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Nie zaprzestaniemy
tego tematu...

PODCZAS SPOTKANIA GŁOS ZABIERAŁ MINISTER JAN DZIEDZICZAK

To nie przypadek, że minister przyjeżdża na chwilę do Wilna na posiedzenie Rady Związku Polaków na
Litwie. To nie przypadek, bo Państwo jesteście największą, niezwykle ważną organizacją skupiającą Polaków
na Litwie, na Wileńszczyźnie, niezwykle ważnym partnerem. (...) Tematów jest bardzo wiele, bardzo wiele
rzeczy trzeba poprawić i nasz rząd deklaruje, że zrobi wszystko, aby Wam pomóc. Sprawy naszych rodaków
na Litwie są bardzo ważnym elementem poruszanym w rozmowach polsko-litewskich. To jest temat, którego
na pewno nie zaprzestaniemy. Państwo powinniście mieć takie prawa, jakie przysługują każdej mniejszości
w Europie. Bycie w UE to nie tylko wspólna polityka ekonomiczna, polityka bezpieczeństwa, lecz także
wcielanie standardów europejskich i do tego będziemy przekonywali naszych litewskich partnerów – tak
mówił o swej krótkiej wizycie w Wilnie, na spotkaniu z członkami Rady ZPL, przedstawicielami AWPL w
Sejmie i samorządach Wileńszczyzny, „Macierzy Szkolnej”, Forum Rodziców Szkół Polskich – organizacji
reprezentujących większość Polaków na Litwie – wiceminister spraw zagranicznych RP Jan Dziedziczak.
WYBIÓRCZA
SOLIDARNOŚĆ
W Wilnie przed tygodniem stał się
cud. Przed gmachem Ambasady RP
zorganizowali pikietę litewscy narodowcy. Cóż w tym „cudownego”,
ktoś zada pytanie. Owszem, „coś”
jest. Otóż pikieta ta odbywała się pod
biało-czerwonymi flagami i była wyrazem… poparcia dla polityki obecnego rządu RP. Plakaty narodowców
mówiły o tym, że są pełni podziwu
dla władz Polski, które potrafiły, ich

zdaniem, postawić się Unii, realizując
wewnętrzne reformy w kraju. Pikietujący stawiali Polskę jako przykład
dla Litwy, która potrafi jedynie ślepo
wykonywać płynące z Unii dyrektywy. I można by było ten obrazek
uznać za sielski-anielski, gdyby nie
małe „ale”. Otóż organizatorzy pikiety zastrzegli, że, owszem, popierają
Polskę, wręcz zachwycają się nią,
o ile nie wtrąca się w wewnętrzne
sprawy Litwy. A te „wewnętrzne sprawy” – to nierozstrzygnięte problemy

mniejszości polskiej na Litwie. Ale to
my, mniejszość, możemy tak je nazywać. Bo, według narodowców, po
pierwsze: jest kwestią sporną, czy w
ogóle jacyś Polacy na Litwie istnieją (są przekonani, że to spolszczeni
Litwini). Po drugie: jeżeli nawet jakiś
procent takowych istnieje (w żadnym wypadku nie ten, który podaje
statystyka), to żadnych problemów
mieć nie mogą, bo Litwa – to raj dla
mniejszości, oczywiście – narodowych. A po trzecie: jeżeli nawet Po-

lacy na Litwie są i, dopuśćmy nawet
taką herezję, mają jakieś problemy,
to nic Polsce, jako obcemu państwu,
do nich. Sami damy z nimi radę. Z
problemami, nie z Polakami. Rozwiążemy je? Ależ po co. Po prostu
w nieskończoność będziemy twierdzili, żeśmy jeszcze nie dojrzeli, że
winien Żeligowski, kompleks małego narodu i kwestia „starszego brata”, że ma upłynąć jakiś czas… Cóż,
jedno pokolenie już nam wyrosło na
tych argumentach, to może i drugie,

i trzecie potrafi manewrować pomiędzy zaściankowością a Europą – z
jej prawami, konwencjami… W końcu ta cała Europa nie radzi sobie z
migrantami, a nam będzie wytykała
jakieś „polskie problemy”. Tak myślą
narodowcy stojąc pod biało-czerwonymi flagami na zimowej wileńskiej
ulicy i śni im się sen, jakie to niesłychanie dobre stosunki panowałyby
pomiędzy sąsiednimi krajami, gdyby nie ci… Polacy – tutejsi Polacy,
oczywiście.
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Nie zaprzestaniemy
tego tematu...
16 stycznia gościł z krótką wizytą w Wilnie sekretarz stanu w MSZ
RP, odpowiedzialny za sprawy kontaktów z Polakami poza granicami
Macierzy, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.
Spotkał się on z reprezentantami Polaków na Litwie: kierownictwem
i członkami Rady Związku Polaków, przewodniczącym i
przedstawicielami Akcji Wyborczej Polaków na Litwie w Sejmie RL
i samorządach Wileńszczyzny, Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Forum Rodziców Szkół
Polskich na Litwie.
Na robocze, kilkugodzinne spotkanie wraz z sekretarzem stanu Janem Dziedziczakiem przybyli: ambasador RP
w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński, kierownik wydziału konsularnego Ambasady
RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz członek
Zarządu Stowarzyszenia Marek
Różycki. Społeczność polską reprezentowali: prezes ZPL, poseł Michał Mackiewicz, europoseł, przewodniczący AWPL
Waldemar Tomaszewski, starosta frakcji AWPL w Sejmie RL
Rita Tamašunienė, posłowie
na Sejm RL z ramienia AWPL
Wanda Krawczonok, Jarosław
Narkiewicz, Józef Kwiatkowski
(prezes „Macierzy Szkolnej”),
Leonard Talmont, mer rejonu
wileńskiego Maria Rekść, wicedyrektor administracji rejonu solecznickiego Józef Rybak,
starosta frakcji AWPL w samorządzie m. Wilna Renata Cytacka, członkowie Rady ZPL,
przedstawiciele samorządów
Wileńszczyzny.
Witając zebranych w sali
Domu Polskiego w Wilnie prezes Michał Mackiewicz dziękował władzom Rzeczypospolitej
Polskiej za troskę i wsparcie –
zarówno materialne jak i moralne – Polaków na Litwie, które
trwa od ćwierćwiecza i pozwala
na realizowanie planów rozwoju
oświaty w języku polskim, pod-

ZABIERAJĄCY GŁOS
PRZEDSTAWICIELE
SPOŁECZNOŚCI
POLSKIEJ BYLI ZGODNI CO
DO TEGO,
ŻE SPRAWY
OŚWIATY SĄ DZIŚ
NAJWAŻNIEJSZE

trzymywanie tradycji, pielęgnowanie kultury, zachowanie spuścizny i pamięci historycznej.
Zabierając głos sekretarz stanu w MSZ RP Jan Dziedziczak
na wstępie podkreślił, iż jego
krótka wizyta, mająca na celu
spotkanie z przedstawicielami
czołowej organizacji Polaków
na Litwie – Rady ZPL, przedstawicielami Polaków w Sejmie
i samorządach nie jest przypadkiem, bowiem jako osoba sprawująca m. in. opiekę nad rodakami poza granicami RP, chce
usłyszeć bezpośrednio od reprezentantów tej społeczności
o problemach i sprawach ją nurtujących. Ze swej strony wiceminister spraw zagranicznych
deklarował chęć rządu RP wspomagania i wspierania Polaków
na Litwie. Pragnąc pogłębić swoje rozeznanie w temacie, który,
jak zaznaczył, nie jest dla niego obcy: ma wileńskie korzenie; temat jego pracy magisterskiej dotyczył sytuacji Polaków
na Litwie; bywał w Wilnie jako
instruktor harcerski, a ostatnio
składał wizytę na Litwie wraz z
wicepremierem Mateuszem Morawieckim.
Mówiąc o stosunku do problemów Polaków na Litwie i relacjach w tej sprawie z litewskimi partnerami zaznaczył, iż
temat ten na pewno nie zostanie
zaniechany. Na przestrzeganiu
standardów europejskich zależy
tak samo Polsce, jak i Litwie, by
być postrzeganymi jako państwa
demokratyczne. Wiele spraw
dziś postrzeganych jako problemy, zostało omówionych w
Traktacie z 1994 roku: reprywatyzacja mienia, używanie języka
polskiego w przestrzeni publicznej, podwójnego nazewnictwa,
pisowni nazwisk. Niestety, nie
zostały należycie potraktowane i rozwiązane przez stronę litewską. Jak zapewnił minister,
będą one nadal traktowane jako
priorytetowe.
Jednocześnie Jan Dziedziczak podkreślił, że problem

związany z edukacją w języku
polskim jest problemem nr 1.
Przypomniał, że za poprzedniej
kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrealizować kilka ważnych spraw, w tym
dla Polaków na Litwie: przyjęcie ustawy o Karcie Polaka oraz
powstanie filii polskiej uczelni
– Uniwersytetu w Białymstoku
– w Wilnie. Niestety, jak wynika
z dzisiejszych realiów, sprawy
polskiego szkolnictwa na Litwie
budzą niepokój miejscowej społeczności i jest ono zagrożone.
Na drodze wspierania szkół
polskich i polskiej społeczności
na Litwie obecny rząd RP poczynił pierwszy krok: od tego
roku uczniowie pierwszych i
ostatnich klas szkół polskich na
Litwie otrzymają wyprawki w
wysokości 500 zł – będzie to pomoc cykliczna. Minister podkreślił, iż chciałby wysłuchać opinii
i sądów, które pozwolą uzupełnić politykę pomocy o istotne
elementy.
Zabierający głos przedstawiciele społeczności polskiej byli
zgodni co do tego, że sprawy
oświaty są dziś najważniejsze.
Jak w swym krótkim wystąpieniu odnotowała członek Rady
ZPL, prezes Kowieńskiego Oddziału Franciszka Abramowicz,
Polacy na Kowieńszczyźnie są
dobitnym przykładem tego, jak
trudno jest utrzymać polskość,
język bez posiadania szkół. Polacy na Kowieńszczyźnie utracili je częściowo w 1926 roku,
a zostali całkowicie pozbawieni możliwości nauki w języku
ojczystym po drugiej wojnie
światowej. Działające obecnie
szkółki niedzielne tylko częściowo potrafią zaspokoić potrzebę
kontaktu z językiem i kulturą
ojczystą.
Temat szkolnictwa polskiego
na Litwie i akredytacji szkół polskich na gimnazja podjęła Renata Cytacka – starosta frakcji
AWPL w samorządzie m. Wilna, przedstawiciel Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Dziękując za wyprawki i zrozumienie ważności tematu oświaty, zaakcentowała, że potrzebna
nam jest przysłowiowa wędka,
a nie tylko ryba. Możemy mieć
pięknie wyposażone i wyremontowane szkoły, wyprawki, ale nie
będzie komu z tego korzystać
gdy zabraknie uczniów. Jest tak,
że władze samorządowe Wilna,
w odróżnieniu od samorządów
w rejonach solecznickim, wileńskim i trockim, gdzie sprawy akredytacji szkół średnich na
gimnazja przebiegły pomyślnie,
nadal trzymają w zawieszeniu
akredytację 4 szkół średnich. W
dwóch z nich (im. Sz. Konarskiego i w Leszczyniakach) od
tego roku szkolnego zakazano
kompletowania klas 11-12. Co
do dwóch pozostałych (im. J. Lelewela i im. Wł. Syrokomli) nie
prowadzi się konstruktywnych
rozmów, ani daje się odpowiedzi, co do ich losów. Taki stan
rzeczy powoduje, że rodzice zastanawiają się, czy posyłać do
nich dzieci.
Temat oświaty w swych wystąpieniach kontynuowali kolejni zabierający głos. Wicedyrektor administracji rejonu
wileńskiego Albert Narwojsz
przypomniał o tym, że sprawa
polskiego szkolnictwa, obrony
jego stanu posiadania była już
poruszana na wysokim szczeblu
przed paru laty, jednak nie została rozwiązana. Życzył więc,
by była kontrola podejmowanych zobowiązań.
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef
Kwiatkowski podkreślił, że
szkoła polska i Kościół na tych
ziemiach pomogły zachować
polskość. Przypomniał, że po
drugiej wojnie światowej szkolnictwo w języku polskim szybko się odradzało. Udało się osiągnąć – dzięki wysiłkom i wręcz
determinacji nauczycieli i rodziców oraz pomocy z Polski, że
mamy dziś polskie szkoły na odpowiednio wysokim poziomie i
właśnie to, jakby to nie brzmiało
paradoksalnie, obraca się przeciwko nam. Obecnie mamy 71
placówek oświatowych, w których uczy się 12 tys. dzieci, a w
60 przedszkolach wychowuje
się 3100 dzieci; procent wstępowania na studia absolwentów polskich szkół jest wyższy
od średniej krajowej. Ten sukces
szkolnictwa w języku polskim
przeszkadza władzom realizować idee, że udany start życiowy

może zapewnić jedynie ukończenie szkoły z państwowym językiem nauczania. By zmniejszyć procent dostających się na
studia absolwentów szkół polskich wprowadzono ujednolicony egzamin z języka litewskiego, który jest obowiązkowy na
wszystkich kierunkach studiów.
Kiedy pomimo zdecydowanych
protestów społeczności polskiej
ta decyzja nie została odwołana,
do dialogu włączyli się ówcześni szefowie rządów Litwy i Polski (Andrius Kubilius i Donald
Tusk), którzy powołali wspólną komisję. Pomimo jej pracy –
pięciu spotkań, które trwały po
kilkanaście godzin – nie osiągnięto porozumienia, bo strona litewska jego sobie nie życzyła. Dziękował Ambasadzie RP
w Wilnie za podnoszenie problemów szkolnictwa polskiego
w rozmowach z minister oświaty i merem Wilna, ale nadal ich
rozwiązanie nie rusza z miejsca.
Nie udaje się przełamać punktu widzenia decydentów litewskich, a raczej kierunek działania. I to sugeruje, że te kwestie
mogą być rozstrzygnięte jedynie
na najwyższym szczeblu.
Członek Rady ZPL, była
wiceminister oświaty Edyta Tamošiūnaitė, obok innych
spraw przypomniała o tym, że
wielkim wsparciem dla polskich
szkół i dzieci były kolonie w Polsce, których teraz jest brak. Poruszyła też problem dokształcania nauczycieli i używania
w szkołach polskich na Litwie
podręczników i ćwiczeniówek
w języku litewskim.
Wicemer rejonu wileńskiego, nauczyciel, autor podręczników dr Jan Gabriel Mincewicz
uogólniając temat szkolnictwa
m. in. odnotował, iż dzięki zdecydowaniu, wręcz determinacji
rodziców i nauczycieli w obronie swoich praw i prawa dzieci
do nauki w języku ojczystym,
szkolnictwo polskie na Litwie
zachowuje swój stan posiadania.
Od sześciu lat nie obowiązujący egzamin z języka polskiego,
jest składany dobrowolnie. Zastosowano też metodę nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec
wykonywania założeń Ustawy
o oświacie wykładania niektórych przedmiotów w szkołach
polskich w języku litewskim.
Dziękując za finansową pomoc, zaznaczył on, że jest nam
potrzebna pomoc polityczna.
M. in. przyjęcie Ustawy o mniejszościach narodowych. Zaak-
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Od Trzech Króli po ostatki...

DZIECI I MŁODZIEŻ Z „PŁOMYCZKA” WRAZ Z PANIĄ PREZES

Od Trzech Króli po ostatki,
Wszędzie bale i prywatki,
Piękne stroje, dziwne maski,
Śpiewy, tańce i oklaski.
Właśnie tak, jak w swym
wierszu napisała Aneta Ślusarz, ma wyglądać prawdziwy
karnawał. W myśl tego, 8 stycznia zorganizowaliśmy wesołą
noworoczną imprezę dla rodaków – członków Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków
na Litwie – dzieci i dorosłych.
Jako prezes oddziału witałam zebranych pozdrowieniami z okazji Nowego Roku w
gościnnym dla nas Centrum
Wspólnot Narodowych, z którego pomieszczeń korzystamy
wówczas, gdy nasza siedziba

okazuje się być zbyt ciasna dla
licznie przybywających Polaków zamieszkałych nad litewskim Bałtykiem.
Sprawia radość, że obok
dorosłych, coraz więcej mamy
dzieci i nastolatków. To właśnie oni – uczniowie niedzielnej szkółki „Płomyczek” – cieszyli obecnych na noworocznej
imprezie śpiewem. W ich wykonaniu usłyszeliśmy bardzo
sympatyczne zimowe piosenki. Szczególne brawa za solowy
śpiew zebrały: Sofijka Ostrowska za „Kolędę dwóch serc”
oraz Wiktoria Sulcaitė – piosenkę o zimie. Zespół, działający przy szkółce, zaśpiewał
piosenkę „Pada śnieg”, zaś maluchy wykonały „Krasnoludki”.

Członkowie oddziału bardzo
się cieszyli, że mamy tak sympatyczną i rozśpiewaną młodzież, która potrafiła przygotować mini koncert polskich
piosenek.
Dalszy ciąg spotkania upłynął na grach i zabawach, korowodach przy choince, kiedy
„stary niedźwiedź” łowił dzieci, a „rolnik” szukał w dolinie
żony – bawili się dorośli i dzieci, dźwięczał śmiech oraz panowała naprawdę świąteczna
atmosfera i królował język polski. I chociaż niektóre dzieci
jeszcze niezbyt dobrze radziły
sobie z nim – od niedawna bowiem uczęszczają do szkółki,
a inne przyjechały na święta w
gościnę do dziadków – jak Na-

stka Kochańska, która zawitała do Kłajpedy z Kaliningradu,
to liczył się nastrój i przyjazny
klimat spotkania.
Tego roku przybył do nas także Święty Mikołaj, który ucieszył
dzieci prezentami, a podczas obcowania z nimi posługiwał się
poprawną polszczyzną. Za tak
miłego św. Mikołaja jesteśmy
wdzięczni i dziękujemy Damianowi Michałowskiemu, który
świetnie się spisał w tej roli.
A po wesołej zabawie na
wszystkich czekał poczęstunek, jak przystało na rodzinne święto.
Liulita Sulcienė,
prezes Kłajpedzkiego
Oddziału ZPL

Przyjaźń owocuje
fot.archiwum

centował, że teraz jest decydujący moment, kiedy mówimy:
teraz albo nigdy.
Członkowie Rady ZPL młodego pokolenia: naczelnik harcerzy ZHPnL Ryszard Gierasim
i członek koła ZPL „Wileńska
Młodzież Patriotyczna” Aleksander Sudujko mówili o problemie instruktorów do pracy w
harcerstwie, wyjazdach na obozy do Macierzy. Akcentowali też
potrzebę większej obecności mediów polskich na Wileńszczyźnie. Aleksander Sudujko odnotował, że wraz z kolegami należy
do pokolenia, które się wychowywało na audycjach Polskiego
Radia i kreskówkach z Polskiej
TV. Tego medialnego kontaktu
ze współczesną Polska obecnie
mamy niedosyt.
Został też poruszony temat
mediów polskich na Litwie, ich
służenia sprawie polskiej.
O przestrzeganiu założeń
Traktatu oraz Konwencji Ramowej Ochrony Praw Mniejszości
Narodowych mówił radny m.
Wilna Jarosław Kamiński. Poruszył on też kwestie ochrony polskiego dziedzictwa na Wileńszczyźnie. M. in. losu cmentarza
na Rossie, którego rozpoczęta
z inicjatywy radnych z ramienia AWPL renowacja, ostatnio, pomimo podjętych decyzji
i wstępnego przyznania środków, została wstrzymana. Odniósł się również do kwestii inwestowania pieniędzy z Polski
w szkolnictwo: mają one służyć
modernizacji szkół, a nie rutynowym remontom, które powinien finansować założyciel – samorząd.
Wiceprezes ZPL Edward
Trusewicz poruszył bardzo
istotny problem inwestycji polskich na Litwie: potrzebę powstawania Domów Polskich,
świetlic, które mają służyć lokalnym społecznościom polskim.
Przypomniał także o konieczności upomnienia się o Ustawę o mniejszościach narodowych, która była szykowana w
2013 r. (m. in. brał w tym udział
jako wiceminister kultury), lecz
nadal nie rusza z miejsca jej proces legislacyjny.
Po wysłuchaniu wystąpień
przedstawicieli społeczności
polskiej, minister Jan Dziedziczak ustosunkował się praktycznie do każdej z poruszanych kwestii i obiecał zbadać
je i wziąć pod uwagę w realizacji działań na rzecz Polaków na
Litwie. Nie obiecywał szybkich
rozwiązań, bowiem na kompetentne decyzje i skuteczne
działania potrzebny jest czas.
Wyraził też myśl, że podobne
spotkania będą odbywały się regularnie.
Uczestnicy spotkania z kolei dziękowali panu ministrowi za zaangażowanie i wnikliwe
spojrzenie na sytuację Polaków
mieszkających na Litwie.
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MŁODZIEŻ W KOŚCIELE W TURMONTACH

W niedzielę, 17 stycznia, w
kościele pw. Serca Jezusowego w
Turmontach wierni byli świadkami niecodziennego zdarzenia – po
Mszy św. w języku polskim zaprezentowane zostały scenki obrazujące przyjście na świat Jezusa
Chrystusa oraz wydarzenia, które temu towarzyszyły. Wiernym
z turmonckiej parafii taką ucztę
duchową zgotowała młodzież z

Nowych Święcian – uczniowie
szkółki niedzielnej, działającej
pod opieką Związku Polaków na
Litwie wraz z nauczycielką Wandą Gołubiewą. Młodzież śpiewała również kolędy. Razem ze
swymi kolegami ze szkółki niedzielnej „Uśmiech” – działającej
w Turmontach, którzy przysługiwali podczas Mszy św., a Indrė
Bočkovaitė i Marius Bukauskas

czytali Pismo Święte, uświetnili
niedzielne modlitwy. Za co młodzieży oraz ich nauczycielkom
serdecznie dziękował proboszcz
Jonas Mačiulis.
Przyjacielskie kontakty dwóch
szkółek niedzielnych – z Turmont i
Nowych Święcian – trwają już dość
długo, a zostały zadzierzgnięte za
czasów prezesowania Jezioroskiemu
Oddziałowi Weroniki Bogdanowicz.

Młodzież świąteczny nastrój
niedzielnego spotkania przeniosła do siedziby oddziału w Turmontach, gdzie po poczęstunku
znów brzmiały kolędy, jak też inne
piosenki i odbyła się młodzieżowa
zabawa. Rozmawiano także o planach na przyszłość: przybyła wraz
z młodzieżą i Wandą Gołubiewą
nauczycielka Wanda Miłosz zaprosiła rodaków z Turmont na odpust do swojej parafii, a uczniów
ze szkółki „Uśmiech” poprosiła o
przybycie z programem koncertowym na Dzień Matki.
Spotkanie wypadło bardzo
miło i pragnę podziękować zarówno gościom, jak i miejscowej
młodzieży za wspaniały nastrój.
Wyrazy wdzięczności młodzież z
kolei kierowała pod adresem prezesa ZPL, poseł Michała Mackiewicza oraz posłanki na Sejm RL
z ramienia AWPL Wandy Krawczonok, dzięki których wsparciu
mogła się odbyć ta wizyta i przyjacielskie obcowanie.
Teresa Narkevičienė,
prezes Jezioroskiego
Oddziału Rejonowego ZPL
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Jasełka w Nowych Święcianach

Wanda Gołubiewa,
nauczycielka niedzielnej
szkółki języka polskiego
w Nowych Święcianach

UCZNIOWIE SZKÓŁKI WRAZ Z KSIĘDZEM I SWOJĄ NAUCZYCIELKĄ

rzeń towarzyszył śpiew kolęd.
W ich przygotowaniu i wykonaniu pomagał młodzieży organista Gytis Šalna. Swe wokalne zdolności zaprezentowała
m. in. absolwentka szkółki Vitalija Vinčiūnaitė oraz obecna uczennica Erika Vilkoitytė.
W przedstawieniu wystąpiły:
Evelina Veikutytė oraz siostry
Basia i Ewa Giedrytės, a w roli
Trzech Króli m. in. gimnazjaliści Edward Żejmo i Andrzej
Maczało.
To nie była pierwsza świąteczna inicjatywa, w jakiej brali
udział uczniowie z niedzielnej
szkółki. W ramach działalności charytatywnej prowadzonej
przez Caritas wzięli udział w
przygotowaniu spotkania wigilijnego dla osób samotnych.
Młodzież przygotowała jasełka,
piosenki o treści religijnej oraz

fot. archiwum

Zgodnie z panującą tradycją działająca od lat w Nowych
Święcianach niedzielna szkółka języka polskiego wystawia
jasełka. Tak też było tego roku.
3 stycznia dzieci i młodzież ze
szkółki w miejscowym kościele
pw. św. Edwarda przypomnieli
wiernym historię narodzin Jezusa. Biblijne przedstawienie
zainaugurowano uroczystym
wkroczeniem przed prezbiterium młodzieży w roli aniołów,
niosących zapalone świece. Pozdrowienie Jezusa, ogłoszenie
przez cesarza Augusta przeprowadzenia spisu ludności,
droga Józefa wraz z Maryją i
dzieciątkiem do Betlejem, przybycie Trzech Króli pragnących
pozdrowić nowonarodzonego
– wszystkie te wydarzenia zostały odegrane przez uczniów.
Prezentacji biblijnych wyda-

DZIEWCZYNKI POPISAŁY SIĘ SWYMI WOKALNYMI ZDOLNOŚCIAMI PRZY SZOPCE

fot. archiwum

„Srebrne pasemko” w Wisagini

NA SCENIE ZESPÓŁ Z TURMONT

„Srebrne pasemko” – kobiecy zespół założony w Turmontach w ramach działalności Jezioroskiego Oddziału
Rejonowego ZPL od wielu

lat swymi występami nie tylko uświetnia imprezy polskie, ale też bierze aktywny
udział w świętach odbywających się zarówno w ojczystym

laurki. Ta akcja była jakże miłą
niespodzianką dla ponad dwudziestu osób, które nie mają z
kim spędzić świąt, zaś dla młodzieży była lekcją dobroczynności, która uczy współczucia i niesienia pomocy potrzebującym.
Tego roku do niedzielnej
szkółki języka polskiego, działającej pod patronatem Związku Polaków na Litwie uczęszcza
20 uczniów. Zajęcia odbywają
się w dwóch grupach: w piątki
(dla tych, którzy mieszkają poza
miasteczkiem) i w niedziele.
Dzieci i młodzież w czasie lekcji poznają nie tylko język polski, kulturę i historię Polski, ale
też są wychowywane w tradycji chrześcijańskiej – miłości do
Boga i bliźniego.

rejonie, jak też chętnie koncertuje wszędzie tam, gdzie
zapraszają go miłośnicy zarówno polskiej, jak też litewskiej piosenki. Ma w swoim

repertuarze utwory ludowe
i estradowe w różnych językach.
W nowym roku – 15 stycznia – zespolanki gościły w Wi-

sagini. Zostały zaproszone do
tego miasta przez firmę budowlaną, która obchodziła
swój jubileusz 40-lecia. Jubilaci, którym w ciągu dwóch
godzin koncertowały też inne
zespoły, paniom ze „Srebrnego pasemka” byli szczególnie wdzięczni za wykonanie
polskich piosenek. Oklaski
kilkuset osób – uczestników
święta – były miłą nagrodą dla
pań, które swoją pasję śpiewania realizują ze szczególnym zaangażowaniem. Są one
wdzięczne Ludmile Denisowej – inicjatorce zaproszenia
ich do Wisagini – za serdeczne przyjęcie i miłą imprezę.
W planach zespołu (kierownik Walery Bogomolnikow)
jest udział w rejonowym konkursie zespołów oraz wizyta u
przyjaciół w Nowych Święcianach, która ma dojść do skutku na wiosnę.
Weronika Bogdanowicz
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Gimnazjum „Żejmiana” wierne tradycjom

fot. archiwum

ŚWIĘTA BOŻEGO
NARODZENIA –
TEN MAGICZNY
OKRES
RÓWNIEŻ
W SZKOŁACH
JEST WYJĄTKOWY

DZIECI GOTOWE SĄ DZIELIĆ SIĘ CIEPŁEM SWOICH SERC

Kiedy wieczór jest zimowy
chaty w śniegu drzemią,
nastrój dziwny, wyjątkowy
snuje się nad ziemią.

gimnazjum. W uroczystościach
uczestniczyli członkowie Święciańskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie
na czele z prezes Ireną Bejnar
oraz ksiądz Aleksander Gaičauskas, oczywiście, byli też obecni
nauczyciele oraz dyrekcja gimnazjum.
Ogromne zaangażowanie
młodocianych aktorów zaowocowało spektaklem, który
wywarł duże wrażenie na widzach. Uczniowie, wystawiając
jasełka, wcielili się w postacie biblijne i, należy przyznać,
odegrali ich role wielce przekonywująco. Znane sceny biblijne
były pomysłowo przeplatane

obrazkami ze współczesnego
życia. Tego dnia również po
raz pierwszy na scenie gimnazjum mogliśmy oglądać teatr
cieni. Zaprezentowali go tegoroczni maturzyści. Pomimo że
aula szkolna była wypełniona
po brzegi dziećmi i rodzicami,
podczas spektaklu panowała
wyjątkowa cisza. Kulminacyjny moment prezentacji nastąpił wówczas, gdy na scenie
pojawili się „aniołowie” z płonącymi świecami i zawirowali w nastrojowym tańcu (wystawiła go z dziećmi pani od
choreografii Zita Skłubowska). Przedstawienie wprowadziło obecnych w bożona-

Rita Słaboda,
nauczycielka klas
początkowych Gimnazjum
„Żejmiana” w Podbrodziu

fot. archiwum

Każda pora roku ma w sobie coś pięknego i niepowtarzalnego. Jedni kochają lato
za jego słoneczne dni i możliwość kąpieli w morzu, inni
wiosnę za przyrodę budzącą
się do życia; jesień zachwyca
wielu ludzi swoimi pięknymi
kolorami, a zima – czym może
nas zachwycić ta mroźna pora
roku? Płatkami śniegu spadającymi z nieba i okrywającymi
wszystko dokoła, mrozem rzeźbiącym szyby, drzewami pokrytymi szronem i gwiezdnym niebem mroźną nocą... Dzieci z
pewnością ucieszą się z jazdy
na sankach i zabawy w śnieżki – jakże wiele wszystko to ma
uroku. A kiedy po zabawie na
świeżym powietrzu wrócimy do
domu, usiądziemy przy kominku z kubkiem gorącej herbaty w
dłoni, to z pewnością będzie to
jedna z najpiękniejszych chwil,
pozwalająca nam odczuć ciepło
domu i jego bezpieczeństwo.
Zima przynosi nam również
najpiękniejsze święta – Boże
Narodzenie i Nowy Rok.
I chociaż blask choinek już
nieco przygasł i w pełni jest karnawał, to chciałabym jeszcze
raz wrócić wspomnieniami do
tych świątecznych dni, na które znów będziemy czekać przez
cały rok...
Święta Bożego Narodzenia
– ten magiczny okres również w
szkołach jest wyjątkowy: trwają intensywne przygotowania
do Świąt, w trakcie których na-

uczyciele starają się przekazać
dzieciom i młodzieży bożonarodzeniowe tradycje i obyczaje.
Jak co roku, zgodnie ze
szkolną tradycją, 23 grudnia
odbyło się w naszym podbrodzkim Gimnazjum „Żejmiana” –
jedynej placówce oświatowej w
rejonie święciańskim z polskim
językiem nauczania – spotkanie
opłatkowe.
Nauczyciele, uczniowie
oraz ich rodzice szykowali się
do tej uroczystości: upiększali
szkołę, powtarzali kolędy, robili
kartki świąteczne, przygotowywali jasełka.
1 grudnia w gimnazjum
miała miejsce wystawa wykonanych przez rodziny naszych
uczniów szopek bożonarodzeniowych, które później przedstawiono szerszej publiczności w podbrodzkim kościele.
W najbliższym czasie zostaną
ogłoszeni zwycięzcy tego konkursu.
W trakcie przygotowań do
świąt nie zapomniano też o
osobach samotnych – potrzebujących pomocy lub po prostu ciepłych słów. Z inicjatywy
katechetki Anny Łastowskiej
została przeprowadzona akcja pt. „Ocalić od samotności
przy wigilijnym stole!”. Świąteczne kartki z życzeniami od
uczniów i ich rodzin, a także
opłatki trafiły do wielu samotnych mieszkańców Podbrodzia.
I oto nadszedł dzień szkolnej Wigilii. Ponieważ spodziewano się bardzo wielu uczestników, święto odbyło się osobno
dla dwóch grup: uczniów klas
początkowych i ich rodziców
oraz dla starszoklasistów i gości

rodzeniowy nastrój, a dzieci i
młodzież w nim zaangażowane nagrodzono gromkimi brawami. Jasełka wypadły znakomicie dzięki pracy z uczniami
katechetki Anny Łastowskiej
i polonistki Alicji Pieślak. Zaś
wspaniałe dekoracje były zasługą Elwiry Cejko, nauczycielki plastyki.
Po przedstawieniu był czas
na występy uczniów poszczególnych klas, wspólną modlitwę, dzielenie się opłatkiem i
życzenia. Następnie wszyscy
uczestnicy świątecznego spotkania zasiedli przy wigilijnym
stole, na którym nie zabrakło
tradycyjnych potraw przygotowanych przez rodziców.
Ogromne zaangażowanie
uczniów, nauczycieli i rodziców przyniosło jakże miłe wyniki w postaci wielkich wzruszeń, serdecznego obcowania,
wyjątkowego nastroju. Ponadto uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia w pięknej misji
kultywowania tradycji i zaprezentowania swoich zdolności
artystycznych.

MŁODOCIANI AKTORZY DOSKONALE CZULI SIĘ NA SCENIE
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Pomniki i pomniczki Wilna

fot. Albina Drzewiecka

fot. Albina Drzewiecka

JOSEPH FRANK

Kontynuując temat wileńskich pomników i pomniczków rozpoczęty w poprzednim
numerze „NG” zwróćmy dziś
naszą uwagę na te kompozycje, które upamiętniają znane
osobowości bardzo ściśle lub
pośrednio związane z grodem
Giedymina.
Gary Romain (Roman Kacew, 1914-1980) – francuski
pisarz, urodzony w Wilnie,
w żydowskiej rodzinie, która
mieszkała na Wielkiej Pohulance. Jako bardzo młody człowiek
opuścił rodzinne miasto: najpierw wyjechał do Warszawy,
a potem – do Paryża. Po drugiej wojnie światowej przez kilka lat był konsulem Francji w
USA. Za swoją działalność pisarską był nagrodzony prestiżową premią Goncourt. W Wilnie, Paryżu, Londynie i Tokio
są kluby miłośników jego twórczości. Staraniem wileńskiego
klubu, w 2006 roku na skrzy-

DOKTOR ZEMACH SZABAD

żowaniu ulic J. Basanavičiusa
(dawnej Wielkiej Pohulanki,
gdzie się urodził) i Mindaugasa
ustawiono jego pomnik, przedstawiający epizod z powieści pisarza „La Promesse de l’aube”
(„Przyrzeczenie o świcie”,1960
r.). Autorem pomnika jest Romualdas Kvinta.
Joseph Frank (1771-1842)
– lekarz, profesor. Chociaż urodzony w Niemczech, w Wilnie
pozostawił ważny ślad w rozwoju medycyny, wychował wielu
zdolnych lekarzy. Był założycielem Instytutu Szczepionek oraz
Instytutu Położnictwa, zapoczątkował tworzenie Muzeum
Anatomii Patologicznej. Jego
mieszkanie przy ulicy Wielkiej
stało się centrum intelektualnego życia Wilna. Dom ten nazywano „domem Franka”. Pracował i mieszkał w Wilnie do
emerytury, później wyjechał do
Włoch, gdzie zmarł. O Litwie
pisał: „Nigdy nie żałowałem, że

najpiękniejszą część mego życia
poświęciłem temu krajowi”.
W 1983 roku, z okazji 175.
rocznicy powstania Instytutu Higieny na jego dziedzińcu
stanął pomnik Josepha Franka. Autorem jego jest Eimantas
Stankevičius. Ulica Labdarių
(Ofiarna) na wileńskiej starówce, również przypomina o działalności doktora Franka.
Doktor Zemach Szabad
(1864-1935) – wileński lekarz i działacz żydowski. Wilnianin, studia medyczne ukończył w Moskwie. Od 1928 roku
był senatorem Rzeczypospolitej, założył Żydowskie Towarzystwo Ochrony Zdrowia, dbał o
zdrowie mieszkańców. Był jednym z założycieli Żydowskiego
Instytutu Naukowego (YVO),
który istnieje i działa w Nowym
Jorku do dziś. W honorowym
prezydium YVO byli m. in. Albert Einstein i Zygmunt Freud.
Doktor Zemach Szabad zmarł

w 1935 roku i jest pochowany
w Wilnie.
Pomnik obrazuje charakter doktora Zemacha Szabada:
dobrego, spokojnego, zawsze
uśmiechniętego
człowieka.
Przed nim stoi mała dziewczynka z kotem na rękach. Przyszła
do niego, bo wie, że tu otrzyma
pomoc, której doktor nigdy nikomu nie odmawiał.
Dzięki swej miłości do dzieci
i opiece nad nimi, stał się prototypem głównego bohatera książki „Doktor Ojboli”.
W 2007 roku na wileńskiej
starówce ustawiono pomnik
doktora Zemacha Szabada, autorstwa Romualdasa Kvinty.
Przy Piatnickiej Cerkwi od
niedawna (2011 roku) znajduje się symboliczny pomnik
rosyjskiego poety-romantyka Aleksandra Puszkina oraz
jego pradziadka, wojskowego inżyniera – Abrahama Hanibala, który, według legendy,

był ochrzczony w Piatnickiej
Cerkwi. Autorem pomnika jest
rzeźbiarz Vytautas Nalivaika
wraz z architektem Kęstutisem
Mikšysem, a idea jego ustawienia należy do poety wileńskiego
Jurija Kobrina.
Wawrzyniec
Gucewicz
(1753-1798) – najsłynniejszy architekt Litwy XVIII wieku, przedstawiciel klasycyzmu,
twórca Wileńskiej Katedry, Ratusza i wielu innych pałaców.
Urodzony w pobliżu Kupiszek,
studiował w Wilnie i Paryżu, a
dzięki fundacji biskupa Ignacego Massalskiego – uczył się
sztuki w Rzymie, poznawał architekturę Królewca, Berlina,
Hamburga, Danii i Szwecji.
W pobliżu Pałacu Prezydenckiego i kościoła pw.
św. Krzyża znajduje się jego pomnik dłuta Vladasa Vildžiūnasa
wykonany w 1984 roku.
Albina Drzewiecka

fot. Albina Drzewiecka

III Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

WAWRZYNIEC GUCEWICZ

Zlokalizowany w podwarszawskiej Kobyłce
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
wraz z tamtejszym Klubem „Gazety Polskiej” oraz
Szkołą Podstawową nr 1 im. ppłk. pilota Mariana
Pisarka w Radzyminie organizują III Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych, pomyślany
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
oraz osób osadzonych w przeszłości w aresztach

śledczych. Zgodnie z regulaminem ma on objąć
następujące kategorie: prace plastyczne, poezję,
komiks, film.
Organizatorzy zapraszają też do udziału młodzież ze szkół Wileńszczyzny.
Szczegółowy regulamin Konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.kgpkobylka.pl,
www.facebook.com/KlubGazetyPolskiejKobylka/
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22 stycznia 2016 r., w piątek, o godz. 10.00, w 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, Jarosław Czubiński, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej wraz
z przedstawicielami Związku Polaków na Litwie, uczci pamięć
uczestników narodowego zrywu i tragicznych ofiar represji rosyjskich, składając wieniec w miejscu kaźni przywódców Powstania na Placu Łukiskim
Wileńska Młodzież Patriotyczna po raz pierwszy ma zaszczyt
zaprosić uczniów wraz z wychowawcami szkół polskich, którzy
uczestniczyli w akcji „Kartka kombatantom”, na popołudnie
gier planszowych.
Zabawa odbędzie się w sobotę (23 stycznia) od godz. 14.00
w dużej sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Nie ma ograniczenia wiekowego – mamy gry planszowe dla najmłodszych („Polak
mały”, „Znaj znak”), jak również dla nieco starszych (słynna
„Kolejka”, „Reglamentacja”, „303” czy „Awans – zostań marszałkiem Polski”).
Można będzie też przekazać zaległe kartki kombatantom,
a także pobrać kalendarze „365 dni z Maryją”, wydane przez
Instytut Piotra Skargi. Tegoroczna „akcja kartkowa” spotkała
się z odzewem, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania –
dotarło do nas ponad tysiąc kartek świątecznych z życzeniami,
każda piękna i zrobiona z sercem. Adresaci, nasi weterani, nie
kryli wzruszenia, gdy je im dostarczyliśmy.
Ze względu na wielką skalę, okazało się, że nie sprostaliśmy
wyzwaniu logistycznemu i nie byliśmy w stanie odebrać wszystkich kartek. Dlatego prosimy szkoły, które jeszcze mają u siebie kartki dla kombatantów, o kontakt, a zadbamy, by dotarły
do adresatów.

Teatr Polski
w Wilnie
zaprasza
24 stycznia 2016 r.
o godz. 16.00
do Domu Kultury
Polskiej w Wilnie,
ul. Naugarduko 76
na jubileuszowy
spektakl

www.zpl.lt
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AKCJA
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –

miejscem
pamięci narodowej

„Damy i huzary”
Aleksandra Fredry.

Bilety do nabycia
w sekretariacie DKP,
pokój 203.
Cena biletu 4 euro
Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić
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)
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Z okazji Pięknego Jubileuszu 45. Urodzin
Waldemarowi KAROWACKIEMU najserdeczniejsze życzenia:
To nie Grecja, to nie Chiny,
to są Twoje urodziny.
Zawsze zdrowy z lekarstw kpij
i beztrosko sobie żyj.
Chleb na stole, mleko w dzbanku,
dobry humor, konto w banku,
niepsujący się samochód
i rosnący stale dochód.
składają członkowie koła ZPL w Nowych Święcianach

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno
poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków ZPL
osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy i czwartki
od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone składki, może
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

Na starcie – Turnieje Sportowe
o Puchary Związku Polaków na Litwie'2016
Zapraszamy miłośników koszykówki i siatkówki
Zgłoszenia do udziału w Turniejach są przyjmowane do 25 stycznia br. na
e-mail: centrumsportowe.zpl@gmail.com
Spotkanie przedstawicieli drużyn odbędzie się 28 stycznia br. o godz. 18.00 w DKP w
Wilnie. Zostanie na nim zatwierdzony system rozgrywek (będzie zależał od liczby zgłoszonych drużyn).
Regulamin Turniejów zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Zakładamy, że nie
będzie się on wiele różnił od ubiegłorocznego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Turniejach chcemy poinformować, że w tym
roku w koszykówce i siatkówce będą utworzone dwa dywizjony: jeden dla drużyn silnych,
a drugi dla tych, które nie są pewne swych sił, by stanąć do gry z zaawansowanymi zawodnikami. Mogą to być drużyny szkolne lub oddzielnych grup miłośników gry w koszykówkę lub siatkówkę. Podstawowym celem Turniejów jest treściwe spędzanie wolnego czasu!
Zachęcamy więc wszystkich miłośników tych dwóch dyscyplin do wzięcia udziału w
Turniejach Sportowych o Puchary ZPL, gdyż każda ekipa będzie mogła pokazać, na co ją
stać, nie narażając się na totalną przegraną. Zakwalifikowanie drużyny do pierwszego czy
drugiego dywizjonu będzie zależało od wyników ubiegłorocznych zawodów.
W ubiegłym roku uczestnicy Turniejów zaproponowali, by zawody w turach organizować w swoich salach. Komitet organizacyjny uważa, że to jest dobry pomysł, więc czekamy na propozycje ze wskazaniem miejscowości. Rozgrywki mogą się odbywać wieczorami.
Spotkania półfinałowe i finałowe będą przebiegały na „neutralnym” terenie. Czekamy na
zgłoszenia: centrumsportowe.zpl@gmail.com
Poszukujemy ochotników do ekipy organizacyjnej Turniejów o Puchar ZPL’2016! Proszę się zgłaszać pod mailem: centrumsportowe.zpl@gmail.com

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie
całej Litwy. Prenumerata na marzec i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do
22 lutego. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie
Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich
domach.
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.

Podzielamy ból utraty
i składamy wyrazy szczerego współczucia

Gertrudzie Jacuńskiej
z powodu śmierci

Siostry Łucji
koło ZPL „Przyjaciółki”

Wileńska Młodzież Patriotyczna ma zaszczyt zaprosić Państwa na koncert Andrzeja Kołakowskiego — polskiego poety i
barda, śpiewającego przy akompaniamencie gitary.
Za czasów komunizmu działał w opozycji, wydawał podziemne czasopisma, organizował manifestacje przeciw totalitarnej władzy. Od wielu lat koncertuje wykonując swoje piosenki
o tematyce historyczno-religijno-społeczno-politycznej, przy
akompaniamencie gitary. Został przez prezydenta Polski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Inspiracją dla twórczości Andrzeja Kołakowskiego są rzeczy, które nie przemijają i są zawsze obecne w życiu człowieka,
a więc wiara, nadzieja i miłość. Wszystkie one znajdują odbicie
w historii, stąd też ballady historyczne służą nie tylko upamiętnieniu osób i wydarzeń, ale ukazaniu znaczenia tych wielkich
wartości w życiu ludzkim. Wydał także płytę inspirowaną Włodzimierzem Wysockim.
Sponsorem wydarzenia jest Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
23 stycznia (sobota), godz. 18.00, duża sala Domu Kultury
Polskiej w Wilnie (Naugarduko 76)
WSTĘP WOLNY

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.”

