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Urodziny Marszałka 

Droga do godności Komendanta, Naczelnika Państwa miała swój początek w Zułowie, gdzie 5 grudnia 1867 
roku przyszedł na świat Józef Klemens Piłsudski.
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5 GRUDNIA W ZUŁOWIE

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, kierując się art. 2.82 u 
st. 1. Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej, art. 7. Ustawy o aso-
cjacjach, art. 9.3., 9.7.1., 9.7.1.1., 9.7.1.2., 9.7.2., 14.1.1., 16.1., 16.2., 
Statutu ZPL, uchwala, co następuje:
1. Zwołać kolejny – XIV – Zjazd Związku Polaków na Litwie 30 maja 
2015 roku w Domu Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76.
2. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach i zebrania w ko-
łach ZPL powinny się odbyć w terminie do 20 maja 2015 roku.
· Protokoły zebrań kół i konferencji oddziałów należy przedłożyć do biu-
ra ZPL (ul. Naugarduko 76 w Wilnie) w ciągu trzech dni po ich odbyciu.
2.1. Protokoły powinny zawierać:
· aktualną liczbę członków ZPL w kole;
· liczbę członków koła ZPL biorących udział w zebraniu;
· imię, nazwisko i krótkie streszczenie wypowiedzi zabierających głos;
· imię, nazwisko oraz kontakty do wybranych delegatów na XIV Zjazd 
ZPL.
3. Ustalić przedstawicielstwo na XIV Zjazd ZPL:
· każde koło, niezależne od liczebności wybiera 1 (jednego) delegata;
· koło liczące 30 osób i więcej wybiera dodatkowo 1 (jednego) delegata  
od 30 członków ZPL;

· osoby wybrane na XIII Zjeździe Związku Polaków na Litwie do Rady ZPL, 
Komisji Rewizyjnej, Komisji Statutowej uczestniczą w XIV Zjeździe ZPL, jako 
delegaci.
4. Ustalić tryb formowania Rady:
· konferencja oddziału typuje do Rady ZPL jednego kandydata od 500 
członków;
· oddział, liczący mniej niż 500 osób typuje na konferencji sprawozdaw-
czo-wyborczej 1 (jednego) kandydata do Rady;
5. Prezesi oddziałów ZPL mają dostarczyć do biura Związku Polaków na 
Litwie kserokopie list wpłat składek członkowskich za rok 2014 do  
20 kwietnia 2015 roku, celem uporządkowania ewidencji członków i do-
konania składki członkowskiej za rok 2014 na konto bankowe Związku 
Polaków na Litwie w terminie do 30 marca 2015 roku.
6. Rejestrację delegatów na XIV Zjazd ZPL rozpocząć o godzinie 9.00 w 
Domu Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, zakończyć  
o godz. 10.00.
7. Obrady XIV Zjazdu Związku Polaków na Litwie rozpocząć o godz. 
10.10 30 maja 2015 roku w wielkiej sali Domu Polskiego w Wilnie (ul. 
Naugarduko 76).

Prezes ZPL Michał Mackiewicz

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
UCHWAŁA NR R-2014/12/08 1.1.

W SPRAWIE ZWOŁANIA XIV ZJAZDU ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
Wilno, 8 grudnia 2014 r.
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5 grudnia, w dniu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, w Zułowie członkowie Związku 
Polaków na Litwie oddali hołd twórcy Niepodległej Polski. 147. rocznicę urodzin  
Naczelnika Państwa Polskiego uczczono również podczas wieczoru adwentowego  
w Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce.

Od dziewięciu lat, odkąd 
Związek Polaków na Litwie 
sprawuje opiekę nad miejscem 
urodzin Józefa Piłsudskiego w 
Zułowie i realizuje ideę prze-
kształcenia go w Miejsce Pamię-
ci Narodowej, co roku w dniu 
urodzin Marszałka – 5 grudnia 
członkowie Związku wraz z 
przedstawicielami różnych śro-
dowisk z Wileńszczyzny i Ma-
cierzy oddają hołd pamięci twór-
cy Niepodległej Polski. W ciągu 

Kolejne obchody urodzin Marszałka 

minionych lat kolejne roczni-
ce urodzin były obchodzone w 
Zułowie z udziałem mniej lub 
bardziej licznej liczby rodaków. 
Przed kilkoma laty, we Mszy św. 
w kościele w Powiewiórce, gdzie 
był ochrzczony przyszły Naczel-
nik Państwa Polskiego wzięło 
udział i odwiedziło Zułów po-
nad pół tysiąca osób! 

W ZUŁOWIE
Tego roku wraz z członkami  
Zarządu Głównego ZPL Alicją 
Pietrowicz – prezes Wileńskie-
go Oddziału Miejskiego i preze-
sem Michałem Mackiewiczem 
do Zułowa przybyli wiceprezes 
Związku, prezes Święciańskie-
go Oddziału Rejonowego ZPL 
Irena Bejnar, sekretarz ZPL 
Edward Trusewicz, członkowie 
koła przewodników wileńskich 
wraz z prezes Barbarą Ogonow-
ską, młodzieżowych kół z Lan-
dwarowa i Wilna. Miłą nie-

spodzianką było przybycie do 
Zułowa przedstawicieli Kielec-
kiego Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich. Ułańskie mundu-
ry, dźwięk żołnierskiej trąbki i 
błysk prezentowanych szabel 
dodały uroczystości szczegól-
nego kolorytu.

Po oddaniu hołdu Naczelni-
kowi Państwa Polskiego przez 
przedstawicieli ZPL, ochotni-
czego szwadronu kawalerii oraz 
przewodników wileńskich, zło-
żeniu wieńców i zapaleniu zni-
czy głos zabrał prezes ZPL Mi-
chał Mackiewicz. Dziękując 
obecnym za przybycie w tym 
znamiennym dniu, przypo-
mniał o staraniach Związku 
skierowanych na uporządko-
wanie Zułowa. Podkreślił, że 
ustawiony kamień pamiątko-
wy twórcy wolnej Polski oraz 
Dąb Marszałka znajdują się w 
tym miejscu, gdzie niegdyś stał 

dom rodziny Piłsudskich i znaj-
dowała się sypialnia, w której 
na świat przyszedł Józef Kle-
mens Piłsudski. Przywołał też 
wspomnienia o tym, że w mroź-
ną grudniową noc 1867 roku  
Kozacy z nieopodal leżącego 
Podbrodzia przybyli do Zuło-
wa, by się upewnić, czy ci Polacy 
znów czegoś nie knują przeciw-
ko imperium, bowiem doniesio-
no im, iż w majątku jest wyjątko-
we ożywienie i palą się wszystkie 
światła. Po przybyciu jednak się 
dowiedzieli, że to tylko dziecko 
się tej nocy urodziło i dlatego 
jest taki ruch. Nie wiedzieli, nie 
mogli przeczuć carscy żołdacy, 
jak ważne wydarzenie zaistniało 
w tym majątku: na świat przy-
szedł ten, kto miał poprowadzić 
rodaków do walki o wyzwole-
nie Ojczyzny z pęt niewoli. Czyż 
mogli przypuszczać, że narodzi-
ny tego dziecka okazać się miały 
groźniejsze niż jakiś bunt?

Po odśpiewaniu „Roty”, ro-
dacy z Kielc popisali się wyko-
naniem tradycyjnej dla byłego 
pułku ułanów wileńskich przy-
śpiewki – zwanej z rosyjska 
„żurawiejką”. „Żurawiejki” – o 
dowcipnej i niezbyt wybrednej 
treści opowiadały o żołnierskim 
życiu. 

Zdjęcie na pamiątkę oraz od-
wiedzenie Alei Pamięci Naro-
dowej – obecnie znajduje się w 
niej 20 stel i dąbków – wieńczyły 
uroczystości w Zułowie.

 
WIECZÓR ADWENTOWY 
W NOWEJ WILEJCE
Powrotem do starych tradycji 
– zaszczepieniem na dzisiejszy 
grunt wieczorów adwentowych 
postanowili uczcić kolejną rocz-
nicę urodzin Marszałka oraz 
przybycie na mikołajki przyja-
ciół z Kieleckiego Ochotnicze-
go Szwadronu Kawalerii im. 
13 Pułku Ułanów Wileńskich 
koła ZPL w Nowej Wilejce, 
przed którymi gościnnie otwo-
rzyło swe podwoje Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego na czele 
z panią dyrektor Heleną Juch-
niewicz.

Koła ZPL działające w Gim-
nazjum im. J. I. Kraszewskie-
go (prezes Teresa Brazewicz), 
szkole-przedszkolu „Zielo-
ne Wzgórze” (Lijana Martin-
kiewicz), Domu Twórczości 
Uczniów (Janina Bujko), szko-
le-internacie (Halina Szumska), 
„Melodia” (Janina Stupienko – 
to ona była pomysłodawcą zor-
ganizowania wieczoru), „Wi-
lejka” (Zdzisław Skuder) oraz 
„Karolina” (Krystyna Radziun) 
przybyły do gimnazjum. Ich go-
śćmi byli członkowie Kieleckie-
go Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich na czele z do-
wódcą Robertem Mazurem oraz 
szefem szwadronu Mariuszem 
Kowalskim, prezes ZPL, poseł 
Michał Mackiewicz oraz prezes 
Wileńskiego Oddziału Miejskie-
go Alicja Pietrowicz, a także sta-
rosta Nowej Wilejki Jerzy Gry-
dziuszko.

Witając licznie zebranych 
rodaków w szkolnej świetli-
cy, dyrektor Helena Juchnie-
wicz dziękowała za przybycie i 
przyklaśnięcie inicjatywie koła 
„Melodia”. Pani dyrektor przy-
pomniała, że okres adwentu – 
oczekiwania na cud Narodze-
nia Pańskiego jest szczególnym 
okresem dzielenia się, wspiera-
nia nawzajem, ludzkiej dobroci. 
Właśnie w tym łańcuszku życz-
liwości od pięciu lat nie brak 
członków Kieleckiego Ochotni-
czego Szwadronu Kawalerii im. 
13 Pułku Ułanów Wileńskich. 
Ułański Mikołaj – tak go pięk-
nie nazwali – tego roku znów 

ATRAKCJĄ TEGO 
WIECZORU STAŁ SIĘ 
KONKURS NA WIGILIJNE 
PIEROŻKI
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UŁANI PREZENTUJĄ BROŃ
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Kolejne obchody urodzin Marszałka 

przybył z prezentami (szkoła 
otrzymała laptopa) i słodycza-
mi, zafundował dzieciom we-
sołą zabawę. Tego roku do ak-
cji dobroczynnej przyczynił się 
również Zespół Szkół Ekono-
micznych i Szkoła nr 28 w Kiel-
cach, na których ręce pani dy-
rektor złożyła podziękowanie 
za kwestę na rzecz gimnazjum 
oraz szkoły-przedszkola „Zie-
lone Wzgórze”. Pani Euredyta 
Damarackienė – wicedyrektor 
tej placówki obecna na spotka-
niu dziękowała serdecznie przy-
jaciołom z Polski za słodycze, 
czekoladki i rzutnik multime-
dialny oraz wspaniałą zabawę 
ze Świętym Mikołajem-ułanem, 
który jest co roku oczekiwany 
przez dzieci.

Szwadron oraz Fundacja, 
skierowana na wspieranie róż-
nych środowisk działają od 1982 
roku. W 1939 roku przez wo-
jewództwo kieleckie prowadził 
szlak bojowy 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich – fakt ten stał się 
inspiracją do przybrania imie-
nia właśnie tego pułku. W 2005 
roku, kiedy starali się o sztan-
dar, poznali panią Izabelę Bo-
rowską, byłą wilniankę, stu-
dentkę Ferdynanda Ruszczyca 
na USB. To ona pomogła im w 
odtworzeniu sztandaru z wize-
runkiem Matki Boskiej Ostro-
bramskiej (namalowanej przez 
F. Ruszczyca). Jest autorką wi-
zerunku MB Ostrobramskiej w 
Skarżysku Kamiennej. Tak wię-

zy łączące z Wilnem zaowoco-
wały pięknym uczynkiem. 

Jak zaznaczył pan Mazur, 
w przyszłym roku członkowie 
szwadronu planują kolejną ini-
cjatywę na Wileńszczyźnie – 
rajd kawalerii konnej szlakiem 
Wileńskiej Brygady Kawale-
rii na Wileńszczyźnie, które-
go końcowym akcentem ma 

być udział w uroczystościach  
13 lipca – wyzwolenia Wilna 
spod okupacji faszystowskiej.

Dyrektor Helena Juchnie-
wicz, mówiąc o okresie świąt jako 
okazji do dzielenia się ciepłem 
serc, oddała głos nauczycielowi-
-ekspertowi od fizyki Pawłowi 
Stankiewiczowi (należy podkre-
ślić, że pan Paweł jest znany jako 
doskonały fizyk daleko poza gra-
nicami szkoły i Nowej Wilejki i 
to pod jego opieką w gimnazjum 
rodzą się wielce zdolni adepci fi-
zyki), który jest inicjatorem ak-
cji „Boże Narodzenie szczęśliwe 
dla wszystkich”. W jej ramach 
do gimnazjum każdy może przy-
nieść dary w postaci produktów 
żywnościowych, słodyczy, które 
uczniowie-wolontariusze przed 
świętami zaniosą do domów tych 
mieszkańców Nowej Wilejki, któ-
rzy są samotni, potrzebują wspar-
cia. W gabinecie do nauczania re-
ligii znajduje się ogromny kosz, 
do którego składane są dary. Na-
leży odnotować, że był on prawie 
całkowicie wypełniony (ogłosze-
nie o tej akcji podawaliśmy też w 
ub. numerze NG, potrwa do 12 
grudnia). Pomysłodawca zazna-
czył, że ta akcja ma na celu, po-
przez wspieranie potrzebujących, 
kształtować w sercach młodzieży 
uczucie współczucia i chęci nie-
sienia pomocy bliźnim.

Piękne słowa o bożonaro-
dzeniowych tradycjach i okre-
sie świąt, wypowiedziane przez 
uroczych prowadzących, po-
przedziły lekcję pokazową ro-
bienia adwentowego wieńca, 
którą zademonstrowała zebra-
nym absolwentka gimnazjum 

Maria Oleńska. Bardzo zwin-
nie potrafiła ze słomy, lnianej 
wstążki uwić wieniec, ozdo-
bić go szyszkami, koralikami, 
bombkami i umocować cztery 
świece symbolizujące cztery ty-
godnie adwentu, które mają być 
kolejno zapalane. Tego wieczo-
ru honoru ich zapalenia dostą-
pili honorowi goście.

W tak podniosłym nastroju 
nawiązano do daty 5 grudnia – 
dnia urodzin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. By przybliżyć ze-
branym jego postać, organizato-
rzy postanowili wyświetlić film 
dokumentalny obrazujący życio-
rys Marszałka. Kadry starej kro-
niki, wspomnienia i opowiadania 
o Piłsudskim znanych naukow-
ców, intelektualistów tworzyły 
bardzo interesującą całość. Tego 
wieczoru zebrani mogli obejrzeć 
jego pierwszą serię (są cztery) i 
skutecznie zostali zachęceni do 
sięgnięcia po tę prezentację już 
w swoim zakresie. Wieczór kon-
tynuował zespół „Melodia” pod 
kierunkiem nauczycielki muzy-
ki gimnazjum Janiny Stupienko. 
Pieśni legionowe i patriotyczne 
złożyły się na popis zespołu. A 
wszyscy obecni również mogli 
śpiewać znane, popularne utwo-
ry mając na ekranie teksty piose-
nek i akompaniament.

Kolejną atrakcją tego wie-
czoru stał się konkurs na wigilij-
ne pierożki. Wybrane jury mia-
ło ocenić siedem ich rodzajów i 
uznać, które zasługują na miano 
najsmaczniejszych, najbardziej 
pulchnych, o najsmakowitszym 
nadzieniu. Na zwycięzcę czeka-
ła nagroda ufundowana przez 

gości z Kielc – kosz wędlin.
Zanim jurorzy oceniali zdol-

ności kulinarne pań z siedmiu 
kół ZPL, uczestnicy spotkania 
mogli zapoznać się z wystawą 
robótek ręcznych, wykonanych 
przez członków tychże kół. Zna-
lazły się na niej piękne wyszy-
wane obrazy, aniołki, bombki, 
dziergane szydełkiem i na dru-
tach serwetki, skarpetki, szale; 
były broszki, szkatułki, wyci-
nanki... Fantazji i pracowitości 
ich autorom naprawdę można 
pozazdrościć.

Zwycięzcą w konkursie na 
naj, naj, najlepsze pierożki zo-
stały panie z koła „Melodia”, no 
i im przypadł w nagrodę smako-
wity kosz wędlin.

W takt integracyjnego polo-
neza wszyscy uczestnicy wieczo-
ra udali się na wspólną kolację, 
na której, oczywiście, królowa-
ły pierożki, ale nie zabrakło też 
innych smakowitych dań. Tym 
smakowitym akcentem, rozmo-
wami i miłym obcowaniem koń-
czył się ten piękny grudniowy 
wieczór.

Janina Lisiewicz 

RODACY Z KIELC POPISALI 
SIĘ WYKONANIEM 
TRADYCYJNEJ DLA 
BYŁEGO PUŁKU UŁANÓW 
WILEŃSKICH PRZYŚPIEWKI 
– ZWANEJ Z ROSYJSKA 
„ŻURAWIEJKĄ”
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ADWENTOWY WIENIEC WYKONUJE MARIA OLEŃSKA
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ŚPIEWA „MELODIA”
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W DOLINIE  
KOŚCIELISKIEJ
Poranek w Bukowinie Tatrzańskiej 
powitał nas niespodziewanym wido-
kiem  (przyjechaliśmy o zmierzchu, 
więc nie widzieliśmy otaczającego 
nas krajobrazu) – z okien pensjona-
tu ujrzeliśmy Tatry – w słońcu bieliły 
się wierzchołki gór i to właśnie one 
były celem naszej wyprawy. Po sma-
kowitym śniadaniu, zaopatrzeni w 

Polski poznawanie

W końcu października uczniowie szkółek niedzielnych języka i kultury polskiej działających 
pod patronatem Związku Polaków na Litwie mieli okazję – dzięki finansowemu wsparciu 
MSZ Rzeczypospolitej Polskiej poprzez Ambasadę RP w Wilnie i jej wydział konsularny – 
podczas tygodniowej wycieczki poznawania Polski.

prowiant  udaliśmy się autokarem 
do Zakopanego, by stamtąd wraz z 
przewodnikiem tatrzańskim wyru-
szyć do Doliny Kościeliskiej.

Urocza pani przewodnik zapo-
znała nas z podstawowymi zasada-
mi zachowania w górach i już ruszy-
liśmy na szlak. Otaczała nas piękna 
i surowa przyroda. Idąc doliną mo-
gliśmy obserwować skutki halnego: 
ułożone niczym zapałki wyrwane z 

korzeniami świerki. Taki obrazek ja-
wił się tylko po jednej (prawej) stro-
nie, druga (lewa) była nietknięta. 
Właśnie tak hula sobie w górach hal-
ny. Robotnicy usuwali jego skutki, 
ale nie da się tego szybko zrobić ze 
względu na strome zbocza i kilome-
try spustoszenia. Mogliśmy też po-
dziwiać raptowne zmiany „klima-
tu”: z jesiennego krajobrazu nagle 
trafialiśmy w zimowy – wystarczyło, 

że wkraczaliśmy do zacienionej czę-
ści doliny. Uroku szlakowi dodawał 
górski potok. Młodzież ciągle robiła 
sobie zdjęcia. Nic w tym dziwnego, 
krajobraz zachwycał co krok.

Mieliśmy zaplanowane przej-
ście przez Jaskinię Mroźną, więc 
musieliśmy się wspiąć na imponu-
jącą górę, pokonując setki metrów 
skalistej drogi. Wydawało się, że 
jest to najbardziej trudny odcinek, 

jaki mieliśmy do pokonania, ale 
przed nami była Jaskinia Mroźna 
o długości 773 metrów, których 
część musieliśmy przebyć kuca-
jąc, przeciskając się przez wąskie 
przejścia, przeskakując z kamienia 
na kamień i znosząc zimne krople 
wody spływające na nas ze skał. 
Ale gdyśmy dobrnęli do jej końca 
czuliśmy się prawdziwymi bohate-
rami. Zejście z pokaźnej wysokości 
drewnianymi schodami – kilkaset 
metrów – było już prawdziwą fraj-
dą. W drodze do schroniska mieli-
śmy znów zapierające dech w pier-
siach widoki dziewiczej przyrody.

Po odpoczynku w uroczym ta-
trzańskim schronisku i posiłku wy-
ruszyliśmy w drogę powrotną. Już 
bez wspinaczki i jaskiń. Szliśmy szyb-
kim marszem starając się zachować 
w oczach uroki Doliny Kościeliskiej.

Tego dnia, wieczorem, za prze-
byte trudy kilkunastokilometro-
wej pieszej wycieczki czekał nas 
relaks iście królewski: kąpiel w 
gorących źródłach Term Buko-
wińskich, gdzie można było pły-
wać w basenie pod otwartym nie-
bem i delektować się widokiem 
rozgwieżdżonego, oświetlonego 
księżycem nieba. Tej nocy „ukła-
danie” do snu młodzieży po kolacji 
poszło nam chyba najłatwiej. Ko-
lejny dzień zapowiadał szczególne 
emocje: czekała nas podróż kolej-
ką linową na Kasprowy Wierch.

CO MOŻE BYĆ  
PIĘKNIEJSZE OD GÓR?
Pytanie to zadawał w jednej ze 
swych piosenek Włodzimierz 
Wysocki i sam na nie dawał odpo-
wiedź: jedynie góry! Zgodni byli co 
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do tego wszyscy uczestnicy naszej 
wycieczki. Kiedy już wracaliśmy 
do Wilna i postanowiliśmy prze-
prowadzić minisondaż, co z całej 
wyprawy poznawania Polski zro-
biło na młodzieży największe wra-
żenie, to góry bezapelacyjnie zajęły 
pierwsze miejsce. Chociaż przyznać 
trzeba miały dostojną konkurencję 
w postaci Term Bukowińskich, Ko-
palni Soli w Wieliczce…

W Zakopanem udaliśmy się 
na stację kolejki linowej. Mieliśmy 
do pokonania wysokość 1987 m, 
by dotrzeć na Kasprowy Wierch. 
Wagonik kolejki, do którego mie-
ściło się około 60 osób, unosił nas 
nad zbocza gór, nad dolinami… 
Mijając słupy podtrzymujące liny 
kolejki odczuwaliśmy dość mocne 
huśtawki i nawet najbardziej „bo-
jowi” uczestnicy naszej wyciecz-
ki jakoś się wyciszyli. W połowie 
drogi mieliśmy przesiadkę do ko-
lejnego wagonika i to, co mogliśmy 
oglądać przez oszklone ściany do-
słownie zapierało dech – pod na-
szymi nogami był cały świat, a my 
bujaliśmy sobie w przestworzach.

Na Kasprowym Wierchu cze-
kał na nas śnieg i piękne górskie 
słońce. Krocząc stromym zbo-
czem odczuliśmy całą surowość 
gór i zrozumieliśmy, że jedną z 
najważniejszych rzeczy w górach 
jest odpowiednie obuwie. Spoglą-
dając w dół widzieliśmy, jak może 
być niebezpieczne ześliznięcie się 
po takim zboczu. Od pani prze-
wodnik dowiedzieliśmy się, że 
najwyższym szczytem są Rysy, 
a dosłownie o kilkadziesiąt me-
trów kończy się teren polskich 
Tatr. Zdjęcia na pamiątkę i nasy-
cenie oczu wspaniałymi widoka-
mi surowych gór i oto znów cze-
kała nas kolejka oraz spacer po 
Zakopanem.

Zanim doszliśmy do słynnych 
Krupówek, gdzie zjedliśmy w cu-
kierni pyszne ciastka i mogliśmy 
się rozejrzeć za upominkami, obej-
rzeliśmy nie mniej słynną skocznię 
(to tu skakał Adam Małysz).

Tego samego dnia wieczorem 
pożegnaliśmy gościnny pensjo-
nat i jego miłych gospodarzy. 
Czekała nas długa – prawie ty-
siąc kilometrów – droga powrot-
na do Wilna. Prawda, nie dłuży-
ła się raczej młodzieży, bo już się 
poznała, zaprzyjaźniła. Młodzi 
wymieniali adresy (oczywiście 
emailowe), numery telefonów, 
dzielili się wrażeniami, śpiewa-
li… I jeszcze jedno, obiecywali 
nam – opiekunom i sobie, że bar-
dziej się przyłożą do nauki języka 
polskiego, bo  poznawanie Polski 
dopiero rozpoczęli…

Za ten tygodniowy pobyt w są-
siednim kraju, skąd dziadkowie, 
czy też rodzice wielu z nich wy-
wodzą swe korzenie, są wdzięczni 
Polsce, a więc Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych RP, które za po-
średnictwem Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Wilnie, wy-
działu konsularnego umożliwiło 
im to spotkanie z Macierzą.

Janina Lisiewicz     

Wykład tradycyjnie zo-
stał rozpoczęty odśpiewaniem 
hymnu PUTW, po czym rek-
tor – doc. dr Ryszard Kuźmo 
przywitał dostojnego gościa 
– Jego Ekscelencję Ambasa-
dora RP na Litwie Jarosława 
Czubińskiego. Ambasador 
podziękował za zaproszenie 
i oznajmił, że po zgłębieniu 
tematu wykładu, słuchacze 
PUTW będą się mogli poczę-
stować polskimi jabłkami w 
różnej postaci, w tym też soku 
i szarlotki. No i po wykładzie 
mieli okazję ocenić ten iście 
polski specjał.

Zapoznając zebranych z 
tematem polskiej dyplomacji 
w UE ambasador zaznaczył, 
że na sieć placówek dyploma-
tycznych składa się 160 obiek-
tów za granicą i całego ich sze-
regu w Warszawie, co w sumie 
daje około 200, w których pra-
cuje ponad 5500 osób, w tym 
– 3500 w Warszawie. Placów-
ki zagraniczne gromadzą wie-

Polska i Litwa w zjednoczonej Europie

Gościem kolejnego spotkania słuchaczy 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był 
ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński. 
Jego tematem były stosunki polsko-litewskie 
w Unii Europejskiej.

dzę i informację oraz przeka-
zują ją do Warszawy. Polskie 
służby zagraniczne posiada-
ją nowoczesną, niezawodnie 
działającą łączność, najnow-
szej generacji sprzęt elektro-
niczny, które służą sprawnej 
działalności i operatywnemu 
przekazowi informacji o każ-
dej porze dnia i nocy. Dzięki 
Internetowi mogą się łączyć 
z dowolnym punktem globu i 
prowadzić rozmowę, ogląda-
jąc osobę na ogromnym tele-
wizorze. Do obsługi nowocze-
snego sprzętu są zatrudniani 
specjaliści wysokiej kwalifika-
cji, wśród których jest bardzo 
wielu młodych ludzi.

Jak podkreślił ambasa-
dor Jarosław Czubiński, Pol-
ska zaczęła się szykować do 
wejścia do UE od roku 1996. 
Odpowiednio byli szykowa-
ni też specjaliści. Dzięki tym 
starannym przygotowaniom, 
podczas polskiej prezydencji 
w Unii Europejskiej mogli-

śmy być dumni z tych osób, 
którzy się wykazali jako praw-
dziwi Europejczycy. Dążono 
też do tego, by maksymalnie 
można było zastąpić pracow-
ników inteligentnymi maszy-
nami. Sprawdził się również 
tandem łączący dobrego spe-
cjalistę z najnowszej generacji 
maszynami.

Polska, jak odnotował Jego 
Ekscelencja, posiada wysoką 
pozycję w dyplomacji, często 
występuje jako strona w ne-
gocjacjach w imieniu innych 
krajów. 

Ambasada Rzeczypospoli-
tej Polskiej funkcjonująca w 
Wilnie ma obowiązek repre-
zentowania i obrony Polski i 
jej obywateli, mieszkających 
na Litwie, budowania i rozwi-
jania współpracy z Litwą oraz 
dbania o rozwój wielostron-
nej współpracy. W Ambasa-
dzie w Wilnie pracuje około 
50 pracowników w następują-
cych pododdziałach: wydział 
polityczno-administracyjny; 
ataszat obrony – współpraca 
wojskowa pomiędzy naszymi 
państwami; wydział konsular-
ny – opieka nad obywatela-
mi RP oraz Polakami na Li-
twie; wydział promocji handlu 
i inwestycji, rozwijający obu-
stronne stosunki gospodarcze, 
dostarczający informacji o go-
spodarce Litwy. Działa rów-
nież Instytut Polski w Wilnie. 
Do działu administracji i fi-
nansów z kolei należy m. in. 
kierowanie projektem odbu-
dowy Pałacu Paców.

Rola ambasadora polega 
na dbaniu o interesy i repre-
zentowanie swego państwa. 
Pełnieniu tych funkcji słu-
ży zespół oraz otrzymywana 
najaktualniejsza informacja. 
Ambasada reaguje zarówno 
na rzeczy i wydarzenia przy-
jemne, jak też ustosunkowuje 

się do wypadków i informacji 
nie sprzyjających formowaniu 
dobrego wizerunku kraju czy 
jego obywateli, żądając spro-
stowań i wyjaśnień. 

Ambasador nawiązał też 
do tematu kondycji społecz-
nej i politycznej zamieszka-
łych na Litwie Polaków. Wy-
szczególnił, że posiadają 8 
posłów i stanowisko wicemar-
szałka w Sejmie RL, sprawu-
ją władzę w kilku rejonach Li-
twy i współrządzą w innych, w 
tym – Wilnie; mają organiza-
cję społeczną – Związek Pola-
ków na Litwie i partię politycz-
ną – Akcję Wyborczą Polaków 
na Litwie – co daje oddziele-
nie aktywności obywatelskiej 
od politycznej. Mają też swe-
go posła do Parlamentu Euro-
pejskiego. Stanowią więc dużą 
siłę społeczną i polityczną, co 
zasługuje, zdaniem Jego Eks-
celencji, na gratulacje. Zapew-
nił, że Polacy mieszkający na 
Litwie mogą zawsze liczyć na 
pomoc placówki dyplomatycz-
nej RP.

Korzystając z okazji spotka-
nia z Jego Ekscelencją rektor 
PUTW Ryszard Kuźmo podzię-
kował ambasadorowi Jarosławo-
wi Czubińskiemu za finansowe 
wsparcie wycieczki „Szlakiem 
Jagiellońskim”, która pozwoliła 
dogłębniej poznać historię Pol-
ski, zwiedzić kraj. Zaprosił też 
ambasadora na obchody 20-lecia 
PUTW. Jeden z najstarszych słu-
chaczy Uniwersytetu, były zesła-
niec Jan Lewicki, przeczytał swój 
wiersz o Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie, zaś słuchacze zaśpie-
wali piosenkę „Wileńszczyzna 
– to my”. Uczestnicy spotkania 
dziękowali Jarosławowi Czubiń-
skiemu za ciekawy wykład oraz 
wspaniały poczęstunek.

Helena Paszuk, 
kronikarz PUTW

Chociaż musimy przyznać, 
że obecna sytuacja tzw. geopo-
lityczna zarówno w niezbyt od-
ległym sąsiedztwie, jak i na ca-
łym świecie daleka jest od tej, 
która daje poczucie całkowite-
go bezpieczeństwa, a tak bli-
ską wydawała się chwila po-
wszechnej miłości i braterstwa 
wszystkich państw i narodów. 
Niestety, rozwiała się niczym 
efemeryczny obłoczek. Jed-
nak histeryczne wypowiedzi 
niektórych polityków i wręcz 
zakrawające na przepowied-
nie Kasandry wizje wojny, bu-
dzą mieszane uczucia. Świat, 
wbrew wszystkiemu, nie jest 
totalnym samobójcą ani przy-
głupem, który nie potrafi zro-
zumieć, że współczesna wojna, 

o ile wciągnięte zostaną do niej 
największe potęgi militarne, 
za jednym przyciskiem guzicz-
ka może nasz piękny glob za-
mienić w kupę popiołu i lawy. 
I żadne dodatkowe kilkaset ty-
sięcy litów, czy też już nam ma-
jących panować euro (za które, 
notabene można kupić, dajmy 
na to kilkadziesiąt sztuk broni 
palnej dla żołnierzy) sytuacji 
bezpieczeństwa nie zwiększy. 
No, może psychologicznie za-
działa, podtrzyma na duchu. 
Bo na „prawdziwą” – to zna-
czy skuteczną broń – potrzeb-
ne są nawet nie miliony, tylko 
setki miliardów. Takich pienię-
dzy nie mamy, więc co nam po-
zostaje? Pamiętamy, że w baj-
kach, jak się przeciwnika nie 

dało się pokonać siłą, to bo-
hater szedł po rozum do gło-
wy i chytrością zwyciężał. We 
współczesnym świecie wypada-
łoby więc liczyć na dialog, szu-
kanie porozumienia, wspól-
nych interesów itd. Ale z tym 
ostatnio kiepsko idzie, więc ci 
od podejmowania decyzji wy-
myślili... Ano, wymyślili: bę-
dziemy budować schrony! Każ-
dy nowy budynek wznoszony 
w stolicy ma mieć swój schron, 
by w razie wojny mieszkańcy 
mogli się tam ukryć. Jeszcze 
mamy w Wilnie pozostałości 
posowieckich „bomboubie-
żiszcz”. Prawda, większość z 
nich została sprywatyzowana, 
przebudowana... Obrona cy-
wilna kraju przewiduje obiek-

Ratuj się, kto może!
ty, które mają służyć za schro-
ny, m. in. rozmieszczone są 
poza miastem, ale, widocznie, 
nie jest ich wystarczająco. No 
i  teraz, dajmy na to w takich 
Justyniszkach, nie ma ani jed-
nego schronu na setki bloków. 
W jednym nowo budowanym 
bloku zostanie urządzony. I co, 
ma starczyć na wszystkich, czy 
tylko dla szczęśliwych miesz-
kańców nowego domu? Takie 
schrony podniosą koszty bu-
dowy, a więc i ceny mieszkań, 
które i tak są daleko do przo-
du w porównaniu z możliwo-
ściami szeregowego obywate-
la. Wychodzi na to, że schrony 
obywatelowi raczej nie pomo-
gą, ale  kieszenie dla właścicieli 
nieruchomości wypełnią. Cóż, 
od zawsze się mówiło: komu 
wojna, a komu krowa dojna. 
Na to wychodzi.    

Replika

fo
t. 

ar
ch

iw
um J E AMBASADOR JAROSŁAW CZUBIŃSKI SKŁADA GRATULACJE  

JANOWI LEWICKIEMU



11 - 17 grudnia 2014 r., nr 49 (1138) www.zpl.lt6

Barwnymi, gwarnymi i we-
sołymi były popisy młodocia-
nych miłośników sztuki teatral-
nej – wychowanków przedszkoli 
– na festiwalu „Bajeczki z przed-
szkolnej półeczki”, organizowa-
nym tradycyjnie w grudniu przez 
„Macierz Szkolną”.

Tego roku prezentacje festi-
walowe, które pod przewodnic-
twem pomysłodawcy i organiza-
tora, Stowarzyszenia Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna” oraz Towarzystwa Mi-
łośników Teatrów Szkolnych od-
bywały się po raz jedenasty, zgro-
madziły w sali Domu Polskiego w 
Wilnie 19 przedszkolnych zespo-
łów teatralnych z Wilna oraz rejo-

Bajeczki bawią i wychowują

nu wileńskiego i solecznickiego.
Otwierając festiwal uroczy 

Czerwony Kapturek (Sabina La-
chowicz – młodociana aktorka 
Polskiego Studia Teatralnego w 
Wilnie) przedstawiła honorowych 
gości i gospodarzy: Lilię Kiejzik – 
kierownik Polskiego Studia Te-
atralnego, Artura Ludkowskiego 
– dyrektora DP w Wilnie, radnego 
stołecznego samorządu oraz Kry-
stynę Dzierżyńską – wicepreze-
sa „Macierzy Szkolnej”. Witając 
zebranych: dzieci, rodziców, wy-
chowawców życzyli oni małym 
aktorom udanych popisów, zaś 
rodzicom, dziadkom, wychowaw-
com dziękowali za to, że włożyki 
tak wiele trudu i serca, by młodsze 

dzieci mogły poznać urok bycia na 
scenie, umiały się bawić, deklamo-
wać, śpiewać, udawać – słowem 
być artystami. Kierownik PST w 
Wilnie wyraziła też nadzieję, że 
możliwie z tych milusińskich wy-
rośnie nowa kadra, która zasili 
również jej Studio.

Organizator – wiceprezes Kry-
styna Dzierżyńska cieszyła się, że 
festiwal jest popularny i życzyła 
udanych prezentacji oraz burzli-
wych oklasków. A opiekunom i ro-
dzinom dzieci dziękowała za trud 
włożony w przygotowanie baje-
czek, dekoracji, strojów.

Ponieważ festiwal odbywa się 
w grudniu, tuż po mikołajkach i w 
okresie przygotowań do Świąt Bo-

żego Narodzenia, oczywiście, nie 
mógł się odbyć bez głównej postaci 
Świąt – tak uważają dzieci – Świę-
tego Mikołaja (w jego roli wystą-
pił Grzegorz Jakowicz z PSTW). 
To jego z ogromnym zaangażowa-
niem wołały dzieci, no i zjawił się na 
scenie, by przywitać młodocianych 
artystów i... oczywiście, obdarować 
prezentami. Festiwal „Bajeczki z 
przedszkolnej półeczki” nie wyłania 
zwycięzców, nagradzani słodyczami 
(a panie listami dziękczynnymi) są 
wszyscy uczestnicy tej pięknej, we-
sołej i jakże barwnej imprezy. 

Jako pierwsi do popisu na sce-
nie zostali zaproszeni przez Czer-
wonego Kapturka i św. Mikołaja 
przedszkolacy z Niemenczyna. 
Dzieciaki zaprezentowały przed-
stawienie „Zniknięcie bajek”. 
Pomysłowe stroje, odwaga, ładna 
prezentacja bohaterów, udane de-
koracje zostały ocenione przez wi-
dzów głośnymi oklaskami. 

Kolejno na scenie popisywa-
ły się swymi zdolnościami aktor-
skimi, śpiewem i tańcem dzieci z 
Mejszagoły w bajeczce „W mej-
szagolskiej izbie” (wystawionej 
na wzór ubiegłorocznej prezenta-
cji polskiej ekipy na Eurowizji); z 
przedszkola w Grygajciach („Na 
straganie”), Miednikach („Kóz-
ka”), wileńskiego przedszkola 
„Kasztan” („Szukam przyja-
ciela”). Po prezentacji dzieci z 
„Sówki” w Pogirach („Kapelusz 
muchomora”) widownię zaba-
wiali przedszkolacy z wileńskich 
placówek „Sikoreczka” („Na ja-
gody”), „Uśmiech” („Kolorowe 
kredki”), „Koraliki” („Bal w po-
koju lal”), „Jutrzenka” („Z baj-
ką bezpieczniej”) oraz z Awiżeń 

(„Zimowa czarownica”). 
Po dłuższej przerwie maraton 

bajeczek trwał nadal. O tym, jak 
należy dbać o przyrodę w przed-
stawieniu „Jak leśne zwierzę-
ta dbały o swój las” opowiedzia-
ły dzieci z przedszkola „Zielone 
Wzgórze” z Nowej Wilejki – taką 
pouczającą historię. Z kolei ich ko-
ledzy z Anowila zaprezentowali 
„Zimowe harce”, czyli zimowe 
szaleństwa na nartach, łyżwach, 
sankach – tak ulubionych przez 
dzieci atrybutach zimy. Przedszko-
lacy z „Konika polnego” w Wil-
nie udawali myszki, zaś dzieci z 
Glinciszek przedstawiły „Wesołą 
chatynkę”. 

Piękne dekoracje (i jakże 
pomysłowe!), muzyka i taniec 
oczarowały widzów podczas 
prezentacji młodocianych ak-
torów z wileńskiego przedszko-
la „Wietrzyk” w przedstawie-
niu „Bajka o królu Balearym”. O 
tym, co mogą symbolizować po-
szczególne kolory opowiedziały, 
oczywiście, w barwnym przed-
stawieniu „Kraina barw” dzieci 
z wileńskiego „Kluczyka”. A ich 
koledzy ze szkoły-przedszkola 
„Wilia” w „Wojnie z bakteria-
mi” (bardzo sympatycznymi, 
choć szkodliwymi) dały wesołą i 
jakże pouczającą lekcję na temat 
tego, że należy dbać o czystość i 
higienę, bo to one są gwarancją 
zdrowia. Piękny język, wesoła 
muzyka, kolorowe stroje (i ja-
kie oryginalne) stworzyły bar-
dzo udane widowisko. Bajeczkę 
„Spóźniony słowik” na scenie 
Domu Polskiego pięknie zagra-
li przedszkolacy ze „Źródełka” 
(Wilno). Tu na szczególne wy-
różnienie zasługiwały stroje – 
mistrzowsko wykonane pióra 
ptaków oraz gra młodocianych 
aktorów.

Obdarowane przez św. Mikoła-
ja dzieciaki tryskały radością. Nie 
kryli dumy ze swoich dzieci rodzi-
ce, którzy obfotografowywali swe 
pociechy na okrągło. Najwięcej 
tremy miały wychowawczynie – 
tak wiele fantazji i pracy włożyły w 
przygotowanie dzieci, więc chcia-
ły, by prezentacje wychowanków 
wypadły jak najlepiej. 

Żegnając uczestników i gości 
wiceprezes „Macierzy Szkolnej” 
Krystyna Dzierżyńska dziękowała 
wszystkim jej uczestnikom i już się 
umówiła na randkę z bajeczkami z 
przedszkolnej półeczki w następ-
nym roku, oczywiście, w grudniu, 
życząc dzieciom i dorosłym miłych 
Świąt Bożego Narodzenia. Oznaj-
miła też, ku radości uczestników fe-
stiwalu, że nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez wydział konsularny 
Ambasady RP w Wilnie zostaną 
dostarczone do przedszkoli (każda 
placówka mogła wybrać najbardziej 
potrzebny jej sprzęt).

Słowa uznania należą się Czer-
wonemu Kapturkowi i św. Miko-
łajowi – to oni swą serdecznością, 
żartami pomagali dzieciom poko-
nać tremę, a zebranym na sali od-
czuć magię świątecznego nastroju.

Janina Lisiewicz
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DZIECI Z „KLUCZYKA” WRAZ ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
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BAKTERIE ATAKUJĄ TYCH, KTO UNIKA WODY I MYDŁA
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Stało się dobrą tradycją, że 
na mikołajki zespół pieśni i tań-
ca „Truskaweczka” już od 15 lat z 
koncertami i darami odwiedza wy-
chowanków Domów Dziecka na 
Wileńszczyźnie, darując im radość.

Również tego roku solistki i 
grupa tańca współczesngo zespo-
łu wyruszyli na tury koncertowe 
do Domów Dziecka w Podbrodziu, 
Solecznikach oraz w Wilnie, na 
Antokolu. Towarzyszył im w wy-
stępach zespół pieśni i tańca „Prze-
pióreczka” z Miednik. Zespolacy 
do wyjazdów szykowali się zawcza-
su, wytrwale ćwicząc oraz groma-
dząc prezenty – zabawki dla swych 
rówieśników. Dla części z nich był 
to pierwszy tak odpowiedzialny 
wyjazd i swoiste wyzwanie. 

W czasie koncertów i po nich 
dzielili się wrażeniami z występów, 
opowiadali, jak ich popisy odbie-
rały dzieci. Zespolacy opowiadali 
o nawiązaniu przyjacielskich kon-
taktów oraz o tym, jak bardzo się 
starały, by na buziach rówieśników 
zagościł uśmiech. Po każdym kon-
cercie obdarowywali obecnych sło-
dyczami, zabawkami, książkami, 
które ufundowała dla wychowan-

ków Domów Dziecka Ambasada 
RP w Wilnie. 

Takie wyjazdy pozwalają ze-
spolakom zrozumieć problemy i 
współczuć rówieśnikom, którzy z 
powodu różnych okoliczności zna-
leźli się w Domach Dziecka. My-
ślę, że w przyszłości wyrosną z nich 
wrażliwi, porządni ludzie.

Wyjazdy koncertowe zespołów 
nie mogłyby się odbyć bez pomocy 
Ambasady RP w Wilnie na czele z 
Jego Ekscelencją Ambasadorem Ja-
rosławem Czubińskim oraz wydzia-
łu konsularnego placówki i jej kie-
rownika radcy-ministra Stanisława 
Cygnarowskiego. Od początku na-
szej akcji wspierają nasze wyjazdy, 
zakup słodyczy, maskotek, lektur.

Pragniemy też podziękować dy-
rektorowi Zajezdni Autobusowej w 
Solecznikach, panu Edgarowi Ob-
łaczyńskiemu za komfortowe i ta-
nie przewozy zespołów do Domów 
Dziecka. Serdeczne im Bóg zapłać!

Chciałabym również podzię-
kować choreografom, wychowaw-
com tej wspaniałej młodzieży, któ-
ra przejęła się ideą i przez tak długi 
okres aktywnie uczestniczyła w tej 
szlachetnej akcji. Niestety, z przy-

czyn obiektywnych i subiektyw-
nych zespół pieśni i tańca „Truska-
weczka” zawiesza swą działalność 
w Szkole Średniej w Mickunach. 
Serdecznie dziękuję wszystkim na-
szym przyjaciołom. Myślę, że roz-
poczętą przez zespół długoletnią 

Według dawnych wierzeń 
noc świętego Andrzeja mia-
ła moc magiczną, pozwala-
jącą zaglądnąć w przyszłość. 
Dzisiaj andrzejki są wspania-
łą okazją do dobrej zabawy, a 
jednocześnie źródłem szacun-
ku dla tradycji i obrzędów lu-
dowych. Wróżby pobudzają 
wyobraźnię, pozwalają ode-
rwać się od rzeczywistości i 
przenieść się w świat marzeń 
i fantazji.

Uczniowie z niecierpliwo-

ścią oczekiwali na ten niezwy-
kły dzień tajemniczych wróżb i 
czarów, połączonych z zabawą. 
To był idealny pretekst, aby od-
kryć piękno i magię chemii, wy-
konując proste, ale bardzo cie-
kawe i barwne doświadczenia 
oraz miło spędzić czas w gronie 
kolegów i koleżanek.

Są różne sposoby, żeby do-
wiedzieć się, co nas czeka w 
przyszłości. Można pójść do 
wróżki, która ma czarnego kota 
i szklaną kulę. Można zapytać 

OCZAROWAĆ CHEMIĄ

Cygankę, która wróży z kart i 
ręki. Można też wróżyć same-
mu, ale trzeba to robić w cza-
sie niezwykłym. Ten niezwy-
kły czas miał miejsce w piątek,  
28 listopada w Wileńskiej Szko-
le Średniej im. Joachima Lele-
wela, kiedy to uczniowie klas 
11A i 12A wraz z samorządem 
uczniowskim (przewodniczą-
ca – uczennica klasy 12A Agata 
Naimavičiūtė) i panią od chemii 
– czyli ze mną, Jewgeniją Ski-
lond – zaprosili wszystkich do 

wspólnej zabawy i zapewnili, że 
czeka wiele atrakcji.

Wieczór rozpoczął się od 
przedstawienia ,,W krainie 
wróżb i magii współczesnych 
czarownic”, podczas którego 
dało się poznać nie tylko umie-
jętności aktorskie uczniów, ale 
również nawyki wykonywania 
i wyjaśnienia doświadczeń che-
micznych, takich jak: ,,Fajka”, 
,,Biały dym”, ,,Burza w probów-
ce”, ,,Trąba słonia”, ,,Zielony 
płomień”. Również przeprowa-

dzono wywiad wśród nauczycie-
li, o tym, co oni wiedzą i myślą 
na temat andrzejek i wróżb. Na-
grania dokonali uczniowie klasy 
12A Norbert Durko i Agnieszka 
Balinskytė. Później nasze „cza-
rownice” pomogły wszystkim 
chętnym w trudnych sprawach 
„sercowych”, uchylając przed 
nimi rąbka tajemnicy. Każdy 
uczeń mógł powróżyć sobie 
kilka razy. Czuć było zapach 
wosku, widać było drżące pło-
myki świec i dziwne cienie na 
ścianach. Okazało się jednak, 
że prawie wszystkie dziewczęta 
wyjdą kiedyś za mąż, a chłop-
cy znajdą żony. Podczas zaba-
wy śmiechu było co niemiara. 
Kolorowe i migające światełka 
sprawiły, że atmosfera była peł-
na magii. 

Na tym się andrzejki nie 
skończyły, była wspólna kola-
cja, gry i zabawy, później zaś 
oglądanie horrorów oraz noc-
leg uczniów, rodziców i nauczy-
cieli w szkole.

Dziękujemy za wspaniały i 
pełen zagadek dzień.W naszej 
szkole andrzejki stają się trady-
cyjnym dniem czarów i magii.

Jewgenija Skilond,   
nauczycielka chemii

Darujmy dzieciom radość

akcję przejmie zespół pieśni i tańca 
„Przepióreczka” z Miednik, który 
rozwija się i kwitnie mimo zmniej-
szającej się liczby uczniów w szko-
le. Mam też nadzieję, że do naszej 
tak potrzebnej wychowankom Do-
mów Dziecka inicjatywy dołączy 

się więcej ludzi dobrej woli. 
W imieniu dziecięco-młodzie-

żowego zespołu pieśni i tańca „Tru-
skaweczka”

Bożena Czerniewska,
prezes - kierownik  

artystyczny 

TO BYŁ IDEALNY  
PRETEKST,  
ABY  
ODKRYĆ PIĘKNO  
I MAGIĘ CHEMII
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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.

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. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 55. Uro-
dzin Konstantynowi ULEWICZOWI naj-
serdeczniejsze życzenia składa koło 
ZPL z Nowych Święcian:

To nie Grecja, to nie Chiny, / to są Two-
je urodziny./ Zawsze zdrowy z lekarstw kpij/ 
i beztrosko sobie żyj. / Chleb na stole, mleko w 
dzbanku,/ dobry humor, konto w banku,/ niepsujący 
się samochód/ i rosnący stale dochód.

Żyj szczęśliwie i lat dużo,
smutki czoła niech nie chmurzą,
wszelkie troski niechaj giną,
chwile szczęścia w życiu płyną.
Niechaj zawsze i wszędzie
w życiu dobrze Tobie będzie.

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin kochanej  
Jadwidze MIKIELEWICZ najserdeczniejsze życzenia 

składają Danuta i Józef

Wyrazy szczerego współczucia  
i żalu z powodu śmierci kochanej 

Mamy 

Walentynie Mażul 
składają koledzy z Biura ZPL,  

„Magazynu Wileńskiego” oraz „Naszej Gazety”

Podzielamy ból i łączymy się w smutku z 

Walentyną Mażul 
w chwili odejścia 

Mamy
Członkowie Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL

Polskie Studio Teatralne w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik

    składa najszczersze wyrazy współczucia i żalu

Walentynie Mażul
w związku z utratą kochanej 

Mamy
Niech spoczywa w pokoju wiecznym


