamy 
470,8 tys. mieszkańców w wieku 
do lat 16, czyli tych, dla których 
nauka jest obowiązkowa. Gdyby 
zostały wprowadzone zmiany, za 
którymi obstaje część decyden-
tów od oświaty i obowiązkowa 
nauka trwała do lat 18, oznacza-
łoby to, że dotyczyłaby ona do-
datkowych 73 tysięcy młodych 
ludzi. Uwzględniając, że jest 138 
tysięcy studentów, to widzimy, że 
ponad 680 tysięcy obywateli  Li-
twy – prawie co czwarty jej miesz-
kaniec, to dziecko lub osoba mło-
da. Dla ich kształcenia w kraju 
działa 1200 szkół ogólnokształ-

Wrześniowa statystyka

cących  (w ciągu okresu niepod-
ległości zamknięto 1 109 szkół) 
– wśród nich jest setka szkół z 
polskim językiem nauczania, 24 
kolegia i 23 uniwersytety  (w tym 
działająca w Wilnie Filia Uni-
wersytetu w Białymstoku).  

Cieszyć może też – choć w 
minimalnym stopniu, statystyka 
z naszego polskiego podwórka: 
liczba uczniów w polskich szko-
łach, jak stwierdza prezes Sto-
warzyszenia Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna”, poseł Józef Kwiat-
kowski, ustabilizowała się i sta-
nowi 3,3 proc. ogółu uczniów. 
Oczywiście, trudno pogodzić się 
z myślą, że na początku odro-
dzenia, w najbardziej obfitych 
latach szkolnych 1993-94 stano-
wił on 3,9 proc., co dawało około 
20 tys., by po 10 latach skurczyć 
się do 17 tys., zaś w kolejnej de-
kadzie – około 13 tysięcy. Pocie-
szyć się możemy jednak tym, że 
procentowo wypadamy na jed-
nakowym poziomie, a tego roku 
również cieszymy się z przyrostu 
w klasach pierwszych: około 50, 
czyli – 1055.

Co do nauki polskich dzie-
ci w polskich szkołach, to sytu-
acja jest najlepsza w rejonie wi-
leńskim, gdzie czworo z pięciu 
dzieci polskich pobiera naukę 
w ojczystym języku. W rejonie 
solecznickim jest takich dwoje z 
trojga. Niestety, stolica jest nadal 
w roli autsajdera: mniej niż poło-
wa młodych Polaków uczy się tu 
po polsku. W rejonie święciań-
skim pozostała jedna placówka 
oświatowa – Gimnazjum „Żej-
miana” (dyrektor Katarzyna 

Maciusowicz), w której dzieci 
uczą się w języku polskim. Tego 
roku jest tu klasa pierwsza (11 
uczniów) oraz zerówka (14 dzie-
ci). Ogółem w klasach polskich 
naukę pobiera 210 uczniów.

WILEŃSKIE  
ROZWIĄZANIA

Tego roku Wilno, w odróż-
nieniu od całej Litwy, doczekało 
się wzrostu liczby uczniów szkół 
ogólnokształcących: jest ich  
60 200, czyli o 500 więcej niż 
przed rokiem. 5 600 z nich za-
siadło (o 400 więcej niż w roku 
ubiegłym) w ławkach po raz 
pierwszy. Odpowiednio w wi-
leńskich szkołach z polskim ję-
zykiem nauczania mamy około 
6 tys., a z nich ponad 400 pierw-
szoklasistów.

Od kilku dobrych lat do naj-
większych szkół polskich w stoli-
cy należą: Szkoła Średnia im. Wł. 
Syrokomli (837 uczniów) oraz 
Progimnazjum im. Jana Pawła 
II (800 uczniów). One też zbie-
rają najliczniejsze klasy począt-
kowe. Tego roku Syrokomlówka 
ma trzy klasy pierwsze i zerówkę, 
zaś w progimnazjum są aż cztery 
pierwsze klasy i trzy zerówki, co 
niezmiernie cieszy dyrektor Ja-
ninę Wysocką, bowiem świad-
czy to też o tym, że szkoła ma 
zaufanie rodziców, znalazła pra-
widłową formułę placówki oferu-
jącej naukę na poziomie  progim-
nazjalnym. Nauczyciele mają tu 
wystarczającą liczbę godzin, zaś 
koszyczek uczniowski pozwala 
swobodnie planować cykl zajęć. 
Ale ta „obfitość” przyprawia też 
o ból głowy: progimnazjum jest 

liczniejsze od wielu szkół śred-
nich, a zarządzanie takim kolo-
sem nie jest łatwe.

Nowość tego roku szkolne-
go – to masowy powrót zerówek 
do szkół stołecznych, jak i wiej-
skich. Pozwoliło to chociaż w 
pewnym stopniu rozwiązać ka-
tastroficzny wprost brak miejsc w 
przedszkolach, zaś poza miasta-
mi objąć opieką większość dzie-
ci i efektywnie wykorzystać po-
mieszczenia szkolne.

W szkole-przedszkolu „Wi-
lia”, jak poinformowała wicedy-
rektor Czesława Jankowska, tego 
roku są dwie pierwsze klasy i trzy 
zerówki. Ogółem uczy się tu 187 
dzieci. Mogłoby ich być jeszcze 
więcej, bo chętnych tu wychowy-
wać i kształcić swoje dzieci nie 
brak, jednak możliwości lokalo-
we ograniczają rozwój tej popu-
larnej wśród wilnian placówki.

Prawie trzy setki młodszych 
dzieci przygarnia pod swój dach 
szkoła-przedszkole „Źródełko” 
(„Šaltinėlis”). Tego roku są tu 
oprócz grup przedszkolnych 
dwie klasy pierwsze i jedna ze-
rówka.

W Nowej Wilejce naukę po 
polsku dzieci pobierają w Gim-
nazjum im. J. I. Kraszewskie-
go, które tego roku ma zarówno 
klasę zerową, jak i osiemnaścio-
ro dzieci liczącą klasę pierwszą 
oraz w szkole-przedszkolu „Zie-
lone Wzgórze” („Žaliakalnio”). 
Jest tu ogółem 250 dzieci: 34 z 
nich uczy się po polsku w kla-
sach przygotowawczych i 37 – w 
pierwszych.

Wzrost uczniów odnotowuje 
też jedna z najstarszych wileń-

skich polskich szkół – im. J. Lele-
wela. Tego roku jest tu zarówno 
zerówka (16 dzieci) oraz klasa I 
– 14. Zerówka oraz klasa pierw-
sza jest też w filii tej szkoły, no-
szącej imię Antoniego Wiwul-
skiego, przy ul. Minties.

Polski pion w Szkole Średniej 
w Lazdynai tego roku ma pierw-
szą klasę liczącą 17 uczniów, zaś 
Szkoła Średnia im. Sz. Konar-
skiego skompletowała po jednej 
zerówce i pierwszej klasie.

TROKI MAJĄ  
POWÓD DO DUMY 

W rejonie trockim po polsku 
dzieci mogą się uczyć w Trokach, 
Landwarowie, Połukniu, Starych 
Trokach i Rudziszkach. Nieste-
ty, w tej ostatniej miejscowości 
nie ma tego roku pierwszej kla-
sy i nie w każdym pionie prowa-
dzi się naukę po polsku, zaś 5 
uczennic z klasy XI uczy się ra-
zem ze swymi litewskimi kole-
gami. Klasy przygotowawcza i 
pierwsza (choć nie tak liczne) 
są w szkole w Starych Trokach, 
gdzie uczniowie mają napraw-
dę wspaniałe warunki do nauki 
oraz zajęć pozalekcyjnych. Do-
skonałymi warunkami może się 
też szczycić Szkoła Średnia im. 
H. Sienkiewicza w Landwarowie 
(obecnie szykuje się do akredy-
tacji na gimnazjum) – ma pięk-
nie wyremontowane i należycie 
wyposażone klasy dla najmłod-
szych. Tego roku w tej liczącej 
239 uczniów szkole jest zarówno 
zerówka (17 dzieci), jak i pierw-
sza klasa – 16 uczniów.

Wielkie powody do dumy 
ma polska szkoła w Trokach. 
Jak zaznaczył jej dyrektor Ma-
rian Kuzborski, walka, jaką sto-
czyła szkoła o swoje istnienie 
(rejonowi decydenci od oświaty 
chcieli pozbawić ją statusu szko-
ły średniej), zespoliła polską spo-
łeczność miasta. We wrześniu 
dziesięcioro uczniów zasiadło 
tu w ławkach w klasie pierw-
szej, 19 – w zerówce oraz aż 21 
dzieci uczęszcza do klasy przed-
szkolnej. Obecnie uczy się tu 185 
uczniów (w klasach XI i XII jest 
po siedemnaście osób). Szkoła 
czeka na pozwolenie przystąpie-
nia do akredytacji na gimnazjum.

POLSKIE DZIECKO –  
W POLSKIEJ SZKOLE

W latach odrodzenia rejon 
wileński i solecznicki stanęły 
przed poważnym wyzwaniem: 
władze powiatowe (a ostatnio 
ministerialne) wystąpiły z ini-
cjatywą, by praktycznie wszędzie 
tam, gdzie odbywa się nauczanie 
w języku polskim, została zbu-
dowana szkoła z państwowym 
językiem nauczania – nowocze-
sna, doskonale wyposażona. Tak 
zjawiła się szkoła-kolos w Solecz-
nikach (pierwsza szkoła w tym 
regionie posiadająca basen, a 
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obecnie kończy się przy niej bu-
dowę stadionu z prawdziwego 
zdarzenia za kilka milionów li-
tów), nowoczesne placówki w 
Ławaryszkach, Jęczmieniszkach, 
Dziewieniszkach i Turgielach... 
We wsiach i miasteczkach, gdzie 
nie było nawet litewskich dzie-
ci, miały zachęcić rodziców do 
kształcenia swoich latorośli w ję-
zyku państwowym. 

Jednak szkoły polskie w re-
jonie wileńskim i solecznickim 
nie świecą pustkami, wręcz prze-
ciwnie, cieszą się w większości 
dobrą opinią i dają swym wy-
chowankom doskonałe przy-
gotowanie do dorosłego życia i 
dalszej nauki. Jest to wynik tro-
ski miejscowych samorządów 
oraz  Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dzięki tej pomocy budynki wie-
lu szkół  renowowano, zbudo-
wano od podstaw, wyposażono 
w odpowiedni sprzęt. Oto i tego 
roku pomoc z Macierzy wyniosła 
półtora miliona litów, co pozwo-
li polskim dzieciom pobierać ja-
kościową naukę i doskonalić swe 
zdolności.

Należy odnotować, że to w 
rejonach wileńskim i solecznic-
kim bez zakłóceń działają szko-
ły sportowe, muzyczne, sztuk 
pięknych. Tego roku do szkół 
w rejonie wileńskim uczęszcza 
8 140 uczniów. 680 z nich – do 
klas pierwszych (do polskich – 
363). Odpowiednio w rejonie 
solecznickim w samorządowych 
szkołach naukę rozpoczęło 3 486 
uczniów, a wśród nich 287 pierw-
szoklasistów, z których aż 213 
naukę pobiera w języku polskim.

Wyniki tegorocznej matu-
ry po raz kolejny obaliły mit o 
tym, że szkoły z państwowym ję-
zykiem nauczania na terenach 
Wileńszczyzny mają się stać pa-
naceum na życiowy sukces miej-
scowej młodzieży.  Jak wynika 
z danych samorządu rejonu so-
lecznickiego, maturę z języka li-
tewskiego (ujednoliconą) oblało 
17 uczniów szkół litewskich (z 
77) i zaledwie 8 ze szkół polskich 
(z 87). Odpowiednio egzaminu 
z historii nie złożyło 14 matu-
rzystów ze szkół litewskich i 6 z 
polskich. Doskonale (w porów-
naniu do całej republiki, gdzie 
nie zdało go 12 proc.) wypadł 
tu egzamin z matematyki – nie 
poradziło sobie z nim zaledwie 
6 proc. maturzystów: w polskich 
szkołach nie zdało go zaledwie 
troje, zaś w litewskich – pięcioro.

Kolejny rok szkolny na-
biera rozpędu. Na młodzież i 
dzieci czekają nowe wyzwania. 
Planowane są sprawdziany po 
ukończeniu kolejnej klasy; na 
maturzystów czeka egzamin 
obowiązkowy z języka obcego, 
zaś w najbliższej przyszłości, naj-
prawdopodobniej, również – z 
matematyki. Solidna nauka we 
współczesnym świecie nabiera 
coraz większego znaczenia i to 
ma być najlepszą motywacją do 
zdobywania wiedzy.

Janina Lisiewicz 

Tego roku mija 75. roczni-
ca tragicznej daty – 17 września 
1939 roku, kiedy to Związek So-
wiecki zdradziecko napadł na Pol-
skę, która już od siedemnastu dni 
toczyła walki z hitlerowskim na-
jeźdźcą. Przekroczenie przez So-
wietów granicy Polski i zajęcie jej 
wschodnich terenów było realiza-
cją tajnego protokołu podpisanego  
23 sierpnia 1939 roku pomiędzy  
III Rzeszą i ZSRR Paktu Ribben-
trop-Mołotow. W nocie przed-
stawionej ambasadorowi Polski w 
ZSRR Wacławowi Grzybowskie-
mu cynicznie mówiło się o „roz-
padzie państwa polskiego” i ko-
nieczności ochrony Ukraińców 
i Białorusinów mieszkających na 
tych terenach. (Dziś wiemy, że 
argument „ochrony krzywdzo-
nych” nieraz był i jest stosowany 
tam, gdzie potężny wschodni są-
siad widział zagrożenie dla swych 
interesów).

W tragicznym wrześniu 1939 
roku Polska została postawio-
na wobec faktu walki z dwoma 
okupantami. Sowieci przeciwko 
wykrwawionej w walkach z fa-

Tragiczna data

szystowskimi Niemcami Polsce 
rzucili sześć armii, kilka tysięcy 
czołgów i samolotów. Działania 
zbrojne trwały do 6 października, 
w ich toku zginęło kilka tysięcy 

polskich żołnierzy, dziesiątki ty-
sięcy wojskowych oraz cywilów 
zostało poddane represjom, wy-
wózkom, mordom. Skutki tam-
tych wydarzeń zostały formal-

nie zlikwidowane po ponad 50 
latach, chociaż trudno mówić o 
tym, że nie pozostawiły żadnego 
śladu w naszej świadomości.

Oddać hołd tym, którzy przed 
75 laty stanęli do nierównej walki 
z okupantem do kwatery wojsko-
wej na wileńskiej Rossie przyszli 
17 września br. Ambasador Peł-
nomocny i Nadzwyczajny Rze-
czypospolitej Polskiej na Litwie 
Jarosław Czubiński, kierownik 
wydziału konsularnego placów-
ki Stanisław Cygnarowski, prezes 
Związku Polaków na Litwie Mi-
chał Mackiewicz oraz wiceprezes 
Związku Włodzimierz Sieniuć, 
prezes Wileńskiego Oddziału 
Miejskiego ZPL Alicja Pietrowicz,  
młodzi wilnianie z koła ZPL „Wi-
leńska młodzież patriotyczna”, 
prezes Społecznego Komitetu 
Opieki nad Starą Rossą Alicja Kli-
maszewska, kombatanci, harce-
rze wraz z dyrektorem Gimna-
zjum im. Jana Pawła II Adamem 
Błaszkiewiczem, przedstawiciele 
społeczności polskiej.

Wieńce, białe i czerwone róże 
oraz zapalone znicze na grobach 
obrońców Ojczyzny mają świad-
czyć o tym, że pamięć jest żywa. 

Nakazuje nam ciągle czuwać, by 
najdłuższa pokojowa pauza w tej 
części Europy nie została prze-
rwana przez tych, komu znów 
może się marzyć nowy podział 
Starego Kontynentu, czy też mi-
tyczna ochrona krzywdzonych.

Zabierając głos ambasador 
Jarosław Czubińki powiedział,  
że wszędzie tam, gdzie została w 
słusznej sprawie przelana polska 
krew, ziemia jest święta. Poprzez 
pamięć o historii, budujemy przy-
szłość. Dziękował przybyłym w 
tym tragicznym dniu na tę wileń-
ską nekropolię.

Wybitny pisarz ubiegłego stu-
lecia Ernest Hemingway w swo-
jej książce o wojnie w Hiszpanii 
przestrzegał, byśmy nie pytali: 
komu bije dzwon? Jego głos ozna-
cza jedno: nieszczęście może za-
pukać również do twoich drzwi.

Janina Lisiewicz 

fot. Paweł Stefanowicz

CZERWONE I BIAŁE RÓŻE OD ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE LEGŁY NA GROBACH BOHATERÓW WRZEŚNIA

fot. Paweł Stefanowicz

DO ZEBRANYCH PRZEMAWIAŁ AMBASADOR RP NA LITWIE JAROSŁAW CZUBIŃSKI

fot. Paweł Stefanowicz

SZTAFETA POKOLEŃ TRWA
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W GOŚCINNYM 
PUŁTUSKU
Na zaproszenie Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” zespół es-
tradowo-wokalny „Fantazja”, 
działający przy Domu Polskim 
w Ejszyszkach, wziął udział w 
II edycji Festiwalu im. Krzyszto-
fa Klenczona w Pułtusku. 

Przesłuchania konkursowe, 
warsztaty muzyczne, koncerty 
gwiazd, wystawa fotografii, pro-
jekcje filmowe – to tylko niektó-
re z atrakcji jakie przygotowali 
dla gości organizatorzy Festiwa-
lu – miasto Pułtusk oraz Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska”. 
Patronat honorowy objęła nad 
nim Alicja Klenczon. Można 
było tu usłyszeć takie gwiazdy 
polskiej estrady jak: Stan Borys, 
Wojciech Korda, Tadeusz Woź-
niak, Natalia Niemen i in.

O Grand Prix Festiwalu wal-
czyli wokaliści i zespoły z całej 
Polski i z zagranicy. Impreza 
daje młodym, rozpoczynającym 
karierę artystom szansę na za-
prezentowanie się szerszej pu-
bliczności. Formuła imprezy 
zakłada, że w drugim dniu Fe-
stiwalu wykonują oni piosenki 
z repertuaru m. in. Krzyszto-
fa Klenczona w ramach kon-
kursu festiwalowego na scenie 
głównej, zaś laureaci występu-
ją w trakcie koncertu galowego 
przed gwiazdami wieczoru.

Krzysztof Klenczon – kom-
pozytor, wokalista i gitarzysta – 
uważany jest za jednego z najwy-
bitniejszych polskich artystów 
muzyki rozrywkowej. Nazy-
wany „polskim Johnem Len-
nonem”, w trakcie swej kariery 
skomponował kilkaset piosenek 
i wylansował kilkadziesiąt prze-
bojów, w tym największe hity 
Czerwonych Gitar i Trzech Ko-
ron: „Kwiaty we włosach”, „Ma-
tura”, „Historia jednej znajomo-

Wakacje w Domu Polskim

ści”, „Biały krzyż”, „Port”, „10 
w skali Beauforta”, „Jesień idzie 
przez park”, „Wróćmy nad je-
ziora”, „Nie przejdziemy do hi-
storii” i in. To w Pułtusku za-
częła się jego życiowa podróż, 
której kolejnym przystankiem 
były Mazury. Tędy też biegnie 
szlak wodny prowadzący żegla-
rzy w kierunku Krainy Wielkich 
Jezior – tak ukochanych przez 
artystę, który zmarł w kwietniu 
1981 roku w Chicago.

Odwiedzając Pułtusk i 
uczestnicząc w Festiwalu mło-
dzież z Ejszyszek miała moż-
ność pospacerować po najdłuż-
szym rynku w Europie – mijając 
po drodze kamienicę, w której 
stacjonował niegdyś Napoleon 
oraz miejsce, gdzie mieszkał au-
tor „Wspomnień niebieskiego 
mundurka” – Wiktor Gomulic-
ki, z urokliwego portu nad Na-
rwią podziwiać widoki Puszczy 
Białej.

Ubiegłoroczny i zarazem 
pierwszy Festiwal im. Krzysz-
tofa Klenczona cieszył się 
ogromną popularnością zarów-
no wśród konkursowiczów, jak 
i wiernych fanów artysty. Do 
uroczego Pułtuska, rodzinnego 
miasta Krzysztofa Klenczona, 
przybyła Polonia z całego świa-
ta oraz wielbiciele jego muzyki 
z najdalszych zakątków Polski. 
Tego roku warsztaty muzycz-
ne w salach zamkowych Domu 
Polonii odbywały się z udziałem 
wybitnych polskich muzyków: 
warsztat „gitara” prowadził 
Marek Raduli – jeden z najlep-
szych rockowych i jazzowych gi-
tarzystów, a warsztat „wokalny” 
– Paulina i Natalia Przybysz, 
znane przede wszystkim z wy-
stępów w zespole SISTARS. Lek-
cje pokazowe z uwzględnieniem 
utworów kompozytora prowa-
dzili Wojtek Pilichowski (bas), 

Grzegorz Kuligowski (perku-
sja), Bartek Papierz (gitara) i 
Aleksandra Królik (śpiew).

Podczas Festiwalu nastąpiło 
również uroczyste odsłonięcie 
tablicy, upamiętniającej miejsce 
urodzin Krzysztofa Klenczona. 
Poza głównym wydarzeniem – 
jakim był niewątpliwie koncert 
galowy „My z XX wieku” –  jed-
ną z atrakcji Festiwalu były kon-
certy Natalii Niemen w Amfite-
atrze Domu Polonii i Wojciecha 
Hoffmanna „Projekt Klenczon” 
oraz projekcja filmu „Zbunto-
wany Anioł”.

Młodzież bardzo ciekawie i 
pożytecznie spędziła czas w go-
ścinnym Pułtusku.

SZTUKA DWÓCH IKSÓW
W sierpniu w Domu Pol-
skim w Ejszyszkach odbyły się  
XIV warsztaty artystyczne pt. 
,,Sztuka Dwóch Iksów”. Dru-
gi rok z kolei poprowadziła je 

plastyk i pedagog Katarzyna So-
kołowska. Były to wyjątkowe 
warsztaty pod względem tema-
tu i metod pracy. Opierając się 
na sztuce XX wieku, dzieci miały 
możliwość każdego dnia pozna-
wać różnych artystów i ich twór-
czość. Reprodukcje dzieł wiel-
kich mistrzów XX wieku stały się 
źródłem natchnienia, inspiracji 
i doskonałym przykładem dla 
twórczości dzieci. Młodociani 
artyści z niecierpliwością czeka-
li na warsztaty, ponieważ każdy 
dzień przynosił niespodzianki. 
Chętnie brali się do pracy, twór-
czo odbierali temat dnia, z ar-
tystycznym polotem wykony-
wali prace. 

Pierwszego dnia dzieci miały 
możliwość zapoznać się z geniu-
szem sztuki abstrakcyjnej pierw-
szej połowy XX wieku – Wasili-
jem Kandinskim. Jak się później 
okazało, Kandinskij stał się dla 
wielu ulubionym artystą. Po-

znawanie tajników sztuki  roz-
poczęto ,,próbą zaglądania do 
własnej duszy”. Dzieci bardzo 
poważnie to potraktowały. Na 
twarzach było widoczne sku-
pienie i rozważanie. I to miało 
wpływ na powstanie najbardziej 
wartościowych prac na warszta-
tach. Za pomocą znaków dzieci 
pokazały, co się dzieje wewnątrz 
ich duszy. Mistrzowsko ukaza-
ły świat pełen koloru i światła. 
Wszystkie uczucia i emocje zna-
lazły miejsce na kartce. Udało 
się im uchwycić myśl Kandin-
skiego o tym, że każdy artysta, 
jako twórca, wyraża to, co jest 
jemu właściwe, a jako dziecko 
swej epoki wyraża to, co właści-
we jest tej epoce, a zarazem jako 
sługa sztuki – to, co właściwe jest 
sztuce w ogóle. Ten pierwszy 
dzień warsztatów wielce zafa-
scynował ich uczestników i w 
oczach dzieci można było od-
czytać pytanie: ,,A co będzie ju-
tro?”.

Następnego dnia warsztaty 
rozpoczęły się od poznania dro-
gi twórczej wspaniałego malarza 
– Henriego Matissea. W świe-
cie sztuki jest nazywany mala-
rzem szczęścia. To, z jaką miło-
ścią i oddaniem tworzył swoje 
prace, sprawiło, że stał się jed-
nym z największych artystów 
pierwszej połowy XX wieku. 
Tego dnia dzieci na wzór tego 
mistrza, za pomocą formy i ko-
loru próbowały wyrazić własne 
szczęście.  Poszukiwania różno-
rodnych form oraz zestawów 
kolorystycznych udowodniły, 
jak różnie widzimy stan, który 
określamy nazwą szczęście. Po-
wstały wspaniałe kolaże.

 Trzeciego dnia prace dzie-
ci inspirowane miały być twór-
czością najsłynniejszego mala-
rza XX wieku – Pabla Picasso. 
Nie było to łatwe zadanie. Pro-
wadząca warsztaty Katarzyna 
Sokołowska zestawiła dwie na-
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MŁODOCIANI MALARZE MIELI CAŁKOWITĄ SWOBODĘ W TWORZENIU

fot. Paweł Stefanowicz

WARSZTATY W GOŚCINNYM DOMU POLONII W PUŁTUSKU
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tury martwe, które  dzieci mia-
ły sprowadzić do najprostszych 
figur geometrycznych. Powstały 
interesujące prace w stylu ku-
bizmu. Dzieciom udało się po 
swojemu „odczytać” wzorce i 
stworzyć ciekawe kompozycje 
geometryczne.

Tematem kolejnych zajęć 
było odkrywanie tajemnic ma-
lowania kolorowych płaszczyzn 
według Marka Rothko. Młodo-
ciani artyści wykonali prace za 
pomocą gąbki i farby, co umoż-
liwiło szybko i precyzyjnie po-
kryć kolorami duże powierzch-
nie papieru. Naśladowanie prac 
mistrza – wyczucie koloru oraz 
chęć poznania nowego, sprawiły, 
że powstały piękne prace o bo-
gatym kolorycie i interesujących 
kompozycjach. Dzieci podczas 
malowania wybierały technikę 
laserunku, czyli nakładanie kil-
ku warstw farb. Eksperymenty 
się powiodły – prace swym kolo-
rytem przypominały twórczość 
poznanego mistrza.

Ostatni dzień warsztatów 
był poświęcony jednemu z naj-
ważniejszych prądów malar-
skich XX wieku – pop-art’u. 
Tego dnia uczestnicy warszta-
tów tworzyli prace małego for-
matu, które później były połą-
czone we wspólne kompozycje. 
W taki sposób powstały duże 
prace, na których każdy mógł 
odnaleźć cząstkę swojej twór-
czości.                            

Kierownik warsztatów, 
mówiąc o pop-art’cie zwróci-
ła szczególną uwagę na osobę 
Andy Warhol, która maksymal-
nie przyczyniła się do rozwoju 
tego nurtu w sztuce. Różnorod-
ność rozwiązań kolorystycznych 
mistrzyni zafascynowała dzie-
ci i zrodziła odwagę w łączeniu 
kolorów, na pierwszy rzut oka 
„nie łączących się” ze sobą. Pra-
ce powstawały na czarnym tle, 
zaś formy zostały wylepione z 
plasteliny lub narysowane kredą 
i suchą pastelą. Niektórzy chęt-
nie łączyli te techniki.

Wernisaż i oficjalne zakoń-
czenie warsztatów uwieńczyło 
wręczenie dyplomów i drobnych 
upominków. Należy zaznaczyć, 
że wzięło w nich udział 40 dzieci 
w wieku od 5 do 12 lat. Wernisaż 
stał się świętem nie tylko dla nich, 
ale również dla rodziców, którzy 
byli bardzo zadowoleni i dumni 
z prac swoich dzieci. Uczestni-
cy warsztatów usłyszeli wiele mi-
łych słów, którymi była oceniona 
ich praca podczas zajęć. Cieszy 
to, że żegnając się mogliśmy sobie 
powiedzieć ,,do spotkania w na-
stępnym roku”. Przyszłoroczne 
zajęcia będą jubileuszowe – XV. 
Będą dotyczyły postmodernizmu. 
Zagadkową nazwę tegorocznych 
warsztatów, jak zaznaczyła Ka-
tarzyna Sokołowska, łatwo jest 
odczytać: Sztuka Dwóch Iksów 
– czyli sztuka XX wieku.

Anna Jesvilienė,
dyrektor Domu Polskigo 

w Ejszyszkach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 55-lecia 
Urodzin Dmitrijowi GUDAŃCOWI naj-
serdeczniejsze życzenia: dużo wzlotów 
i szaleństw, dobrych, mądrych i odda-
nych przyjaciół, cudownych uczuć, wy-
trwałości, dnia kolejnego lepszego od po-
przedniego, osiągania celów i wiele miłości

składa koło ZPL w Nowych Święcianach  

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
pozdrawiamy Szanowną Panią Janinę 
GIECZEWSKĄ. Życzymy Pani dobre-
go zdrowia, ciepła rodzinnego, osiągnięć 
w działalności Polskiej Sekcji Wileńskiej 
Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłań-
ców, krzewieniu polskości na Litwie. Pragniemy, 
by cechujący Panią optymizm, aktywność i energia ży-
ciowa trwały przez długie lata życia.

Rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Wilnie Ryszard Kuźmo wraz ze słuchaczami

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70-lecia 
Urodzin Danieli URBONIENĖ najser-
deczniejsze życzenia: zdrowia, wie-
lu łask Bożych, szczęścia i miłości w 
kręgu najbliższych osób oraz tylko po-
godnych dni

składa koło ZPL w Nowych Święcianach

Z okazji Jubileuszu 75-lecia Janinie 
VINTIENĖ z Kiejdan wiele słonecznych 
dni w dobrym zdrowiu

życzą członkowie Oddziału ZPL Lau-
da

Podzielamy ból i szczery smutek,  
wyrażając głębokie współczucie 

Danucie KRIŠČIŪNIENĖ 
z Poniewieża  

z powodu śmierci ukochanej 

Mamy
Oddział ZPL Lauda

Wyrazy współczucia i żalu  
z powodu śmierci wieloletniej nauczycielki  

klas początkowych 

Weroniki JURGIELEWICZ 
rodzinie i bliskim  

składa społeczność  
Ciechanowiskiej Szkoły Średniej

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 

członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na 
łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wy-
razy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą 
też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby 
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: na-
szagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Wileńska Filia Uniwersy-
tetu w Białymstoku ma już po-
zwolenie Ministerstwa Nauki 
i Oświaty Litwy (Nr 002508)  
oraz litewskiego Centrum Oce-
ny Jakości Studiów (Nr. SV2-
104),  a także Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej (Nr 1540) 
oraz dwóch specjalności Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego RP (Nr. DSW.ZNU-
.6051.17.2014.4.AL) na uru-
chomienie studiów magister-
skich o kierunku Ekonomia 
dwóch specjalności: 1. Funk-
cjonowanie i rozwój gospodar-
ki współczesnej; 2. Przedsiębior-
stwo na rynku. Są to identyczne 
studia do tych, które  są realizo-
wane na Wydziale Ekonomii i 
Zarządzania UwB.

Na Filii  już ruszyła rekru-
tacja, która potrwa do końca 
września. Są to dzienne studia 
stacjonarne, na których zaję-
cia będą się odbywały w dniach 
pracy, w godzinach popołu-
dniowych – od godz. 16.00. Da 
to możliwość osobom zatrud-
nionym na pogodzenie pracy i 
studiów. Mamy już pierwszych 
kandydatów, którzy już złoży-
li wymagane dokumenty. Stu-
dia magisterskie mogą podjąć 
osoby, które mają ukończone 
uniwersyteckie studia bakała-
rza (licencjata) na kierunkach: 
ekonomia, zarządzanie, etno-
logia, europeistyka, historia, 
prawo, pedagogika, politolo-
gia, psychologia, socjologia i 
stosunki międzynarodowe. 

Koszt studiów wynosi  
2500 Lt rocznie (na innych 
uczelniach Litwy opłata kie-
runku studiów magisterskich 
Ekonomia wynosi 7200 Lt i wy-
żej) – jest to kwota niezbędna 

do utrzymania wynajmowanej 
bazy materialnej, gdyż Filia w 
Wilnie nie posiada własnej sie-
dziby. Zajęcia będą się odbywały 
w języku polskim przy ul. Kal-
waryjskiej 135 i w salach Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie. Po 
ukończeniu studiów absolwen-
ci otrzymają dyplomy magistra 
ekonomii uznawane na Litwie i 
w innych krajach UE. Nasi stu-
denci mają takie same prawa jak  
studenci litewskich wyższych 
uczelni oraz szeroki wachlarz 
stypendiów – socjalnych, mini-
sterialnych, naukowych na łącz-
ną sumę  2000 € rocznie.

Współczesna gospodarka 
jest oparta na wiedzy, by spro-
stać wyzwaniom dnia dzisiej-
szego, młodym specjalistom 
potrzebna jest głęboka wiedza 
i wysokie kwalifikacje. Ukoń-
czenie studiów  na naszej uczel-
ni  pozwoli absolwentom zna-
leźć dobre miejsca pracy, założyć 
własną firmę i prowadzić dzia-
łalność gospodarczą – tworzyć 
miejsca pracy dla siebie oraz in-
nych osób.

Na naszą uczelnię zapra-
szam również osoby, które zło-
żyły tego roku (lub wcześniej) 
maturę. Mogą one podjąć stu-
dia licencjackie z ekonomii i in-
formatyki. Mamy  jeszcze kil-
ka wolnych miejsc na kierunku 
ekonomii i około 20 miejsc – na 
informatyce. Rekrutacja na te 
kierunki potrwa do końca wrze-
śnia. Szczegółowa informacja na 
stronie www.uwb.lt

dr hab. Jarosław Wołkonowski,
 dziekan Wydziału  

Ekonomiczno-Informatyczne-
go Filii UwB w Wilnie

Studia 
magisterskie
po polsku

Zespół „Stella Spei” zaprasza do swego grona instru-
mentalistów! Z ogromną radością powitamy osoby z po-
wołaniem, doświadczeniem i pasją do muzyki! Zachęcamy 
zgłaszać się mailowo stella.spei@interia.eu. Więcej infor-
macji o działalności zespołu na www.adbonum.lt lub na 
profilu FB https://www.facebook.com/zespol.stella.spei 

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że 

zarówno poszczególne oddziały i koła, jak też każdy 
z członków ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura 
Zarządu Związku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, 
pokój nr 308 we środy i czwartki od godz. 11.00 do 
16.00), o ile  ma opłacone składki, może otrzymać 
nową legitymację członkowską. Zapraszamy.
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumero-

wać „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenume-
rata na październik i dalsze miesiące będzie trwała do 22 września. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta 
będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt (1,33 EUR) obejmują opłatę pobiera-
ną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że 
zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

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. 


