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NA SCENĘ ZOSTAŁ WNIESIONY BARWNY WIENIEC...

GDZIE DWÓCH SIĘ 
BIJE... CZY TRZECI 
SKORZYSTA?
Ostatnio na Litwie mamy  nabierający 
rozpędu skandal,  intrygujący tym, że 
dotyczy słynnej litewskiej „dziesiątki” – 
właścicieli i udziałowców „VP Grupė” -  
spółki, do której m. in. należy sieć skle-
pów „Maxima”, „Akropolis” oraz inne 
w różnych krajach. Słynna dziesiątka 
przez lat dwadzieścia była niezwykle 
solidarna i hermetyczna. Niestety, a 
może na szczęście, oczywiście, podat-
nika, wszystko się kiedyś kończy. Po-
ważny rozdźwięk  nastąpił pomiędzy 
podstawowym akcjonariuszem i naj-
bogatszym (od pięciu lat) obywatelem 
Litwy, a jednym z  „drobnych” (mają-
tek swój liczy na kilkaset milionów euro) 
udziałowców, który ni mniej, ni więcej, 
tylko publicznie ogłosił o tym, że „VP 
Grupė” i jej pochodne umiejętnie mani-
pulują, popularnie mówiąc, buchalterią, 
by płacić jak najmniejsze podatki. Suma 
tego, co państwo nie otrzymało w for-
mie podatku od byłej słynnej „dziesiąt-
ki” może sięgać, według niego, ok. 200 
mln euro. Informacja ta trafiła nie tylko 
do mediów, ale też do Państwowej In-
spekcji Podatkowej, która bez zbytnie-
go rozniecania emocji zapowiedziała, 
że dokona sprawdzenia. Ciekawe, że 
z takąż prośbą zwrócili się również do 
urzędu „oskarżeni”. O co tu chodzi? Bę-
dący oblatanymi w temacie uważają, 
że rozchodzi się o sieć „Akropolisów”, 
których właścicielem chce zostać wła-
śnie ten jeden z byłych „dziesięciu”. Cóż, 
podział dóbr, niby zwyczajna sprawa w 
biznesie. Aż tu nagle w tej sprawie wy-
powiedziała się pani prezydent, która w 
jednym z wywiadów oznajmiła (zaznacz-
my, sprawdzenie jeszcze się nie skoń-
czyło, żadnego wyroku, oczywiście też 
nie ma), że działalność „VP Grupė” jest 
właśnie skierowana na czynności dają-
ce możność płacenia nie odpowiadają-
cych rzeczywistemu stanowi podatków. 
Na dodatek „przypomniała”, że miała do 
czynienia z takim zjawiskiem w tej „kom-
panii” będąc na stanowisku ministra fi-
nansów. Dlaczego wtedy nie odkryła 
kart i nie zdemaskowała winowajców. 
Najprawdopodobniej „nie pozwolono” 
pani minister tego uczynić, a postawić 
się nie zechciała, bo na tym mogłaby 
się skończyć jej piękna kariera. Więc czy 
teraz pragnie kobiecej słodkiej zemsty. 
Kto by to wiedział. Jedno jest pewne: 
kiedy państwowe instytucje mają doko-
nać śledztwa i wydać werdykt, a głowa 
państwa już z góry ten werdykt suge-
ruje, to… trudno zazdrościć zarówno 
sprawdzającemu, jak i sprawdzanemu. 
Jednak „VP Grupė” to potężny gracz. 
Czy da więc trzeciemu wygrać? Ano, 
zobaczymy.

Wilno, dn. 7 sierpnia 2015 r.
 
 Pan Andrzej Duda
 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
Związek Polaków na Litwie przesyła Panu Prezydentowi wyrazy szacunku i prosi przyjąć 

serdeczne gratulacje z okazji objęcia Najwyższego Urzędu Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Polaków na Litwie – organizacja skupiająca tysiące rodaków i od ćwierćwiecza pro-

wadząca działalność na rzecz zachowania tożsamości narodowej i rozwoju kultury polskiej – z 
radością przyjął decyzję o powołaniu biura w Kancelarii Prezydenta, mającego na celu współ-
pracę z Polakami za granicą, i żywi nadzieję, że sprawowanie przez Pana Urzędu Prezydenta 
przyczyni się do zacieśnienia więzi z rodakami i będzie sprzyjało zarówno naszej działalności, 
jak też wielomilionowej Polonii w świecie na rzecz Ojczyzny.

Związek Polaków na Litwie przesyła Narodowi Polskiemu i Jego Prezydentowi życzenia 
wszelkich sukcesów w pracy na rzecz dalszego rozwoju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Łączę wyrazy szacunku
Prezes

Związku Polaków na Litwie
Michał Mackiewicz
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Barwny wieniec ojczystej kultury 

8 sierpnia w osiedlu Szawle odbył się XI Festyn Kultury Polskiej 
Rejonu Szyrwinckiego „Śpiewaj z nami”. Organizowane przez 
Szyrwincki Oddział Rejonowy ZPL oraz lokalne wspólnoty święto, 
stało się barwną prezentacją zarówno polskiej, jak i innych kultur 
mieszkańców tej ziemi oraz bliższych i dalszych sąsiadów.

Od jedenastu lat organizo-
wany przez Szyrwincki Od-
dział Rejonowy ZPL Festyn 
Kultury Polskiej „Śpiewaj z 
nami” w ciągu całej dekady od-
bywał się w Jawniunach – osie-
dlu, w którym mieszka najwię-
cej Polaków i od 26 lat działa 
polski zespół ludowy „Czerwo-
ne Maki”, którego członkinie 
na czele z kierowniczką, preze-
sem miejscowego oddziału ZPL 
Stefanią Tomaszun są pomy-
słodawcami i podstawowymi 
realizatorkami Festynu. 

Tego roku organizatorzy 
– obok już wymienionych są 
to: Jawniuńskie Towarzystwo 
Kultury Polskiej i miejscowa 
filia Szyrwinckiego Centrum 
Kultury – postanowili wyko-
rzystać to, że w osiedlu Szawle 
– należącym do starostwa jaw-
niuńskiego –  został oddany 

do użytku nowoczesny ośro-
dek wspólnoty lokalnej i od-
powiednio zagospodarowany 
plac przy nim i właśnie tu zor-
ganizować święto, co zarówno 
artystom jak i widzom zapew-
niło bardziej komfortowe wa-
runki. Prawda, organizatorzy 
trochę się obawiali, czy wier-
na publiczność przybędzie do 
Szawel. Ale, jak się okazało, 
nawet panujący skwar, chęt-
nych do wzięcia udziału w Fe-
stynie nie wystraszył. Trzeba 
przyznać, że organizatorzy 
już tradycyjnie zadbali o to, 
by goście  czuli się tu dobrze – 
ustawiono parasole od słońca, 
urządzono odpowiednią ilość 
miejsc do siedzenia, a estetycz-
nie udekorowana scena i teren 
wokół niej zachęcały do wzię-
cia udziału w imprezie.

Inauguracja Festynu roz-
poczęła się od wniesienia 
na scenę przez zespolanki z 
„Czerwonych Maków” impo-
nującego wieńca, uwitego z 
różnobarwnych kwiatów, któ-
ry miał symbolizować różno-
rodność i bogactwo kultur tej 
ziemi. Do tego symbolu nieraz 
sobotniego popołudnia powra-
cali w swych przemówieniach 
goście oraz prowadząca impre-
zę Edyta Tamošiūnaitė, która 

poetycko, ciepło i serdecznie 
witała zebranych oraz przed-
stawiła uczestników Festynu. 
Przed zgromadzoną licznie 
widownią  obok gospodarzy – 
zespołu ludowego „Czerwone 
Maki” (kierownik Stefania To-
maszun), na szawelskiej scenie 
wystąpili: grupa folklorystycz-
na „Wesołe Babki” (kierownik 

Danutė Stundžienė i Stefania 
Tomaszun), duet Ewa i Teresa  
Szelepen, dziecięcy zespół ta-
neczny „Jutrzenka” z Niemen-
czyna (kierownik Leonarda 
Klukowska), dwa zespoły z re-
jonu trockiego – „Stare Troki” 
(kierownik Lilia Kieras) i gru-
pa folk-pop „Hanki” (kierow-
nik Renata Joknienė), kapela 
wiejska z osiedla Avižonis (kie-
rownik Ramūnė Savickienė), 
zespół „Wiza” z Podbrodzia 
(kierownik Zbigniew Jedziń-
ski) oraz goście z sąsiedniej 
Białorusi – zawodowy zespół 
„Lalki Corporation” (kierow-
nik Andrej Kalina). 

Wśród zgromadzonej pu-
bliczności obecna była po-
słanka na Sejm RL, przewod-
nicząca Frakcji AWPL Rita 
Tamašunienė, poseł na Sejm 
RL Zbigniew Jedziński, wice-
prezes Związku Polaków na 
Litwie Edward Trusewicz, sta-
rosta gminy jawniuńskiej Vid-
mantas Grinis, radni samorzą-
du szyrwinckiego. Okoliczni 
mieszkańcy, którzy przybyli 
na święto, jakich w wiejskich 
miejscowościach nie ma za wie-
le, całymi rodzinami zjechali 
do Szawel.

Po wykonaniu przez ze-
spół „Czerwone Maki” kilku 

SENIORKI  
WYKONAŁY PIOSENKI, 
KTÓRE W CIĄGU 
DZIESIĄTKÓW LAT 
PRZETRWAŁY  
NA TEJ ZIEMI
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„WESOŁE BABKI” WRAZ Z PROWADZĄCĄ EDYTĄ TAMOŠIŪNAITĖ

fot. Janina Lisiewicz

ROZTAŃCZONA „JUTRZENKA”
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Barwny wieniec ojczystej kultury 
piosenek, wśród których zna-
lazły się również utwory na-
pisane do słów poetki pocho-
dzącej z tych okolic Władysławy 
Orszewskiej-Kursevičienė, 
opiewające piękno rodzinnych 
stron (Pani Władysława na Fe-
stynie zaprezentowała też swą 
najnowszą książkę wspomnie-
niową „Byliśmy, jesteśmy, bę-
dziemy”) na scenie, witane 
burzliwymi oklaskami znala-
zły się „Wesołe Babki”. Senior-
ki wykonały piosenki, które w 
ciągu dziesiątków lat przetrwa-
ły na tej ziemi, przekazywane z 
pokolenia na pokolenie.

Gromkie brawa witały naj-
młodszych uczestników Festy-
nu – zespół taneczny z Nie-
menczyna „Jutrzenka”. W 
ciągu sobotniego popołudnia 
nie raz i nie dwa te urocze, roz-
tańczone, uśmiechnięte dzieci 
wychodziły na szawelską sce-
nę, by cieszyć oko precyzyj-
nym, zadziornym i jakże ar-
tystycznym wykonaniem, czy 
to tańca góralskiego, polecz-
ki, czy też dostojnego krako-
wiaka…

Honorowi goście, witają-
cy tego dnia uczestników i wi-
dzów Festynu, byli lakoniczni w 
swych przemówieniach. Posłan-
ka Rita Tamašunienė dziękowa-
ła Szyrwinckiemu Oddziałowi 
Rejonowemu ZPL, jego prezes, 
aktywnym członkom za zorga-
nizowanie tak sympatycznego 
święta, przekazała również po-
zdrowienia od przewodniczą-
cego Akcji Wyborczej Polaków 
na Litwie, europosła Waldemara 
Tomaszewskiego.  

Wiceprezes Związku Po-
laków na Litwie Edward Tru-
sewicz, nawiązując do symbo-
licznego wieńca zaznaczył, że 
Wileńszczyznę charakteryzu-
je różnorodność kultur, które  
m. in. na tym Festynie zaistnia-
ły pod biało-czerwoną barwą, 
symbolizująca polską kulturę, 
która wszystkie je dziś łączy.

Miejscowych mieszkańców 
i gości witał również starosta 
gminy jawniuńskiej, który  od 
lat czynnie angażuje się do po-
mocy przy organizowaniu Fe-
stynu, Vidmantas Grinis oraz 
wicemer rejonu trockiego Ma-
ria Pucz. Wielka serdeczność i 
życzenia życia z Bogiem płynę-
ły ze sceny gdy wszedł na nią, 
by przywitać wiernych, ksiądz 
dziekan Józef Aszkiełowicz.

Dwa zespoły z rejonu troc-
kiego – ze Starych Trok i Po-
łuknia bawiły tego popołudnia 
publiczność. Widzowie z przy-
jemnością słuchali melodyj-
nych piosenek zespołu „Stare 
Troki”, opiewających pięk-
no Ziemi Trockiej i zgodnie z 
przesłaniem Festynu „Śpiewaj 

razem z nami” nucili znane do-
skonale przeboje, które zapre-
zentowały trzy urocze panie 
tworzące zespół „Hanki”.

Publiczność bardzo ser-
decznie witała też duet Ewy i 
Teresy Szelepen. Panie  wyko-
nały polską i litewską piosen-
kę. Ta ostatnia – słynny prze-
bój z lat 70. ub. wieku – została 
odśpiewana wspólnie z widow-
nią.

Nastrój prawdziwej wiej-
skiej zabawy królował na scenie 
podczas występu kapeli wiej-
skiej „Avižonių kaimo kapela” 
– skoczne rytmy i swojskie me-
lodie podobały się publiczności. 
Bardzo życzliwie witano rów-
nież w gościnnych Szawlach 
zespół wokalno-instrumental-
ny „Wiza”. Burzliwych okla-
sków doczekały się zarówno po-
pisy solistek Diany i Mai, jak 
i doskonale znane kompozy-
cje, wykonane na gitarze przez 
kierownika zespołu Zbigniewa 
Jedzińskiego. Publiczność nie 
tylko śpiewała wraz z artysta-
mi, ale też zrywała się do tań-
ca. A tak na całego wesoło za-
szaleć miała okazję, kiedy na 
scenie ukazał się  gość specjal-
ny Festynu – zespół z Białoru-
si „Lalki Corporation”. Jest on 
znany miejscowej publiczności 
(i nie tylko jej), bowiem gościł 
przed rokiem w Jawniunach. 
Doskonałe głosy i niespożyta 
witalność białoruskich artystów 
sprawiły, że Festyn zamienił się 
w prawdziwą dyskotekę. Bawi-
li się wszyscy: od najmłodszych 
dzieciaków po seniorów. Lu-
dziom potrzebna jest zabawa, 
dobra zabawa w kręgu przyja-
ciół i taką im ufundowali orga-
nizatorzy Festynu. 

Należy odnotować, że 
wszyscy kierownicy zespo-
łów – uczestników koncertu 
–  otrzymali kwiaty i drobne 
upominki. Nie zapomniano 
też podziękować sponsorom, 
bez których tak miłe święto 
nie miałoby szansy się odbyć. 
Organizatorów co roku cieszy 
to, że ich projekt jest wspiera-
ny przez MSZ Rzeczypospoli-
tej Polskiej w ramach realiza-
cji zadań współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą, Zarząd 
Główny Związku Polaków na 
Litwie, oddziały ZPL w rejo-
nach wileńskim i trockim oraz 
z roku na rok poszerzające się 
szeregi indywidualnych dar-
czyńców i spółek, którzy ro-
zumieją wagę pielęgnowania 
i rozwoju rodzimej kultury i 
tradycji, co pozwala ludziom 
zachować  świadomość naro-
dową i być dumnymi z dzie-
dzictwa przodków.

Janina Lisiewicz

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO 
W ZUŁOWIE

 
Związek Polaków na Litwie  

w dniu obchodów Święta Wojska Polskiego – 

15 sierpnia
 – zaprasza rodaków do Zułowa  

na uroczystość oddania hołdu twórcy  
Wojska i Państwa Polskiego  

oraz uczczenia bohaterów walk o wolność Ojczyzny.

Będziecie mogli Państwo obejrzeć program patriotyczny 
przygotowany  

przez Polskie Studio Teatralne w Wilnie;  
wziąć udział w wyświęcaniu kolejnych stel  

w Alei Pamięci Narodowej; 
uczestniczyć w pikniku na zielonej murawie.

Początek uroczystości o godz. 15.00.
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Gospodarze dla rodaków z 
Kiejdan zorganizowali wyciecz-
ki i wypady w góry. Przedstawi-
ciele kiejdańskich Polaków, na 
czele z doradcą mera samorzą-
du rejonu kiejdańskiego Vyta-
sem Butkevičiusem, uczestni-
czyli w spotkaniu towarzyskim 
w Domu Polskim, zorganizo-
wanym przez prezesa Polskie-
go Związku Kulturalno-Oświa-
towego Jana Ryłko ze starostą 
Jabłonkowa Jirim Hamrozim.

„Gorolskie Święto” – to 
najdłużej trwająca i najważ-
niejsza impreza kulturalna w 
zaolziańskich dziejach, istnie-
je od lat 1947-1948. Wówczas 
na zebraniu miejscowego koła 
PZKO podjęto decyzję o zorga-
nizowaniu festynów, które na-
zwano „Gorolskim Świętem”, a 
do udziału zaproszono zespoły 
okolicznych gmin. 

Celem tej plenerowej impre-
zy była i jest prezentacja kultu-
ry ludowej, by nie była ona tyl-
ko zabytkiem, nie tylko echem 
przeszłości, ale żywą wartością 
dnia dzisiejszego, źródłem toż-
samości. Z biegiem czasu do 
rodzimych zespołów folklory-
stycznych dołączyły zespoły z 
Czech, Moraw, Słowacji, a po-
łączenie „Gorolskigo Święta” 
z Tygodniem Kultury Beskidz-
kiej umożliwiło zaprezentowa-
nie publiczności zespołów ludo-
wych dosłownie z całego świata. 

Głównym organizatorem 

„Issa” na Zaolziu

Na początku sierpnia, dzięki współpracy 
z rodakami z Zaolzia, Polski Zespół 
Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” gościł w 
Jabłonkowie czeskim. „Issa” wystąpiła na 
68. „Gorolskim Święcie”. 

Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych „Gorolskie 
Święto” jest MK PZKO w Ja-
błonkowie. Współorganizato-
rami uroczystości są: miasto 
Jabłonków, Tydzień Kultury 
Beskidzkiej, Zarząd Główny 
PZKO w Republice Czeskiej 
oraz „Folklorní sdružení”. Im-
preza odbywa się tradycyjnie w 
pierwszy weekend sierpnia w 
Lasku Miejskim i trwa trzy dni. 

Program piątkowy „Nie jyny z 
naszi dzichty” jest przeglądem in-
strumentalistów, śpiewaków i ga-
wędziarzy. O godzinie 22.00 roz-
poczyna się „Muzykula – gorolski 
muzykowani przy ogniu watry”. 
W sobotę, po występach dziecię-
cych zespołów folklorystycznych, 
prezentuje się zawsze jeden ze-
spół bardziej znany i oklaskiwany. 
Od godziny 19.00 do późnych go-
dzin nocnych młodzież bawi się 
w rytmach tanecznych. 

W niedzielne przedpołu-
dnie na Rynku jabłonkowskim 
koncertują kapele ludowe. Od 
roku 2007 o godzinie 10.30 roz-
poczyna się w jabłonkowskim 
kościele parafialnym Msza św. 

ekumeniczna w intencji uczest-
ników i organizatorów święta. 
W niedzielę „Gorolskie Świę-
to” rozpoczyna się od korowo-
du, na czele którego kiedyś je-
chał na siwym koniu Władysław 
Niedoba – Jura spod Grónia, a 
obecnie korowód zespołów i 
wozów alegorycznych prowa-
dzi z Rynku ulicami miasta do 
Lasku Miejskiego młody góral, 
również na siwku, Adam Ryłko. 
Niezwykle popularnym konfe-
ransjerem GŚ był w latach mi-
nionych Władysław Niedoba 
– Jura spod Grónia, do niego 
dołączył w roku 1978 Włady-
sław Młynek – Hadam z Drugi 
Jizby, a od roku 1992 wprowa-

dza zespoły na scenę Tadeusz 
Filipczyk – Filip. W latach 2008 
i 2009 konferansjerami byli Ra-
dek Matuszny i Grzegorz Stopa. 
Do popularności „Gorolskigo 
Święta” przyczynili się gawę-
dziarze ludowi. Starsi pamiętają 
Michoła – Alojzego Ligockiego 
i jąkającego się pasterza Macie-
ja – Ludwika Cieńciałę, który 
wraz z Jurą spod Grónia stwo-
rzył swoisty ludowy program 
kabaretowy. Wiele osób przy-
jeżdżało na GŚ tylko z ich po-
wodu. Tradycje gawędziarstwa 
ludowego kontynuuje obecnie 
Tadeusz Filipczyk. 

 „Gorolskie Święto” to także 
wystawy sztuki ludowej, kier-
masze książki, wieczory poezji 
w kawiarence „Pod Pegazem”, 
zawody sportowe „Bieg o dzba-
nek mleka” i rajdy turystyczne. 
W ciągu dwóch dni GŚ uczest-
nicy mogą obejrzeć pokaz wiej-
skich rzemiosł  i rękodzielnic-
twa połączony ze sprzedażą pt. 
„Szykowne Gorolski Rynce”. 
Imprezie towarzyszą seminaria 
na temat muzyki ludowej. Na 
skraju Lasku Miejskiego można 
zażywać relaksu podczas kon-
certów kapel ludowych nazy-
wanych „Grani pod strómami”.

Oglądając program widzo-
wie mogą równocześnie zajrzeć 
do kilkunastu stylowych stoisk 
z tradycyjnymi specjałami kuch-
ni śląskiej.

„Gorolskie Święto” to rów-
nież okazja do spotkań przy-
jaciół i znajomych z Zaolzia, 
Polski, Moraw i Czech, a w br. 
również – Brazylii, Egiptu, Sło-
wacji, Ukrainy, Litwy.

Rodacy z Kiejdan są wdzięcz-
ni gospodarzom za miłą gościnę, 
a samorządowi rejonu kiejdań-
skiego, na czele z merem Sauliu-
sem Grinkevičiusem dziękują za 
transport.

Irena Duchowska,
prezes Oddziału ZPL 

„Lauda” 
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UCZNIOWIE Z LITWY 
I ŁOTWY ZWIEDZILI 
MUZEUM POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

Jak twierdzą nauczycielki 
szkółek niedzielnych języka 
i kultury polskiej, a im gorą-
co przytakują ich uczniowie, 
najlepszą nagrodą za wyniki 
w nauce i najwspanialszą lek-
cją języka i wiedzy o Polsce, są 
pobyty na wycieczkach czy też 
wakacyjnych turnusach w Pol-
sce. Niestety, liczba miejsc na 
wakacyjnych obozach w Ma-
cierzy, m.in. dla dzieci i mło-
dzieży z Litwy, jest stanowczo 
za mała do potrzeb. Więc każ-
da możliwość udania się na go-
ścinną ziemię polską jest wita-
na wręcz entuzjastycznie. 

Szkółka niedzielna  
na wakacjach w Polsce

Uczniowie szkółki niedzielnej języka i kultury polskiej działającej 
pod opieką Związku Polaków na Litwie w Nowych Święcianach 
w lipcu zwiedzali Polskę. Dziesięciodniowy pobyt w Warszawie i 
okolicach stał się możliwy dzięki przyjacielskim kontaktom szkółki 
z rodakami z rejonu solecznickiego.

Już od kilkunastu lat rodzi-
na państwa Chrzanowskich-
-Zawiszów z Warszawy od-
wiedza ojczyste strony swych 
przodków. Ród ten pieczętuje 
się herbem Zadora, który na 
ziemiach Litwy znany jest od 
1400 roku. Herbu tego używa-
ły na Litwie rody Dowgiałłów, 
Narbuttów, Zawiszów.

Pierwszym akcentem te-
gorocznego spotkania z roda-
kami w Kownie był udział we 
Mszy św. za zmarłych przod-

Powroty do ojczyzny przodków

Tego roku uczniowie szkół-
ki niedzielnej języka i kultury 
polskiej działającej w Nowych 
Święcianach już po raz drugi 
dzięki osobistemu zaangażo-
waniu posła na Sejm RL Zbi-
gniewa Jedzińskiego i wielkiej 
życzliwości prezesa Solecznic-
kiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, mera rejonu solecznickie-
go Zdzisława Palewicza mieli 
okazję spędzić dziesięć dni wa-
kacji w Warszawie i okolicach. 
Stało się to możliwe w ramach 
realizacji projektu „Lato z Pol-
ską”, którego opiekunką w re-
jonie solecznickim była pani 

Anna Bersztańska. 
Do Warszawy wyruszyła 

40-osobowa grupa, w której 
obok 30 dzieci z rejonu solecz-
nickiego, znalazło się dziesię-
cioro uczniów szkółki z No-
wych Święcian. W Warszawie 
dołączyli też do nich rodacy z 
Dyneburga – uczniowie klasy 
IV Gimnazjum im. Józefa Pił-
sudskiego wraz z dwiema wy-
chowawczyniami.

Dzieci zostały zakwatero-
wane w samym centrum stolicy 
Polski, w młodzieżowym ho-
stelu. Podczas pobytu w War-
szawie miały możność nie tylko 

zwiedzać stolicę Polski i odbyć 
kilka wycieczek poza nią, ale 
też miały zajęcia z języka, kul-
tury, historii Polski, które od-
bywały się w Zespole Szkół nr 
69 (szkoła podstawowa i gim-
nazjum). Kilkugodzinne zaję-
cia były tak przemyślane oraz 
umiejętnie i ciekawie prowa-
dzone przez pedagogów szkol-
nych, że te wakacyjne lekcje 
wcale się dzieciom nie dłużyły.

Uczniowie z Litwy i Ło-
twy zwiedzili Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, mie-
li możność ciekawie spędzić 
czas w Centrum Nauki „Ko-
pernik”. Wycieczki do Parku 
Łazienkowskiego i Wilanowa 
były połączone z poznawa-
niem różnych epok historii – 
na młodzież czekało nie tyl-
ko zwiedzanie tych uroczych 
miejsc, ale też teatralizowane 

opowiadania o dziejach Polski. 
Niemałą atrakcją było również 
odwiedzenie warszawskiego 
ZOO i zwiedzanie nowocze-
snego Stadionu Narodowego 
oraz pływanie statkiem po Wi-
śle.

Dzięki wyjazdowi do Że-
lazowej Woli, dzieci z Litwy 
i Łotwy mogły się zapoznać z 
życiorysem i twórczością wiel-
kiego polskiego kompozytora 
Fryderyka Chopina, wielką 
atrakcją było słuchanie jego 
utworów na „muzycznych ła-
weczkach”.

 Wiele przyjemnych chwil 
czekało na gości podczas inte-
gracyjnego spotkania z ucznia-
mi z Zespołu Szkół nr 69 na 
pikniku pod Warszawą, gdzie 
mogli sportować, wziąć udział 
w zawodach, piec tradycyjne 
kiełbaski i wspólnie się bawić. 

Z kolei wizyta w Młodzie-
żowym DK na Muranowie za-
owocowała pasjonującymi za-
jęciami w grupach z muzyki, 
plastyki i grafiki komputero-
wej.

W imieniu uczniów szkół-
ki niedzielnej języka i kultu-
ry polskiej oraz ich rodziców, 
chciałabym serdecznie podzię-
kować panom Zbigniewowi 
Jedzińskiemu i Zdzisławowi 
Palewiczowi oraz pani Annie 
Bersztańskiej za tak atrakcyjne 
i treściwe spędzenie tygodnia 
wakacji w Macierzy. Wyrazy 
podziękowania kierujemy też 
do naszych opiekunów z War-
szawy, którzy zatroszczyli się o 
to, by nasze dzieci mogły lepiej 
poznać Polskę.

Wanda Gołubiewa,
nauczycielka szkółki  

niedzielnej języka  
i kultury polskiej  

w Nowych Święcianach

ków tego rodu w pokarme-
lickim kościele pw. Święte-
go Krzyża. Następnie odbyło 
się spotkanie z kowieńskimi 
Polakami. Podczas pobytu w 
siedzibie Kowieńskiego Od-
działu ZPL pani Iwona Zawi-
sza-Chrzanowska czytała dla 
przybyłych tu rodaków urywki 
ze swej nowej powieści o cza-
sach, kiedy przedstawiciele jej 
rodu przebywali na ziemiach 
litewskich. 

Dalszą część dnia goście z 

Polski wraz z kowieńczykami 
spędzili na podróży po zie-
miach Środkowej Litwy. Głów-
nym wektorem tej podróży 
była rzeka Niewiaża. Nasza 
trasa prowadziła raz po pra-
wym, to znów po lewym brze-
gu spokojnie płynącej jej wstę-
gi, przenosząc nas na Żmudź 
bądź Auksztotę... 

Odwiedziliśmy kościół w 
Opitołokach i chylący się ku 
upadkowi niegdyś wspaniały 
dwór słynnego rodu Zabiełłów. 

Dalej droga wiodła nas 
przez Wodokty, Pacunele, 
Mitruny (miejscowości do-
skonale znane z sienkiewi-
czowskiego „Potopu”), Kre-
kenowo, Kałnoberże. Ostatni 
przystanek mieliśmy w Łabu-
nowie, gdzie w kościele-ka-
plicy spoczywają prochy Za-
biełłów. 

Zdjęcia z naszej wyprawy 
znad Niewiaży ozdobią okład-
kę nowej książki pani Iwony. 

Coroczne odwiedzanie 

miejsc związanych z historią 
rodu oraz grobów przodków 
jest wielką pasją, zamiłowa-
niem do minionych dziejów 
tej młodej rodziny. Dopóki 
są tacy ludzie, możemy być 
pewni, że przeszłość, minio-
ne czasy nie ulegną całkowi-
temu zapomnieniu. Żywa też 
będzie pamięć o polskim wąt-
ku w historii tych ziem, któ-
re jednakowo mocno kochali 
zamieszkali tu ludzie różnych 
narodowości.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL 
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Letni projekt dla twórczej 
młodzieży realizowany od 
ośmiu lat przez koordynatora 
projektów kulturalnych DKP 
Bożenę Mieżonis cieszy się 
wielką popularnością. By trafić 
na warsztaty malarskie i foto-
graficzne młodzież (tego roku 
granica wieku wynosiła od 15 
do 21 lat) musiała się nie tylko 
wylegitymować własnymi pra-
cami, ale też podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej podać motywa-
cję, dlaczego chce wziąć udział 
właśnie w tym plenerze. Bo, jak 
zaznacza Bożena, udział w ple-
nerze nie może być traktowa-
ny jako sposób na spędzenie 
tygodnia wakacji. Dwadzieścio-
ro uczestników tegorocznych 
warsztatów artystycznych jak 
najbardziej poważnie potrakto-
wało propozycję DKP i bardzo 
aktywnie i twórczo pracowało 
w ciągu tygodnia. 

Tematem przewodnim te-
gorocznego pleneru była na-
tura. Znalazły się w nim dwa 
podtematy: kadr przybliżo-
ny, który wymagał szczególnej 

Zaprzyjaźnieni ze sztuką

Tego lata po raz ósmy Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprosił 
młodocianych twórców – miłośników malarstwa i fotografiki – na 
plener artystyczny „Intro”. Warsztaty odbywały się w malowniczej 
zagrodzie turystycznej w miejscowości Babryszki nieopodal Trok.

precyzji (szczególnie w malar-
stwie) oraz perspektywa – pej-
zaż otwarty. Farby: olej i akryl, 
pędzle oraz inne rzeczy po-
trzebne do pracy zapewnili or-
ganizatorzy – DKP. Fotograficy 
mieli, jak co roku, do dyspozy-
cji profesjonalny sprzęt (m.in. 
studyjne lampy błyskowe, urzą-
dzenia umożliwiające wykona-
nie zdjęć w różnych technikach 
– np. w brązie Van Dykea, do 
uzyskania potrzebnego efektu 
młodzi fotograficy sami szyko-
wali emulsje). 

W tajniki malarstwa wpro-
wadzała młodzież wykładow-
czyni Edyta Jaworska-Kowalska 
(jest absolwentką Krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych), zaś 
fotografiki – Weronika Eler-
towska (specjalista od fotogra-
fii i intermediów po studiach 
na Poznańskiej ASP). Należy 
odnotować, że pani Weronika 
jest na plenerze po raz siódmy, 
a obie panie na co dzień pracują 
w Zespole Szkół Plastycznych 
im. Józefa Brandta w Radomiu. 
Podsumowując plener zazna-
czyły, że miały wielką przyjem-
ność obcować z twórczą i bar-
dzo pracowitą młodzieżą. A 
dokładniej – dziewczętami, bo 
tego roku plener był zdecydo-
wanie przez nie zdominowany: 
w dwudziestoosobowym gronie 
znalazł się tylko jeden chłopak 
– Karol Gorbaczewski, absol-
went Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza, a obecnie student Po-
litechniki Warszawskiej. 

Warto zaznaczyć, że cho-
ciaż młodzi artyści z góry mu-
sieli zadeklarować, w malar-

stwie czy też fotografii pragną 
się doskonalić, to jednak mieli 
możliwość wypróbowania sie-
bie również w „obcym” profilu. 

Do weteranów pleneru bez 
wątpienia może być zaliczona 
Edyta Balčiūnaitė – maturzyst-
ka z „Mickiewiczówki”, dla 
której były to już piąte warsz-
taty z DKP, co pozwoliło jej po-
znać wiele arkanów fotografiki 
i wykazać się zrealizowaniem  
interesujących prac. 

Z kolei Barbara Romaszew-
ska i Gabriela Wróblewska były 
na warsztatach po raz trzeci. 
Dziewczynki łączy też nauka 
w wileńskiej szkole plastycznej 
im. J.Venožinskisa. Koleżanki 

jednogłośnie zajęcia i prowa-
dzące je panie określają jednym 
słowem: „superowe”. Treściwe 
wykłady i wspaniałą atmosfe-
rę na plenerze bardzo sobie też 
ceni maturzystka z „Mickiewi-
czówki” (absolwentka szkoły 
plastycznej) Magdalena Bie-
lawska, która marzy o studiach 
na architekturze bądź grafice.

Swoistym „odkryciem” 
okazała się dla wykładowczy-
ni Edyty Jaworskiej-Kowal-
skiej Joanna Klewiado – stu-
dentka anglistyki na UW, 
której prace malarskie – temu 
hobby poświęca ona nielicz-
ne wolne chwile – zdecydowa-
nie zwracają na siebie uwagę i 
każą żałować, że Joanna trak-
tuje malowanie zdecydowanie 
jako relaks. Zawodowo ma-
larstwo traktuje inna uczest-
niczka pleneru – studentka  
II roku Warszawskiej ASP Anna 
Vostruchovaitė. Tego roku bra-
ła udział w warsztatach po raz 
trzeci i jak i poprzednio znala-
zła dla siebie wiele ciekawego. 
Starała się też pomóc młodszym 
koleżankom w odnajdywaniu 
siebie, dostrzeganiu rzeczy, któ-
re na pierwszy rzut oka wydają 
się mało istotne…

Jak zaznaczyły wykładow-
czynie, właśnie ta rozpiętość 
wiekowa i różne doświadcze-
nie w pracy twórczej są cen-
nym elementem pleneru, po-
nieważ młodzież może uczyć 
się od siebie nawzajem, wzo-
rować, porównywać. Wyraź-
nie dało się to zaobserwować 
podczas omawiania prac, dys-
kusji, które odbywały się każ-
dego wieczora i były podsu-
mowaniem wykonanej przez 
młodzież pracy, która dla wie-
lu nie kończyła się zaraz po 
kolacji, tylko trwała do póź-
na (przysłowiowymi nocnymi 
markami byli fotograficy).

Uwieńczeniem pleneru był 
wernisaż prac, na który przy-
był konsul generalny, kierow-
nik wydziału konsularnego 
Ambasady RP w Wilnie radca-
-minister Stanisław Cygnarow-
ski (ambasada jest mecenasem 
imprezy i to za jej pośrednic-
twem projekt jest wspiera-
ny przez MSZ RP); dyrektor 
DKP w Wilnie Artur Ludkow-
ski, który każdego roku jest tu 
obecny, by razem z młodzieżą i 
wykładowcami móc się cieszyć 
z wyników realizowanego przez 
DKP projektu; malarz wileń-
ski Robert Bluj (m. in. wiele 
uczestniczek pleneru właśnie 
w jego studiu poznawało tajni-
ki malarstwa); przedstawicie-
le mediów polskich na Litwie. 
Młodzi twórcy mieli okazję po-
czuć się w roli prawdziwych ar-
tystów – zasłużyli na to swoją 
twórczą pracą. Bo, jak zgodnie 
twierdzili, nikt nie przyjechał 
na plener, by nic nie robić. 

Oceniając twórczość mło-
dych, konsul Stanisław Cy-
gnarowski odnotował róż-
norodność i obfitość prac, 
podkreślając, iż pieniądze wy-
dane na projekt zostały dobrze 
zagospodarowane i obiecał, że o 
ile w przyszłym roku ambasada 
będzie dysponowała odpowied-
nimi funduszami, to znów obej-
mie patronat nad plenerem.

Plener zaowocował nie tylko 
interesującymi pracami, mło-
dzieńczymi przyjaźniami, ale 
też znalezieniem gospodarzy 
dla dwóch znajd: kota, którego 
obozowicze uratowali i nada-
li mu imię Tadeusz (podczas 
warsztatów był wielce wzię-
tym modelem) oraz psa – jesz-
cze bez imienia, ale już kocha-
nego. Wrażliwe serca młodych 
artystów naprawiły krzywdę 
okrutnych ludzi, którzy pozby-
wają się swoich czworonożnych 
wychowanków w bardzo okrut-
ny sposób, porzucając na pa-
stwę losu w upalne dni. 

Janina Lisiewicz

WŁAŚNIE TA  
ROZPIĘTOŚĆ WIEKOWA 
I RÓŻNE  
DOŚWIADCZENIE  
W PRACY TWÓRCZEJ  
SĄ CENNYM  
ELEMENTEM PLENERU
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GOŚCIE I UCZESTNICY PLENERU MIELI O CZYM POROZMAWIAĆ
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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?

7 sierpnia, nie zważając na 
upał, pogodnie nastawieni wędzia-
golanie wzięli udział w Festiwalu 
Historii Kultury „Radwiliada. Pro-
log”, poświęconym 425. roczni-
cy samorządności w Kiejdanach. 
Festiwal został zainaugurowany 
artystyczną instalacją „Sen Zło-
tego Wieku Kiejdan”. Dyrektor 
Muzeum Kraju Kiejdańskiego, hi-
storyk Rimantas Żirgulis, odtwa-
rzający jedną z historycznych po-
staci, ogłosił początek Festiwalu 
„Radwiliada. Prolog”oraz zapo-
znał zebranych z uczestnikami i 
sponsorami.

Święto miasta odbywało się na 
Wielkim Placu Rynkowym. Ra-
dośnie usposabiały zebranych po-
zdrowienia kierownictwa rejonu 
kiejdańskiego oraz gości, bawiły 
renomowane zespoły artystyczne: 
trupa dawnej muzyki i tańca „Festa 
Cortese” i zespół tańca historyczne-
go „Fioretti”. Tuż obok, na placu, w 
znak pamięci o właścicielach Kiej-
dan – Starosty Żmudzkiego Jana 
Kiszki oraz Hetmana Wielkiego 
Księstwa Litewskiego Krzysztofa II 
Radziwiłła i Janusza XI Radziwiłła 
– odbyły się pokazy walk pt. „Bitwa 
kiejdańska”, które przypomniały 
obecnym chlubne dzieje Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów.  

W kościele ewangelicko-refor-
matorskim przy ulicy Starej mogli-
śmy wysłuchać kazania historyka 
Deimantasa Karvelisa pt. „Radzi-
wiłłowskie rogi i orzeł”. Obok in-
nych stwierdzeń, ciekawym okazał 
się pogląd Radziwiłłów na szla-
chetność ludzi: określają ją dwie 
cechy – pobożność i uczoność. 
Zadziwił obecnych zespół dawnej 
muzyki i tańca „Banchetto mu-
sicale”. „Dedykację dla królowej 
Barbary Radziwiłłówny” wykona-

„Radwiliada.  
Prolog”

li: kwartet M. K. Čiurlionisa, trupa 
dawnej muzyki i tańca „Festa Cor-
tese”, solistka Dovilė Kazakovaitė 
(sopran) i aktor Saulius Balandis 
(recytator). Tragiczna historia mi-
łości nikogo nie pozostawiła obo-
jętnym – widzowie na stojąco okla-
skiwali wykonawców. 

W Centrum Tradycyjnych 
Rzemiosł można było posłuchać 
utworów granych na kobzach, a 
w „Ciekawostkach Kiejdan” wy-
słuchać kazania „O Złotym Wie-
ku Kiejdan”. Doskonale, przeko-
nywująco i serdecznie wygłaszał 
kazanie dyrektor Muzeum Kra-
ju Kiejdańskiego R. Żirgulis. O 
wspólnotach religijnych Złotego 
Wieku wygłosili kazania księża z 
kościołów reformatorskiego i lute-
rańskiego w Kiejdanach. 

O zmierzchu Festiwal „Ra-
dwiliada. Prolog” przeniósł się do 
podwórza znajdującego się obok 
kościoła pw. św. Józefa przy ulicy 
Radziwiłłowskiej.

Nocne skupisko mieszkańców 
miasta i gości nazwane „Kiejdań-
ski dwór – dla miasta Kiejdany” 
pozwoliło nacieszyć się „Kiejdań-
skimi smakołykami”. Częstowa-
no się daniami i napojami z XVII 
wieku, które zadziwiały oryginal-
nością. W doskonały nastrój wpra-
wiło zebranych oglądanie pod go-
łym niebem filmu „Radwiliada” 
(reżyser R. Rakauskaitė, produ-
cent A. Matelis).  

Cieszymy się, że miłośnicy 
historii i kultury Kraju Kiejdań-
skiego pamiętają o Polakach z Wę-
dziagoły i zawsze zapraszają nas na 
organizowane tu święta.

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 Pięknego Jubileuszu składamy  
Jolancie BINKIEWICZ moc najserdecz-
niejszych życzeń. Niech los Tobie sprzyja 
niosąc powodzenie. Idź przez życie z dobro-
cią w sercu, otoczona ludźmi, których kochasz. 
Niech każdy obrót kalejdoskopu życia przynosi 
Ci radość.

Członkowie Wisagińskiego Oddziału 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 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

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na 

Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach ga-
zety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Ży-
czenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować 
inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailo-
wy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.


