
16 - 22 LIPCA 2015 R., NR 28 (1169)

TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ISSN 1392-2513 WWW.ZPL.LT

Pamięć trwa…
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KOMBATANCI PODCZAS UROCZYSTOŚCI W KRAWCZUNACH

W dniu 13 lipca przy krzyżu i pomniku na skrzyżowaniu 
dróg z Płocieniszek, Nowosiołek i Krawczun oddano 
hołd żołnierzom Armii Krajowej, którzy w lipcu 1944 
roku stoczyli tu ostatni krwawy bój w ramach operacji 
„Ostra Brama” z wycofującymi się z Wilna oddziałami 
armii hitlerowskiej pod dowództwem generała Reinera 
Stahela. Podczas zaciętej walki zabito i wzięto do 
niewoli ponad tysiąc niemieckich żołnierzy. Na polu 
walki poległo 79 żołnierzy AK wraz z dowódcą I Brygady 
Wileńskiej Czesławem Grombczewskim „Jurandem”, 
kilku zaginęło bez wieści, a kilkudziesięciu zostało 
rannych. W bitwie pod Krawczunami brali udział 
żołnierze II Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich AK 
mjr. Mieczysława Potockiego „Węgielnego”: I Brygady 
Wileńskiej, IV Brygady Nowogródzkiej „Narocz”, 
23 Brygady Brasławskiej oraz oddziału „Żejmiana”. 
Wbrew decyzjom polityków z Wielkiej Trójki, którzy 
już przesądzili o losach ich Ojczyzny, cynicznie kreśląc 

nowe linie jej granic, żołnierze AK stanęli do walki 
o wyzwolenie tej ziemi. Jeszcze wierzyli, że przelana 
krew i ofiarowane życie, będą ważkim świadectwem w 
oczach Sowietów i świata, co do przynależności tych 
ziem. Stało się jednak tak, że ci, którzy wierni hasłu 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” walczyli z okupantami w 
ciągu pięciu mrocznych wojennych lat, widzieli śmierć 
kolegów i poniewierkę rodaków, zostali na długie lata 
przez „zwycięzców” wyklęci. Więzienia, łagry, nagonka 
– były ich udziałem. Jednak historia kołem się toczy… 
Runął berliński mur i sowiecki kolos – już od ponad 
dwóch dziesięcioleci trwa proces odkłamywania historii, 
również tej, wileńskiej ziemi. W 1989 roku właśnie 
miejscowi Polacy ustawili krzyż i pomnik tym, którzy 
o wolność i niepodległość Wileńszczyzny przelewali 
swą krew. Pamięć została przywrócona. Dopóki trwa, 
możemy śmiało twierdzić, że ich walka i ofiara nie były 
nadaremne…
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W miniony poniedziałek, 13 
lipca, już po raz dwudziesty przy 
krzyżu i pomniku pod Krawczu-
nami odbyła się uroczystość orga-
nizowana przez Wileński Rejono-
wy Oddział Związku Polaków na 
Litwie upamiętnienia żołnierzy Ar-
mii Krajowej, którzy w ramach ope-
racji „Ostra Brama” walczyli o wy-
zwolenie Wilna od hitlerowskich 
okupantów w lipcu 1944 roku.

Właśnie tu, podjęli walkę żoł-
nierze Armii Krajowej w dniu 13 
lipca z wycofującymi się z Wilna 
trzema tysiącami hitlerowskich żoł-
nierzy pod dowództwem genera-
ła R. Stahela. W stoczonej bitwie 
akowcom udało się unieszkodliwić 
ponad tysiąc żołnierzy przeciwni-
ka. Na polu chwały poległo 79 żoł-
nierzy z II Zgrupowania AK mjr. 
Mieczysława Potockiego (ps. „We-
gielny”). Każdego roku, w dniu 13 
lipca, z inicjatywy Wileńskiego Re-
jonowego Oddziału ZPL odbywa 
się tu uroczystość oddania hołdu 
bohaterom. Tego roku miała ona 
miejsce po raz dwudziesty. Wień-
ce i kwiaty u stóp pomnika złożył 
Jego Ekscelencja Ambasador Rze-
czypospolitej Polskiej w Republice 
Litewskiej Jarosław Czubiński wraz 

Dopóki pamięć trwa…

z konsulem generalnym Stanisła-
wem Cygnarowskim oraz atache 
wojskowym Zbigniewem Szlen-
giem, przedstawiciele Wileńskie-
go Rejonowego Oddziału ZPL na 
czele z prezesem Waldemarem To-
maszewskim, prezes Związku Po-
laków na Litwie Michał Mackie-
wicz, członkowie frakcji AWPL w 
Sejmie RL wraz z jej starostą Ritą 
Tamašunienė, członkowie kół i 
oddziałów ZPL z Wilna i rejonu 
wileńskiego, przedstawiciele kom-
batantów, harcerzy, organizacji spo-
łecznych i samorządowych.

Witając w tragicznym i świę-
tym miejscu zebranych rodaków, 
ksiądz dziekan Józef Aszkiełowicz 
w wygłoszonym podczas Mszy św. 
kazaniu, mówiąc o walce i ofie-
rze żołnierzy AK, skoncentrował 
uwagę zebranych na takich poję-
ciach jak ojczyzna i patriotyzm. 
Wspominając o jakże tragicznych 
i wymagających wielu ofiar latach 
walki z okupantami podczas II woj-
ny światowej, kapłan nawiązał do 
wyzwań dnia dzisiejszego. Dziś nie 
ma bezpośredniego fizycznego za-
grożenia, jednak wybory i postawy 
każdego z nas mają decydujące zna-
czenie dla jakości życia, moralnego 

wizerunku. Godne życie na ojczy-
stej ziemi, pielęgnowanie języka, 
tradycji, kultury, poszanowanie hi-
storii wymaga zdecydowanej posta-
wy i determinacji w obronie wła-
snych praw: do ziemi, nazwiska, 
nauczania i wychowywania dzieci 
w ojczystym języku…

Po przywitaniu obecnych przez 
europosła, prezesa Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL Wal-
demara Tomaszewskiego, nastą-
pił najbardziej wzruszający mo-
ment uroczystości: apel poległych. 
Wzywani do apelu byli żołnierze 
Września, Związku Walki Zbroj-
nej, Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich, harcerze, pomordo-
wani nauczyciele tajnych komple-
tów z Wilna… „Chwała bohate-
rom” – odpowiadali kombatanci i 
harcerze. Symboliczne i dające na-
dzieję na trwanie pamięci jest wła-
śnie to, że obok, niestety, wciąż kur-
czącej się grupy kombatantów: tego 
roku przybyło ich 9 – dwoje z nich 
brało udział w operacji „Ostra Bra-
ma”, jest młodzież, harcerze, któ-
rzy czynnie uczestniczyli w uroczy-
stości. Odśpiewana tu, w miejscu 
krwawej bitwy, „Rota” brzmiała 
szczególnie wymownie – te pagór-

ki były świadkami czynem wciela-
nych w życie słów tej patriotycz-
nej pieśni.

O bitwie i udziale w niej oraz 
losie własnym i towarzyszy bro-
ni mówili przybyli na uroczystość 
uczestnicy starcia pod Krawczu-
nami pan Zygmunt Krzymowski 
– ułan zwiadu konnego I Brygady 
Wileńskiej AK oraz pan Czesław 
Sawicz z IV Brygady Nowogródz-
kiej „Narocz”. Pan Zygmunt ser-
decznie dziękował mieszkańcom 
Wileńszczyzny, że tak uroczyście 
obchodzą ten dzień. Pragnął po-
dziękować również tym, już nie-
żyjącym miejscowym mieszkań-
com, którzy ich, żołnierzy, żywili 
i przyjmowali w swych domach. 
Prosił też o to, byśmy jak najdłużej 
zachowali pamięć o bohaterach z 
tamtych lat.

Major Czesław Sawicz, wspo-
minając nie tylko okres walk, ale też 
jakże ciężki okres zesłania w głąb 
ZSRR i katorżniczą pracę przy wy-
rębie lasu, na którą skazany został  
jak i tysiące innych akowców za to, 
że nie złamał raz danej przysięgi i 
nie zgodził się na służbę w sowiec-
kim wojsku, prosił pamiętać za-
równo o akowcach, których groby 

znajdują się w Kalwarii Wileńskiej, 
jak też o bohaterskich harcerzach 
z „Czarnej Trzynastki” i „Błękitnej 
Dwudziestki Piątki”, którzy dowie-
dli swego patriotyzmu we wrześniu 
1939 roku w Wilnie po wkrocze-
niu Sowietów.

Zabierając głos Jego Ekscelen-
cja Ambasador RP w Republice 
Litewskiej Jarosław Czubiński wi-
tając kombatantów i wszystkich 
obecnych nawiązał do wygłoszo-
nego kazania i pojęć patriotyzm i 
obowiązku wobec Ojczyzny, któ-
rej sprawy patrioci przekładają nad 
osobiste. Słowa pana ambasadora o 
tym, że tu, na Wileńszczyźnie też 
dziś nie brak takich patriotycznych 
postaw, wywołały burzliwe oklaski 
i, co tu kryć, wypełniły dumą serca 
zebranych.

Prezes Wileńskiego Rejonowe-
go Oddziału ZPL, europoseł Wal-
demar Tomaszewski, dziękując 
organizatorom uroczystości: staro-
stwu zujuńskiemu, ośrodkowi kul-
tury w Rudominie, zespołom „Bal-
lada” z Wojdat i „Mościszczanka”, 
zaznaczył, że gwarancją trwania 
sztafety pamięci jest udział, obec-
ność młodzieży. Młodzi powinni 
znać prawdziwą historię tej ziemi: 
okres bohaterskich walk (m. in. 
dramatyczną obronę przed Sowie-
tami Grodna we wrześniu 1939 
r.), okrucieństwo popełnionych 
zbrodni w Katyniu, na Wołyniu, 
w Ponarach, jak też powojennych 
tragicznych losów jej mieszkań-
ców, którzy byli wywożeni do ła-
grów, zmuszeni do opuszczenia 
ojczystych stron w ramach tzw. re-
patriacji. Prezes nawiązał też do 
bohaterskiej postawy nauczycieli 
wileńskich pracujących na tajnych 
kompletach w czasie okupacji. Na-
uczanie i wychowanie dzieci w oj-
czystym języku, obrona prawa do 
niego, zachowanie szkół z polskim 
językiem nauczania jest dziś rów-
nież sprawą pierwszej wagi i wy-
maga od każdego z nas aktywnej 
postawy i determinacji. Chociaż 
mamy inne, pokojowe czasy, jed-
nak i dziś są „linie obrony” – do 
nich należy szkolnictwo, o które 
musimy walczyć.

Koncert pieśni patriotycznych  
i poczęstunek z polowej kuchni 
wieńczyły uroczystość.

Janina Lisiewicz

W zasadzie wiadomo, że poli-
tyka mało ma wspólnego z przy-
słowiowym Wersalem, czyli do-
brymi manierami. Ale to, na co 
ostatnio pozwalają sobie politycy 
wobec szkół wileńskich, nawet w 
polityce, trudne jest do zaakcep-
towania. Brutalny szantaż – in-
nymi słowami nie da się nazwać 
postawy samorządu miasta Wil-
na – jego rządzącej koalicji, któ-
ra pieczę nad sprawami oświaty 
poręczyła wicemerowi od kon-
serwatystów Valdasovi Benkun-
skasovi. 

Na ubiegłym posiedzeniu 
rady samorządu Wilna, radni – 

Brutalny szantaż
przewagą jednego głosu –  zadecy-
dowali, że Szkoła Średnia im. Jo-
achima Lelewela (dawna „Piątka” 
na Antokolu) nie dostąpi prawa 
ubiegania się o status gimnazjum 
(tzw. długiego) o profilu inżynie-
ryjnym. Decyzję podjęto wbrew 
temu, że Sejm w ostatnim dniu 
wiosennej sesji miał przyjąć po-
prawki do Ustawy o oświacie, któ-
re pozwoliłyby przedłużyć okres 
reformowania szkół średnich do 
1 września 2017 roku (co się też 
stało, a prezydent poprawek nie 
zawetowała). 

Na dodatek sławetny wice-
mer Benkunskas wojowniczo 

oświadczył, że co tam sejmowe 
ustawy – samorząd zrobi jak ze-
chce. A „chce się mu” – według 
pana wicemera-konserwatysty 
– by z reformą w stolicy skoń-
czyć do 1 września br. Nic to, że 
wakacje, że obowiązują terminy 
wiążących decyzji… 

Ale, jak się okazało, to „wy-
stąpienie” pana Benkunskasa 
było aktem wstępnym do prze-
myślanej rozgrywki, jaką wobec 
„Lelewela” zaplanowano. Otóż 
administracja placówki doczeka-
ła się wizyty odpowiedzialnych 
decydentów z samorządu, któ-
rzy „zaproponowali” społecz-
ności szkolnej swoisty przetarg: 
wiadomo, szkoła im. J. Lelewe-
la ma swoją filię – podstawówkę 

im. A. Wiwulskiego przy ulicy 
Minties (na Żyrmunach), które 
praktycznie dzieli most i kilka-
set metrów ulicy. Otóż panowie 
politycy rangi stołecznej chcą, 
by uczniowie z budynku przy 
ul. Antakalnio przenieśli się do 
filii przy ul. Minties. O ile tak 
uczynią, będą mieli szansę w cią-
gu dwóch lat zabiegać o status 
tzw. długiego gimnazjum. Nie 
stanie na przeszkodzie ani cią-
gle podkreślana zbyt mała licz-
ba uczniów, ani, podobno „nie-
doskonała” koncepcja.

Jak określić taką propozycję? 
Brutalny szantaż w klasycznym 
wydaniu. Bo przed paru tygo-
dniami akredytacja szkoły nie 
była możliwa i nagle jest do urze-

czywistnienia, jednak pod wa-
runkiem opuszczenia budynku 
(tak bardzo upragnionego przez 
Antokolskie Gimnazjum i Pro-
gimnazjum z litewskim językiem 
wykładowym, mieszczące się w 
historycznym gmachu dawnej 
„Piątki”, oddzielnej dobudów-
ce i części gmachu „Lelewela”).

Prawda, mer Šimašius wy-
wraca przysłowiowego kota ogo-
nem i twierdzi, że zmieniły się 
okoliczności – Sejm przyjął od-
powiednie poprawki do Ustawy 
o oświacie (ależ panowie o tym 
pięknie wiedzieli w dniu podej-
mowania odmownej decyzji wo-
bec szkoły), więc stąd ta zmiana 
kursu. Ale znów coś tu nie gra, by 
można było „propozycję” uznać 
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W HOŁDZIE  ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ...
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Tradycyjnie odbywający 
się w środku lata Rodzinny 
Zlot Turystyczny AWPL-ZPL 
tego roku obchodził  jubile-
usz – zlotową flagę na maszt 
na zagospodarowanym te-
renie nad jeziorem Oświe w 
pobliżu Bieliszek (gmina su-
żańska) przedstawiciele od-
działów ZPL i AWPL na cze-
le z prezesem ZPL Michałem 
Mackiewiczem wciągnęli po 
raz piętnasty. 11 lipca nad je-
ziorem utworzyło się impo-
nujące obozowisko, którego 
uczestnicy liczyli około pół 
tysiąca osób. Zapalonych tu-
rystów i miłośników zabawy 
nie odstraszył od przybycia 
na zlot nawet hulający tego 

Jubileuszowy, rodzinny zlot

dnia nad okolicą deszcz. No 
i mieli rację, że się go nie wy-
straszyli, bo nad namiotowym 
polem, o dziwo, nie padało. 
Inaugurując jubileuszowe 
zlotowanie, przewodniczący 
Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie, europoseł Waldemar 
Tomaszewski witał serdecz-
nie zebranych: licznie przy-
byłą młodzież, rodziny, za-
przyjaźnione towarzystwa. 
Życząc dobrej zabawy i wy-
poczynku, przy okazji tak 
gremialnego spotkania dzię-
kował też za aktywny udział 
w wyborach samorządowych, 
których wyniki pozwolą re-
alizować zadania i program 
AWPL. 

Uczestników zlotu pobło-
gosławił proboszcz niemen-
czyńskiej parafii Arūnas Ke-
silis. Goszcząca na imprezie 
prezes Łomżyńskiego Oddzia-
łu Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” Hanka Gałązka po-
zdrawiała jej uczestników nie 
tylko w swoim imieniu, ale 
odczytała też list, skierowa-
ny do zlotowiczów przez pre-
zesa Stowarzyszenia Longi-
na Komołowskiego. Prezes 
„Wspólnoty Polskiej” pozdra-
wiał serdecznie rodaków z Wi-
leńszczyzny oraz akcentował 
rolę rodziny, która w trud-
nych dla Polski chwilach za-
wsze była ostoją. Zwrócił też 
uwagę, że na Litwie właśnie 
w rodzinie kształtowana jest 
polska tożsamość narodowa…

Po uroczystej inaugura-
cji, której towarzyszyło za-
równo wciągnięcie na maszt 
flagi zlotu jak i występ kwar-
tetu instrumentów dętych 
z Niemenczyna (kier. Rafał 
Jackiewicz), komendant zlo-
tu Robert Komarowski zapro-
sił obecnych do aktywnego 
uczestniczenia w zawodach i 
konkursach oraz wesołej za-
bawy.

Jak nakazuje zlotowa tra-
dycja, nie mogło w programie 
zabraknąć takich dyscyplin 
jak przeciąganie liny, siat-
kówka, koszykówka, kwa-
drat, podnoszenie ciężarów. 
Były też zawody wędkarskie, 
sztafeta dla dorosłych i dzie-
ci, konkursy na najlepszą za-
grodę i najsmaczniejsze da-
nie. Dla miłośników wysiłku 
bardziej intelektualnego był 
konkurs wiedzy o Wileńsz-
czyźnie, gra w szachy i war-
caby. Zaś dzieciaki miały 
możność popisać się swymi 
zdolnościami artystycznymi 
w specjalnie urządzonej za-
grodzie dziecięcej.

Swoje muzyczne gusta 
podczas zlotu mogli zaspoko-
ić zarówno miłośnicy folklo-
ru, jak też bardziej „mocnych” 
wrażeń: zespół „Wiza” z Pod-
brodzia i młodzieżowy „Black 
Biceps” z Niemenczyna – za-
pewniły udaną dyskotekę.

Dwa dni aktywnego wy-
poczynku, miłego obcowania 
i konkursowych emocji mi-
nęły niczym chwila. Za rok  
– kolejny, już XVI zlot nad 
malowniczym jeziorem Oświe 
zwoła rodaków.

za fair play: dlaczego uczniowie 
mają opuścić budynek w jednej 
dzielnicy i przenieść się do innej 
(w tym klasy początkowe, których 
uczniowie, według zasad tejże re-
formy mają mieć szkołę jak najbli-
żej miejsca zamieszkania). Należy 
też dodać, że budynek na Antoko-
lu był przed paru laty renowowa-
ny, a pracownie wyremontowane 
też przy czynnym udziale rodzi-
ców i, co jest bardzo istotne, by tra-
fić do obecnej filii przy ul. Minties 
z Antokola należy na piechotę po-
konać spory kawałek bardzo ru-
chliwej arterii i co najmniej dwa 
dość skomplikowane przejścia. 
Przejazd przez most np. środkiem 
miejskiego transportu sprawy nie 
rozwiązuje, bowiem od przystan-

ku jest jeszcze dalej do szkoły. Ale 
i to nie jest istotne. Chodzi prze-
cież o to, by w dzielnicy Antokol 
była przynajmniej jedna szkoła 
nielitewska (obecnie jest to pol-
sko-rosyjska im. J. Lelewela), do 
której mogłyby uczęszczać dzie-
ci nie tylko z ulicy Antakalnio i 
przyległych, ale też z okolic szosy 
niemenczyńskiej z jednej strony i 
okolic Holenderni z drugiej.

Niestety, te argumenty pa-
nów z samorządu nie przekonu-
ją. Zbyt łakomym kąskiem jest 
ten wyremontowany gmach. Tak 
łakomym, że, podobno, nawet 
spore pieniądze na remont „Wi-
wulskiego” mają się znaleźć w za-
dłużonym budżecie stołecznego 
samorządu. 

Na Antokolu, warto zazna-
czyć, jest kilka szkół litewskich, 
wśród których znajduje się też 
szkoła Daukšos, która ostatnio 
(wyjątkowo) dostąpiła zaszczy-
tu uzyskania akredytacji na „dłu-
gie” gimnazjum o kierunku inży-
nieryjnym (czyż nie ironia losu, 
a raczej jego wybiórcza łaska). 
Może więc litewskie gimnazjum 
z ul. Smėlio (sąsiad „Lelewela”) 
mogłoby się przenieść za rzekę – 
starszym uczniom z pewnością 
łatwiej jest pokonać ruchliwą uli-
cę niż maluchom. Panowie-decy-
denci nie chcą jednak rozważać 
na te tematy. Mają dla „Lelewe-
la” „propozycję nie do odrzuce-
nia”, niczym chłopcy z „wileń-
skiej brygady” z początku lat 90.

A co zrobią „dzielni chłopcy” 
z samorządu, jeżeli „Lelewel” nie 
zechce na takich zasadach ubie-
gać się o akredytację na gimna-
zjum. Jakiego użyją argumentu, 
by „wykurzyć” polskie i rosyjskie 
dzieci z prestiżowej dzielnicy? 

Społeczność Szkoły Śred-
niej im. J. Lelewela, oczywiście, 
będzie walczyła o prawo być 
traktowaną zgodnie z ustawa-
mi obowiązującymi na Litwie, 
a nie według zasad „burzliwych 
lat 90.”. Zwróciła się z prośbą o 
rozpatrzenie zaistniałej sytuacji 
(wraz z przedstawicielami pozo-
stałych 10 szkół miejskich, które 
nie wiedzą co je czeka w najbliż-
szej przyszłości) do prezydent 
Litwy, która została dostarczo-

na do Urzędu Prezydenta pod-
czas pikiety w ubiegły ponie-
działek, 13 lipca. Wczoraj, 15 
lipca przed gmachem samorzą-
du odbyła się pikieta przedsta-
wicieli społeczności stołecznych 
szkół – polskich i rosyjskich – 
oczekujących na przedłużenie 
terminu akredytacji. Nie jest 
też jasna sytuacja, w jakiej się 
znalazła Szkoła Średnia im. Wł. 
Syrokomli – może i dla niej ma 
„wyjątkową propozycję” jakiś 
urzędnik, skoro decyzja o jej 
akredytacji ciągle tkwi w mar-
twym punkcie.

Prawo, czy też „prawo silne-
go” zwycięży?

Janina Lisiewicz
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fot. Paweł Stefanowicz

ZA CHWILĘ FLAGA ZLOTU ZAŁOPOCE NA WIETRZE

MŁODZIEŻ PODCZAS ZAWODÓW WYKAZAŁA SIĘ UPOREM I DETERMINACJĄ
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W GOŚCINNYM  
ŚWIĘTNIE
Zespół „Fantazja”, działający 
przy Domu Polskim w Ejszysz-
kach, gościł tego lata na XIX Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej im. 
Jana Pawła II w Świętnie.

Już po raz dziewiętnasty w 
niewielkiej, chociaż historycz-
nie interesującej miejscowości 
Świętno, niedaleko Wolsztyna, 

Wakacyjne wojaże „Fantazji”

odbył się Festiwal Piosenki Re-
ligijnej imienia Jana Pawła II. Ta 
inicjatywa jest – jak czytamy w 
regulaminie – odpowiedzią na 
duchowe i kulturalne zapotrze-
bowanie młodych ludzi, poczy-
nając od przedszkolaków a na 
dorosłej młodzieży kończąc. 

Festiwal o zasięgu początko-
wo lokalnym, później powiato-
wym, wojewódzkim, ma już dziś  

charakter imprezy międzyna-
rodowej. Wykonawcy, a w tym 
roku było ich około stu, to re-
prezentanci nie tylko z Wielko-
polski i województw ościennych 
– lubuskiego, zachodniopomor-
skiego i dolnośląskiego, ale tak-
że z Niemiec i Litwy. Zespół wo-
kalno- estradowy „Fantazja” w 
tym festiwalu bierze udział po 
raz szósty, w ramach współpra-

cy rejonu solecznickiego, Domu 
Polskiego w Ejszyszkach z po-
wiatem Wolsztyn.

Głównym organizatorem 
tego przedsięwzięcia jest miej-
scowa Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II. To naprawdę do-
bry przykład współdziałania i 
współpracy różnych organizacji 
i samych mieszkańców na rzecz 
tworzenia czegoś pozytywnego i 

pięknego, służącego promowa-
niu swojej „małej Ojczyzny”.

Festiwal poprzedzają czte-
rodniowe warsztaty muzyczne. 
Uczestnicy mogą pracować z ze-
społem zawodowych muzyków i 
muzykologów nad repertuarem 
festiwalowym pod kierownic-
twem pana Wojciecha Zandec-
kiego i Mateusza Krautwursta. 
To oni stanowią  podstawowy 
skład komisji oceniającej. Pod-
czas tych warsztatów prowa-
dzone są zajęcia, mające na celu 
podnieść umiejętności muzycz-
ne i wokalne uczestników.

Świętnieński festiwal jest 
niewątpliwie ciekawym zjawi-
skiem kulturalnym w tej części 
Wielkopolski o charakterze spo-
łeczno-religijnym; formą spo-
tkania się dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych, okazją do two-
rzenia wspólnoty osób wrażli-
wych na wartości, które zdają się 
dziś ulegać w znacznym stopniu 
dewaluacji. Ten festiwal ma więc 
niekwestionowany wymiar wy-
chowawczy i formacyjny. 

Pomysłodawcą i przysłowio-
wym mózgiem całego przedsię-
wzięcia jest Jerzy Luftmann 
– dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego im. Jana Paw-
ła II w Świętnie.

Koncert promujący festiwal 
i organizowane warsztaty mu-
zyczne odbył się w kościele pw. 

David Lidington, minister 
ds. europejskich Wielkiej Bry-
tanii, Konrad Pawlik, wicemi-
nister spraw zagranicznych RP

Niewiele osób wie, że w 1990 
roku, kiedy upadał Związek Radziec-
ki, PKB Polski był zaledwie o 20 proc. 
wyższy niż Ukrainy, przy podobnej 
powierzchni i liczbie ludności.

Dwie i pół dekady później na-
sze kraje dzieli spora różnica. W 
tym czasie polska gospodarka pięła 

się systematycznie o około 5 proc. 
rocznie. Ukraina pogrążyła się w 
stagnacji. Dlaczego tak się stało?

W sposób oczywisty różnica 
związana jest z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej. Ale 
to za mało, aby wyjaśnić, dlaczego 
od upadku komunizmu Polska i 
Ukraina poruszają się po tak odle-
głych od siebie torach. Są dwa inne 
czynniki, nad którymi UE powin-
na się dziś zastanowić.

Ukraina na drodze do reform

Pierwszy to możliwość podą-
żania własną, niezależną ścieżką, 
bez zbytniej ingerencji silnych są-
siadów. Polska miała taką szansę 
w 1990 roku. Ukraina nie dosta-
ła jej do dziś.

Konflikt na wschodzie Ukra-
iny trwa już ponad półtora roku. 
Jest wciąż potęgowany przez wy-
syłanie żołnierzy i broni z Rosji, 
która po zajęciu kawałka ukra-
ińskiego terytorium, usilnie pró-

buje zdestabilizować resztę kraju. 
Skutkiem tego jest kryzys humani-
tarny, który dotknął setek tysięcy 
uchodźców wewnętrznych. Swoją 
destrukcyjną propagandą Kreml 
każdego dnia próbuje osłabić pra-
wowity, demokratycznie wybrany 
rząd w Kijowie.

Wniosek dla UE jest jedno-
znaczny: musimy stanowczo na-
kłaniać Kreml do zejścia z tej drogi. 
W zeszłym miesiącu szefowie dyplo-
macji państw UE słusznie postano-
wili o wznowieniu sankcji przeciw-
ko Rosji. Decyzja była jednogłośna. 
Słuszne jest też trzymanie się jej, do 
czasu aż Rosja całkowicie wypełni 
porozumienia z Mińska.

Musimy trwać w naszych wy-
siłkach dyplomatycznych – zarów-
no w ramach UE, jak i w relacjach 
dwustronnych – aby przekonać ro-
syjskich decydentów, że destabili-
zacja Ukrainy nie leży w niczyim 
interesie, a tym bardziej w intere-
sie Kremla.

Drugim istotnym powodem 
różnic między obecną sytuacją Pol-
ski i Ukrainy są przeprowadzone 
w naszym kraju reformy demokra-
tyczne i gospodarcze. Polska ma 
dziś świetnie funkcjonujące spo-
łeczeństwo obywatelskie i nieza-
leżne media, wolny rynek i kon-

kurencyjne przedsiębiorstwa.
Zadanie nie było łatwe. Ko-

lejne polskie rządy, przedsiębior-
cy i liderzy społeczni poświęcili 
się jemu przez ostatnie dwadzie-
ścia pięć lat. Polska, podobnie jak 
Wielka Brytania, widzi dziś ko-
rzyści płynące z konkurencyjno-
ści i otwartości w handlu świato-
wym. W Polsce powstały dziesiątki 
tysięcy nowych przedsiębiorstw, 
kwitną inwestycje zagraniczne, a 
tysiące zagranicznych firm tworzą 
miejsca pracy i napędzają eksport. 
Zmniejszyła się biurokracja. Wiel-
ka Brytania i Polska nie ustają w 
pracach nad realizacją tego zada-
nia w ramach UE i poza nią.

Ukraina rozpoczyna dziś tę 
samą drogę. Zainspirowana gło-
sem tysięcy obywateli, którzy w ze-
szłym roku wyszli na ulice Kijowa, 
domagając się lepszej przyszłości.

Pierwsze efekty tych działań 
możemy już zobaczyć. Ukraiń-
ski parlament rozpoczął proces 
reform w dziedzinach porządku 
publicznego, systemu podatko-
wego, rolnictwa i służby zdrowia. 
Kijów stawia czoła także trudniej-
szym wyzwaniom, jak reforma są-
downictwa czy walka z korupcją. 
W ubiegłym miesiącu na Ukra-
inie powstał portal internetowy, 
otwierający obywatelom dostęp 
do usług 60 agencji rządowych, 
co ma wyeliminować korupcję i 
niepotrzebną biurokrację.
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SZCZĘŚLIWE POSIADACZKI „ZŁOTEGO KAROLKA”

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH GRZEGORZ SCHETYNA I PREMIER EWA KOPACZ BIORĄ UDZIAŁ  W 
ODPRAWIE TRANSPORTU POMOCY HUMANITARNEJ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY WSCHODNIEJ. TRANSPORT 
WYJEŻDŻAJĄCY Z WARSZAWY SKŁADAŁ SIĘ Z 34 CIĘŻARÓWEK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I PRZEWOZIŁ 
PONAD 150 TON NAJPILNIEJSZEJ POMOCY RZECZOWEJ DLA NASZYCH SĄSIADÓW
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Rodzina jest pierwszą i pod-
stawową szkołą miłości społecz-
nej. Jest to instytucja szczególna 
i nie da się jej niczym zastąpić. 
Czy jest coś bardziej cennego niż 
spędzenie wolnego czasu w gro-
nie najbliższych?..

Dzięki zaangażowaniu lo-
kalnej organizacji „Domus” 
oraz urzędu miejskiego, w Pod-
brodziu 5 lipca odbyło się Świę-
to Rodziny. Było ono doskonałą 
okazją, by aktywnie i rodzin-
nie spędzić czas wolny. Naj-
ważniejszym celem święta była 
promocja rodziny i wartości z 
nią związanych oraz budowa-
nie trwałych więzi społecznych.

Imprezę poprzedziła Msza 
św., która po południu została 
odprawiona w kościele pw. Ma-
ryi Królowej Rodzin. Celebro-
wał ją emerytowany metropo-
lita wileński,  kardynał Audrys 
Juozas Bačkis. Po modlitwie 
wszyscy ruszyli w stronę  par-
ku. Marsz zgromadził rzeszę 
dorosłych mieszkańców oraz 
uczniów Gimnazjum „Żejmia-
na” pod przewodnictwem kate-
chetki Anny Łastowskiej, którzy 
w strojach ludowych udali się do 
miejskiego parku, gdzie został 
uroczyście wyświęcony skwer.

Podczas uroczystości głos za-
brali posłowie na Sejm RL Petras 
Čimbaras oraz Zbigniew Jedziń-
ski. Wzięli w niej udział rów-
nież księża z parafii podbrodz-
kiej Deimantas Braziulis oraz 
Aleksander Gaičiauskas. Otwar-
ciu nowego miejsca wypoczyn-
ku towarzyszyła wspaniała or-
kiestra dęta pod kierownictwem 
Broniusa Vilimasa.

Potem wszyscy zostali za-
proszeni przez prowadzących 
Edwarda Woroszyńskiego i Stelę 
Turicę na koncert i zabawę. Na 
przybyłych czekało wiele atrak-
cji: układanie puzzli dla dzieci, 
konkursy rysunków, dmuchany 
zamek-zjeżdżalnia, cieszyło rów-
nież niezwykłe dmuchanie ba-
niek mydlanych. Można też było 
nabyć oryginalne wyroby ręczne, 

Podbrodzie rodziną silne…

spróbować różnych smakołyków. 
Szczególnie ciepło zostali przyję-
ci trenerzy psów, pogranicznicy z 
Centrum dla Uchodźców w Pod-
brodziu. Pokaz tresury psów był 
interesujący nie tylko dla dzieci, 
ale również dla dorosłych. Kolej-
no swoją  sprawność zademon-
strowali członkowie Akademii 
Karate pod kierownictwem D. 
Šalny. Podczas imprezy zaprezen-
towana została technika wojsko-
wa z poligonu w Podbrodziu. Pro-
gram był tak pomyślany, że cała 
rodzina mogła świetnie się bawić. 

Podczas koncertu zebrani 
mieli możność wysłuchać piose-
nek w wykonaniu uczniów Gim-
nazjum „Żejmiana” (z polskim 
i rosyjskim językiem wykłado-
wym) oraz litewskiego „Ry-
tas”. Gośćmi podbrodzian byli 
też przedstawiciele społeczności 
Sużan, Ornian, Magun, Dubi-
nek i Janiszek. Cieszymy się, że 
tego dnia razem z nami był też 
„Caritas”.

Późnym wieczorem mieli-

śmy możliwość obejrzeć litew-
ską komedię zagraną pod gołym 
niebem, zaś o północy czekały 
na nas fajerwerki. Było to na-
prawdę piękne widowisko… 

Serdecznie dziękujemy 
sponsorom święta: firmie „In-
tersurgical”, wspólnocie „Do-
mus” (organizatorom  impre-
zy), gospodarzowi i radnemu 
Antoniemu Jundzie, spółkom 
„Firidas”, „Kartono fabrikas” , 
„Stokkeris”, „Easy Open Gro-
up”, „Magma Consultuing” 
oraz „Vladas Šarėjus ir ko”.

Cieszymy się, że tego dnia by-
liśmy wszyscy razem... Nieważ-
ne, czy jesteśmy Polakami, Litwi-
nami, czy Rosjanami, ważne jest, 
że stworzyliśmy jedną wspólną 
rodzinę. Święto Rodziny pozwo-
liło nam odczuć, że wszystkich 
nas łączą te same wartości: mi-
łość, radość, przyjaźń… Wszyscy 
dążymy do budowania dobrej i 
szczęśliwej rodziny.

Maria Cejko

Wniebowstąpienia Pańskiego w 
Wolsztynie, tam też odbyły się 
prezentacje konkursowe. Ca-
łość zwieńczył koncert uczest-
ników warsztatów muzycznych 
pt. „Zaufaj Panu już dziś – kon-
cert of gospel music workshop” 
oraz Apel Jasnogórski, a także 
Msza św. o szczególnym charak-
terze, w związku z obchodami 
w bieżącym roku przez Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Święt-
nie dziesiątej rocznicy nadania 
im imienia Jana Pawła II.

W dalszej części imprezy 
był minikoncert uczestników 
warsztatów i wesołe spotkanie 
związane z rokiem osób kon-
sekrowanych. Wiele emocji za-
wsze budzi moment rozdania 
nagród i ogłoszenia laureatów. 
I chociaż organizatorzy podkre-
ślają, że nie jest to najważniej-
szym momentem spotkań festi-
walowych, ale uczestnicy, którzy 
wspólnie przez cały czas budują 
świetną atmosferę samego festi-
walu, mimo wszystko są ciekawi 
wyników. 

Wszyscy uczestnicy wyjeż-
dżają ze Świętna z nagrodami, 
a dla wyróżnionych i zdobyw-
ców Super Karolków oraz Grand 
Prix festiwalu przygotowywana 
jest corocznie nagroda w postaci 
statuetki zwanej „Karolkiem”. 

Zespół „Fantazja” z Domu 
Polskiego w Ejszyszkach  w pio-
sence „Wielbij Go” został lau-
reatem XIX Festiwalu Piosen-
ki Religijnej im. Jana Pawła II 
w Świętnie i otrzymał  nagrodę 

„ZŁOTEGO KAROLKA”.
Druga nagroda, o nazwie 

„Żeby Polska była Polską", zo-
stała ufundowana dla zespołu 
„Fantazja”  za podtrzymywa-
nie tradycji, języka i kultury 
Polaków mieszkających na Li-
twie przez Fundację im. Jana 
Pietrzaka – znanego polskiego 
kabareciarza i satyryka z War-
szawy. Fundacja ta obejmu-
je corocznie patronatem Mię-
dzynarodowy Festiwal im. Jana  
Pawła II w Świętnie. Nagrodę 
wręczali Karol Imler i Włodzi-
mierz Chrzanowski – przedsta-
wiciele Wojewódzkiego Zarządu 
Ciwitas Christiana w Poznaniu.

Gościem specjalnym festiwa-
lu w tym roku był zespół „Ko-
lorowe Gitary”, który w znako-
mity sposób bawił uczestników 
imprezy prezentując piosenki z 
repertuaru „Czerwonych Gitar” 
i „Budki Suflera”.

Dziewczęta z zespołu „Fan-
tazja” przeżyły piękne, niezapo-
mniane chwile na Ziemi Wolsz-
tyńskiej, jak też miały możność 
podniesienia swego poziomu ar-
tystycznego.

Wszystkim, kto przyczy-
nił się do wyjazdu zespołu do 
Wolsztyna, serdecznie dzięku-
jemy, a zwłaszcza merowi rejonu 
solecznickiego panu Zdzisławo-
wi Palewiczowi za zapewnienie 
nieodpłatnego transportu.

Anna Jesvilienė,
dyrektor Domu Polskiego 

w Ejszyszkach

Powinniśmy chwalić te postę-
py. Tak, jak chwalą je inni. Ostat-
nio ważna postać z Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego 
– organizacji, która nie ma skłon-
ności do przesady w ocenach – po-
wiedziała, że nowy rząd ukraiń-
ski jest „najbardziej skłonną do 
reform władzą" na Ukrainie w 
ostatnich 20 latach.

Wciąż jednak wiele jest do zro-
bienia. Trzeba ograniczyć biuro-
krację i nadmierne wpływy oli-
garchów. Stworzyć przyjazną dla 
przedsiębiorców atmosferę. My, 
jako Unia Europejska, musimy ro-
bić wszystko, żeby pomóc w tym 
Ukrainie. Potrzebna jest do tego 
praktyczna pomoc.

Świetnym przykładem jest tu 
działalność brytyjskiego funduszu 
Good Governance Fund i unijnej 
Grupy Wsparcia dla Ukrainy. Pol-
ska od 2005 roku pomaga Ukra-
inie na jej drodze przemian. Do 
2014 r. przekazaliśmy prawie 90 
milionów euro ze środków Oficjal-
nej Pomocy Rozwojowej. Od ubie-
głego roku polski rząd zwiększył 
wsparcie dla Ukrainy, skupiając 
się na decentralizacji i samorzą-
dach, które są kluczowe w okresie 
transformacji.

Wysłaliśmy zespół najlepszych 
polskich ekspertów, aby pomogli 
tworzyć i wdrażać ustawy, zwłasz-
cza w kwestii decentralizacji, a 
także wyszkolić personel. W tym 

roku Polska znów oferuje Ukra-
inie większe wsparcie, tym razem 
w podjęciu działań antykorupcyj-
nych i przeprowadzeniu reformy 
finansów publicznych.

Mimo wszystko, transformacja 
demokratyczna na Ukrainie wy-
maga czasu. Wiemy z własnego 
doświadczenia, że droga do reform 
jest długa. Wymaga cierpliwości i 
determinacji obywateli Ukrainy 
oraz wybranych przez nich władz.

Ale potrzebna jest też cierpli-
wość i determinacja Unii Europej-
skiej. Naszych praw, chronionych 
przez odpowiednie instytucje i 
przepisy, nie udało się stworzyć z 
dnia na dzień, choć teraz uważa-
my je za oczywiste. Potrzebowały 
czasu, żeby zakorzenić w społe-
czeństwach UE.

Dlatego zachęcamy naszych 
europejskich partnerów, żeby 
potwierdzili swoją gotowość do 
wspierania wysiłków Ukrainy w 
przeprowadzaniu reform gospo-
darczych i politycznych. Pomimo 
trwającego konfliktu na wscho-
dzie, ubiegły rok przyniósł dzia-
łania w dobrym kierunku. Po-
winniśmy współdziałać z rządem 
i społeczeństwem ukraińskim, 
którzy zobowiązali się nadcho-
dzące miesiące i lata poświęcić na 
realizację programu reform.

„Artykuł publikowany jest w 
różnych dziennikach europejskich 
w tym tygodniu”.

fot. archiwum

UROCZYSTA CHWILA WYŚWIĘCENIA SKWERU

fot. archiwum

GIMNAZJALIŚCI PREZENTOWALI SWE TALENTY
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– Chcę podziękować, ofia-
rować Mu wotum – tak ze 
wzruszeniem w głosie mówi-
ła mieszkanka Kowna, me-

Słynny wędziagolski Jezus Ukrzyżowany leczy!

100 lat temu... 8 lipca mi-
nęło 100 lat, gdy na świat przy-
szła dziewczynka. Nikt wów-
czas nie mógł przewidzieć jak 
się potoczy jej życie. Ojca nigdy 
nie ujrzała, bo zginął pół roku 
później w katastrofie lotniczej.

 Młoda Zosia wybrała dro-
gę kultury. W jej życie wchodzi 
taniec i pozostaje na zawsze. W 
roku 1928 rozpoczyna naukę w 
zawodowej szkole baletowej przy 
Operze Warszawskiej. Po 7 latach 
studiów, w 1935 roku ,w wieku 
20 lat kończy ją z wyróżnieniem. 
Występy na scenie Teatru Wiel-
kiego, rola w filmie „Ada, to nie 
wypada”, to krótki okres życia ar-
tystycznego w Polsce.

„100 lat temu, wczoraj i dziś”

 Przed wojną zawiera 
związek małżeński i ucieka 
od wojny do... Wilna. Tutaj, 
w domu rodziców męża Ar-
seniusza, osiadła na całe ży-
cie. W roku 1940 przychodzi 
na świat pierworodny – Wło-
dzimierz, po trzech latach – 
córka Ludmiła. Pracuje jako 
choreograf w szkole w Kolonii 
Wileńskiej.

Nastał rok 1955 – rok zało-
żenia zespołu „Wilia”. Pierw-
szym choreografem została Ra-
chela Rabinowicz, ale po kilku 
miesiącach zespołowcy odnaj-
dują panią Zofię i zapraszają 
do pracy jako zawodowego 
choreografa. Na tym stanowi-

sku pozostała przez 40 owoc-
nych lat. Była perfekcjonistką 
we wszystkim czego się podej-
mowała. Od pomysłów – po-
przez realizację aż do jej naśla-
dowania przez wychowanków.

Niełatwo jest zliczyć ilość 
ułożonych tańców uwielbia-
nych przez tancerzy wszyst-
kich generacji i hucznie 
oklaskiwanych przez setki ty-
sięcy widzów na całym świe-
cie. Dzięki śp. Władysławowi 
Korkuciowi w 1972 roku na 
wzór „Wilii” rozpoczął się pro-
ces zakładania zespołów folk-
lorystycznych, chórów, kapel 
itd. Dziś jest ich ponad 80.

Pani Zofia wychowała po-

nad 120 tancerzy, około 30 
choreografów.

Za okres pracy w zespo-
le była wielokrotnie nagra-
dzana orderami, medalami, 
dyplomami, jak przez litew-
ski, tak i przez polski rząd. 
W 1996 roku odbył się wiel-
ki koncert autorski, w którym 
udział wzięły wszystkie cztery! 
generacje tancerzy. Minister-
stwo Kultury Litwy przyznało 
państwową emeryturę II stop-
nia, firma „Ardena” wydzie-
liła dodatkowo kilkaset litów 
jako dowód wdzięczności i sza-
cunku.

Rok 1998 zasmucił wszyst-
kich: tancerzy, chórzystów, 

muzyków, rzesze widzów i 
sympatyków. Pochowana pani 
Zofia została przy mężu Ar-
seniuszu na prawosławnym 
cmentarzu na Lipówce. Każ-
dego roku na imieniny, w dniu 
śmierci czy też w Dniu Za-
dusznym tam palą się znicze. 
W 2004 roku, ze składek sym-
patyków i zespolaków, został 
ustawiony nagrobek.

 Maj był miesiącem pamięci 
i koncertu-wspomnień. Zosta-
ła odprawiona Msza św., którą 
celebrowali księża - wiliowcy: 
ks. Tadeusz Jasiński i ks. Jó-
zef Aszkiełowicz. Na cmenta-
rzu zapalono znicze, złożono 
kwiaty, później zebrani poszli 
na spacer ulicą jej imienia, a 
na zakończenie zwiedzili dom, 
w którym mieszkała. Obecnie 
należy on do jej kuzyna Alek-
sandra Wasiljewa, znanego hi-
storyka mody.

Wszyscy, którzy znali pa-
nią Zofię, przeżyli to spotkanie 
jeszcze raz... Jestem pewien, że 
będą Ją pamiętali zawsze.

Składam ogromne podzię-
kowanie sponsorom: ZSA 
„Sofina” za udostępnienie 
autobusu, Ryszardowi Litwi-
nowiczowi, Marianowi Ta-
rejlisowi za dofinansowanie 
obchodów oraz redaktorom 
mediów polskich na Litwie 
i tym wszystkim, kto wziął 
udział w majowych Dniach 
Pamięci i Wspomnień.

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!!!
       

Roman Rotkiewicz,
członek Klubu  

Weteranów "WILII",  
tancerz drugiej generacji, 

organizator obchodów

dyk Regina Arieškienė, któ-
ra przyszła w sobotni ranek 
na Mszę św. do wędziagol-
skiego kościoła pw. Świętej 

Trójcy. – Ciężko chorowa-
łam. Wszystkie wyniki me-
dycznych badań były złe, 
prognoza na życie – nijaka. 

Praktycznie straciłam na-
dzieję na wyzdrowienie. Ze 
łzami w oczach modliłam się, 
prosząc o zdrowie przy sły-
nącym z cudów i łask Jezusie 
Ukrzyżowanym w wędziagol-
skim kościele i stał się cud – 
wyzdrowiałam.

Jest to jeszcze jedno świa-
dectwo tego, że ludzie, pro-
szący o zdrowie, którzy idą 
na kolanach dookoła głów-
nego ołtarza i modlą do znaj-
dującego się tu od dawna i 
słynącego z cudów i łask wę-
dziagolskiego Jezusa Ukrzy-
żowanego, to zdrowie odzy-
skują. Cieszy i raduje takie 
świadectwo oraz podzięko-
wanie za uzdrowienie. Dale-
ce nie wszyscy, otrzymując od 
Boga łaski, powracają, by Mu 
podziękować. Przypomnij-
my Pismo Święte, Ewangelię 
wg św. Łukasza 17, 11-19: 
„Zmierzając do Jerozolimy 
przechodził przez pogranicze 

Samarii i Galilei. Gdy wcho-
dzili do pewnej wsi, wyszło 
naprzeciw Niego dziesięciu 
trędowatych. Zatrzymali się z 
daleka i głośno zawołali: „Je-
zusie, Mistrzu, ulituj się nad 
nami!”. Na ich widok rzekł do 
nich: „Idźcie, pokażcie się ka-
płanom!”. A gdy szli, zostali 
oczyszczeni. Wtedy jeden z 
nich widząc, że jest  uzdro-
wiony, wrócił chwaląc Boga 
donośnym głosem, upadł na 
twarz do nóg Jego i dziękował 
Mu. A był to Samarytanin. Je-
zus zaś rzekł: „Czy nie dzie-
sięciu zostało oczyszczonych? 
Gdzie jest dziewięciu?” Ża-
den się nie znalazł, który by 
wrócił i oddał chwałę Bogu, 
tylko ten cudzoziemiec. „Do 
niego zaś rzekł: „Wstań, idź, 
twoja wiara cię uzdrowiła”. 

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL
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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 2015 r.”

Z okazji Jubileuszu 40. Urodzin Annie 
SZPAKOWSKIEJ bukiet najserdeczniejszych 
życzeń: zdrowia, uśmiechu i szczęścia, 
miłości, radości z każdego dnia, spełnie-
nia marzeń, wszelkiej pomyślności i opieki 
Bożej na co dzień

składa Wisagiński Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 55-lecia Uro-
dzin Jonasowi ZAKARŻAUSKASOWI naj-
serdeczniejsze życzenia:

Urodziny obchodzisz dnia dzisiejszego,
więc życzymy Ci wszystkiego najlepszego:
nadziei w sercu, wiary w samego siebie,
trafnych zrządzeń losu, ile gwiazd na niebie,
wielu wrażeń i morza radości,
spełnienia marzeń i bezkresnej miłości.

Członkowie koła ZPL w Nowych Święcianach

Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczowi Polskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Kazimierzowi PRYSZMONTOWI moc serdecznych życzeń: 
trwałego zdrowia na długie lata, miłości i szczęścia wśród najbliższych, 
pogody ducha oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50-lecia Uro-
dzin Rasie ADAMAVIČIENĖ z Kiejdan 
wszelkich łask Bożych 

życzą rodacy z Oddziału ZPL „Lauda”

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. 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie 

Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy na 2015 rok. Prenumerata na sierpień będzie trwała do  
22 lipca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta mie-
sięcznej prenumeraty 4,59 Lt (1,33 EUR) obejmują opłatę pobieraną 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. 

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


