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SPOŁECZNOŚĆ POLSKICH SZKÓŁ GREMIALNIE STAWIŁA SIĘ NA WIEC W ICH OBRONIE

„ALEJA GWIAZD”
Władze Wilna zapowiedziały rekon-
strukcję ulicy Niemieckiej. Jest ona 
obecnie swoistym centrum wieczoro-
wego i nocnego życia miasta. Modne 
kluby i restauracje przyciągają w jej 
okolice zarówno żądnych rozrywki 
wilnian jak i gości stolicy. By pełnić 
odpowiednio rolę niejako głównej ar-
terii rozrywkowej miasta wyraźnie wy-
maga bardziej nowoczesnego wyglą-
du. Właśnie to zamierzają osiągnąć 
ojcowie miasta w trakcie rekonstruk-
cji, jak też odpowiednio zaakcento-
wać historyczne jej znaczenie, obec-
ność licznej diaspory żydowskiej oraz 
tragiczne karty z okresu II wojny świa-
towej –  istnienie getta. Wiadomo, że 
nie będzie łatwo w trakcie odnowienia 
arterii zrealizować te zadania, więc 
trwają dyskusje nad projektem. M.in. 
w trakcie rozpatrywania różnorodnych 
wizji zmiany oblicza ulicy Niemiec-
kiej zrodził się pomysł założenia na 
niej „alei gwiazd” na wzór, widocznie, 
słynnej w Hollywood. O jakie gwiaz-
dy chodzi?  Oczywiście, o te z show 
biznesu. I to budzi wielki niepokój. 
Bo nawet okazując głębsze zainte-
resowanie rodzimą rozrywką, trudno 
wykrzesać słowa zachwytu nad na-
szymi „gwiazdami”. Trzeba przyznać 
– blado wyglądamy nawet na tle są-
siadów-Łotyszów, biorąc chociażby 
pod uwagę popisy podczas konkur-
su „Eurowizji”. Czy to, że ktoś zbiera, 
dajmy na to, pełną salę w DK w Bal-
bieryszkach czy nawet Kiejdanach, 
a podczas sezonu letniego staje się 
królową tanga w knajpach Połągi, ma 
oznaczać, że jest „gwiazdą” godną 
umieszczenia swego imienia i nazwi-
ska, czy tak lubianego pseudonimu 
scenicznego na jednej z głównych 
ulic Starówki? Nie przesadzajmy. Wy-
starczy chyba dla Litwy, że ma taką 
„aleję” w Nidzie. Cóż, kurort może so-
bie na to pozwolić, by artystów, któ-
rzy w ciągu kilku sezonów lub lat, cie-
szyli oko i ucho publiczności żądnej 
rozrywki, uwiecznić na promenadzie 
nad zatoką. Ale żeby stolica miała na 
swym bruku uwieczniać dla potom-
nych panów cicinasów, panie bun-
ke czy minów, to już nawet nie lekka 
przesada. Na szczęście ojcowie mia-
sta, przyjąwszy najpierw dość entu-
zjastycznie ten pomysł, poszli, jak to 
się mówi, po rozum do głowy i już nie 
są tak skorzy do przyklaśnięcia mu. 
Wydaje się, że Wilno ma wystarcza-
jąco bogatą historię, by miało kogo i 
co uwieczniać na murach, czy kamie-
niach Starówki. Gwiazdy na bruku, to 
w naszych realiach raczej nie przeno-
śnia, a rzeczywisty stan wyrobników 
z show biznesu.  

W dniu 15 lipca w Wilnie, na Placu Europy, przy gmachu stołecznego samorządu odbył 
się wiec protestacyjny przedstawicieli szkół z polskim i rosyjskim językiem nauczania, 
którzy uzbrojeni w plakaty i hasła w trzech językach, pragnęli zwrócić uwagę radnych 
na problemy szkół mniejszości narodowych stolicy. Uczniowie, rodzice, nauczyciele – 
kilka setek osób – zgromadzili się przy gmachu merii, by wyrazić swój protest wobec 
decyzji, jakie na odbywającym się tego popołudnia posiedzeniu rady miały zapaść w 
sprawie 9 stołecznych szkół, dotyczących ich reorganizacji, a faktycznej degradacji szkół 
średnich do poziomu podstawówek oraz forsowanej idei przeniesienia Szkoły Średniej 
im. J. Lelewela z Antokola do Żyrmun, na ulicę Minties. Społeczności szkół średnich 
stolicy: im. J. Lelewela, im. Sz. Konarskiego, w Leszczyniakach, im. A. Puszkina, im. 
L. Karsawina, „Ateities”, „Centro”, „Senamiesčio” i „Fabijoniškių” przekazały radnym 
petycję traktującą „O rażących naruszeniach aktów prawnych w dziedzinie oświaty”. 
Samorząd wileński, wbrew przyjętym przez Sejm RL poprawkom do Ustawy o oświacie, 
na mocy których termin reorganizacji szkół został przesunięty na 1 września 2017 
roku, podjął się inicjatywy, by proces ten sfinalizować przed początkiem nowego roku 
szkolnego 2015-2016. Młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele przyszli na wiec, by 
wyrazić swój protest wobec takich zamiarów radnych z rządzącej koalicji.



23 - 29 lipca 2015 r., nr 29 (1170) www.zpl.lt2

Tegoroczna końcówka roku 
szkolnego dla dziesięciu wileń-
skich szkół była okresem bardzo 
napiętym i wywołującym fale emo-
cji. Zmiana władzy w mieście po 
wyborach samorządowych, a w ślad 
za nią również polityki w sprawie 
reorganizacji szkół oraz poślizg w 
Ministerstwie Oświaty i Nauki w 
sprawie akredytacji szkół średnich 
na gimnazja, stały się przyczyną 
dramatycznych wręcz scenariu-
szy, których temperaturę podsyca-
ły chaotycznie podejmowane przez 
decydentów decyzje.

 W rezultacie zagrożenie 
uzyskania pozwolenia na kom-
pletowanie klas 11-12 zawisło 
nad ośmioma szkołami średni-
mi mniejszości narodowych oraz 
jedną szkołą litewską, co pozwo-
liło decydentom mówić o tym, że 
nie jest to wyłącznie problem szkół 
polskich i rosyjskich. Zaistniała 
jednak wyraźna różnica trakto-
wania przez władze oświatowe li-
tewskich szkół średnich M. Dau-
kšos, Tuskulańskiej i A. Kulvietisa 
(w ekstratempie zezwolono im na 
akredytację na tzw. długie gimna-
zja, m. in. o kierunku inżynieryj-
nym i sztuk plastycznych) i mniej-
szości narodowych. Urzędnicy 
ministerialni i samorządowi po-
trafili zagmatwać proces akredyta-
cji na „długie” gimnazjum Szkoły 
Średniej im. Wł. Syrokomli, a po-
zostałym szkołom: im. Sz. Konar-
skiego, w Leszczyniakach, „Ate-
ities”, „Centro”, „Senamiesčio”, 
im. A. Puszkina, im. L. Karsawina, 
„Fabijoniškių” (litewskiej) oraz 
im. J. Lelewela odmówiły prawa 
kompletowania klas 11-12. 

 W wyniku protestu społeczno-
ści szkolnych i aktywnych działań 
radnych samorządu stolicy z ra-
mienia AWPL i Forum Rodziców 
Szkół Polskich, które zorganizo-
wało pikiety i strajk ostrzegawczy 
(jednodniowy), zainteresowania 
sytuacją ze strony pani premier 

rządu RP (rozmawiała o zaistnia-
łej sytuacji z premierem Litwy) i 
europosłów (liczna grupa wysto-
sowała list w tej sprawie do władz 
Litwy), rząd skierował do Sejmu 
poprawki do Ustawy o oświacie, 
które dają możność przedłużyć 
proces akredytacji – reorganiza-
cji szkół o dwa lata: do 1 września 
2017 roku a nie początku roku 
szkolnego w br.

 Na kilka dni przed przyjęciem 
tych poprawek, samorząd Wilna 
– na czerwcowej sesji – podjął de-
cyzję o niekompletowaniu klas 11-
12 w Szkole Średniej im. J. Lelewe-
la. A już po przyjęciu (w ostatnim 
dniu pracy Sejmu – 30 czerwca) 
poprawek i przedłużeniu termi-
nu reorganizacji do 1 września  
2017 r., wicemer Valdas Benkun-
skas (konserwatysta) oznajmił, 
iż miasto nie musi respektować 
zmian i będzie się starało zakoń-
czyć proces reorganizacji do 1 
września br. 

Aktywne działania społeczno-
ści „Lelewela” oraz chęć zawład-
nięcia budynkiem tej  placówki 
przez sąsiednią szkołę litewską, 
zmieniły plan działania rządzą-
cej koalicji. Poczyniła ona krok, 
który nie da się praktycznie ocenić 
inaczej, jak bezpardonową formę 
nacisku. Otóż „zaproponowano” 
szkole im. J. Lelewela, że dostanie 
zgodę na podjęcie starań o akre-
dytację na tzw. „długie gimna-
zjum” o kierunku inżynieryjnym 
pod warunkiem, że zwolni całko-
wicie gmach przy ulicy Antakal-
nio 33 i przeniesie się do budynku 
obecnej swojej filii nauczania pod-
stawowego im. A. Wiwulskiego, 
która się mieści przy ulicy Min-
ties. Motywacja takiej decyzji jest 
prosta: sąsiad „Lelewela” – pro-
gimnazjum i gimnazjum Anto-
kolskie, mieszczące się obecnie 
w byłym historycznym budynku 
dawnej „Piątki”, dobudówce do 
niego oraz w części gmachu przy  

Antakalnio 33, odczuwają brak 
pomieszczeń i chcą stać się gospo-
darzami wszystkich trzech.

 Takie postawienie sprawy wy-
gląda na brutalny szantaż i wywo-
łało falę oburzenia polskiej spo-
łeczności. Z kolei przedstawiciele 
władz samorządowych odpierają 
ten zarzut, twierdząc, że zmieni-
ły się okoliczności (o ich możliwej 
zmianie – wydłużeniu czasu re-
organizacji – doskonale wiedzie-
li podejmując poprzednią decy-
zję) i obiecują dokonać renowacji 
budynku filii z przeznaczeniem 
na ten cel 880 tys. euro z fundu-
szy unijnych, a nawet wyeksmi-
tować mieszczącą się w jednym z 
jej skrzydeł szkołę „Gijos” (uczy 
się w niej kilkadziesiąt uczniów, 
którym „brak jest dostatecznej 
motywacji do nauki”). To ma być 
rzekome wyrównanie strat, skoro 
obecny gmach szkoły „Lelewela” 
przed kilku laty został poddany 
renowacji.

Co do pozostałych szkół, wer-
dykt samorządu jest jednoznacz-
ny: mają stać się podstawówkami 
lub progimnazjami. Ostatnio, 15 
lipca, w dniu kolejnej sesji samo-
rządu, na placu przy merostwie 
odbył się wiec około pół tysiąca 
przedstawicieli wyżej wspomnia-
nych szkół oraz innych, solida-
ryzujących się z nimi placówek 
oświatowych. Jego uczestnicy żą-
dali zmiany zamiarów rządzącej 
koalicji i respektowania poprawek 
do Ustawy o oświacie, które nota-
bene podpisała też prezydent i ze-
zwolenia przedłużenia reorganiza-
cji placówek do 1 września 2017 r.

Trwająca w godzinach popołu-
dniowych sesja Rady samorządu, 
korzystając z posiadanej większo-
ści (35 radnych), wbrew żąda-
niom wilnian – Polaków i Rosjan 
– postanowiła metodą buldoże-
ra rozwiązać proces reorganizacji 
szkół. W trybie przyśpieszonym 
udało się rządzącej koalicji prze-

głosować decyzję o jednoczesnym  
zezwoleniu na kompletowanie 
tego roku klas 11-12  szkole „Lele-
wela” i podjęcia próby akredytacji 
na „długie gimnazjum” o profilu 
inżynieryjnym oraz zwolnieniu do 
1 września 2016 r. budynku przy 
ul. Antakalnio 33 i przeniesieniu 
wszystkich klas do obecnej filii im. 
A. Wiwulskiego przy ul. Minties.

Protesty radnych z frakcji 
AWPL oraz przedstawicielki 
społeczności szkolnej nie zro-
biły na radnych wrażenia i nie 
zmieniły ich decyzji w tej spra-
wie. Zabierając kilkakrotnie głos 
radna z ramienia AWPL Edyta 
Tamošiūnaitė starała się donieść 
do świadomości kolegów, że wy-
muszając przeniesienie szkoły 
do Żyrmun, likwidują jedyną 
szkołę nielitewską na Antoko-
lu, do której uczęszczają pol-
skie i rosyjskie dzieci z tej dziel-
nicy oraz Wołokumpi, Pilimiel, 
Szosy Niemenczyńskiej, Dwor-
czan, Holenderni. Podkreślała 
przy tym, że do tej placówki, w 
odróżnieniu od Antokolskiego 
Gimnazjum i Progimnazjum, w 
zasadzie uczęszczają dzieci z te-
renu, który ta szkoła ma obej-
mować. Mało tego, że do są-
siedniej szkoły litewskiej dzieci 
są przyjmowane nie przestrze-
gając rygorystycznie zasady te-
rytorialnej, to są w tej dzielnicy 
też inne szkoły litewskie, w tym 
„długie” gimnazjum Daukšos. 
Radni z frakcji AWPL Renata 
Cytacka, Artur Ludkowski, Ja-
rosław Kamiński, Zbigniew Ma-
ciejewski oraz przedstawicielka 
społeczności szkolnej „Lelewela” 
Eugenia Skirmont uargumento-
wanie próbowali przekonać rad-
nych co do krzywdzącej polskie i 
rosyjskie dzieci decyzji likwida-
cji szkoły w dzielnicy Antokol 
i przeniesieniu na drugi brzeg 
rzeki, gdzie, akurat, placówek 
mniejszości narodowych nie bra-

kuje. Niestety, ich argumenty nie 
zdołały przekonać realizujących 
własną wizję polityki reorganiza-
cji (likwidacji?) szkół średnich 
przedstawicieli rządzącej koali-
cji. Manipulując liczbą uczniów, 
argumentem, że „jakieś 500 me-
trów odległości pomiędzy szko-
łami” nie są problemem godnym 
kruszenia kopii (ciekawie, dla-
czego o te 500 metrów nie może 
przemieścić się np. Gimnazjum 
Antokolskie?), koalicja przefor-
sowała swoją decyzję: w przyśpie-
szonym trybie przegłosowało za 
nią 31 radnych, 14 opowiedziało 
się „przeciw”. Społeczności szko-
ły „Lelewela” nie pozostaje nic 
innego, jak szukać dróg odwoła-
nia decyzji samorządu, która za-
padła nawet wbrew temu, że tego 
samego dnia mer stolicy Remigi-
jus Šimašius otrzymał list mini-
ster oświaty, wyrażający  prośbę o 
niepodejmowanie planowanych 
decyzji wobec tej placówki.

Po wysłuchaniu wystąpień 
przedstawicieli szkół im. Sz. Ko-
narskiego, im. A. Puszkina, im. L. 
Karsawina, „Ateities” oraz w Lesz-
czyniakach z prośbą o wydłużenie 
terminu  reorganizacji do września 
2017 roku i możliwości atestacji 
na gimnazja, radni zdecydowali 
jednak o rozstrzygnięciu spraw 
reorganizacji już teraz. Wyraźnie 
było widać, że żadne argumenty 
nie są w stanie zmienić ich stano-
wiska w tej sprawie.  Większością 
głosów potaknięto przedstawieniu 
tej kwestii. Do podjęcia ostatecz-
nej decyzji jednak nie doszło, bo-
wiem podczas głosowania o roz-
patrywaniu tego pytania w trybie 
przyśpieszonym koalicji rządzącej 
zabrakło jednego głosu. Ma ono 
powrócić na kolejnej sesji już w 
sierpniu. 

Czy na parę tygodni przed po-
czątkiem roku szkolnego, choć od-
powiednie ustawy żądają termi-
nu czterech miesięcy, radni, wśród 
których w koalicji rządzącej więk-
szość stanowią liberałowie, zdecy-
dują się na podjęcie decyzji o re-
organizacji wspomnianych szkół, 
mogącej dotyczyć 6 tys. dzieci, 
trudno dziś dać odpowiedź. Acz-
kolwiek, biorąc pod uwagę nasta-
wienie koalicjantów, takiego sce-
nariusza nie można odrzucać. 
Społeczności zagrożonych szkół 
nie muszą biernie czekać i po-
zostawać bezczynne. I raczej nie 
będą, bo są zdeterminowane bro-
nić praw swoich dzieci do nauki w 
wybranych przez rodziców szko-
łach (takie prawo gwarantują im 
odpowiednie ustawy). 

Czym się skończy batalia o losy 
ośmiu wileńskich szkół średnich, 
dziś trudno  przewidzieć. Wypada 
żywić jednak nadzieję, że zdecydo-
wana postawa, solidarność i twar-
da obrona własnych praw przynio-
są pożądany wynik.

Janina Lisiewicz
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W Polsce mają swoją pięk-
ną tradycję. Dzięki życzliwości 
i wsparciu rodaków z Macierzy, 
my, Polacy zza wschodniej gra-
nicy mamy możliwość poznać 
ich działalność, brać udział w 
imprezach organizowanych w 
Macierzy. Do takich niewątpli-
wie należą Spotkania Integracyj-
ne UTW zza wschodniej granicy 
i krajowych, które odbywają się 
w Olsztynie. Tego roku odbyły 
się już IX Spotkania, w których 
udział wzięli seniorzy-rodacy z 
Litwy, Białorusi, Ukrainy, Ło-
twy, Austrii oraz, naturalnie, 
Polski. Tego roku na spotkanie 
do Olsztyna przybyło 160 osób. 
Od pierwszych chwil pobytu od-
czuwaliśmy przemiłą atmosfe-
rę i troskę organizatorów o nas.

Uroczyste otwarcie IX Inte-
gracyjnych Spotkań UTW od-
było się w Państwowej Szkole 
Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina. Zainaugurowane zostało 
wykonaniem hymnu Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz Akademii 
Trzeciego Wieku w wykonaniu 
chóru „De Nowo”. Następnie 
głos zabierali zaproszeni go-
ście. Uczczone zostało również 
20-lecie PUTW we Lwowie. W 
ramach uroczystości wystąpi-
ły chóry seniorów „Lutnia” ze 
Lwowa, „Seniori Cantabile” z 
Grodna oraz ATW w Olsztynie 
– „De Nowo”. Na zakończenie 
imprezy był  poczęstunek. Przy 
kawie i herbacie rodacy mogli 
bliżej się zapoznać, poobco-
wać… Zaś wieczorem mieliśmy 
okazję obejrzeć polski film fabu-

Od 40 lat istniejące Uniwersytety Trzeciego 
Wieku upiększają i urozmaicają życie 
seniorów. Bo jesień życia – trzeci wiek – 
może być szara i ponura, ale też pogodna i 
niosąca swoje radości i czar. Właśnie temu 
służą UTW. 

Seniorzy w Olsztynie, na Warmii i Mazurach

larny „Bogowie” – opowiadanie 
o wybitnym kardiologu Zbignie-
wie Relidze i przeprowadzonej 
przez niego pierwszej w Polsce 
udanej transplantacji serca w 
1985 roku. 

W drugim dniu Spotkań 
mieliśmy prawdziwą ucztę du-
chową – pobyt w Seminarium 
Duchownym Metropolii War-
mińskiej „Hosianum” w Olsz-
tynie-Redykajny. Piękny teren 
tonący w zieleni, idealny porzą-
dek. Mieliśmy możność odbyć 
spacer, zrobić zdjęcia. Po wy-
słuchaniu Mszy św. w kościele 
seminarium pw. św. Józefa, zo-
staliśmy zaproszeni na spotka-
nie przy kawie w kawiarni wy-
działu teologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego oraz 
zwiedzanie jego terytorium, bi-
blioteki „Hosianum” i Wyższe-
go Seminarium Duchownego. 
Wysłuchaliśmy też wykładów: 
„Jubileusz 450 lat „Hosianum”, 
który wygłosił ksiądz kanonik 
dr Rabczyński – rektor WSD 
oraz „Działalność biblioteki 
WSD „Hosianum”, wygłoszo-
nego przez księdza kanonika  
mgr lic. Tomasza Garwolińskie-
go – kustosz dyplomowany, dy-
rektor biblioteki.

Wieczorem odbyło się spo-
tkanie z olsztyńskimi organi-
zacjami kresowymi UTW w 
Kortowie. Wieczorek odbył się 
przy muzyce i grillu w ośrod-
ku jeździeckim. Piękna miejsco-
wość, miła atmosfera sprzyja-
ła doskonałej zabawie, podczas 
której seniorzy mieli możność 

zapomnieć o swoich latach i tro-
skach, wirując w tańcu i śpie-
wając.

Kolejny dzień pobytu w 
Olsztynie zaowocował panelem 
dyskusyjnym „Teoria i prakty-
ka Karty Polaka”. Jego uczest-
nicy wypowiedzieli niemało 
uwag, co do tego jakie znacze-
nie ma na praktyce Karta Po-
laka. Jak wynikało z relacji, w 
każdym państwie jest inaczej i 
wiele wiązanych z tym doku-
mentem aspektów można by 
było doskonalić. Tego dnia od-
byliśmy również spacer po Par-
ku Centralnym, oglądaliśmy 
panoramę miasta. Wieczorem 
zaś wzięliśmy udział w koncer-
cie „Kresów czar”, który się od-
był w amfiteatrze im. Czesława 
Niemena. Wystąpił chór „Lut-
nia” ze Lwowa i „Seniori Can-
tabile” z Grodna.

Na długo pozostanie nam we 
wspomnieniach wyjazd autoka-
rami do Mikołajek na wycieczkę 
„Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

Rejs statkiem „K.I. Gałczyński” 
do Rynu okazał się prawdziwą 
bajką. Dwie godziny podróży po 
spokojnych wodach ogromnego 
jeziora, kiedy mogliśmy podzi-
wiać piękne krajobrazy, mijając 
żaglówki, łodzie… Byliśmy też 
świadkami niecodziennego zja-
wiska: widzieliśmy jak kormora-
ny „ćwiczą” swoje młode w la-
taniu. Na obiad zatrzymaliśmy 
się w zamku w Rynie. Pochodzi 
on z czasów, kiedy „Orzeł” i „Po-
goń” tworzyły jedno państwo – 
świadczyły o tym chorągwie tu 
przechowywane. Po świetnym 
obiedzie mieliśmy miły powrót 
do Olsztyna, który nam się wca-
le nie dłużył, bo towarzyszył do-
bry nastrój i piosenki.

Podczas IX Spotkań mie-
liśmy okazję do wysłuchania 
wykładu profesora Stanisława 
Achremczyka na temat „Polacy 
na Kremlu”. Jak zawsze zebra-
ni słuchali go z wielkim zainte-
resowaniem, mieli też pytania, 
uwagi  dotyczące historycznych 

faktów. Zarówno na pytania jak 
i uwagi profesor miał dokładną 
odpowiedź.

Uroczyste zakończenie IX Spo-
tkań UTW odbyło się w kawiar-
ni „GRANOVA”. Ogromna sala 
była wypełniona po brzegi. Pięk-
nie udekorowane wnętrze, od-
świętnie ubrani goście, wymiana 
upominków, serdecznych słów i 
wesoła zabawa, podczas której 
mogliśmy się cieszyć życiem i 
obcowaniem.

Droga powrotna, dzięki jak-
że uprzejmym kierowcom i na-
szym przewodnikom: Antonie-
mu Jankowskiemu – prezesowi 
PUTW w Solecznikach i Tere-
sie Vaišvilienė, która przewodzi-
ła naszej grupie z ATW w Wil-
nie wcale się nam nie dłużyła. I 
jakże mogło być inaczej wśród 
zaprzyjaźnionych osób repre-
zentujących sześć zespołów se-
niorów z Wilna, Solecznik, Kiej-
dan, Niemenczyna, Kłajpedy i 
Kowna oraz rodaków z Dyne-
burga na Łotwie.

Wakacyjne spotkanie w go-
ścinnym Olsztynie i na Ziemi 
Mazursko-Warmińskiej pozo-
stanie w naszych sercach jako 
barwna tęcza serdeczności, 
przyjaźni, współpracy seniorów. 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do tego, by to spo-
tkanie mogło się odbyć. Słowa 
serdecznego podziękowania za 
możliwość obcowania kierujemy 
do prezesa ATW w Olsztynie 
Aldony Bagińskiej, honorowego 
prezesa tejże Akademii Czesła-
wa Wojniusza, opiekunów grup 
z Litwy: Pawła Bielinowicza, 
Marianny Nowakowskiej, Ma-
ryli Fedorowicz, Marii Koczan, 
Teresy Kowalskiej i wszystkich 
miłych, życzliwych ludzi, którzy 
w ciągu tych dni byli z nami i 
ofiarowali nam wiele serca.

Józefa Łyczkowska,
słuchaczka  

Akademii Trzeciego Wieku 
w Wilnie 
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Warto przy okazji przypo-
mnieć, że Zielony Most jest naj-
starszym w Wilnie – wzmianki o 
moście w tym miejscu pochodzą 
z roku 1386, zaś w roku 1536 
powstał tu murowany most z da-
chem i sklepikami po obu stro-
nach, był nazywany Wielkim 
lub Wileńskim. Po ponad dwu-
stu latach most został podda-

Zielony Most bez sowieckich symboli

Stało się. Po paru dziesięcioleciach dyskusji o tym, czy Zielony Most ma być miejscem 
eksponowania symboli „radzieckiego stylu życia i ideałów” poprzez umieszczone na nim 
cztery kompozycje rzeźbiarskie autorstwa znanych litewskich twórców: „Na straży pokoju” 
(B. Pundzius), „Przemysł i budownictwo” (N. Petrulis i B. Vyšniauskas), „Rolnictwo” 
(B. Bučas i P. Vaivada) i „Młodzież akademicka”(J. Mikėnas i J. Kėdanis), czy też być po 
prostu wileńskim Zielonym Mostem u wylotu ulicy Kalwaryjskiej prowadzącej do Kalwarii 
Wileńskiej, stołeczny samorząd podjął decyzję o zdemontowaniu rzeźb.

ny przebudowie i pomalowany 
na zielono – stąd ta nazwa. Za-
równo w połowie XVII wieku 
jak i podczas wojny 1812 roku 
ucierpiał od pożaru. Pod koniec 
XIX wieku był wykonany z me-
talowych konstrukcji. Podczas 
walk o wyzwolenie Wilna w 
nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku 
został przez Niemców zburzo-

ny. Po zakończeniu działań wo-
jennych był odbudowywany. W 
obecnej postaci został zbudowa-
ny w 1950 roku, a już po dwóch 
latach zostały umieszczone na 
nim cztery kompozycje rzeźb 
przedstawiające sowieckie war-
tości: armię, robotników, chło-
pów i młodzież żądną wiedzy.

W ciągu ponad sześciu dzie-

sięcioleci wilnianie zdążyli się 
przyzwyczaić do „dekoracji” 
Zielonego Mostu w ozdoby z 
epoki socrealizmu. Co ciekawe, 
to już w latach niepodległego 
państwa litewskiego rzeźby zo-
stały wpisane na listę obiektów 
dziedzictwa kulturowego,  więc 
są  chronione przez państwo. 
Właśnie dlatego Rada ds, Oce-

ny Nieruchomego Dziedzictwa 
Kultury jak dotychczas nie pod-
jęła decyzji o możliwości usunię-
cia rzeźb z mostu, czego doma-
gają się zarówno starsi wiekiem 
jak i młodzi przeciwnicy ekspo-
nowania w centrum miasta sym-
boli sowieckiej propagandy i nie 
chcąc widzieć w nich dzieł sztu-
ki z określonej epoki.

Z kolei zwolennicy pozosta-
wienia kompozycji na moście są 
zdania, że jest to spuścizna hi-
storyczna, świadectwo pewnego 
okresu w naszej historii (trwał 
ponad półwiecze), o którym 
musimy pamiętać. M. in. krew-
ni autorów rzeźb powołują się 
na artystyczne ich wartości.

 Trzeba przyznać, że najwię-
cej kontrowersji budziła kom-
pozycja przedstawiająca sowiec-
kich żołnierzy – została przy niej 
umieszczona nawet odpowied-
nia tabliczka z informacją dla 
turystów i przedstawicieli mło-
dego pokolenia. Rzeźby nieraz 
były obiektem ataku: malowa-
no je na czerwono, ubierano w 
kominiarki, wieszano kajdan-
ki, umieszczano symbolikę fa-
szystowską… Pomimo tego 
władze stolicy – różnych opcji 
politycznych – nie decydowały 
się na podjęcie zdecydowanych 
kroków, by usunąć je z mostu. 

Ostatnio specjaliści zaczę-
li głośno mówić o tym, że stan 
pomników jest awaryjny i wy-
magają one restauracji. Nieste-
ty, ani władze miasta, ani rząd, 
ani prywatni inwestorzy nie 
zechcieli zainwestować w bu-
dzące tyle kontrowersji figury. 

Ostatnia „mobilność” projektu EDI
Pierwsze spotkanie uczestników 
dwuletniego projektu „Mnożenie przez 
dzielenie – edukacja dla integracji” (EDI) 
odbyło się w Lipniaku na pograniczu polsko-
litewskim.

W Lipniaku odbyło się rów-
nież ostatnie, dziesiąte spotka-
nie przedstawicieli partnerów 
z Polski, Litwy, Holandii, Nie-
miec, Czech, Łotwy, Szwecji, 
Grecji i Francji.

Polaków na Litwie w projek-
cie reprezentował Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Wilnie na 
czele z rektorem Ryszardem 
Kuźmą.

Do Suwałk przybyła liczna, 
20-osobowa  grupa słuchaczy 
Polskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. „Mobilność” – 
czyli nasze spotkanie – miała 
miejsce w dniach 18-22 czerw-
ca br., zaś 19 czerwca odbyła się 
końcowa konferencja uczestni-
ków projektu EDI. Projekt EDI 
– współfinansowany przez Ko-
misję Europejską – był najwięk-
szym przedsięwzięciem w ra-
mach  programu Grundtvig, 
budżet którego wynosi oko-
ło 150 tys. euro. Budującym 
jest to, że roboczym językiem 
projektu był język polski, co w 
okresie dominacji języka an-
gielskiego czyni go wyjątkowo 
sympatycznym. Podczas konfe-
rencji wypowiadali się kierow-
nicy z wszystkich 9 krajów. Pod-
kreślali oni korzyści, zwłaszcza 

z dwuletniej lekcji tolerancji, 
jak też możliwość nauczenia się 
zarządzania projektami unij-
nymi, poznawania osiągnięć i 
trudności, z którymi borykają 
się partnerzy.

Oprócz konferencji koń-
cowej i spotkań, uczestnicy 
projektu odbyli wycieczkę po 
Suwalskim Parku Krajobra-
zowym. Park został założony 
w 1976 roku jako pierwszy w 
Polsce. Leży na Pojezierzu Li-
tewskim, obejmuje zagłębienie 
Szeszupy oraz tereny otacza-
jące jezioro Hańcza (głębo-
kość 108,5 m). W pobliżu 
rzeki Czarna Hańcza zwiedzi-
liśmy ruiny wodnego młyna z 
minionego wieku oraz pieszo 
spacerowaliśmy przez malow-
nicze mokradła i trzęsawiska, 
z których bierze początek rze-
ka Szeszupa, podążająca odtąd 
do Niemna. Ze skarpy Czarnej 
Hańczy, gdzie jest usytuowa-
ny punkt widokowy, z które-
go podziwialiśmy głazowiska 
– nagromadzenie kamieni od 
drobnych do ogromnych gła-
zów, które zostały przyniesio-
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Właśnie pogarszający się, wręcz 
awaryjny, stan rzeźb stał się wy-
godnym pretekstem dla obec-
nej rządzącej koalicji, by zde-
montować rzeźby ze względu na 
bezpieczeństwo. Prace demon-
tażu zostały powierzone spół-
ce „Grinda” (ich koszt wyniesie 
około 38 tys. euro), która roz-
poczęła je w niedzielę, 19 lip-
ca. Pierwsze dwie kompozycje 
zostały usunięte już w nocy z 
niedzieli na poniedziałek, ko-
lejne dwie – z poniedziałku na 
wtorek. Dość skomplikowana 
operacja została przeprowadzo-
na sprawnie i bez incydentów. 
Ludzie, owszem, wyrażali swoje 
zdanie na ten temat, robili sobie 
zdjęcia, żegnając się z jednym z 
akcentów miasta. Trudno po-
sądzać tych, co optowali za po-
zostawieniem rzeźb na moście 
o sympatie do dawnego ustro-
ju i tego, co one symbolizowały, 
raczej chodzi tu o wrażliwość 
na wykreślanie z naszej historii 
pewnych okresów, niech nawet 
bolesnych, w czym tak lubowali 
się przecież Sowieci… 

Co zastąpi na postumen-
tach figury i jaki los je czeka, 
dziś nikt o tym nie chce się wy-
powiadać. Mer Wilna mówi, że 
na decyzje trzeba zaczekać do 
jesieni. Do tego czasu mają one 
być przechowywane na terenie 
spółki, która dokonała demon-
tażu. Pojawiły się wiadomości, 
że podobno o pozyskanie  usu-
niętych posągów zabiegają wła-
ściciele   parku Grūtas , Europy 
oraz rzezb koło Syderwy… 

Cóż, najprawdopodobniej na 
jesieni chyba się dowiemy, czy 
Rada ds.  Oceny Nieruchome-
go Dziedzictwa Kultury skre-
śli socrealistyczne rzeźby z li-

sty obiektów chronionych, czy 
też wyda werdykt o odpowied-
nim ich zabezpieczeniu i eks-
ponowaniu. Wielu twierdzi (w 
tym radni samorządu stołeczne-
go), że kompozycje na Zielony 
Most raczej nie powrócą. Prze-
wodnicząca Państwowej Komi-
sji Dziedzictwa Kultury Graži-
na Dremaitė jest zdania, że o 
ile jesteśmy państwem prawa, 
to zdemontowane ze względu na 
bezpieczeństwa figury (właśnie 
na tej podstawie Departament 
Dziedzictwa Kultury  wydał 
pozwolenie na ich usunięcie), 
powinny po restauracji powró-
cić na swoje miejsce.  Możemy 
mieć satysfakcję, że stopniowo 
rozstajemy się z symbolami so-
wieckiej rzeczywistości, w której 
przyszło Litwie istnieć w ciągu 
ponad pół wieku, jednak prawo 
należy uszanować.

Poszczególne państwa mają 
różny stosunek do trudnych 
okresów swojej historii, nie 
wszystkie starają się zatrzeć ich 
ślady… Na Litwie, paradoks, ży-
wotny jest sowiecki styl, chociaż 
już od ćwierćwiecza jesteśmy 
wolni i wyrosło nam nowe po-
kolenie…

Jako osoba, której dzieciń-
stwo przebiegało w bezpośred-
niej bliskości Zielonego Mostu z 
radością zauważyłam, że po usu-
nięciu rzeźb most stał się jak gdy-
by lżejszy, uwolniwszy się od cię-
żaru socrealistycznych kolosów. 
Może ktoś jeszcze wpadnie na 
pomysł, by usunąć wiszące pod 
mostem obręcze i stojącą nie-
opodal zerdzewiałą rurę i wtedy 
ten nadwiliowski pejzaż powróci 
wreszcie do normalności.

Janina Lisiewicz

Na zaproszenie rektora Pol-
skiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku (PUTW) doc. dr. Ry-
szarda Kuźmy przybył do Wil-
na i wystąpił w Domu Kultury 
Polskiej zespół folklorystyczny 
„Ustronie” ze Skierniewic, któ-
re się znajdują w samym centrum 
Polski – w odległości około 70 
km na południowy zachód od 
Warszawy. 

„Ustronie” – to zespół klubu 
seniora i słuchaczy miejscowe-
go UTW. Jego uczestnicy  mają 
piękne stroje ludowe z regio-
nu łowickiego. W repertuarze 
znalazły się piosenki ludowe, a 
także patriotyczne, dożynkowe, 
religijne i cygańskie. Zespół po-
siada grupę taneczną, która na 
scenie DKP zaprezentowała po-
lkę, oberek, kujawiak oraz kle-
pok. Przygrywała im kapela, w 

W gościnie – zespół „Ustronie”

której są akordeon, skrzypce i 
bębenek.

Zespół ma też swój kabaret, 
więc mogliśmy obejrzeć humo-
rystyczne scenki z życia wiej-
skiej rodziny.

Założycielem i kierowni-
kiem „Ustronia” jest Elżbieta 
Rusiecka-Kucharska. W jego 
składzie jest 28 seniorów. Zespół 
występował już na Węgrzech, 
we Francji, na Ukrainie, Wło-
szech, na Białorusi, zdobywając 
nagrody i wyróżnienia: grand 
prix i pierwsze miejsce na prze-
glądzie w Warszawie i Łodzi 
oraz na przeglądzie ogólnopol-
skim w Bydgoszczy.

Mottem zespołu są słowa: 
„Jedno niebo dla wszystkich i 
jedne słońce świeci”. Zespola-
cy hołdują zasadzie, że wszystko 
przemija jak chce przeznacze-

nie, a tylko piosenka pozostaje 
wspomnieniem.

Podczas koncertu w Wilnie go-
ście ze Skierniewic wykonali do-
skonale znane  wojskowe piosen-
ki: „Ułani, ułani”, „Rozkwitały 
pąki białych róż” i inne, które sala  
śpiewała razem z zespołem. Było 
to symboliczne, bowiem koncert 
odbywał się w dniach, kiedy ob-
chodziliśmy 71. rocznicę walk o 
wyzwolenie Wilna od okupacji hi-
tlerowskiej. Rocznica ta wywołała u 
obecnych na sali wspomnienia: nie-
jedna osoba nie mogła powstrzy-
mać łez, szczególnie były wzru-
szone osoby w starszym wieku, 
pamiętające tamte walki o Wilno… 
Jedna z zespolanek „Ustronia” za-
deklamowała wiersz „Wilno”:

Helena Paszuk,
kronikarz PUTW

ne  przez lodowiec ze Skandy-
nawii.

20 czerwca po śniadaniu 
pływaliśmy statkiem po Kana-
le Augustowskim. Trasa pro-
wadziła przez jezioro Nec-
ko,  śluzę Przewięź do jeziora 
Studzieniczne. Podziwialiśmy 
piękną przyrodę i mnóstwo 
wodnego ptactwa.

W drodze powrotnej zwie-
dziliśmy ruiny pałacu Paca w 
Dowspudzie. Główną atrakcją 
Dowspudy są pozostałości pa-
łacu hrabiego Ludwika Micha-
ła Paca z lat 1820-1827. Przez 
park prowadzi dobrze oznako-
wana i opisana ścieżka „Park 
w Dowspudzie” o długości  
1,6 km. Ruiny pałacu i park są 
organicznie wpisane w krajo-
braz i historię Suwalszczyzny. 
Tu była jedyna prawdziwie ma-
gnacka rezydencja, której wspa-
niałość oddaje zdanie: „Wart 
Pac pałaca, a pałac Paca”. Bu-
dowę pałacu rozpoczęto w  
1820 r., a po przerwie, od roku 
1823 kontynuowano. Ukoń-
czona  – w 1823. Wokół pa-
łacu założono angielski park. 

Jednak parę lat później rząd 
rosyjski skonfiskował dobra 
dowspudzkie za udział Ludwi-
ka Michała Paca w Powstaniu 
Listopadowym 1830 r. Pałac 
zdewastowano. Ze wspaniałej 
budowli zachował się tylko por-
tyk fasady i narożna wieżyczka 
zwana „Wieżą  bocianią” oraz 
dwie kondygnacje piwnic.

21 czerwca mieliśmy wy-
cieczkę z Płociczna Wigier-
ską Koleją Wąskotorową. To 
największa atrakcja turystycz-
na regionu. Jej szlak prowadzi 
przez Wigierski Park Naro-
dowy i Puszczę Augustowską. 
W najbardziej atrakcyjnych 
miejscach trasy są przystanki 
widokowe: Binduga, Bartny 
Dół, Krusznik i Powały. Jest 
Muzeum Kolejki, w którym są 
zgromadzone eksponaty zwią-
zane z kolejnictwem wąskoto-
rowym.

Wracając z wycieczki zwie-
dziliśmy kościół pw. św Mak-
symiliana Kolbego w Raczku, 
z bardzo interesującym wystro-
jem wnętrza.

Podczas konferencji 

uczestnicy spotkania wypo-
wiadali swoje zdania o prze-
prowadzonej pracy. Anita Flo-
rek z Francji (Stowarzyszenie 
Florek&Entertainment) po-
wiedziała, że w projekcie EDI 
brało udział 9 wspaniałych 
uczestników, którzy działając 
według zasady: „najpierw nas 
ignorują, potem się z nas śmie-
ją, a dopiero potem – zwycię-
żamy”, osiągają niemało. W 
życiu często spotykamy się z 
potwierdzeniem słuszności 
wypowiedzi Napoleona Bona-
parte: „Armia baranów, której 
przewodzi lew, jest silniejsza 
od armii lwów, prowadzonej 
przez barana”.

Między innymi pani Ani-
ta Florek w okresie działania 
projektu urodziła dwoje dzieci: 
córka  Eliza podczas pierwsze-
go naszego spotkania miała 27 
dni, a na ostatnie pani Anita 
przybyła z synkiem Oskarem, 
który ukończył 4 miesiące.

Elżbieta Starodobrzańska ze 
stowarzyszenia „Książę Miesz-
ko” z Grecji ułożyła wspaniałą 
bajkę „O dobrym rozbójniku 

Janosiku z Balut” (o kierow-
niku projektu EDI Jarosławie 
Zarychcie), w której obrazo-
wo odzwierciedliła nasz projekt 
„Mnożenie przez dzielenie – 
edukacja dla integracji” (EDI).

Na zakończenie projektu 
w Lipniaku odbyła się biesiada 
przy ognisku. Zespół śpiewa-
czy PUTW „Tęcza” wystąpił z 

okolicznościowym koncertem. 
Pogoda dopisała, więc wszy-
scy się wspaniale bawili. Mi-
łym i smacznym akcentem był 
ogromny tort z napisem EDI, 
który krajał kierownik projek-
tu Jarosław Zarychta.

Helena Paszuk,
kronikarz PUTW

fot. archiwum

...I NA SALI OBRAD

fot. archiwum
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Krzysztof Klenczon urodził 
się przed 73 laty w Pułtusku. 
Kompozytor, gitarzysta, aran-
żer, jeden z najwybitniejszych 
polskich muzyków, był współza-
łożycielem słynnych „Czerwo-
nych Gitar”, autor wielu prze-
bojów śpiewanych do dziś. 

W ramach festiwalu odbył 
się konkurs wokalno-muzyczny, 
w którym wzięły udział osoby, 
które ukończyły16 lat – soliści 
lub zespoły muzyczne z Polski i 
z zagranicy. Aby wziąć udział w 
konkursie, trzeba było w okre-
sie od stycznia do kwietnia br. 

Na Festiwalu  
im. Krzysztofa Klenczona 
w Pułtusku

W końcu czerwca w Pułtusku odbył się kolejny, III Festiwal 
im. Krzysztofa Klenczona. Jego organizatorami tego roku były: 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz burmistrz Pułtuska.

zgłosić dwa utwory w formie 
plików muzycznych na płycie 
CD w formie mp3, w tym jeden 
utwór, którego kompozytorem 
jest Krzysztof Klenczon. Zespół 
wokalno-estradowy „Fantazja”, 
działający przy Domu Polskim w 
Ejszyszkach, wypełnił formularz 
zgłoszeniowy i wysłał nagrania 
dla organizatorów Festiwalu im. 
Krzysztofa Klenczona. Nade-
słane utwory poddane zostały 
ocenie jury. Jego werdykt miał 
decydować o udziale w przesłu-
chaniach finałowych w II etapie.

Jakaż była nasza radość, 

gdy dowiedzieliśmy się, że ze-
spół „Fantazja” został laureatem  
I etapu konkursu, zorganizowa-
nego w ramach III Festiwalu im. 
Krzysztofa Klenczona, no i trafił 
do dalszych eliminacji.

Festiwal poprzedziły warsz-
taty wokalne, prowadzone w 
tym roku przez Paulinę Przy-
bysz,  znana również jako Li-
l'Sista i Pinnawela – polska 
piosenkarka i autorka tekstów, 
członkini Akademii Fonogra-
ficznej ZPAV. Paulina Przybysz 
znana jest przede wszystkim z 
występów w zespole „Sistars”, w 

którym śpiewała wraz z siostrą 
Natalią w latach 2001-2006, 
2011 i 2012-2013. Wraz z gru-
pą nagrała m.in. dwa albumy 
studyjne Siła sióstr (2003) oraz 
A.E.I.O.U. (2005). Cieszące się 
znaczną popularnością w kraju 
nagrania formacji przysporzyły 
piosenkarce popularności, a tak-
że licznych nagród i wyróżnień, 
w tym m.in. Fryderyki i Super-
jedynkę. Po 2006 roku podjęła 
solową działalność artystyczną. 
11 lutego 2008 r. ukazała się so-
lowa płyta Pauliny pod pseudo-
nimem Pinnawela, zatytułowa-
na Soulahili.

W II etapie  konkursu wzię-
ło udział 13 zespołów z Polski, 
Ukrainy i Litwy. Zespół  „Fan-
tazja” (kierownik Katrina Czer-
niawska) zaprezentował pio-
senkę „Natalie” w wykonaniu 
solisty Dawida Leikauskasa oraz 
utwór w wykonaniu całego ze-
społu pt. „Wiara czyni cuda”, 
odnosząc prawdziwy sukces.

Program III Festiwalu im. 
Krzysztofa Klenczona w Pułtu-
sku był bardzo bogaty. 26 czerw-
ca, przed jego inauguracją, któ-
ra miała miejsce w amfiteatrze 
Domu Polonii w Pułtusku, od-
była się Msza św. w intencji 
Krzysztofa Klenczona w Bazy-
lice Pułtuskiej. Po uroczystym 
otwarciu festiwalu  wszystkich 
zebranych zaproszono do obej-
rzenia  wystawy poświęconej 

Krzysztofowi Klenczonowi, a 
następnie na koncert wykładow-
ców warsztatów muzycznych – 
Wojciech Pilichowski BAND 
oraz  „The Show Never Ends”.

Następnego dnia, 27 czerw-
ca, w amfiteatrze Domu Polo-
nii prezentowali się uczestnicy 
konkursu festiwalowego. Pod-
czas przerwy na obrady jury oraz 
widzowie obejrzeli projekcję fil-
mu pt. „Klenczon w Anegdocie” 
(reżyser Kazimierz Bihun).

W niedzielę 28 czerwca, wie-
czorny blok imprez na Rynku 
w Pułtusku rozpoczęto od pro-
jekcji filmu „Zbuntowany Anioł 
Polskiego Rocka” (reż. K. Bi-
hun).

Finałowym akcentem  festi-
walu był koncert „Czerwonych 
Gitar” – „Złoty jubileusz 50-le-
cia występów na scenie”, który 
zgromadził kilka tysięcy widzów. 
Muzycy zaprezentowali najwięk-
sze przeboje zespołu, a także kil-
ka piosenek ze swojej najnowszej 
płyty „Jeszcze raz”, a wśród nich 
– na nowo zaaranżowany utwór 
„Samotny Cygan”, do którego 
Krzysztof Klenczon napisał za-
równo muzykę jak i tekst.

Honorowym patronem puł-
tuskiego festiwalu jest Alicja 
„Bibi” Klenczon – żona artysty. 
Gościem specjalnym zaś wnuk 
K. Klenczona – Jaelin Klenczon.

Jesteśmy szczęśliwi, że bra-
liśmy udział w tej imprezie i 
mamy nadzieję, iż w przyszłym 
roku zespół „Fantazja” znów bę-
dzie miał zaszczyt prezentować 
swoją twórczość na festiwalu.

A dziś kierujemy wyrazy 
wdzięczności do mera rejonu 
solecznickiego pana Zdzisła-
wa Palewicza za udostępnienie 
transportu na ten wyjazd.

Anna Jesvilienė,
dyrektor Domu Polskiego 

w Ejszyszkach

Pod takim tytułem ukazała się 
książka autorstwa Romana La-
chowicza, emerytowanego na-
uczyciela historii, w której zna-
lazły się wspomnienia autora z 
okresu dzieciństwa spędzonego 
na podwileńskiej wsi. Okres ten 
przypadł na jakże niełatwe lata 
powojenne, kiedy na Wileńsz-
czyźnie dokonywały się znamien-
ne przemiany ustrojowe. Trudy 
powojennego życia, powstawanie 
sławetnych kołchozów, zmusza-
nie ludzi do zmiany ustalonego 
stylu życia i mentalności – wszyst-
ko to było udziałem mieszkańców 
okolicznych wsi, którego świad-
kiem jeszcze jako dziecko, później 
– nastolatek, był autor wspomnie-
niowej książki.

„Lata, co minęły”
Roman Lachowicz zadedy-

kował ją na pamiątkę swoim 
wnukom. Trzeba przyznać, że 
jest to lektura, która może za-
interesować nie tylko najbliższą 
rodzinę, ale też szersze audyto-
rium czytelników. Przedstawio-
ne losy ludzi, fakty historycz-
ne, sceny z codziennego życia 
mieszkańców Wileńszczyzny 
dają, niech wyrywkowy i su-
biektywny, jednak wystarcza-
jąco obrazowy przekrój życia 
z okresu lat 40., 50. i później-
szych – kiedy autor podjął studia 
i pracę zawodową na tych tere-
nach. Bardzo cennym materia-
łem w książce są przedstawione 
dokumenty z minionych lat, da-
jące obraz tego, jak kolejne wła-

dze sprawowały swe rządy i co 
musiał na swych barkach znieść 
mieszkaniec wsi podwileńskiej.

W recenzji magister histo-
rii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego Radosław Ostrożański 
napisał m.in.: „Książka peł-
na jest krótkich wspomnienio-
wych, pełnych ciepła, życzli-
wości, nie stroniących nieraz 
od humoru, dygresji o oso-
bach, które spotkał na swo-
jej drodze życiowej. Wspo-
mnienia stanowią zapis drogi 
życiowej człowieka, którego 
dzieciństwo, młodość i więk-
sza część dorosłego życia przy-
padły na ustrój totalitarny. 
Barwny opis kolektywizacji 
rolnictwa, urozmaicony aneg-
dotami o kierownikach i pra-
cownikach kołchozu stanowi 
najmocniejszą stronę książki”.
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BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na 

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

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.”

Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci 

Marii Bejnorienė
składają członkowie koła ZPL w Tylży  

oraz Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

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 wrzesień będzie trwała do 22 
sierpnia. 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. 

WILEŃSKA SZKOŁA TECHNOLOGII, 
BIZNESU I ROLNICTWA

ZAPRASZA DO PODJĘCIA NAUKI
w roku szkolnym 2015 - 2016

SZKOŁA OFERUJE NAUKĘ NASTĘPUJĄCYCH ZAWODÓW
Osoby po ukończeniu 10 klas:
• Pracownik obsługi techniki (kategorie traktorzysty TR1, 

TR2, SZ oraz kierowcy kategoria B)
• Kucharz
• Pracownik kształtowania krajobrazu

Nauka trwa 2 lata i 10 miesięcy.
Uczniowie zdobywają wykształcenie średnie (maturę)

Osoby po ukończeniu 12 klas (lub osoby, które przesłuchały 
kurs 12 klas):
• Mechanik samochodowy 1rok
• Organizator świąt i uroczystości 1rok
• Pomocnik pracownika socjalnego 1rok
• Kucharz 1rok
• Organizator turystyki wiejskiej 1rok

DOKUMENTY SĄ PRZYJMOWANE
Od 25 maja do 1 września

Wymagane dokumenty:
• podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły;
• świadectwo ukończenia szkoły (oryginał);
• dowód tożsamości lub paszport osobisty (lub metryka);
• osoby po ukończeniu 10 klas 2 zaświadczenia lekarskie 

(formularz 086/a i 027/A1)
• osoby po ukończeniu 12 klas zaświadczenie lekarskie (for-

mularz 086/a)
• 4 fotografie 3x4.

Nauka dla wszystkich uczniów jest bezpłatna
Uczącym się bez niedostatecznych ocen płacone jest 

stypendium do 30 EUR
Potrzebującym zapewniamy zakwaterowanie w bursie 

szkoły, działa stołówka
Na wszystkie kierunki uczniowie są przyjmowani bez 

egzaminów wstępnych
Po ukończeniu nauki są dobre perspektywy  

zatrudnienia

Wstępujący podanie oraz ankietę wypełniają w gab. nr 20

Dokumenty są przyjmowane w dniach pracy:

I-IV 8.00-17.00; V 8.00-15.00;
Dojazd do szkoły z Wilna:
autobusem miejskim nr 3 i 78 jechać do przystanku „Biała 
Waka”; mikrobusem nr 222 i 224A Wilno – Wojdaty.

Informacje: ul. Parko 2, Biała Waka, LT-14147, rej. wileński, 
tel. 235 22 23, e-mail: vtvzum@zebra.lt, www.vtvzum.lt


