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JUŻ DYPLOMOWANI SPECJALIŚCI WRAZ Z KIEROWNICTWEM FILII I MACIERZYSTEJ UCZELNI

KOLEJ URATUJE FLOTĘ?
W ciągu ostatnich tygodni byli-
śmy świadkami wręcz dramatycz-
nych wydarzeń, jakie się rozgrywały 
w związku z faktycznym bankruc-
twem przedsiębiorstwa „Lietuvos 
jūrų laivininkystė” („Litewska flota 
morska”). Przedsiębiorstwo było w 
ciągu trudnych dla litewskiej floty lat 
tak „umiejętnie” zarządzane przez 
właściciela – państwo, że w lipcu br. 
litewskie statki (które, jak się twierdzi, 
są w opłakanym stanie), znajdujące 
się w obcych portach – m. in. w Pol-

– słowa te za motto swego wystąpienia podczas uroczystości wręczenia dyplomów wybrała tegoroczna 
absolwentka wydziału ekonomiczno-informatycznego Wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku, 
posiadaczka jednego z trzech tegorocznych dyplomów z wyróżnieniem, Łucja Wojnicz. Składając słowa 
podziękowania wykładowcom, kierując je do całej społeczności uczelnianej, podkreśliła, że uczelnia pozwoliła 
im – młodzieży – rozwinąć skrzydła. W dobie w iście zawrotnym tempie zachodzących zmian w rozwoju 
nowych technologii, postępu naukowo-technicznego, właśnie najbardziej cenna jest gotowość do nauki przez 
całe życie, chęć zdobywania wiedzy i jej uzupełniania. Praktycznie sukces uczelni polega na tym, na ile 
potrafi na bazie fundamentalnych wiadomości zaszczepić młodzieży chęć do doskonalenia się, coraz szerszego 
„rozwijania skrzydeł”. To, że coraz liczniejszy procent młodych ludzi z dyplomem bakałarza decyduje się na 
dalszą naukę – studia magisterskie – świadczy o tym, że absolwenci Filii są świadomi wyzwań, jakie przed nimi 
stawia współczesny świat.

sce, Włoszech, u wybrzeży Afryki – 
zostały aresztowane. Sytuacja stała 
się na tyle dramatyczna, że ich załogi 
nie dysponowały możliwością nie tyl-
ko dokonania koniecznych opłat dla 
portów i  zakupienia paliwa (wiązało 
się to nie tylko ze sprawą powrotu do 
kraju, ale też pracy systemów – np. 
klimatyzacji), ale też wody pitnej, nie 
mówiąc już o tym, że członkowie za-
łóg nie mogli udać się na brzeg i byli 
bez przysłowiowego grosza. Mini-
sterstwo Komunikacji „gasiło pożar” 
we flocie przy pomocy doraźnych 

wpłat na konta przedsiębiorstwa, co 
wcale nie szło sprawnie i po raz ko-
lejny udowodniło, że w sytuacjach 
ekstremalnych ministrowie rządu 
nie potrafią się wykazać wielkim po-
myślunkiem i zaradnością. A jak się 
okazało w dalszym ciągu tej histo-
rii, potrafią podejmować, delikatnie 
mówiąc, kontrowersyjne kroki. Otóż 
„tonącą” flotę ministerstwo posta-
nowiło doczepić niczym kotwicę do 
„Lietuvos geležinkeliai” („Koleje litew-
skie”). Problemy jednego nieudolnie 
zarządzanego swego  przedsiębior-

stwa przesunąć na barki drugiego 
– mającego zyski. (Warto tu dodać, 
że „Lietuvos geležinkeliai” są uwa-
żane za tzw. „karmnik” socjaldemo-
kratów, więc trudno im się postawić 
wobec decyzji „swego” ministra). Czy 
przedsiębiorstwo posiadające długi 
sięgające kilkudziesięciu mln euro – 
podobno największym wierzycielem 
jest SEB bank (według nieoficjalnych 
źródeł ok. 15 mln euro) – nie przy-
sporzy poważnych kłopotów „ratow-
nikowi”, można tylko mieć nadzieję. 
Sytuacja dla „Lietuvos geležinkeliai” 

może stać się bardzo poważna, o 
ile przedsiębiorstwo będzie musia-
ło wypłacić ogromne odszkodowa-
nie spółce „Orlen”, która zaskarżyła 
decyzję Kolei litewskich w sprawie 
rozebrania torów prowadzących na 
Łotwę Komisji Europejskiej i uzyskała 
potwierdzenie swoich racji. Czy „sa-
lomonowa decyzja” Ministerstwa Ko-
munikacji rozwiązywania problemów 
jednej spółki kosztem innej, nie spra-
wi, że litewska flota pociągnie wraz 
ze sobą na dno Koleje litewskie, nie-
długo się przekonamy.
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RADOŚCI  
I TROSKI DZIEKANA
Po wejściu na salę Domu Polskie-
go w Wilnie odświętnie ubra-
nych w togi i birety absolwentów  
VI promocji, wniesieniu sztan-
daru Filii oraz wkroczeniu władz 
uczelni i odegraniu hymnów pań-
stwowych Litwy i Polski, do  ze-
branych zwrócił się dziekan wy-
działu, profesor, dr hab. Jarosław 
Wołkonowski. Zaznaczając, że 
studia na wydziale nie należą 
do najłatwiejszych, odnotował, 
iż wysiłek studentów i praca wy-
kładowców dały pożądany efekt 
– wręczane dyplomy licencjac-
kie dla 51 osób, to trwały funda-
ment, na którym młodzi ludzie 
będą mogli budować swoją życio-
wą karierę.

Profesor Jarosław Wołko-
nowski po raz kolejny przypo-
mniał, że mniejszość polska na 
Litwie, niestety, nie jest w czołów-
ce według wskaźnika posiadania 
wyższego wykształcenia, więc 
te dyplomy – to awans nie tylko 
każdego młodego człowieka, ale 
całej polskiej społeczności. Dzię-
kował więc rodzicom, dziadkom, 
bliskim, że wspierali młodych w 
dążeniu do wiedzy.

24 lipca Wileńska Filia Uniwersytetu w Białymstoku wręczyła 
dyplomy bakałarza VI promocji. Działająca od ośmiu lat Filia 
na wydziale ekonomiczno-informatycznym wykształciła 446 
ekonomistów i informatyków. Ponad 400 studentów kształci się 
obecnie na studiach licencjackich i magisterskich.

Filia może się szczycić tym, 
że w ciągu 8 lat swego istnienia 
wykształciła 446 absolwentów. 
Obecne pół setki dyplomantów, 
we wrześniu dopełni jeszcze kil-
kadziesiąt osób, które prace dy-
plomowe obronią w późniejszym 
terminie. Powodem do zadowole-
nia niewątpliwie może być to, że 
w zasadzie wszyscy byli studen-
ci znajdują zatrudnienie, a  za-
kładając własne biznesy tworzą 
również miejsca pracy dla innych.

Dziekan zaznaczył, że mi-
niony rok akademicki 2014-
2015 był dla wydziału wielce po-
myślny. Uruchomione zostały 
bowiem studia magisterskie na 
ekonomii (50 osób) oraz odby-
ła się instytucjonalna akredytacja 
przeprowadzona zarówno przez 
międzynarodową grupę eksper-
tów na Litwie, jak i Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki 
w Polsce na maksymalny okres  
6 lat. Z Macierzy uzyskała już Fi-
lia pozwolenie na uruchomienie 
kolejnego kierunku studiów – eu-
ropeistyki. Ma też nadzieję, że po-
zytywny werdykt w tej sprawie 
zapadnie już wkrótce na Litwie. 

Ciesząc się z niewątpliwych 
osiągnięć, dziekan zaakcento-

wał uwagę obecnych na tym, że 
eksperci od akredytacji mieli po-
ważne zastrzeżenia do bazy ma-
terialnej Filii, która, jak zazna-
czyli, osiągnęła krytyczny pułap. 
O ile problemu z uzyskaniem 
odpowiedniego własnego lokum 
nie uda się rozwiązać w ciągu  

6 lat, dalsza akredytacja będzie 
cofnięta. Dziekan zwrócił się z 
prośbą do władz Polski i Litwy, 
by przyłożyły maksimum wysiłku 
do rozwiązania tego problemu. 
Podkreślił, że społeczność Filii jest 
optymistycznie nastawiona i wie-
rzy, iż niedługo skończy się dla 
niej los tułacza pomiędzy ulica-
mi Kalwaryjską i Nowogródzką, 
gdzie obecnie odbywają się zaję-
cia w wynajmowanych pomiesz-
czeniach.

Przemawiając dziekan dzięko-
wał wykładowcom z wydziałów 

ekonomii i zarządzania oraz ma-
tematyki i informatyki macierzy-
stej uczelni, którzy w ciagu ośmiu 
lat przyjeżdżają do Wilna na wy-
kłady. Dziękował też kolegom w 
Wilnie, którzy aktywnie przyczy-
niają się do tworzenia własnej, 
miejscowej kadry wykładowców, 
co wcale nie jest takie proste. Wy-
razy wdzięczności kierował pod 
adresem władz Rzeczypospolitej 
Polskiej za merytoryczne i finan-
sowe wsparcie. Studenci Filii pła-
cą za studia o wiele mniejsze kwo-
ty, niż ich koledzy studiujący na 
uczelniach litewskich i korzystają 
ze stypendiów i świadczeń, które 
opłaca zarówno Polska jak i czę-
ściowo Litwa. 

Dziekan życzył swoim by-
łym studentom szerokiej drogi i 
dalszej nauki, czy to na rodzimej 
uczelni (magisterka z ekonomii 
czeka też na informatyków), w 
Polsce, na Litwie lub poza jej gra-
nicami. Zaznaczył też, że osobi-
ście sprawdził oferty na  Giełdzie 
Pracy, z których wynika, że za-
równo ekonomistom, jak i infor-
matykom bezrobocie raczej nie 
grozi. Wyraził też nadzieję, że 
młodzież dobrze ocenia uczel-
nię, którą, jak podkreślił, tworzyli 
wspólnie w ciągu minionych lat.

SERDECZNE  
SŁOWA GOŚCI
Przybyła na uroczystość prorek-
tor Uniwersytetu w Białymsto-
ku, profesor dr hab. Beata Go-
dlewska-Żyłkiewicz podkreśliła 
doniosłość i uroczystość chwi-
li wręczania dyplomów dla ko-
lejnego rocznika kończącego 
studia I stopnia. Przypomniała 
też obecnym historię powstania 
Uniwersytetu w Białymstoku 
(istnieje jako samodzielna pla-
cówka od 18 lat), który przez 30 
lat był filią Uniwersytetu War-
szawskiego. Uniwersytet obecnie 
kształci 14 tys. studentów, zaś w 
ciągu lat istnienia wydał dyplo-
my dla 56 tysięcy absolwentów. 
Podjętą przed ośmiu laty inicja-
tywę kształcenia Polaków poza 
granicami Macierzy, pani pro-
rektor uważa za ważną do speł-

fot. Paweł Stefanowicz

SZCZĘŚLIWA WERONIKA SINKIEWICZ WRAZ Z NAJBLIŻSZYMI OSOBAMI
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NA SALI DKP DYPLOMANCI W OCZEKIWANIU NA UPRAGNIONE DYPLOMY
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Już od ćwierćwiecza Wilno, 
jak i cała Litwa, jest zarządzane 
przez wybrane w demokratycz-
nych wyborach władze. Jak do-
tychczas żadna ze zmieniających 
się rządzących koalicji, reprezen-
tujących różne opcje polityczne 
i interesy poszczególnych grup 
włodarzy stolicy nie potrafiła so-
bie poradzić z kilkoma (jest ich, 
oczywiście, w stolicy więcej) naj-
bardziej widocznymi i absorbują-
cymi wilnian problematycznymi 
obiektami. Do takich należą sła-
wetne figury na Zielonym Mo-
ście (zdemontowane, jak się oka-
zało, nie przestały być tematem 
numer jeden), Plac Łukiski, los 
wileńskich stadionów – dawnego 
„Žalgirisu” i straszącego kikutami 
zaniedbanej budowy na wzgórzu 
szeszkińskim oraz chluby miasta 
w latach 70. - 80. ubiegłego stu-
lecia – wspaniałego Pałacu Wido-
wisk i Sportu.

NOWE „OZDOBY”  
DLA MOSTU
Nie zdążono jeszcze na Zielonym 
Moście oczyścić postumentów z 
byłych kompozycji rzeźb z epoki 
socrealizmu, a już poszczególni 
„działacze” i grupy społeczne za-
częli się licytować w pomysłach, 
kogo by tu na miejsce „wrogich 
ideologicznie” figur ustawić. Fan-
tazja podsuwa im coraz to nowe 
pomysły – od niewinnych wa-
zonów z kwitnącymi kwiatami 
do czwórki (jaki ciekawy zbieg 
okoliczności – właśnie tyle jest 
wolnych „stołków” na moście) 
prezydentów Litwy z okresu mię-
dzywojnia, czy też dowódców z 
okresu rezystencji.

Co do czwórki prezydentów, 
to za najbardziej „godnego” i nie 
budzącego kontrowersji może 
być uznany Aleksandras Stul-
ginskis (pierwszy konstytucyj-
ny prezydent, 21 grudnia 1922 
r. do 7 czerwca 1926 r.) oraz Ka-

Wileńskie dylematy
zys Grinius, który jednak urząd 
ten sprawował zaledwie w ciągu 
półrocza – od połowy czerwca do 
17 grudnia 1926 roku. Doskona-
le dziś wiemy, że Antanas Sme-
tona, który był pierwszym pre-
zydentem niepodległej Litwy, a 
po raz drugi po ten urząd sięgnął 
w wyniku przewrotu z grudnia 
1926 roku, niejednoznacznie jest 
też oceniany przez historyków za 
swoje zachowanie w obliczu so-
wieckich żądań i aneksji Litwy w 
roku 1940. Czy odkrywane wciąż 
nowe-stare karty historii nie zmu-
szą jeszcze bardziej kategorycznie 
ocenić jego osoby, pozostaje dziś 
niewiadome. 

Obiekcje może też budzić 
czwarty prezydent, którym zo-
stał mianowany na mocy dekretu 
Sejmu RL z dnia 12 marca 2009 
roku dowódca partyzancki Jo-
nas Žemaitis – uznano, że pełnił 
tę wysoką funkcję od 16 lutego 
1949 r. do 26 listopada 1954 r. 

Czy tak dobranego „towarzy-
stwa” nie trzeba by było znów de-
montować po iluś tam latach w 
wyniku zmian politycznych wia-
trów? Jeszcze bardziej ryzykow-
nym wydaje się pomysł umiesz-
czenia na Zielonym Moście 
bohaterów rezystencji. W nieła-
twych, wręcz dramatycznych la-
tach wojny i okupacji, nie wszy-
scy zdołali wytrwać niezłomni, 
czy się nie splamić niechlubny-
mi czynami. Świadczy o tym, m. 
in., ostatnio poruszony przez 
znanego publicystę Rimvydasa 
Valatkę problem generała Vėtry, 
który „zdążył” w latach 40. i na 
początku 50. organizować getta 
na Litwie (m. in. w Szawlach) i 
być posądzonym o udział w ich 
likwidacji, walczyć zarówno w od-
działach leśnych braci, jak i for-
macjach sowieckich… Barwna 
biografia, trudne wybory i jesz-
cze trudniejsza ich ocena z per-
spektywy dnia dzisiejszego…

Zresztą politycy dzielą wol-
ne postumenty niczym skórę na 
przysłowiowym niedźwiedziu: 
jeszcze bohaterowie socrealizmu 
nie zostali skreśleni z listy chro-
nionych przez państwo warto-
ści, więc w świetle prawa różnie 
z nimi może być. 

Wyraźnie daje się odczuć, że 
Zielony Most jeszcze na długo po-
zostanie na wokandzie dnia, tym 
bardziej, że politycy będą musie-
li już się szykować do sejmowych 
wyborów.

ŁUKISZKOM – PROJEKT Z 
PRZECENY?
Plac Łukiski – jeden z najwięk-
szych i nawet w zaniedbanym sta-
nie sympatycznych placów w sercu 
stolicy – od ponad 20 lat nie może 
doczekać się należytej uwagi władz 
republiki i stolicy. Po kilku kon-
kursach, wydawało się, że uzna-
ny za zwycięzcę projekt architekta 
Rolandasa Palekasa „Ramybė” bę-
dzie realizowany. Jego koszt, we-
dług wstępnych danych, opiewał 
na około 11 mln euro. Składał się 
z dwóch części: pierwszy etap – 
podstawowej rekonstrukcji placu 
– miał kosztować około 1,7-2 mln 
euro, zaś drugi – budowa podziem-
nego parkingu, zagospodarowa-
nie terenów przyległych do placu 
– resztę kwoty.

Zwycięskim, w konkursie 
ogłoszonym w 2014 r., okazał 
się też projekt monumentu po-
ległym w walkach o wolność Li-
twy autorstwa Vidmantasa Gili-
nisa pt. „Tautos dvasia” („Duch 
narodu”), który miał się znaleźć 
na tym placu. Ale, jak się okaza-
ło, konkursy konkursami, zdanie 
ekspertów i zwycięzcy to jedna 
bajka, zaś zdanie rządzących – 
całkiem inna. 

Otóż zwycięskiego monu-
mentu nie chce ani rząd, ani sa-
morząd, a projekt rekonstrukcji 
placu władze postanowiły finan-

sowo „uszczuplić”: zrealizować 
tylko pierwszy etap. Takiemu 
rozwiązaniu sprzeciwił się autor 
projektu, który w konkursie na 
rekonstrukcję placu zajął drugie 
miejsce. Architekt Gintaras Ča-
ikauskas uważa, że realizacja czę-
ści projektu świadczy o tym, że 
nie może on być uznany za zwy-
cięski – bowiem, najwidoczniej, 
nie odpowiada wymaganiom. 
Chciałby więc, by dwa projekty 
– jego i Palekasa zostały połączo-
ne. Na to nie zgadza się pan Pale-
kas… Architekci są nawet zgodni 
co do tego, by został ogłoszony 
nowy konkurs… I tak ma być w 
kółko? Plac Łukiski o interesują-
cej i tragicznej historii – był miej-
scem kaźni powstańców – wyraź-
nie nie ma szczęścia do cieszenia 
wilnian i gości swym zadbanym 
wyglądem, godnym serca nasze-
go grodu.

STOLICA BEZ STADIONU, 
ALE Z ODRODZONYM 
PAŁACEM SPORTU
O historii budowy stadionu na 
wzgórzach szeszkińskich jest 
naprawdę trudno mówić. Setki 
tysięcy litów obróconych w stra-
szące kikuty żelbetonu i metalu 
wołają o pomstę do nieba – w do-
słownym niemal znaczeniu.

Bardzo smutno się też robi 
oglądając zaniedbany, niegdyś 
ściągający tysiące kibiców sporto-
wych i widzów tradycyjnych świąt 
pieśni stadion „Žalgiris”, miesz-
czący się w centrum miasta przy 
skrzyżowaniu ulic Šeiminiškių i 
Rinktinės. 

O ile szeszkińskie monstrum 
nie wiadomo w co się przerodzi, 
to co do „Žalgirisu” wiadomo już, 
że po nabyciu jego terenu przez 
jedną ze spółek należących do 
grupy „Hanner” wyrośnie tu 
przemysłowo-administracyjne 
centrum. Jak zapowiada Arvydas 
Avulis, właściciel „Hanner”, ma 
tu powstać nowoczesny zespół za-
budowy, który ma pełnić również 
funkcje wypoczynkowo-rozryw-
kowe. Zespół ma się organicznie 

łączyć zarówno z zaprojektowa-
nym tu kompleksem sądów, jak i 
mającym się odrodzić byłym Pa-
łacem Widowisk i Sportu.

Właśnie temat byłego Pałacu 
Widowisk i Sportu, który wznie-
siony na początku lat 70. ubiegłe-
go stulecia był architektoniczną 
ozdobą miasta i salą o największej 
widowni – mogła zmieścić 4,5 tys. 
osób – budzi sporo pytań. Obiekt 
przed paru dziesięcioleciami zo-
stał ogłoszony za niefunkcjo-
nalny, nieużyteczny, wręcz nie-
bezpieczny i sprywatyzowany 
za odpowiednią do ogłoszonego 
stanu kwotę. Nie miał szczęścia 
nadal – zmieniali się jego właści-
ciele, omal nie był wyburzony, ale 
jakimś cudem przetrwał w niena-
ruszonym stanie do dziś. I, jak się 
okazało – widocznie z perspekty-
wy lat jednak lepiej widać – jest 
godny zachowania, odpowiedniej 
renowacji i ma się stać reprezen-
tacyjnym zespołem kongresowym 
(w międzyczasie w centrum mia-
sta już powstał Pałac Kongresów), 
który ma koniecznie zachować 
oryginalnej konstrukcji salę... 

Rząd prowadzi negocjacje, by 
„odkupić” obiekt, którego właści-
cielem jest obecnie Šiaulių Ban-
kas. Ciekawie, jak się będzie miała 
kwota, jaką zapłaci, do tej, którą 
uzyskano z prywatyzacji sprzed 
lat? Przyglądając się kolejom lo-
som tego obiektu, mimo woli na-
suwa się myśl, że komuś przed laty 
było bardzo wygodnie wyelimino-
wać z przestrzeni konkurencyjnej 
jedną z największych sal, no i przy 
okazji nieźle zarobić. Ale cóż, nie 
pierwsza i, chyba, niestety, nie 
ostatnia to historia z dziwnymi 
losami nieruchomości w stolicy.

Wilnianie, którzy pamiętają 
dawną świetność hali i z senty-
mentem wspominają imprezy, ja-
kie się tu odbywały, z pewnością 
się ucieszą widząc znów czynny 
obiekt kultury nad Wilią. Czy bę-
dzie ich stać na jego odwiedzenie, 
to już inna sprawa.

Janina Lisiewicz

nienia misję. Absolwenci Filii w 
Wilnie – to wspólny sukces. Cie-
szy, że wśród nich byli i są tacy, co 
potrafili ukończyć studia otrzy-
mując dyplom z wyróżnieniem – 
ogółem 12 osób, z tego 3 – tego 
roku. To, jak zaznaczyła pani 
profesor, jest wielkim powodem 
do satysfakcji. Odnotowała też, 
że uniwersytet jest taką placów-
ką, której zadaniem jest prowa-
dzenie badań naukowych. Filia w 
Wilnie też je prowadzi. Według 
ocen odpowiednich instytucji w 
Macierzy uzyskała w tym zakre-
sie kategorię B, więc ma w czym 
się doskonalić. Co do bazy, pani 
prorektor zaznaczyła, że podob-
ny tułaczy los prowadził również 
Uniwersytet w Białymstoku, a 
dziś może się już szczycić wspa-
niałym nowoczesnym kampu-
sem, czego życzyła również dla 
Wilna. 

List z pozdrowieniami dla 
społeczności Filii od Ambasado-
ra RP w Republice Litewskiej Ja-
rosława Czubińskiego przeczytał 
konsul Łukasz Kaźmierczak. Jego 
Ekscelencja Ambasador gratulu-
jąc absolwentom zdobycia wyż-
szego wykształcenia i wykładow-
com owocnej pracy, zaznaczył, że 
jest to efekt wspólnego wysiłku 
i zadeklarował dalszą pomoc i 
wsparcie ze strony Rzeczypospo-
litej w kształceniu rodaków poza 
granicami Polski.

Bardzo serdecznie gratulował 
młodzieży sukcesu w zdobywa-
niu wyższego wykształcenia, a 
wykładowcom – satysfakcjonu-
jącego wysiłku, prezes Związku 
Polaków na Litwie Michał Mac-
kiewicz. Podkreślił, że społecz-
ność polska  na Litwie pokłada 
w młodych, wykształconych lu-
dziach wielkie nadzieje. Życzył 

młodzieży, by była wierna mło-
dzieńczym marzeniom i ideałom, 
jak też tego, by będąc wolnymi 
ludźmi w wolnym świecie mło-
dzi pamiętali o Wileńszczyźnie, 
byli godnymi jej ambasadorami. 
Wyraził też nadzieję, że młodzież 
będzie aktywnie działała w szere-
gach ZPL.

PLON PRACY  
UCZELNI I JEJ DUMA
Z dumą i nieukrywaną satysfak-
cją z osiągnięć swoich byłych już 
studentów zapraszała do uroczy-
stego odebrania dyplomów absol-
wentów VI promocji prodziekan 
Alina Grynia. Jako pierwsi tego 
zaszczytu dostąpili ci, co w cią-
gu lat studiów potrafili składać 
egzaminy na takim poziomie, by 
średnia ocen nie była niższa niż 
4,75, a pracę dyplomową obro-
nili na piątkę.

Absolwentki ekonomii Karo-
lina Malinowska i Łucja Wojnicz 
oraz informatyk Artur Osipo-
wicz otrzymali dyplomy z wy-
różnieniem. Należy odnotować, 
że tego roku były to dyplomy no-
wego wzorca z napisem „Uni-
versitas Bialostocensis” i orłem 
w koronie na tytułowej stronie. 
Kolejno otrzymało je z rąk pro-
rektor Beaty Godlewskiej-Żył-
kiewicz i dziekana Jarosława 
Wołkonowskiego dalszych kil-
kadziesiąt osób. Rytuał podrzu-
cenia biretów w górę wieńczył 
wręczanie dyplomów.

Tradycyjnie zostali też wyróż-
nieni ci, co się wykazali zarów-
no w pracy kół naukowych, jak i 
działalności samorządu studenc-
kiego, sporcie, różnego rodzaju 
inicjatywach. Byli to: Łucja Woj-
nicz, Waldemar Markowski, Ewe-
lina Kurkulionytė, Jarosław Mar-

kow, Katarzyna Michajłowicz, 
Waldemar Maszkiewicz, Joan-
na Woronkiewicz, Daniel Kar-
powicz i Tomasz Klimaszewski.

Nie tylko wykładowcy i go-
ście składali tego dnia życzenia i 
wyrazy podziękowania. Kierow-
nictwu Filii, macierzystej uczelni 
oraz wszystkim, kto był z nimi w 
ciągu trzech lat ich studenckiego 
trudu, dziękowali dyplomanci, 
składając na ręce dziekana podko-
szulek i czapkę z logo wydziału, 
by się wyróżniał podczas dorocz-
nej litewskiej prezentacji uczelni 
na „Litexpo”. 

Dostojna pieśń „Gaude Ma-
ter Polonia” („Ciesz się, Matko 
Polsko”) zabrzmiała na cześć 
tych, którzy pomyślnie prze-
szli trzyletni okres zdobywania 
wiedzy.

Janina Lisiewicz
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Dzukija jest lasem, który po-
darował Bóg – tak o tym regio-
nie w południowo-wschodniej 
części Litwy mówił pisarz Ba-
lys Sruoga. Obejmuje on 55 tys. 
hektarów, których 85 proc. sta-
nowią lasy. Główną rzeką na tym 
terenie jest Niemen. 30 rzeczek 
i 46 jezior tworzą niepowtarzal-
ny koloryt Dzukii. Nasza wy-
prawa do tej uroczej krainy – 
to kolejny wykład, tym razem 
– na łonie przyrody. Dzukija – 
to nie tylko interesujący region 
pod względem przyrodniczym, 
ale też historycznym. Prowadzi 
tędy trakt Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, łączący Litwę z 
Polską. Tam, gdzie Mereczanka 
wpada do Niemna znajduje się 
miasteczko Merecz (Merkinė). 
Minione wieki pamiętają zarów-
no okresy rozkwitu miastecz-
ka, jak i ciężkich walk obron-
nych oraz pożarów. Nie ominęły 
go też wyprawy krzyżackie. Po 
przyjęciu chrześcijaństwa wiel-
ki książę litewski rozkazał tu 
wybudować kościół pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny z fosą obronną. Litewscy 
książęta i polscy królowie lubili 
Puszczę Dajnowską. Zygmunt 
August – ostatni z rodu Jagiel-
lonów – ofiarował miastu w da-
rze herb. Natomiast Władysław 
IV Waza, w 1648 roku, ratował 
się tu od dżumy. A kiedy zmarł, 
został pochowany w miłym mu 
Mereczu. W XVI wieku na tych 
terenach osiedlają się jezuici i 
dominikanie. W czasie wojen 
z Moskwą i Szwedami miasto 
i okolica zostają rozgrabione. 
Wojna północna, powstania 
– także nie ominęły tych tere-
nów. Ale też znane postacie hi-
storyczne – różnych epok – od-
wiedzały to urocze miasteczko. 
Dwa razy gościł tu Piotr I, a w 
czasie wyprawy Napoleona na 
Rosję, właśnie tędy prowadzi-
ła droga jego wojsk. Dzisiaj o 
wydarzeniach z początku XIX 

Dzukija – las, który podarował Bóg

wieku przypomina wzgórze o 
nazwie „Czapka Napoleona”, 
które swym kształtem przypo-
mina nakrycie głowy Napoleona 
Bonapartego. Nie jest to jedyny 
interesujący akcent ukształto-
wania powierzchni w tym regio-
nie. Zasługuje na uwagę Doli-
na Rajgardasa, zwana Diabelską 
Jamą. Jest to rezerwat przyro-
dy, który powstał w byłym  ko-
rycie Niemna. Legenda głosi o 
budowie pałacu koło wsi Szwen-
dubry. Miał on być wzniesiony 
z kamiennych brył. Ostatnią z 
nich niósł diabeł, którego prze-
straszyło pianie koguta, więc 
rzucił ją z dużej wysokości i w 
miejscu pałacu pozostał tylko 
jeden duży kamień. Znana tu 
również jest legenda o przeklę-
tym kamieniu w Jociunai. Po-
danie głosi, że pewnego dnia 
książę Šarūnas w asyście świty 
wyjechał do Polski. Jeden z jego 
bojarów – Svedrys w potyczce 
z Polakami trafia do niewoli. I 
zakochuje się w córce polskiego 
księcia – Wandzie. Ucieka wraz 
z nią z niewoli. Jednak w dro-
dze koń się potknął i Svedrys 
po upadku zostaje śmiertelnie 
ranny. Wanda zalewa się łzami 
i zamienia się z rozpaczy w głaz, 
który ludzie nazwali „Przeklęta 
dziewica”.   

Samo słowo „Dajnawa” po-
chodzi od słowa „daina” – pieśń. 
W swoich podróżach po Litwie 
nie omijali go i sławili znani 
twórcy: pisarz Władysław Sy-
rokomla, przyjaciel Adama Mic-
kiewicza – Jan Czeczot, M. K. 
Čiurlionis. Dzukijskie legendy 
opisał klasyk literatury litew-
skiej Vincas Krėvė-Mickevičius 
(„Narodowe powieści i bajki”), 
Maksym Gorki, pisząc o lasach 
litewskich w okresie I wojny 
światowej. 

Charakterystycznym akcen-
tem tego regionu są przydroż-
ne drewniane słupy z rzeźba-
mi, daszkami i symbolicznym 

słońcem oraz krzyże. Jest to spu-
ścizna ludowych tradycji litew-
skich. Region obecnie liczy sto 
wsi. Zachowały się w nich tra-
dycyjne formy zagospodarowa-
nia terenu, obrzędy, tradycyjne 
rzemiosła. Popularne jest zielar-
stwo, pszczelarstwo, rybołów-
stwo, zbieranie jagód, grzybów, 
w które obfitują tutejsze lasy i 
dają ludziom możność dodat-
kowego zarobku. Warto odno-
tować, że pod ochroną znajdują 
się tu takie osobliwości, jak sta-
ra grusza w okolicy Subartony-
sa, 200-letnia samotna sosna o 
wysokości 18 metrów w okolicy 
wsi Žvigždėnas. 

Chociaż młode pokolenie 
kuszą wielkie miasta, to jednak i 
tu, w miasteczkach Dzukii coraz 
więcej jest nowoczesnych zadba-
nych domów. Przykładem może 
być miasto nad Niemnem – Pre-
ny (Prienai) oraz Bisztany (Bi-
rštonas). To właśnie Birsztany 
były pierwszym litewskim ku-
rortem w okresie 20-lecia mię-
dzywojennego. Dziś konkuro-
wać muszą z Druskienikami i 

czynią to coraz lepiej po otrzy-
maniu statusu miasta sanato-
ryjnego. Birsztany mają cenne 
zasoby wody mineralnej i złoża 
borowiny. W jego sanatorium 
„Versmė” są leczone choroby 
reumatyczne, dolegliwości kar-
diologiczne, endokrynologiczne 
i przewodu pokarmowego. Są 
tu przeprowadzane zabiegi, w 
których wykorzystuje się wody 
mineralne: inhalacja, hydrotera-
pia, masaże podwodne.  W sana-
torium „Tulpė” obok dorosłych 
pacjentów, usługi lecznicze są 
oferowane również dzieciom. 
Birsztańskie wody „Birutė” i 
„Vytautas” cieszą się wielką i 
zasłużoną popularnością.

Oprócz infrastruktury leczni-
czej, miasto posiada rozbudowa-
ną strefę wypoczynkową przy za-
kolu Niemna. Piękna panorama 
rozpościera się z Góry Vytautasa, 
na którą prowadzą też dostoso-
wane do możliwości zwiedzają-
cych schody. Po powstaniu Mo-
rza Kowieńskiego, wody Niemna 
zmieniły szybkość swego biegu i 
rzeka w tym miejscu jest szcze-

gólnie urokliwa. Miejscowi i 
wczasowicze korzystają też ze 
źródełka. Mają również swoją 
trasę – prowadzi wzdłuż Niemna 
i nazywa się Aleją Miłości – mi-
łośnicy spacerów z kijkami. A ci, 
co wolą spacery wodne wybierają 
statek. Z kolei ci, co chcą obser-
wować florę i faunę mogą sko-
rzystać z wieży, by przyjrzeć się 
np. legowiskom ptaków. Do dys-
pozycji wczasowiczów jest tęż-
nia, gdzie orzeźwiają ich kropel-
ki mineralnej wody. Oczywiście, 
warto odwiedzić także interesu-
jące muzeum historyczne, no i 
będąc na kurorcie nie zapomnieć 
o dancingu.

Końcowym punktem naszej 
wycieczki była piramida we wsi 
Česukai. Niesamowite wrażenie 
sprawia odbicie białej kopuły w 
sosnowym lesie, wewnątrz któ-
rej znajduje się trójkątna pirami-
da z trzema krzyżami. Właśnie 
one, według autorów, koncen-
trują „energię boskiej przyrody 
w przestrzeni kopuły”. W cza-
sie medytacji zwiedzający mają, 
zgodnie z koncepcją „wzbogacić 
i koordynować duchową równo-
wagę i fizyczne zdrowie”. Mie-
liśmy okazję poznać ten obiekt 
i jego głównego bohatera pana 
Povilasa. To on zebrał entuzja-
stów do podtrzymania i pro-
pagowania tak oryginalnego 
obiektu. Każdy powinien sam 
to zobaczyć i ocenić.

Jesteśmy wdzięczni Ambasa-
dzie RP w Wilnie za udzielenie 
wsparcia, byśmy mogli zorgani-
zować tę wycieczkę  –  poznaw-
czy wykład i składamy serdecz-
ne podziękowania i nisko się 
kłaniamy. Była to zaplanowana 
wycieczka krajoznawcza,  której 
zorganizowania podjął się pre-
zes Akademii Trzeciego Wieku 
Jerzy Grygorowicz, a jako pilot-
ka była z nami Janina Olechno-
wicz.

Irena Rymszonek-Telenkowa,
kronikarka ATW
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CHCEMY  
PRZYCZYNIĆ SIĘ 
DO ROZWIJANIA KULTURY 
NA WILEŃSZCZYŹNIE
– ZAZNACZYŁ PREZES
MŁODZIEŻOWEGO 
KOŁA ZPL

Na starym podwórzu ko-
ścielnym w Wędziagole już z 
daleka widać bielejące odno-
wione kapliczki. Do jednej z 
nich powrócił pamiątkowy ka-
mień z wytartymi od starości 

Dopomóż im, Boże!

napisami w języku polskim, 
który kiedyś został stąd wy-
darty i był uznany za zaginio-
ny. Wiele  czasu i cierpliwości 
wymagała identyfikacja tych 
napisów. Wykorzystano w tym 

celu stare materiały archiwal-
ne, które pozwoliły potwier-
dzić ich autentyczność.

Przy porządkowaniu ka-
plic pracowali zgłaszający się 
na ochotnika  miejscowi Pola-

cy. Cieszy, że są ludzie, którzy 
już nie pierwszy rok uczestni-
czą w tej działalności, nie żału-
jąc swego czasu, pracy, czy też 
środków materialnych. Pracują 
z zapałem, doskonale wiedząc, 
że tylko oni – miejscowi miesz-
kańcy tego kraju – mogą i mają 
za obowiązek zachować tę na-
rodową spuściznę historyczną, 

uratować dla przyszłych poko-
leń od całkowitego zaginięcia. 
Pracując spotykają się z wyzwa-
niami, ale wyniki  wynagradza-
ją trudy z nawiązką. Dopomóż 
im, Boże!

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Środek lata nie przeszko-
dził młodzieżowemu kołu ZPL 
w Mejszagole zebrać uczest-
ników chętnych do zaprezen-
towania swych muzycznych 
umiejętności w konkursie 

„Rytmy Wileńszczyzny” zawładnęły Mejszagołą

„Rytmy Wileńszczyzny”. Do 
tej podwileńskiej miejscowo-
ści zjechało 12 zespołów ta-
necznych i muzycznych oraz 
kilku indywidualnych wyko-
nawców.

„Chcieliśmy na jednej sce-
nie zebrać stare i nowe polskie 
zespoły młodzieżowe z regio-
nu. Takie inicjatywy powinny 
nie tylko zachęcić je do rozwo-
ju, ale i do dalszego uczestnic-
twa w podobnych imprezach i 
koncertach. Chcemy przyczy-
nić się do rozwijania kultury 
na Wileńszczyźnie” – zazna-
czył prezes młodzieżowego 
koła Daniel Liminowicz. Jak 
zauważył, młodzi wykonawcy 
przyjechali z różnych podwi-
leńskich miejscowości.

Najtrudniejsze zadanie 
jurorzy mieli podczas wybo-
ru najlepszego zespołu ta-
necznego, bowiem dwie eki-
py – zespół taneczny „Iskry” 
z Mickun i „Come ON” z Ru-
dominy, zdobyły jednakową 
liczbę punktów. O zwycięstwie 
zadecydowali widzowie, któ-
rzy oklaskami główną nagrodę 
przyznali „Iskrom”, prezentu-
jącym tańce ludowe. W kate-
gorii śpiewu bezkonkurencyj-
ny był zaś Waldemar Dudojć.

„Festiwal ten przyniósł 

ogrom wspaniałych emocji, 
dużo uśmiechu na twarzy i 
moc oklasków. Wszyscy jeste-
ście zuchami” – powiedziała 
po zakończeniu konkursu po-
słanka na Sejm RL z ramie-
nia AWPL Rita Tamašunienė, 
która przewodziła muzyczne-
mu jury.

W konkursie „Rytmy Wi-
leńszczyzny” brały udział 
zespoły taneczne: „Electric 
Girls”, „Dance Kids” i „Mok-
sliukai” z Nowej Wilejki oraz 
muzyczne: „Original” z solistą 
Danielem Popławskim z Ko-
walczuk, „Come ON” z Ru-
dominy oraz „Korwieńskie 
wnuki” z Korwia. W katego-
rii „śpiew” rywalami Walde-
mara Dudojcia były: „Kapela 
Pana Krzysia” z Zujun, „Ran-
deo Anima” z Podbrzezia oraz 
„Miniony” z Dukszt.

Aleksander Sudujko

Miniona niedziela stała się dniem narodzin 
nowej inicjatywy koła młodzieżowego ZPL w 
Mejszagole – odbył się tu konkurs „Rytmy 
Wileńszczyzny”. Imprezę wsparły Zarząd 
Główny oraz Wileński Rejonowy Oddział 
Związku Polaków na Litwie.  
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ĆWIERĆWIECZE  
Z „MAGAZYNEM WILEŃSKIM” 

Rok bieżący jest dla miesięcznika „Magazyn Wileński” rokiem szczególnym, gdyż znaczy 
ćwierćwiecze istnienia. Pierwszy jego numer ukazał się bowiem 6 stycznia 1990 roku, stając się 
ważnym probierzem narodowego odrodzenia Polaków na Litwie. Wedle zamysłu wydawców 
nowy tytuł miał bowiem głosić nasze prawdy i racje, informować o dokonaniach i problemach, 
przywoływać historyczne dziedzictwo przodków. 

A – przyznać trzeba – choć szlak ów nie był różami usłany, pismo wciąż i nadal dostarcza ro-
dakom strawy duchowej, starając się być wiarygodnym kronikarzem wszystkiego, co nas – jako 
społeczność – raduje i smuci, formować poczucie patriotyzmu, natomiast rozsianym po świecie 
wolą przewrotnej historii wilnianom służyć sentymentalnym pomostem między przeszłością a 
dniem dzisiejszym.

Po roku dopięliśmy tego, że przy redakcji zostało oficjalnie zarejestrowane Wydawnictwo Pol-
skie w Wilnie. Podjęło się ono ambitnego edytorstwa książek, popularyzujących walory turystycz-
ne Wilna i Wileńszczyzny, ich dzieje historyczne, miejsca pamięci narodowej, jak też współczesne 
losy zamieszkałych tu rodaków. W większości ich autorami byli i są miejscowi literaci, historycy, 
dziennikarze. W ten to sposób została wypełniona trwająca od dziesięcioleci luka w edytorstwie 
polskim na Litwie.

Zdajemy sprawę, że jedynym miernikiem naszej satysfakcji jest Wasza – kochani Czytelnicy 
– ocena. Zapewniamy, że naprawdę nie szczędzimy wysiłku w zabieganiu o poczytność pisma, a 
wymowę szczególną ma wdzięczność tych, kto łamom „Magazynu Wileńskiego” dochowuje wier-
ności od jego zarania, skrzętnie na domiar gromadząc albo poszczególne numery, albo oprawiane 
roczniki. Nie ma potrzeby mówić, iż teraz, gdy wypadnie odpowiadać na pytania konkursu, do-
tyczącego jak dziejów miesięcznika, tak też zrośniętego z nim na dobre Wydawnictwa Polskiego 
w Wilnie, będą one jak znalazł.

Doszliśmy bowiem do wniosku o skrótowym przepytaniu Rodaków z tego wszystkiego, co za 
nami. Ćwierćwiecze sugeruje poniekąd, by pytań tych było właśnie 25. Tyle też przewidujemy 
nagród rzeczowych, które w dniu 14 listopada br. zostaną rozdane tym, kto trafnie odpowie na 
wszystkie z nich. Chcielibyśmy nadać okazyjnej gali szczególnie uroczystą oprawę, zapraszając 
na nią oprócz laureatów konkursu najwierniejszych Czytelników oraz tych, kto niestrudzenie z 
nami współpracuje.

Ponieważ, wedle naszych przypuszczeń, w pełni celnych „strzałów” może być zdecydowanie 
więcej niż liczy pula nagród, na listę zwycięzców zostaną wpisani ci, co uczynią to najwcześniej. 
A zatem: kto pierwszy, ten lepszy... Odpowiedzi – w formie papierowej albo wirtualnej – prosi-
my nadsyłać do 25 października pod redakcyjne adresy z koniecznym podaniem własnych tele-
fonów, co ma usprawnić kontakty.

Życzymy Państwu powodzenia i mówimy: „Do zobaczenia podczas ceremonii honorowania 
laureatów!”.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Redakcja „Magazynu Wileńskiego”

Wydawnictwo Polskie w Wilnie

PYTANIA KONKURSU

1. Kim z imion i nazwisk byli pierwsi wydawcy „Magazynu Wileńskiego”?
2. Jakie główne cele przyświecały twórcom pisma?
3. Kiedy ukazał się pierwszy jego numer?
4. Czyj wizerunek znalazł się na pierwszej okładce nowego tytułu prasowego?
5. Kto stanął u steru redaktora naczelnego?
6. Prosimy o podanie pierwszego redakcyjnego składu osobowego.
7. Jaka była początkowo cykliczność ukazywania się pisma?
8. Od kiedy „Magazyn Wileński” został miesięcznikiem?
9. Poza tekstami luźnymi na łamach pojawiały się albo pojawiają publikacje, opatrzone poszcze-

gólnymi rubrykami. Prosimy o podanie kilku takowych rubryk.
10. Wymień kilku autorów, którzy współpracowali albo współpracują z naszą redakcją?
11. Kto przez długi czas prowadził poradnię językową „Jego Wysokość Słowo”?
12. Czyim piórem pisane są „Podglądy”?
13. Jak zwał się konkurs ogłoszony przez redakcję na styku drugiego i trzeciego tysiąclecia, któ-

rego pokłosiem stało się wydanie książkowe pod tym samym tytułem?
14. Niniejszy konkurs nie jest pierwszy, jaki redakcja ogłasza. Czemu lub komu poświęceni byli 

jego „poprzednicy”?
15. Który z kolei łączny numer naszego miesięcznika ukazał się w czerwcu br.?
16. Kiedy przy „Magazynie Wileńskim” zostało założone Wydawnictwo Polskie w Wilnie?
17. Jaką „misję” miało ono spełniać?
18. Prosimy o podanie autora i tytułu pierwszej książki, która zapoczątkowała tzw. Bibliotekę 

„Magazynu  Wileńskiego”.
19. Które z tytułów – w liczbie minimum trzech – popularyzują walory turystyczne Wilna i Wi-

leńszczyzny, przez co są szczególnie cenione wśród rodaków w Macierzy?
20. W naszym dorobku wydawniczym są książki o tematyce dziecięcej. Prosimy je podać.
21. Spod pióra śp. Jadwigi Kudirko, obok mającej niejedno wznowienie „Wilno w ich życiu, Li-

twa w ich twórczości”, „Pamiątka z Litwy” oraz „Kowno”, wyszła ponadto jeszcze jedna nie mniej 
poczytna książka. Jaki tytuł nosi?

22. Wymień (co najmniej cztery) tomiki poetyckie, jakie składają się na dotychczasowy dorobek 
edytorski wydawnictwa?

23. Czyje nazwiska najczęściej się powtarzają wśród autorów Wydawnictwa Polskiego w Wilnie?
24. Ile tytułów książek (nie licząc wznowień nakładów) znajduje się na dotychczasowej liście 

wydawniczej?
25. Prosimy o podanie nazwy i autora ostatniej naszej książki?

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

Redakcja pragnie poinformować  
Czytelników, że następny numer  

„Naszej Gazety” ukaże się  
12 sierpnia br.
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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.”

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
kierujemy do 

Edyty Sinkiewicz  
prezes koła ZPL w Czeranach 
z powodu tragicznej śmierci 

Brata Tomasza
Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Składamy wyrazy szczerego współczucia 

Renacie Brasel 
kierownikowi Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”  

z powodu śmierci 

Ojca
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

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 Li-
twy na 2015 rok. Prenumerata na wrzesień będzie trwała do 22 sierpnia. Chcemy za-
znaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt 
(1,33 EUR) obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenu-
meratorów. 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


