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POLSKIE STUDIO TEATRALNE W UROCZEJ SCENERII ZUŁOWA

POBOŻNE ŻYCZENIA
Dobiegające końca wakacje i zbli-
żająca się jesienna sesja pracy 
Sejmu owocują nam aktywizacją 
polityków. Nie zapomina również 
o pracy i opiece nad nimi głowa 
państwa. Prezydent, przedstawia-
jąc swoje propozycje co do pracy 
Sejmu, zgłosiła sześć przygotowa-
nych przez urząd zmian ustaw oraz 
rozpatrzenie dziewięciu już wcze-
śniej zaproponowanych inicjatyw. 
W pakiecie tematów do omówienia 
i rozstrzygnięcia sporo miejsca zaj-
mują problemy związane ze służbą 
ochrony zdrowia. I nie ma w tym nic 
dziwnego, bowiem nie należymy 
do najzdrowszych społeczeństw. 
Wydaje się jednak, że w polu wi-
dzenia głowy państwa powinny się 
znajdować bardziej globalne tema-
ty związane z tą dziedziną niż... 
zlikwidowanie kolejek do lekarzy, 
ustanowienie ujednoliconych ter-
minów, w ciągu których pacjentowi 
powinna zostać okazana fachowa 
pomoc. Doskonale wiemy, że te ko-
lejki i terminy są prawdziwą zmorą, 
ale czy tymi sprawami ma sobie 
głowę zaprzątać  prezydent i cały 
Sejm. Nie wystarczyłoby „popraco-
wać” w tym temacie Ministerstwu 
Zdrowia i odpowiedniego rozkazu 
pani minister. Czy nie jest to strze-
lanie z armaty do wróbli. Widocznie 
nie, skoro problem został podnie-
siony do takiej rangi. A szkoda, bo 
po co mamy ministerstwa z całą 
armią całkiem słono opłacanych 
urzędników, skoro w swojej bran-
ży nie mogą zrobić elementarne-
go porządku. Wśród innych, bu-
dzących kontrowersyjne uczucia 
proponowanych tematów dla Sej-
mu, znalazła się sprawa wniesienia 
poprawek do odpowiednich ustaw, 
za sprawą których adwokatami, no-
tariuszami i komornikami mogłyby 
być jedynie osoby o nienagannej 
reputacji i uczciwości. Od razu ro-
dzi się pytanie: a skąd tylu „nie-
nagannych” i „uczciwych” mamy 
wziąć i co zrobić z tymi, co do któ-
rych kryształowej uczciwości, czy 
też faktów w życiorysie mamy wąt-
pliwości. A może  przyjęta odpo-
wiednia poprawka do ustawy ma 
mieć moc czarodziejskiej różdżki i 
już będzie po problemie. Takie po-
bożne życzenia wywołują nie tylko 
uśmiech i podejrzenie, że jednak 
upały dały się nam tego lata moc-
no we znaki, ale też gorzki żal: czy 
urzędnicy, nawet ci z najwyższej 
półki, mają nas za przygłupów, sko-
ro pozwalają sobie na takie sfor-
mułowania?

Sława i chwała oręża polskiego rodziły się nie z mitów, lecz czynów, którymi była 
znaczona jego historia. Świadkami polskiej waleczności były Pola Grunwaldzkie, 
Kircholm i Chocim. Dwukrotnie żołnierz polski swą krwią obronił Europę przed 
zagładą: stając murem w obronie chrześcijańskiego świata przed inwazją turecką 
w Bitwie Wiedeńskiej i Warszawskiej, kiedy sowiecka Rosja chciała na bagnetach 
czerwonoarmistów nieść rewolucję przez Stary Kontynent. Były w historii polskiego 
oręża mityczna husaria i legendarne legiony, niezłomni bohaterzy Armii Krajowej, 
żołnierze-tułacze, co walczyli pod Tobrukiem, w niebie nad Anglią i w dywizji generała 
Maczka nieśli wolność ujarzmionej Europie. I ci, którzy ze wschodu idąc do Ojczyzny 
ginęli nad Oką, na Wale Pomorskim… Dziś są misje pokojowe, również w niebie nad 
Litwą. Polski żołnierz od Insurekcji Kościuszkowskiej mający wypisane na swych 
sztandarach hasło: „za wolność naszą i waszą” – pozostaje mu wierny przez wieki.

Sława i chwała 
oręża polskiego 
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W dniu Święta Wojska Polskiego, które jest obchodzone 15 sierpnia 
jako upamiętnienie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 
roku, wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy, oddawany jest hołd 
żołnierzom, którzy w ciągu ponad tysiąclecia polskiej państwowości 
stawali do walki o wolność i niepodległość.

W Wilnie od lat tradycyjnie 
obchody Święta Wojska Polskie-
go są inaugurowane na cmen-
tarzu na Rossie, oddając hołd 
twórcy Państwa i Wojska Pol-
skiego, Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu i spoczywającym 
tu legionistom oraz żołnierzom 
Armii Krajowej. W uroczystej 
ceremonii składania wieńców 
przy płycie Matki i Serca Syna 
wzięli udział przedstawicie-
le Ambasady Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Wilnie na czele z 
ambasadorem RP w Republice 
Litewskiej Jarosławem Czubiń-
skim, konsulem generalnym wy-
działu konsularnego Ambasa-
dy Stanisławem Cygnarowskim 
oraz attache obrony, wojsko-
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wym, morskim i lotniczym płk. 
Zbigniewem Szlękiem, człon-
kowie Związku Polaków na Li-
twie wraz z prezesem, posłem 
Michałem Mackiewiczem, kom-
batanci, przedstawiciele pol-
skich organizacji społecznych i  
zespołów twórczych, harcerze, 
wilnianie i goście z Macierzy. 

 Witając zebranych płk Zbi-
gniew Szlęk w swym przemówie-
niu zaznaczył: „(…) gromadzi-
my się tu, w miejscu szczególnym 
dla wszystkich Polaków, w miej-
scu, w którym spoczywają prochy 
matki i serce Marszałka, naczel-
nego wodza i autora największe-
go od czasów Wiktorii Wiedeń-
skiej polskiego zwycięstwa, które 
w 1920 roku ocaliło nie tylko 
niepodległą Polskę, ale i całą de-
mokratyczną Europę przed za-
grażającym jej komunistycznym 
totalitaryzmem. Dzisiaj, oddając 
hołd wielkiemu Wodzowi, odda-
jemy hołd wszystkim żołnierzom, 
gdyż w tym szczególnym dniu, 
w rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 
Polskiej obchodzą swoje dorocz-
ne święto – Święto Wojska Pol-
skiego. Jest to święto polskich żoł-
nierzy, ale i wszystkich Polaków, 
obchodzone w Polsce i w wielu 
miejscach w świecie, także tu, na 
Litwie. (…) Niepodległa Rzecz-

pospolita i my, współcześni Po-
lacy, winni jesteśmy weteranom 
walk o niepodległość najwyższą 
wdzięczność i szacunek. Jest to 
dzień wspomnień o bohaterach 
polskich wojen, dzień, w którym 
oddajemy cześć obrońcom naszej 

niepodległości. Pamiętamy też o 
obrońcach i wybawcach Wilna, 
w każdej z kampanii jakie tu mia-
ły miejsce. (…) Mamy prawo do 
poczucia słusznej dumy z siły pol-
skiego oręża, z męstwa i nieugię-
tości polskich żołnierzy. Polska 
nie jest bowiem biernym obser-
watorem zagrożeń, które godzą 
w cały wolny świat. Nie boimy się 
wyzwań i potrafimy je podejmo-
wać. Polski żołnierz obecny jest 
tam, gdzie potrzebne jest działa-
nie, stanowczość i odwaga – tam, 
gdzie nieraz daleko od naszych 

granic ważą się procesy istotne 
dla naszego bezpieczeństwa. (…) 
Historia Polski to nie tylko pa-
smo cierpień, walk i niewoli. To 
także dobry czas, jakim się mo-
żemy cieszyć w dniu dzisiejszym. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie-
podległość i bezpieczeństwo pań-
stwa nie są nam dane na zawsze, 
trzeba o nie walczyć i zabiegać, 
co obecnie czynimy we współ-
pracy z naszymi sojusznikami 
w NATO i Unii Europejskiej w 
ramach wspólnego systemu bez-
pieczeństwa”. Attache wojskowy, 

KOLEJNE DWIE STELE 
KU CZCI BOHATERÓW 
POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO 
ORAZ MIESZKAŃCÓW 
WILEŃSZCZYZNY, KTÓRZY 
JAKO EKSPATRIANCI 
MUSIELI OPUŚCIĆ 
RODZINNE STRONY
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ZA CHWILĘ KOLEJNE STELE ZOSTANĄ WYŚWIĘCONE...

fot. Paweł Stefanowicz

PODCZAS UROCZYSTOŚCI NA ROSSIE
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zwracając się do kombatantów 
powiedział: „Szanowni Komba-
tanci, uczestnicy walk na wszyst-
kich frontach, dziękuję Wam za 
Wasz żołnierski trud i za to, że 
jesteście tu dzisiaj z nami. Jeste-
ście wzorem nie tylko dla nas, 
dzisiejszych obrońców Rzeczy-
pospolitej, ale również dla młode-
go pokolenia Polaków, aktywnej 
młodzieży, spadkobierców trady-
cji warszawskich powstańców i 
synów pułków na frontach ko-
lejnych wojen”. 

Po wspólnej modlitwie wraz 
z księdzem Mirosławem Gra-
bowskim w intencji poległych 
żołnierzy, brzmiały pieśni  le-
gionowe. Na zakończenie uro-
czystości harcerze zaintonowali 
„Mazurka Dąbrowskiego”.

Obchody Święta Wojska Pol-
skiego były kontynuowane w Zu-
łowie, dokąd tradycyjnie roda-
ków zaprosił Związek Polaków 
na Litwie. Uroczystość zainau-
gurowano odśpiewaniem „Roty” 
– hymnu ZPL. Po złożeniu wień-
ców przy pomniku upamiętnia-
jącym twórcę Wojska i Państwa 
Polskiego Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, witając licznie przy-
byłych członków Związku ze 
Święciańskiego (prezes Irena 
Bejnar), Jezioroskiego (prezes 
Teresa Narkevičienė) Oddzia-
łów Rejonowych, a także oddzia-
łu w Wisagini (prezes Zygfryd 
Binkiewicz), Wileńskiego Od-
działu Miejskiego (prezes Ali-
cja Pietrowicz), koła ZPL w Lan-
dwarowie Trockiego Oddziału 
Rejonowego (wraz z wiceprezes 
Teresą Sołowjową), harcerzy 
oraz gości, wśród których był po-
seł na Sejm RL Zbigniew Jedziń-
ski, konsul generalny, kierownik 
wydziału konsularnego Amba-
sady RP w Wilnie Stanisław Cy-
gnarowski, rodacy z Macierzy, 
prezes Związku Polaków na Li-
twie Michał Mackiewicz m. in. 
przypomniał obecnym, że każ-
dy ma swoją misję do spełnienia, 
nie będąc żołnierzami stajemy w 
obronie wartości, które są dla nas 
ważne, wywalczone i przekazane 
przez pokolenia dziadów i ojców. 
Prezes podkreślił też wagę takich 
miejsc jak Zułów, gdzie możemy 
w miejscu urodzin twórcy Pań-

stwa Polskiego oddać mu hołd i 
przypomnieć chlubne karty na-
szej historii. Zwracając się do 
zebranych, konsul Stanisław 
Cygnarowski dziękował za za-
proszenie do Zułowa, gdzie po 
raz kolejny może pokłonić się 
temu, kto nie tylko obronił Pań-
stwo Polskie i Europę, ale odniósł 
zwycięstwo w Bitwie Warszaw-
skiej, które jest ważne też dziś, 
bowiem pozwoliło ukształto-
wać właśnie taką Europę, w któ-
rej dziś żyjemy. 

W tym świątecznym dniu w 
Alei Pamięci Narodowej zosta-
ły zapalone znicze przy dębach 
i stelach upamiętniających żoł-
nierzy i ich bohaterskie walki 
stoczone na polach bitewnych 
oraz ustawione kolejne dwie ste-
le ku czci bohaterów Powstania 
Listopadowego oraz mieszkań-
ców Wileńszczyzny, którzy jako 
ekspatrianci musieli opuścić ro-
dzinne strony wraz z przesunię-
ciem granic Polski na Zachód.

O bohaterskim i tragicz-
nym w skutkach Powstaniu Li-
stopadowym i dramatycznych 
losach wilniuków mówił wice-
prezes ZPL Edward Trusewicz. 
Przy steli, na której napis głosi, 
iż jest tu zasadzony: „Dąb ku 
czci Bohaterów Powstania Listo-
padowego (1830-1831), którzy 
w ciemnej nocy zaborów pod-
jęli walkę o wolność Ojczyzny” 
zgromadzili się rodacy i ustawiła 
się warta honorowa. Słowa mo-
dlitwy odmówił i stelę wyświęcił 
proboszcz parafii podbrodzkiej 

Aleksander Gaičauskas. Złożo-
ne wieńce i zaśpiewana pieśń o 
mocy ducha narodu były hoł-
dem oddanym powstańcom 
przez potomnych.

Kolejno zostały wyświęcone 
dąb i stela „w hołdzie Rodakom, 
którzy po 1945 roku byli zmusze-
ni opuścić Wileńszczyznę. Ska-
zani na tęsknotę, zawsze o niej 
pamiętali, wspierając tych, co tu 
pozostali”. Słowa z wiersza „Mo-
dlitwa wygnańca” umieszczone 
na steli, jakże dobitnie określiły 
uczucia, które przez dziesiątki lat 
były w sercach wilniuków: „Do 
Ciebie co dzień nasze modły pły-
ną, / Modły dziękczynne, prośby 

i tęsknoty. / O Ostrobramska, za 
Twoją przyczyną/ U Syna swe-
go uproś nam powroty”. Nasze 
„zabużan” i ich – byłych miesz-
kańców Wileńszczyzny – roz-
terki i tęsknoty zabrzmiały też w 
piosence „Repatrianci”, która u 
niejednego z obecnych wycisnęła 
łzy wzruszenia. Wykonane przez 
członków Polskiego Studia Te-
atralnego w Wilnie pieśni były 
niejako prologiem przygotowa-
nego na Święto Wojska Polskie-
go patriotycznego programu w 
reżyserii Lilii Kiejzik (kierownik 
Studia), którego scenariusz uło-
żył Edward Kiejzik.

W zaprezentowanym pro-

gramie została przedstawiona 
historia oręża polskiego, któ-
rej poszczególne rozdziały były 
przeplatane wierszami i piosen-
kami, charakterystycznymi dla 
danego okresu – od czasów sław-
nych zwycięstw polskiej husa-
rii poprzez legiony, drugą woj-
nę światową, do współczesnych 
czasów, w których tak bardzo 
potrzebny jest mit, który nadać 
ma sens naszemu życiu.

Wśród wzruszających słów 
wierszy i poruszających naj-
głębsze struny serca piosenek 
w wykonaniu artystów Studia, 
znalazły się deklamacja i śpiew 
najmłodszego artysty –  dziesię-

MAMY PRAWO DO 
POCZUCIA SŁUSZNEJ  
DUMY Z SIŁY  
POLSKIEGO ORĘŻA,  
Z MĘSTWA  
I NIEUGIĘTOŚCI  
POLSKICH ŻOŁNIERZY

fot. Paweł Stefanowicz

WARTĘ PRZY STELACH PEŁNILI HARCERZE

fot. Paweł Stefanowicz

ODDAĆ HOŁD TWÓRCY PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO
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cioletniego Bartka Urbanowi-
cza (jego debiutem scenicznym 
przed kilkoma laty była rola w 
bajce „Król Maciuś Pierwszy”). 
W jego wykonaniu były one tak 
naturalne i prawdziwe, iż wyda-
wało się, że ten mały żołnierz 
z ciężkim karabinem na ramie-
niu trafił na zułowską murawę 
prosto z przedmieścia Lwowa, 
czy też powstańczej Warszawy… 

Gorące oklaski, których nie 
żałowali artystom Studia widzo-
wie, były wyrazem uznania za 
to, iż potrafili przekazać arty-
stycznie nie tylko treść wykony-
wanych utworów, ale też wytwo-
rzyć odpowiedni nastrój, który 
współgrał z duchem święta i 
aurą Zułowa.

Obchody Święta Wojska Pol-
skiego w Zułowie wieńczył pik-
nik na zielonej murawie, pod-
czas którego obecni mogli się 
poczęstować nie tylko żołnier-
ską kaszą i grochówką, ale też 
„generalskimi” specjałami.

Tradycyjnie swój program 
obchodów Święta Wojska Pol-
skiego przygotowuje Klub 
Sztuki Teatralnej pod kierow-
nictwem Edwarda Kiejzika we 
współpracy z Rudomińskim 
Wielofunkcyjnym Ośrodkiem 
Kultury (kierownik Wioleta 
Cereszka) i jego filią w Miedni-

kach. Tego roku dołączyły się 
również do nich Rykonty (rejon 
trocki). Właśnie tam, w dniu  
14 sierpnia została zaprezento-
wana wystawa broni, popisy ze-
społu folklorystycznego z Wy-
szkowa oraz wyświetlony film 
„1920 Bitwa Warszawska” w re-
żyserii Jerzego Hoffmana. Zaś 
16 sierpnia Mszą św. w kościele 
pw. św. Kazimierza zainauguro-
wano obchody w Miednikach 
Królewskich. Po nabożeństwie 
oddano hołd żołnierzom Woj-
ska Polskiego na miejscowym 
cmentarzu.  Przy znajdującym 
się tu grobie Nieznanego Pol-
skiego Żołnierza (został za-
strzelony przez enkawudzistów 
w lipcu 1944 roku nieopodal 
cmentarza) oddali hołd kole-
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dze kombatanci, złożyli wień-
ce prezes Związku Polaków na 
Litwie Michał Mackiewicz, at-
tache obrony, wojskowy, morski 
i lotniczy płk Zbigniew Szlęk, 
starosta Miednik Renata Bog-
danowicz, prezes miejscowe-
go koła ZPL Jelena Połujańska, 
członkowie Polskiego Studia 
Teatralnego w Wilnie i Klubu 
Sztuki Teatralnej, goście z Ma-
cierzy, członkowie kół Związku 
Polaków na Litwie z Wilna oraz 
miejscowi mieszkańcy. Wraz z 
miejscowym proboszczem o. Ja-
rosławem Rekwertem odmówio-
no modlitwę za dusze zmarłych. 

Zabierając głos przy mogile 
symbolizującej wszystkie bezi-
mienne groby, attache wojsko-
wy przedstawił genezę święta i 

dzieje oręża polskiego oraz pod-
kreślił, iż „w naszym, polskim 
charakterze leży obrona Polski 
i polskości zawsze, gdy jest tego 
potrzeba. Stajemy także w obro-
nie innych, którzy takiej pomo-
cy potrzebują, gdyż taki my, Po-
lacy, mamy charakter”.

Salwą z dawnej broni odda-
li cześć żołnierzowi członkowie 
grupy rekonstrukcji historycz-
nej z Komputowej Chorągwi 
Stefana Czernieckiego z Białe-
gostoku. Przejmujące dźwięki 
saksofonu i chwile zadumy to-
warzyszyły odwiedzaniu przez 
uczestników uroczystości kolej-
nych trzech grobów pochowa-
nych tu akowców oraz Krzyża 
Katyńskiego, u podnóża którego 
przed laty została złożona zie-

mia przywieziona przez miejsco-
wych mieszkańców z Katynia.

Dalszy ciąg uroczystości od-
był się w Miednickim Ośrodku 
Kultury. Przywitał tu zebra-
nych prezes Związku Polaków 
na Litwie Michał Mackiewicz, 
krótkie przemówienie wygłosił  
płk Zbigniew Szlęk, a o życiu 
rodaków i działalności koła ZPL 
opowiedziała gościom jego pre-
zes Jelena Połujańska. Po czym 
został zaprezentowany program 
patriotyczny przygotowany 
przez Polskie Studio Teatralne 
w Wilnie, w którym wystąpi-
li: Jolanta Gryniewicz, Monika 
Jodko, Sabina Lachowicz, Aga-
ta Gornatkiewicz, Diana Wo-
ronecka, Jarosław Królikowski, 
Czesław Sokołowski, Krzysz-
tof Stankiewicz, Wiktor Gliń-
ski, Grzegorz Jakowicz, Dariusz 
Rudzianiec oraz Bartek Urba-
nowicz. Wzruszeni widzowie 
na stojąco dziękowali artystom 
Studia za treściwy i wzruszają-
cy program.

W dalszej części święta obec-
ni mogli obejrzeć wystawę bro-
ni, podziwiać popisy strzelania 
z XVII-wiecznej broni i walki 
na szable przedstawicieli  grupy 
rekonstrukcji historycznej Kom-
putowej Choragwi z Białegosto-
ku oraz częstować się potrawami 
kuchni żołnierskiej. 

Organizatorzy święta w 
Miednikach są wdzięczni Ru-
domińskiemu Wielofukcyjne-
mu Ośrodkowi Kultury za udo-
stępnienie sprzętu technicznego 
oraz Domowi Kultury  Polskiej 
w Wilnie i wileńskiej kawiar-
ni „Sakwa” za przygotowanie 
poczęstunku dla uczestników 
święta.

Janina Lisiewicz

WZRUSZENI  
WIDZOWIE  
NA STOJĄCO DZIĘKOWALI 
ARTYSTOM STUDIA  
ZA TREŚCIWY I 
WZRUSZAJĄCY  
PROGRAM
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GRÓB NIEZNANEGO POLSKIEGO ŻOŁNIERZA – PAMIĘĆ TRWA

fot. M
arian Paluszkiewicz

SALWY NA CZEŚĆ ORĘŻA POLSKIEGO
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Odpust w dniu Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny – Zielna 
– ma w parafii wędziagolskiej głę-
bokie, stare tradycje. Jak wynika ze 
wspomnień miejscowych seniorów, 
odpust ten był największym i naj-
głośniejszym w okolicy. W zmienia-
jącej się rzeczywistości, kiedy zani-
ka obcowanie, tradycje, religijność, 
wędziagolanie nadal śmiało mogą 
mówić o tym, że Zielna w ich mia-
steczku jest wielkim świętem dla 
miejscowych ludzi i przybywają-
cych pielgrzymów. A dzieje się tak 
dlatego, że od wieków mieszka tu 
sporo Polaków, którzy zachowa-
li te piękne tradycje, wiarę, a ich 
potomkowie – rozrzuceni po wiel-
kich miastach i innych miejscowo-
ściach na Litwie – nadal znajdują 
czas, by w dniu odpustu, na Ziel-
ną, odwiedzić kościół wędziagol-

Zielna w Wędziagole

ski, groby swoich bliskich na kilku 
parafialnych cmentarzach, spotkać 
się z krewnymi, znajomymi, kole-
gami z lat szkolnych, poobcować w 
ojczystym języku polskim.

Również w minioną sobotę, 
15 sierpnia, od wczesnego ranka 
do wędziagolskiego kościoła pw. 
Świętej Trójcy licznie się zbierali 
miejscowi mieszkańcy, goście, piel-
grzymi; wielu ludzi rozmawiało ze 
sobą po polsku. Mszę św. w języ-
ku polskim odprawił wędziagolski 
proboszcz, ksiądz i poeta Skaidrius 
Kandratavičius. Podczas Mszy św. 
śpiewali goście z rejonu trockiego 
– zespół pieśni i tańca „Połuknia-
nie” (kierownik Renata Joknienė). 
Po modlitwie odbyła się wspólna – 
polsko-litewska – procesja euchary-
styczna. Następnie została odpra-
wiona Msza św. w języku litewskim, 

podczas której śpiewali goście z są-
siedniego Łabunowa. 

Ładna pogoda, wspaniały na-
strój towarzyszyły uczestnikom 
święta. Ta piękna tradycja, by w 
dniu odpustu, na Zielną spotkać 
się z rodakami, rodziną i bliskimi, 
znajomymi i pielgrzymami jest cią-
gle żywa i należy się z tego cieszyć 
i być dumnym.

Zespół pieśni i tańca „Połuknia-
nie” oraz kapela ludowa „Suder-
wianie” z rejonu wileńskiego (kie-
rownik Edward Michalkiewicz) w 
miejscowym parku kultury zapre-
zentowali świąteczny koncert dla 
rodaków mieszkających w Wędzia-
gole i okolicach, którzy przybyli tu, 
żeby jak co roku, tradycyjnie, wśród 
swoich świętować odpust Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny 
– Matki Boskiej Zielnej.

Może się to wydać dziwne, ale 
w miejscowym parku odbywało się 
tego dnia również inne, litewskie, 
bałtycko-pogańskie święto „Dzień 
starych rzemiosł w Wędziagole”. 
Takie mamy kontrasty...

Serdecznie dziękujemy kierow-
niczce zespołu „Połuknianie” Rena-
cie Joknienė oraz jej koleżankom za 
wspaniały śpiew podczas uroczystej 
odpustowej polskiej Mszy świętej i 
wspólnej procesji eucharystycznej. 
Takiego pięknego śpiewu wędzia-
golanie w swoim kościele dawno już 
nie słyszeli. Zgromadzeni goście i 
pielgrzymi byli zachwyceni tak cu-
downym wykonaniem pieśni. Dzię-
kujemy również wspaniałej kapeli 
ludowej „Suderwianie”, która swo-
im graniem podczas koncertu za-
chęciła obecnych do tańca.

Pragniemy również złożyć 
wyrazy podziękowania prezeso-
wi Wileńskiego Rejonowego Od-
działu ZPL, europosłowi Wal-
demarowi Tomaszewskiemu za 
osobistą opiekę i pomoc, byśmy 
mogli gościć na święcie dwa wspa-
niałe zespoły z rejonu wileńskiego 
i trockiego.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

MINISTERSTWO  
OŚWIATY I NAUKI  
OBIECUJE JUŻ W 
PRZYSZŁYM ROKU 
ZNALEŹĆ POTRZEBNE 
ŚRODKI NA  
REALIZACJĘ TYCH  
PLANÓW
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RUSZYŁA EUCHARYSTYCZNA PROCESJA...

fot. Ryszard Jankowski

„POŁUKNIANIE” NA WĘDZIAGOLSKIEJ SCENIE

Ministerstwo Oświaty i Na-
uki uwzględniło apel posłanki 
Viliji Filipovičienė, z którym 
zwracała się ona do ministra 
oświaty w sprawie nauczania 
języków mniejszości narodo-
wych w szkołach z państwo-
wym językiem nauczania. 
Według szanownej posłanki, 
przedstawiciele mniejszości 
narodowych osoby, które wy-
brały „aktywną integrację”, 
czyli kształcenie dzieci w ję-
zyku państwowym (widocznie 
jest też integracja „pasywna”, 
której się poddają ci, którzy 
wybierają szkoły z ojczystym 
językiem nauczania) tracą wię-
zie ze swoją rodzimą kulturą i 
korzeniami. Nie jest to znów 
tak wielkie odkrycie, mówimy 
o tym od ponad 25 lat, argu-
mentując dlaczego pragniemy 
zachować tradycyjny model 

szkoły polskiej na Litwie. Jed-
nak posłanka nie w tym widzi 
panaceum na zachowanie toż-
samości narodowej i kultury 
oraz tradycji. Otóż proponu-
je te więzy pogłębiać poprzez 
wprowadzenie odpowiedniej 
liczby lekcji języków mniejszo-
ści narodowych (polskiego, ro-
syjskiego, białoruskiego i in.) 
w szkołach litewskich. 

Przypomnieć warto, że czy-
nione przed kilkoma laty pró-
by wprowadzenia dodatkowe-
go języka obcego (ojczystego), 
który uczniowie mogliby wy-
bierać od klasy szóstej nie 
sprawdziły się, zabrakło chęt-
nych. Obecnie resort oświaty 
zapowiedział, że nauczanie ję-
zyka ojczystego dla nie Litwi-
nów uczęszczających do szkół 
litewskich od 2016 roku moż-
liwe będzie od klasy 2 do 10. 

Więcej polskiego i...  litewskiego
Mają to być dwie lekcje tygo-
dniowo i będzie to drugi język 
obcy do wyboru dla uczniów. 

Taki system, zdaniem wicemi-
nister Genovaitė Krasauskienė, 
ma służyć utworzeniu większego 
wyboru szkół, które zapewniły-
by nauczanie języka mniejszo-
ści narodowych oraz poznawania 
kultury etnicznej. Prościej mó-
wiąc – stać się pewną alternatywą 
dla istniejących dziś szkół mniej-
szości narodowych, bo w takich 
szkołach argument, że dziecko 
traci związek z ojczystym języ-
kiem i kulturą w pewnym stop-
niu straciłby na aktualności.

Ministerstwo Oświaty i Na-
uki obiecuje już w przyszłym 
roku znaleźć potrzebne środki 
na realizację tych planów. Po-
wstaje jednak pytanie, czy nie 
prościej by było (i z większym 
pożytkiem) te pieniądze wyko-

rzystać do sfinansowania tak 
potrzebnych dziś w szkołach 
mniejszości narodowych efek-
tywniejszych metod nauczania 
języka litewskiego.

Prawda, taka decyzja sprzy-
jałaby podejmowaniu decyzji 
o wyborze szkoły z ojczystym 
językiem nauczania wśród ro-
dzin nielitewskich. A „tro-
skliwym” urzędnikom i poli-
tykom, najwidoczniej nie o to 
chodzi, chociaż lubią się po-
pisywać troską o „dobro dzie-
ci”. W imię tego „dobra” znów 
odgrzewają idee nauczania 
większej liczby przedmiotów 
w szkołach mniejszości naro-
dowych w języku litewskim. 
Co z kolei nie sprzyja dosko-
nalszemu przyswajaniu wie-
dzy z określonego przedmiotu, 
ponieważ uczeń musi pokony-
wać dodatkową barierę – języ-

kową. Jakie „dobro” jest „do-
brem”, a jakie „złem” najlepiej 
by było pozostawić do decyzji 
samych mniejszości – rodziców 
uczniów. Jednak urzędnicy od 
czasu do czasu podejmują pró-
by uszczęśliwiania nas – mniej-
szości narodowe – na siłę. Czy 
uda się nam po raz kolejny sku-
tecznie przeciwstawić się tej 
„trosce”? 

Janina Lisiewicz
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Uczniowie z Nowych Świę-
cian, którzy uczęszczają na lek-
cje języka polskiego prowadzone 
przez nauczycielkę Danutę Jó-
zefowicz, jak co roku, miały wy-
cieczkę do Polski. Jej cel – poznać 
najpiękniejsze zakątki kraju i od-
wiedzane przez turystów miejsco-
wości. Od początku roku szkol-
nego praktycznie każdy uczeń 
wiedział, że  wraz z nastaniem 
wakacji na tych, co najpilniej się 
uczyli, czeka wyjazd do Polski, 
którego organizatorem i sponso-
rem jest dyrektor naczelny przed-
siębiorstwa „Velga-Vilnius” pan 
Józef Fedorowicz.

Pan Fedorowicz jest znany w 
rejonie święciańskim nie tylko 
jako właściciel i szanowany pra-
codawca „Velgi-Vilnius”, ale też 
jako aktywny społecznik, kocha-
jący swoje rodzinne strony. Po-
nieważ sam pochodzi z rodziny, 
w której zawsze był okazywany 
duży szacunek do języka pol-
skiego, więc opiekuje się naszym 
kółkiem, gdzie uczniowie mają 
możliwość nauczyć się języka pol-
skiego lub doskonalić jego zna-
jomość.

Tegoroczna wyprawa do Pol-
ski pozwoliła na realizację na-
szych marzeń: zwiedzaliśmy miej-
sca, w których nikt z nas jeszcze 
nie był. Na pierwszy postój za-
trzymaliśmy się w miejscowości 
o nazwie Sasek Mały, w zagrodzie 
agroturystycznej. Przedtem byli-

Wrażenia z Mazur

śmy w sympatycznym miasteczku 
Szczytno, gdzie zwiedziliśmy ru-
iny zamku i spacerowaliśmy nad 
jeziorem. W tym czasie miastecz-
ko szykowało się do święta „Trzy 
dni i noce Szczytna”, które odbyć 
się miało po raz 25. Podziwialiśmy 
pomysłowość organizatorów i sto-
sunek mieszkańców Szczytna do 
porządku w swoim mieście.

Następnego dnia udaliśmy 
się do Gdańska i Sopotu – ulu-
bionych nie tylko przez Polaków 
miejsc wypoczynku. Gdańsk, któ-
ry nie tak dawno obchodził swo-
je tysiąclecie, przywitał nas set-
kami stateczków i jachtów, które 
pływały po zatoce. Zachwycali-
śmy się tym widokiem spaceru-
jąc po nabrzeżu. Nacieszywszy 
oczy tym widokiem udaliśmy się 
na zwiedzanie Starówki. Po dro-
dze mogliśmy podziwiać wspania-
łą Bazylikę Mariacką, która jest 
zbudowana w stylu wczesnogo-
tyckim. Jedną z największych jej 
znakomitości jest XV-wieczny ze-
gar astronomiczny. Opowieść gło-
si, że jego autorowi wykłuto oczy, 
by nie wykonał drugiego takiego 
cudownego dzieła. 

Dalsza droga wiodła nas w 
stronę Długiego Targu, na któ-
rym jest fontanna z Neptunem – 
symbol Gdańska. Tuż obok znaj-
duje się jeden z niezwykle bogato  
zdobionych budynków – Dwór 
Artusa. Nad zatokę wróciliśmy 
ulicą Długi Targ, którą przez Kró-
lewskie Wrota do miasta wjeż-
dżali monarchowie. Mieliśmy też 
okazję obejrzeć gdańskiego Żura-
wia – dźwig, którego podstawową 
funkcją w dawnych czasach było 
przenoszenie ze statków ciężkich 
ładunków. Podziwialiśmy pięknie 
dekorowane gdańskie kamienice, 
które świadczyły o zamożności i 
zajmowanej pozycji w społeczeń-
stwie przez ich właścicieli. Żegna-
jąc się z zabytkowym Gdańskiem 

udaliśmy się do wspaniałego ku-
rortu nadmorskiego – Sopotu. Tu 
mogliśmy nie tylko zachwycać się 
morzem, ale zażyć też kąpieli w 
Bałtyku.  

Podczas trzeciego dnia pobytu 
na polskiej ziemi wyruszyliśmy na 
Pola Grunwaldzkie, by na własne 
oczy ujrzeć miejsce, gdzie została 
stoczona bitwa, w której swe naj-
większe zwycięstwo nad Krzyża-
kami odniosły połączone wojska 
Polski i Litwy, dowodzone przez 
króla Władysława Jagiełłę i wiel-
kiego księcia Witolda, a obecnie 
odbywała się rekonstrukcja wy-
darzeń sprzed 605 lat. Obejrzeli-
śmy mieszczące się na rozległym 
terenie miasteczko rzemieślni-
ków z pracowniami, obóz woj-
skowy, z ciekawością przyglądali-
śmy się otaczającym nas ludziom 
ubranym w dawne stroje, nie za-
pomnieliśmy też o nabyciu pa-
miątek. Jednym z celów naszej 
wycieczki na Pola Grunwaldzkie 
było ujrzenie pomnika, ustawio-
nego dla upamiętnienia zwycię-
stwa pod Grunwaldem. Tego dnia 
czekało nas jeszcze podziwianie 
przemarszu wojowników, ryce-
rzy i innych uczestników uroczy-
stości oraz oglądanie insceniza-
cji bitwy, podczas której została 
ona odtworzona ze wszystkimi 
szczegółami znanymi nam z hi-
storii. Byliśmy zachwyceni tym 
widowiskiem.

Kolejny dzień przyniósł nam 
nowe wrażenia – odwiedziliśmy 
Bazylikę Nawiedzenia NMP w 
Świętej Lipce. Ten słynący swoimi 
cudami kościół przyciąga  piel-
grzymów z całej Europy, więc 
i my pałaliśmy chęcią jego od-
wiedzenia. W 1983 roku św. Jan  
Paweł II nadał kościołowi w Świę-
tej Lipce status bazyliki mniejszej. 
Początek kultu w tej miejscowości 
sięga XIV wieku. Opowieść głosi, 
że więźniowi skazanemu na karę 

śmierci ukazała się Matka Boska i 
poprosiła ona o wyrzeźbienie jej 
postaci wraz z Dzieciątkiem. Po 
wykonaniu polecenia więzień zo-
stał uniewinniony i zwolniony, 
zaś figura została umieszczona na 
dużej zielonej lipie, która rosła 
przy drodze z Kętrzyna do Reszla. 
Od tego czasu kilkakrotnie pró-
bowano przenieść ją w inne miej-
sce, ale za każdym razem w jakiś 
cudowny sposób powracała z po-
wrotem. Dlatego ludzie postano-
wili zbudować tu kaplicę. Wierni 
przychodzili do niej z prośbami o 
odpuszczenie grzechów i po łaski 
uzdrowienia. W niedługim czasie 
zasłynęła z cudów. Niestety, po 
upływie stu lat protestanci spalili 
kaplicę, wycięli lipę, a cudowną fi-

gurę utopili w Jeziorze Wirowym.  
Jednak wierni przychodzili w to 
miejsce modlić się nawet nocą. Po 
upływie pewnego czasu na tych 
terenach znaleźli się jezuici i z ich 
inicjatywy został tu zbudowany 
piękny barokowy kościół, który 
zachował się do naszych dni wraz 
z rosnąca w środku lipą. 

Korzystając z okazji wzięliśmy 
udział we Mszy św. oraz obejrzeli-
śmy wnętrze kościoła, w którym 
nie brak kamiennych i drewnia-
nych rzeźb, pięknych elemen-
tów dekoracyjnych wykonanych 
przez mistrzów. Jeszcze jednym 
cudownym elementem tego ko-
ścioła są ogromne organy skła-
dające się z 5 tysięcy piszczałek, 
wykonane w 1721 roku. Słynne 
też są z powodu umieszczonych 
na nich figurach świętych, któ-
re poruszają się podczas grania. 
Piękna muzyka i niecodzienny 
widok nas oczarowały. 

Tego samego dnia zwiedzili-
śmy również zamek w Reszlu oraz 
XIII-wieczny kościół pw. śś. Apo-
stołów Piotra i Pawła. Miejsca te 
zrobiły na nas duże wrażenie. Z 
kolei wieczorem czekały nas cał-
kiem inne wrażenia – kąpiel w 
parku wodnym „Tropikana” w 
Mikołajkach, co też było bardzo 
przyjemne po upalnym dniu.

Dni spędzone na Mazurach 
minęły nam bardzo szybko, ale 
były niezwykle treściwe i za to 
chcemy serdecznie podziękować 
w imieniu uczniów i rodziców 
panu Józefowi Fedorowiczowi, 
życząc mu szczęścia i sukcesów 
oraz naszym opiekunkom, pa-
niom  Iwonie Martinkėnienė i 
Oksanie Šlepėtytė. Jesteśmy rów-
nież wdzięczni swej nauczycielce, 
pani Danucie Józefowicz, bez któ-
rej nie wyobrażamy sobie nauki 
języka polskiego.

Uczniowie z kółka  
języka polskiego

DNI SPĘDZONE NA 
MAZURACH MINĘŁY  
NAM BARDZO SZYBKO,  
ALE BYŁY NIEZWYKLE 
TREŚCIWE
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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

 Z okazji Pięknych Jubileuszy słuchaczom 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Stanisławie RATKIEWICZ i Leono-
wi WIENCKIEWICZ  moc serdecznych 
życzeń:  trwałego zdrowia na długie lata, 
miłości i szczęścia wśród najbliższych, pogo-
dy ducha i poczucia satysfakcji z własnych do-
konań, niewyczerpanej energii w pracy społecznej oraz 
stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin Ge-
nowefie SZABEKO moc serdecznych ży-
czeń: zdrowia, pogody ducha, serdeczno-
ści i miłości najbliższych oraz wielu łask 
Bożych

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Redakcja pragnie poinformować  
Czytelników, że następny numer  

„Naszej Gazety” ukaże się  
3 września 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.”

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. 

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.

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. 

Związek Polaków na Litwie  
rozpoczyna nowy sezon sportowy

Zostanie on zainaugurowany 
w dniu 5. września tradycyjnym 

Festynem Sportowym w Kowalczukach

Podczas Festynu zostaną rozegrane puchary w na-
stępujących dyscyplinach:
- koszykówka
- piłka nożna
- siatkówka
- lekka atletyka

Program
08.00 – potwierdzenie obecności na boisku;
08.45 – początek zawodów (piłka nożna, koszy-
kówka, siatkówka);
10.00 – lekka atletyka;
12.00 – 15.00 – obiad;
20.00 – 21.00 – wręczenie nagród, koncert
 
• Koszykówka – 5x5 – ogółem drużyna może liczyć 

12 zawodników (Polaków), z nich 2 osoby mogą 
być innej narodowości. Uczestnictwo według za-
proszeń (turniej zamknięty).

• Piłka nożna – 6x6 – ogółem drużyna może liczyć 
12 zawodników (Polaków), z nich 2 osoby mogą 
być innej narodowości.

• Siatkówka – 6x6 – ogółem drużyna może liczyć 12 
zawodników (Polaków), z nich 2 osoby mogą być 
innej narodowości. Uczestnictwo według zapro-
szeń (turniej zamknięty).

• Lekka atletyka – skoki w dal (mężczyźni i kobie-
ty); biegi na 100 m, na 400 m, na 1000 m (męż-
czyźni i kobiety); pchnięcie kulą – 5 kg mężczyź-
ni, 3 kg kobiety.

• Dart – drużyna składa się z 6 osób.
 
Zawodnicy chcący uczestniczyć w zawodach lekko-
atletycznych powinni zarejestrować się pod mailem: 
centrumsportowe.zpl@gmail.com

Rejestracja drużyn i zawodników trwa do 2 września! 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Festy-
nie Sportowym!

Centrum Sportowe ZPL

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.”


