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Włoski sukces „Wilii”

„WILIA” W RIMINI

Kolejny artystyczny sukces – tym razem na Ziemi Włoskiej – odniósł Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca
„Wilia”. Zespół na początku sierpnia wziął udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Rimini
Fest”, który się odbywa w jednym z popularnych włoskich kurortów – Rimini. Jak poinformowała kierownik
artystyczny zespołu Renata Brasel, spośród biorących udział w Festiwalu ponad dziesięciu zespołów z różnych
krajów świata, m. in. Chin, Portugalii, Estonii, „Wilia” – debiutant imprezy, okazała się być najlepsza – zdobyła
pierwsze miejsce. Popisom konkursowym towarzyszył uroczysty przemarsz ulicami kurortu oraz koncert
galowy. Zarówno przed Festiwalem, w drodze do Włoch, jak i po wielce udanym debiucie, wiliowcy mieli
możność zwiedzania oraz skorzystali z wypoczynku nad Adriatykiem, wśród wspaniałej włoskiej przyrody.
Gratulujemy!
UCHODŹCY
DO KWADRATU
Na Litwie, podobnie jak i w innych
państwach europejskich narasta i
w trakcie kampanii wyborczej jest
podsycana niechęć do przyjęcia
uchodźców. Akty terrorystyczne,
które wstrząsnęły Francją oraz innymi krajami, temperatury niechęci do emigrantów raczej nie zniżają.
Litwa jak dotychczas, z ogólnej kwoty przydzielonych jej uciekinierów z
zagrożonych wojną i terrorem terenów, przyjęła około 100 osób, kilka-

naście rodzi. Tłumów chętnych do
zawitania do naszego kraju jakoś nie
da się zaobserwować. Wręcz przeciwnie: jedna rodzina uchodźców z
Iraku wybrała kolejne uchodźstwo:
opuściła Litwę i udała się do Szwecji. Rodzina, składająca się z dwojga dorosłych i dwójki dzieci, przyjechała na Litwę w grudniu ubiegłego
roku. Ubiegała się o uzyskanie statusu uchodźców na Litwie, ale sąd
odrzucił taką prośbę. Musiała więc
radzić sobie według przyjętych ogólnych zasad. Rodzinę w swym domku

działkowym zakwaterował europarlamentarzysta Petras Auštrevičius,
dając przykład tolerancji i otwartości.
Głowa rodziny znalazł zatrudnienie w
fabryce produkującej meble. Niestety, Irakijczycy skonstatowali, że nie
mogą zaspokoić potrzeb rodziny z
zasiłków oraz otrzymywanego wynagrodzenia i… udali się do Szwecji. Są tam już od miesiąca. Z tego
powodu głowa rodziny stracił pracę,
a cała rodzina prawo do otrzymania
zasiłków na Litwie. Nikt nie potrafi
odpowiedzieć na pytanie, czy rodzi-

na ma zamiar powrócić, chociaż ich
status uchodźców do kwadratu jest
skomplikowany – Szwecja ma wystarczająco chętnych „swoich” przybyszy. Z kolei pan Auštrevičius, który
wziął udział w losie irakijskiej rodziny,
podobno kontaktował się z nią przez
telefon i dostał wiadomość, że planuje wrócić na Litwę. Jednak żadnych
konkretów nikt nie wie. Z drugiej strony trudno dziwić się takiej decyzji rodziny z Iraku, bowiem każdy z nas
wie, że z jednej minimalnej wypłaty i
kwot wypłacanych jako zasiłki god-

nie żyć się nie da, tym bardziej, gdy
się zaczyna życie od podstaw: w obcym kraju, wśród obcych ludzi. Pomimo dzisiejszej skomplikowanej, czy
wręcz tragicznej sytuacji w krajach
zagrożonych konfliktami zbrojnymi,
dzisiejsi uchodźcy są przyzwyczajeni
do innych standardów i trudno jest im
zrozumieć, że mając pracę nie da się
utrzymać rodziny. Więc w kampanii
wyborczej politycy raczej mogą sobie odpuścić temat uchodźców z tej
prostej przyczyny, że Litwie nie grozi
ich narastająca fala.
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ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE INSPIROWANIA WAŚNI
NARODOWOŚCIOWYCH
Wilno, 10 sierpnia 2016 r.

Ostatnio na jednym z czołowych litewskich portali internetowych ukazały się wyniki sondażu przeprowadzonego przez spółkę „Baltijos tyrimai/Gallup” na
zlecenie Centrum Studiów Europy Wschodniej. Jak
twierdzą jego organizatorzy, wzięło w nim udział 500
obywateli Litwy nielitewskiej narodowości, przedstawicieli Polaków, Rosjan oraz innych w wieku od 18 do
74 lat, zamieszkałych na terenie 5 samorządów: Wilna, rejonu wileńskiego, wisagińskiego, solecznickiego
i kłajpedzkiego.
Respondentom zadawano pytania mające
określić ich obywatelską lojalność wobec Litwy,
m. in. dotyczące tego, czy w razie zagrożenia napaści,
stanęliby do obrony kraju zamieszkania. Jak podają autorzy „badań”, 64,8 proc. respondentów na tak
postawione pytanie odpowiedziało pozytywnie, podkreślając przy tym, że w rejonie solecznickim i wileńskim liczba takich osób wynosi 42 proc., w Wilnie –
48,3 proc., zaś w Kłajpedzie i Wisagini – 51,8 proc.
Przedstawiono też bardziej szczegółową analizę
tych wypowiedzi, segregując obywateli Litwy na bardziej czy mniej lojalnych oraz nielojalnych według
narodowości.
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie wyraża zaniepokojenie, iż po raz kolejny w kraju są czynione próby podważenia lojalności największych grup
narodowościowych – obywateli Republiki Litewskiej
– zamieszkujących państwo od wielu pokoleń, kwestionowane są wartości, jakie swoim wychowankom
zaszczepiają szkoły prowadzące nauczanie w języku
mniejszości.
Mniejszości narodowe są wciągane w politykierstwo i podpuszczane do kłótni etnicznych oraz narażane na negatywny stosunek do nich przedstawicieli „większości”.
Charakterystyczne jest to, że za każdym razem w
okresie zbliżających się wyborów ekscesy o podobnym
charakterze na Litwie się powtarzają. Wypada ubolewać,
że w kraju zarówno pojedyncze osoby, jak też organizacje i instytucje (jak wyżej wspomniane politycznie zaangażowane Centrum Studiów Europy Wschodniej) wciąż
podejmują próby rozniecania waśni narodowościowych
wśród obywateli Litwy, nie przyjmując do świadomości faktu, że Litwa jest krajem wielonarodowościowym,
której obywatele mają (powinni mieć) jednakowe prawa i obowiązki. Należy ubolewać, że za swą szkodliwą
wobec państwa działalność są oni nawet wyróżniani i
nagradzani przez przywódców Państwa Litewskiego.
Właśnie podważanie zasad równości obywatelskiej,
zagwarantowanych w Konstytucji RL, można kwalifikować jako wyraz braku lojalności wobec Litwy, bowiem
w ten sposób podważa się jej wiarygodność jako demokratycznego państwa, gwarantującego i przestrzegającego podstawowe prawa człowieka i obywatela.
Celowe i tendencyjne segregowanie indagowanych
według narodowości jest karygodne. W krajach o głębokich tradycjach demokracji, w państwach szanujących prawa człowieka, fakt podobnych badań byłby
traktowany jako przejaw ksenofobii i rasizmu.
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie potępia działania prowadzące zarówno do konfrontacji
wśród mniejszości narodowych, jak i przeciwstawiania ich większości, kształtowania negatywnej opinii
w społeczeństwie, co do obywatelskiej postawy i wykonywania obowiązków wobec kraju zamieszkania.
Prezes Związku Polaków na Litwie
Michał Mackiewicz

Ku chwale Ojczyzny
15 sierpnia Polacy na całym świecie obchodzą Święto Wojska
Polskiego. Zostało ono ustanowione w 1923 roku na mocy rozkazu
ówczesnego ministra spraw wojskowych generała Stanisława
Szeptyckiego w pamięć o Bitwie Warszawskiej – zwanej „cudem nad
Wisłą”, która pozwoliła uratować Polskę i Europę przed ekspansją
czerwonej rewolucji niesionej na bagnetach bolszewickich wojsk.
Tak się składa w naszej
historii, że polskie sierpnie wpisują w nią znamienne wydarzenia: zarówno tragiczne, jak i chlubne. Przed
244 laty, 5 sierpnia 1772 roku
zapisał się w historii Rzeczypospolitej jako kirem żałoby
– trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austro-Węgry dokonały
I rozbioru Polski. Po dwóch
kolejnych zachłanni zaborcy rozszarpali kraj, kasując
imię Polski na mapie Europy.
Insurekcja Kościuszkowska
1794 roku, dwa powstania:
Listopadowe i Styczniowe
okupione morzem krwi, tułaczką dziesiątków tysięcy rodaków i represjami nie potrafiły zabić w narodzie dążenia
do wolności. Dążenia czynnego, by z bronią w ręku je
wywalczyć dla siebie i przyszłych pokoleń. Marszałek Józef Piłsudski tak to określił:
„(…) wywalczona w trakcie
walk, jest o wiele cenniejsza,
podnosi jej wartość przelana
krew i bohaterstwo”. I Polak
szedł o wolność i niepodległość bić jak w powstaniach,
tak i na frontach kolejnych
wojen „ku chwale Ojczyzny”.
O sytuacji w przededniu I
wojny światowej Marszałek
mówił: „I stanęło przed Polską w dzień wybuchu wojny
światowej wielkie zagadnienie. Brat musiał iść na brata,
syn miał strzelać do ojca, gdyż
wojna między zaborcami słała setki tysięcy Polaków, by
walczyli przeciw sobie, nie za
własne istnienie, lecz dla dobra swych panów i zaborców.
W tym ciężkim momencie, w najswobodniejszej części Polski, w Krakowie stanęła do boju garść młodzieży,
robotników i chłopów, by w
rozpaczliwej chwili próbować
walczyć nie pod obcym, lecz
pod własnym sztandarem, by
umierać na polu bitwy nie jako
żołnierz z pod obcego znaku,

LETNIE NATARCIE
ARMII CZERWONEJ
20. ROKU UDAŁO SIĘ
POWSTRZYMAĆ
I ODNIEŚĆ
ZWYCIĘSTWO DZIĘKI
PLANOWI BITWY
WARSZAWSKIEJ

lecz jako żołnierz polski.
Było to w dniu 6 sierpnia,
gdy sformowana w ten sposób drużyna pod moją komendą stanęła pod bronią,
jako pierwsza kompania kadrowa przyszłych wojsk polskich. Były to nowe narodziny
żołnierza polskiego”.
Symboliczne, był to 6
sierpnia 1914 roku. A już po
sześciu latach ci zbierani spod
trzech zaborów żołnierze stanęli w obronie wywalczonej
dla Polski wolności w Bitwie
Warszawskiej w sierpniu 1920
roku, by ocalić Stary Kontynent przed czerwoną zarazą
bolszewickiej rewolucji.
Kolejne sierpnie – Powstania Warszawskiego i zrodzenia się „Solidarności” były
kontynuacją dążenia narodu
do suwerennej, niepodległej
Ojczyzny, której zagrażał totalitaryzm ze Wschodu.
Bitwa Warszawska mająca
miejsce w dniach 12-15 sierpnia 1920 roku została nazwana przez lorda D’Abernona
(brytyjskiego polityka, dyplomaty, pisarza, członka Misji
Międzysojuszniczej do Polski
w 1920 r.) „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata z uwagi na znaczenie dla
kultury, wiedzy, religii i politycznego rozwoju ludzkości”.
Była ona decydującą w
wojnie polsko-bolszewickiej, która była nieunikniona
dla odbudowy Państwa Polskiego. Józef Piłsudski pisał:
„(…) wszystko, co możemy
zdobyć na Zachodzie, zależy od Ententy, o ile zechce
ona mniej lub więcej ścisnąć
Niemcy. Na Wschodzie to
sprawa inna – tu są drzwi,
które się otwierają i zamykają i zależy kto i jak szeroko
siłą je otworzy (…)”.
Zwycięska wojna z bolszewicką Rosją miała być po
pierwsze, zadośćuczynieniem
za kolejne, tak krwawo stłumione powstania narodowe,
po drugie – jak już mówił Marszałek, niepodległość wywalczona ma inną cenę.
Polska w trakcie trwania
w Rosji wojny domowej miała też alternatywę pozyskania tam sojuszników w jednej
ze stron. Ale taka opcja raczej nie wchodziła w grę, ponieważ Marszałek znając doskonale rosyjski stosunek do
polskich dążeń niepodległościowych wiedział, że stron-

nicy Denikina będą chcieli
widzieć w Polsce satelitarne
państewko, a czerwoni, w imię
niesienia czerwonej rewolucji
na Zachód, zdradziliby, pomimo obiecywanej niepodległości i równości.
Jeden z wybitnych myślicieli politycznych tamtego
okresu – Roman Dmowski tak
określił ówczesne realia: „Na
tej ziemi, na której się kończy Europa Zachodnia i która stanowi wyjście na rozległe
równiny Wschodu, położonej
między dwoma wielkimi państwami – Niemcami a Rosją,
miejsca na małe, słabe państewko nie ma. Tu może istnieć tylko państwo wielkie”.
Wielkość ta była określana nie tylko jako terytorium,
ale wykazanych dążeń, czynów, oceny wolności. Należy odnotować, że przy całym zrozumieniu zagrożenia
i strachu przed bolszewicką
inwazją, Stary Kontynent nie
śpieszył do zaoferowania realnej pomocy. Polska nie po
raz pierwszy i, niestety, nie
po raz ostatni, w swoich dziejach, wykuwała samodzielnie
to zwycięstwo. Pewien wkład
wnieśli do niego Francuzi,
nadsyłając sprzęt i zakładając w Warszawie misję wojskową, w składzie której m.
in. znalazł się ówcześnie kapitan Charles de Gaulle, który swą postawą na polu bitwy
pod Radzyminem zasłużył na
krzyż Virtuti Militari.
Marszałek o pomocy Zachodu powiedział bardzo dobitnie: „Mówiąc o pomocy
Ententy, gdyśmy nie dostali
ani jednego karabinu, mówić
o pomocy w zwycięstwie – to
co najmniej przesada”.
Letnie natarcie Armii
Czerwonej 20. roku udało się
powstrzymać i odnieść zwycięstwo dzięki planowi Bitwy
Warszawskiej, którego autorem był Szef Sztabu Generalnego WP gen. Tadeusz Rozwadowski. Decydującą rolę
w niej odegrał manewr polegający na oskrzydleniu Armii
Czerwonej, przeprowadzony
przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego.
W nocy z 5 na 6 sierpnia 1920 roku w Belwederze opracowywano ogólną
koncepcję rozegrania bitwy.
W rozważaniach powrócono
do idei, które od końca lipca nurtowały umysły całego
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DWUDZIESTOLECIE,
KTÓRE POZWOLIŁO
NA BOHATERSKICH
WZORCACH
WYCHOWAĆ
WSPANIAŁE
POKOLENIE PATRIOTÓW

TAK WYGLĄDA DZIŚ WOJSKO POLSKIE

polskiego kierownictwa wojskowego. Zamierzano częścią
sił zatrzymać uderzenie rosyjskie przed Warszawą, a na
prawym skrzydle odtworzyć
odwody operacyjne i uderzyć
nimi na południową flankę
przeciwnika. 6 sierpnia nad
ranem Marszałek Piłsudski wybrał ostatecznie rejon
koncentracji. Z zaproponowanych przez szefa Sztabu
Generalnego Tadeusza Rozwadowskiego okolic Garwolina lub Wieprza, Marszałek
zdecydował się na to drugie
miejsce. Zdecydował przy
tym przesunąć grupę uderzeniową na południe, poza
linię rzeki Wieprz i wykonać
głęboki manewr nie tylko na
skrzydła rosyjskiego Frontu
Zachodniego, ale także na
jego tyły.
6 sierpnia po południu został wydany rozkaz nr 8358/
III, który uruchamiał realizację planu operacji. A w nocy
z 8 na 9 sierpnia gen. Tadeusz Rozwadowski opracował
rozkaz operacyjny specjalny nr 10000, będący ostateczną modyfikacją planu Bitwy Warszawskiej. Zakładał
on dodatkowe wzmocnienie
Frontu Północnego i nakładał
na 5. Armię gen. Sikorskiego
poza zadaniami defensywnymi, również zadania ofensywne. 12 sierpnia Józef Piłsudski opuścił Warszawę i udał
się do Kwatery Głównej w Puławach. Przed wyjazdem złożył na ręce premiera Witosa
dymisję z funkcji Naczelnika
Państwa i Naczelnego Wodza.

W liście do premiera zaznaczył, że jego zdaniem, skoro
rozmowy pokojowe z bolszewikami nic nie dały, Polska
musi liczyć na pomoc krajów
Ententy, a te uzależniają ją od
odejścia Marszałka. Witos jednak dymisji nie przyjął.
13 sierpnia, w pierwszym
dniu bitwy, nastąpiło gwałtowne natarcie Armii Czerwonej. Natarcie odbywało się
na Warszawę z kierunku północno-wschodniego oraz 2 dywizje uderzyły pod Radzyminem i zdobyły go. Następnie
jedna z nich ruszyła na Pragę, a druga – na Nieporęt i
Jabłonną. Niepowodzenie to
skłoniło dowódcę Polskiego
Frontu Północnego do wydania dyspozycji wcześniejszego
rozpoczęcia działań zaczepnych przez 5. Armię generała
Sikorskiego z obszaru Modlina. Następnego dnia zacięte
walki zawiązały się wzdłuż
wschodnich i południowo-wschodnich umocnień – na
odcinku od Wiązowny po rejon Radzymina. 15 sierpnia
koncentryczne natarcie odwodowych dywizji polskich po
całodziennych zażartych bojach przyniosły duży sukces.
Odzyskany został Radzymin
i polskie oddziały wróciły na
pozycje utracone przed dwoma dniami. 16 sierpnia rozpoczęło się kontruderzenie.
Dywizje grupy uderzeniowej
ruszyły szerokim frontem.
Rokowało to wyjście na tyły
wojsk rosyjskich pod Warszawą. 17 sierpnia siły polskie
osiągnęły linię Biała Podla-

ska-Międzyrzecz-Siedlce-Kałuszyn-Mińsk Mazowiecki. W
tym samym czasie reszta wojsk
polskich przeszła do kontrofensywy na całej długości
frontu. Większa część wojsk
rosyjskich przeszła do nieskoordynowanego odwrotu.
W wyniku Bitwy Warszawskiej (i następującej po
niej niemeńskiej) 15 października delegacje polskie i
sowieckie zawarły w Rydze
zawieszenie broni, a w marcu 1921 roku na jego bazie
zawarty został traktat poko-

jowy, który do agresji ZSRR
na Polskę 17 września 1939
roku przez lat dwadzieścia
uregulował stosunki polsko-sowieckie i wytyczył polską
granicę wschodnią.
Straty strony polskiej wyniosły ok. 4500 zabitych, 22
tys. rannych i 10 tys. zaginionych. Przyjmuje się, że około
25 tys. bolszewików poległo
lub było ciężko rannych, 60
tys. trafiło do polskiej niewoli,
zaś 45 tys. zostało internowanych przez Niemców.
Za klęskę wojsk rosyjskich

w bitwie warszawskiej Tuchaczewski obciążał Stalina.
Twierdził on, że dyrektywa
Kamieniewa, dotycząca przekazania z Frontu Południowo-Zachodniego 1 Armii Konnej
i 12 Armii pod jego rozkazy,
zablokowana została właśnie
przez Stalina. Inni dowódcy
twierdzili, że rzeczywista odpowiedzialność spada na Tuchaczewskiego, który źle zorganizował operację zdobycia
Warszawy. Warte uwagi jest to,
że oficerowie, którzy uważali,
że porażkę spowodowała wina
Tuchaczewskiego nie podlegli
tzw. czystce w roku 1937, zaś
ci, co mieli obiekcje co do roli
wodza, wraz z Tuchaczewskim
zostali „unieszkodliwieni” w
znamiennym roku.
Z polskiej strony po bitwie
trwały też spory co do autorstwa tego sukcesu. Wielu historyków przyznaje, że koncepcja
bitwy należała do Marszałka,
którą „przelał na papier” generał Rozwadowski. Najważniejszy, oczywiście, jest jej wynik, który dał Polsce i Europie
międzywojenne dwudziestolecie. Dwudziestolecie, które pozwoliło na bohaterskich
wzorcach wychować wspaniałe
pokolenie patriotów, które na
wszystkich frontach II wojny
światowej walczyło za wolność
naszą i waszą.
Opr. Janina Lisiewicz

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
W Dniu Święta Wojska Polskiego, obchodzonego tradycyjnie 15 sierpnia – w rocznicę
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Jarosław Czubiński, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej oraz płk Mirosław Wójcik, Attaché Obrony Ambasady RP wraz ze współpracownikami, o godz. 10.30 złożą wieniec przy Mauzoleum
Matki i Serca Syna na Rossie.
Związek Polaków na Litwie tradycyjnie uczci 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego w
Zułowie – miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy członkowie ZPL na czele z prezesem Michałem Mackiewiczem oddadzą hołd
twórcy Państwa Polskiego i odrodzonego Wojska Polskiego przy pomniku upamiętniającym miejsce Jego urodzin, a także uczczą bohaterów Bitwy Warszawskiej oraz innych czynów zbrojnych Wojska Polskiego przy stelach ustawionych na pamiątkę tych wydarzeń
w Alei Pamięci Narodowej.
W tym też dniu w Alei Pamięci Narodowej zostaną ustawione kolejne dwie stele ku
czci Romana Stanisława Dmowskiego – polityka, publicysty, ministra, współzałożyciela
Narodowej Demokracji, który wniósł swój wkład w odbudowę niepodległej Polski oraz
Ignacego Jana Paderewskiego – działacza niepodległościowego i polityka, premiera i ministra, który wniósł wielki wkład w sprawę odrodzenia niepodległej Polski oraz Wojska
Polskiego, a także wybitnego pianisty i kompozytora.
Uroczystości w Zułowie rozpoczną się o godz. 14.00. Zapraszamy rodaków do wzięcia udziału i godnego uczczenia Święta Wojska Polskiego oraz przypadającego tego dnia
Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Zielnej.
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Warsztaty z noblistą

DZIECI PODCZAS PRACY TWÓRCZEJ

kowo na czarnym tle białą farbą
namalowali ornament, a następnie arkusz zwinęli w formę
walca przypominającego prawdziwą latarnię morską. Kolejno zostały do niej doczepione różnokolorowe promienie
światła, które miały rozjaśniać
drogę morskim podróżnikom.
Prowadząca warsztaty przypomniała również dzieciom poemat Adama Mickiewicza „Pan
Tadeusz”, który czytał główny

bohater noweli. Dzieci były
przejęte treścią noweli i bardzo się starały jak najpełniej
przekazać nastrój i przeżycia
w swoich „dziełach”.
Trzeciego dnia uczestnicy warsztatów twórczego natchnienia szukali w utworze H.
Sienkiewicza „Krzyżacy”. Tego
dnia mali artyści tworzyli stroje rycerzy i ich dam. Powstały
piękne kolaże. Dzieci potrafiły
z niedużych skrawków mate-

riału posklejać świetne stroje.
Chłopcy wykazali się wielką dokładnością i cierpliwością wykonując rycerskie ubrania, natomiast dziewczynki popisały
się precyzją wykonania tworząc suknie i akcesoria dam.
Powstała ekspozycja przeniosła
widzów w odległą i już zapomnianą epokę rycerstwa i odtworzyła nastrój dawnych lat.
Kolejne dwa dni zostały poświęcone ilustrowaniu

Anna Jesvilienė,
dyrektor Domu Polskiego
w Ejszyszkach
fot. Anna Jesvilienė

W ostatniej dekadzie lipca
w Domu Polskim w Ejszyszkach
odbyły się warsztaty artystyczne poświęcone pamięci Henryka Sienkiewicza pod tytułem
„W pustyni i w puszczy”. Ich
uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z dorobkiem i twórczością wielkiego polskiego pisarza-noblisty i na podstawie
wybranych utworów wykonać
prace plastyczne. Zajęcia prowadziła magister sztuk wizualnych Katarzyna Sokołowska. Artystka zaproponowała
uczestnikom wziąć na warsztat cztery utwory H. Sienkiewicza: „Ogniem i mieczem”, „Latarnik”, „Krzyżacy” oraz „W
pustyni i w puszczy”. Dzieci
stworzyły piękne interpretacje
utworów, portrety bohaterów
i pejzaże.
Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów zapoznali się z
utworem „Ogniem i mieczem”.
Katarzyna Sokołowska w skrócie przedstawiła dzieciom treść
powieści oraz pokazała wybrane odcinki z filmu – ekranizacji utworu – w reżyserii Jerzego
Hoffmana. Po czym młodociani plastycy zabrali się do pracy i malowali portrety wybranych bohaterów. Każdy starał
się jak najdokładniej odtworzyć postać, jak też przekazać
charakter portretowanej osoby.
Pracę twórczą uwieńczyło wykonanie ramek, w których zostały umieszczone podobizny
bohaterów Trylogii.
Następnego dnia dzieci
tworzyły prace przestrzenne –
interpretacje latarni, na podstawie noweli „Latarnik”. Począt-

wspaniałej powieści dla dzieci i młodzieży „W pustyni i w
puszczy”. Powstały bardzo interesujące, ciepłe i słoneczne
prace. Uczestnicy maksymalnie
starali się przekazać atmosferę i
klimat pustyni. Niektórzy malowali florę i faunę Afryki, inni
– puszczę i, oczywiście, dużego
słonia, którego napotkali Staś i
Nel – bohaterzy utworu. W ciągu dwóch dni powstały kontrastowe prace – dyptyki.
W niedzielę, 31 lipca, w
Domu Polskim w Ejszyszkach
odbył się wernisaż prac uczestników warsztatów „W pustyni i
w puszczy”. Na wystawę przyszli
rodzice i rodzeństwo młodocianych artystów oraz goście: wicemer rejonu solecznickiego pani
Jadwiga Sinkiewicz, starosta gminy Ejszyszki pan Mirosław Bogdziun, prowadzący warsztaty w
ciągu ubiegłych lat artysta malarz
Krzysztof Sokołowski. Jako gospodyni witałam zebranych, a Katarzyna Sokołowska opowiedziała o toku pracy. Wicemer rejonu
pogratulowała organizatorom i
młodocianym twórcom pięknej
wystawy, życząc dalszych sukcesów twórczych.
W tym roku warsztaty artystyczne ufundowała dzieciom Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie – zostały
kupione materiały potrzebne
do prowadzenia zajęć oraz pamiątkowe kubeczki dla każdego
uczestnika.
W warsztatach wzięło
udział 40 dzieci z Ejszyszek
oraz dwie dziewczynki z Polski, które gościły tego lata w naszym miasteczku.

TAKIE BARWNE PRACE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
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Społecznicy – nasz skarb
Praca społeczna dla wielu
staje się drogą do odnalezienia
siebie, wypróbowania poprzez
aktywne uczestnictwo w działalności wspólnoty. Właśnie taką
drogą już od kilku dziesięcioleci

kroczą społecznicy – Polacy z wędziagolskiej parafii, którzy tworzą rdzeń polskiej społeczności.
To właśnie oni co roku przed
wielkim odpustem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny – Zielną w ciągu całego tygodnia, poświęcając swój wolny
czas i pracę, są zajęci przy porządkowaniu wędziagolskiego
kościoła pw. Świętej Trójcy.
Nasi społecznicy – to naj-
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prawdziwszy skarb. W zasadzie pozostają oni jak gdyby
poza granicami powszechnej euforii: częstokroć są niezauważani i niedoceniani. Niekiedy
nie starcza im czasu dla siebie…
Ale od dzieciństwa zaszczepione
przez rodziców uczucie miłości

do Boga i Jego Kościoła trwa i
daje owoce. Właśnie tacy są wędziagolscy Polacy-społecznicy.
Niech ich Pan Bóg wynagrodzi!

który zajmuje się też adiustacją żywności w kawiarniach i
restauracjach – zwrócił się do
firmy „Judex”, by zaprzestała produkcji tych opakowań.
Warto nadmienić, że na innych
opakowaniach są też wizerunki posła Gražulisa oraz jednej
z wicedyrektorów firmy, m. in.
pełniącej jednocześnie (w wymiarze 1,5 etatu) obowiązki
doradcy wyżej wymienionego
posła.
Poseł Gražulis wielce oryginalnie (w swoim stylu) zareagował na zarzuty stawiane
firmie „Judex” pod względem
przestrzegania zasad higieny
w procesie produkcji: przed
kamerami telewizyjnymi zademonstrował proces gotowania
kołdunów „Judexu” i spożywania, twierdząc, że cała afera z
firmą oraz oskarżenia wysuwane wobec niego oraz szefa państwowej służby są polityczną
prowokacją.
W tej gmatwaninie jaka powstała po oskarżeniu dyrektora Państwowej Służby Żywności i Weterynarii, postawieniu
zarzutów posłowi o czynienie
wpływu na działania służby, wynikach badań produkcji i reakcji na nie rządu trudno jest się
zorientować, czy elementarny
brak należytej kontroli, czy też
umyślne utajnianie jej wyników
były działaniem Jonasa Miliusa i niektórych jego podwładnych. Doskonale wiadomo, że
nie sposób jest kontrolować każdej partii produkcji. Tak samo
nie jest tajemnicą, że na Litwie
prawdziwą plagą jest kumo-

terstwo oraz zasada ręka rękę
myje… Przy okazji afery z firmą
„Judex” upublicznione zostały też takie fakty, że Jonas Milius – osoba zajmująca wysokie
i odpowiedzialne stanowisko –
wielce nieodpowiedzialnie ustosunkowywał się do wypełniania
deklaracji majątkowych, deklarowania interesów, poręczając
te czynności małżonce bądź sekretarce, z czego, podobno, wynikały wykryte nieścisłości. Zainteresowanie wzbudził też fakt
otrzymania prezentu od córki
w postaci domu w prestiżowej
dzielnicy Wilna, odpowiednio
dużej wartości…
Minister Baltraitienė motywując prośbę o podanie się do
dymisji skierowaną do Jonasa
Miliusa, m.in. powiedziała, że
czyni to, bowiem zaistniała sytuacja podważa wiarygodność
państwowej służby w oczach
obywateli, szkodzi opinii Litwy na międzynarodowej arenie. Wydaje się jednak, że dymisja szefa służby tych obiekcji nie
zlikwiduje. Potrzebna jest jasna
odpowiedź co do winy oskarżanych o niesumienne pełnienie
obowiązków osób i zastosowanie współmiernej do popełnionych nadużyć kary. Niestety, jak
wynika z historii wielu głośno
rozpoczynanych spraw, przejrzystości w ich badaniu i nazwaniu konkretnych winowajców
oraz wymierzeniu sprawiedliwości zbyt często brak. I właśnie
to nie sprzyja budowaniu zaufania obywateli wobec państwa.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

fot. Ryszard Jankowski

fot. Ryszard Jankowski

PANIE LEONIA PIOTROWSKA I ZOFIA PILYPIENĖ PODCZAS SPRZĄTANIA KOŚCIOŁA

Rząd w opałach
Skandal z produkcją firmy „Judex”, w którego orbicie
znalazł się poseł Petras Gražulis
oraz dyrektor Państwowej Służby Żywności i Weterynarii Jonas Milius, wprowadził zamęt w
rządzie. Premier i minister rolnictwa, niczym gorący kartofel,
przerzucają z rąk do rąk sprawę,
kto ma ponosić odpowiedzialność za oskarżenia rzucane pod
adresem państwowej służby i jak
należy ukarać jej szefa.
Jest tak, że premier po działaniach Służby do Badań Specjalnych i prokuratury zażądał od
minister rolnictwa przedstawienia oceny pracy szefa służby, by
móc wyrazić opinię w tej sprawie.
A młody i niecierpliwy minister
zdrowia zarzucił swej koleżance
z gabinetu, że nie wykazuje się
należytą operatywnością w reagowaniu na zarzuty kierowane pod
adresem Jonasa Miliusa.
Z kolei minister Virginija Baltraitienė, której stoickiego spokoju można tylko
pozazdrościć, twierdzi, że w
zaistniałej sytuacji nie ma żadnych podstaw, by zwolnić od
pełnienia obowiązków Jonasa
Miliusa, bowiem po pierwsze
– służba nie podlega jej ministerstwu, tylko działa przy rządzie, po drugie – jej szefa chroni Kodeks Pracy, a po trzecie
– resort nie dysponuje żadnymi faktami, które by świadczyły
o usterkach w pracy Państwowej Służby Żywności i Weterynarii. Wręcz przeciwnie, do-

tychczas zarówno służba jak i
jej szef, cieszyli się zarówno w
kraju, jak i poza granicami Litwy, dobrą renomą, a Jonas Milius jako specjalista był zapraszany do pracy w europejskich
strukturach swojej branży. Pani
minister nie ma mu do postawienia takich zarzutów, które
by upoważniały do zastosowania chociażby jednego z paragrafów Kodeksu Pracy do zwolnienia kierownika służby.
W tej sytuacji Jonas Milius
udał się na urlop. I to bodajże
jest najlepszym rozwiązaniem,
bo sytuacja jest wprost kuriozalna: prokuratura nie zwróciła
się do sądu w sprawie wydania
decyzji o odsunięciu kierownika od pełnienia obowiązków, a
jednocześnie zabroniła mu obcowania z niektórymi osobami,
wśród których są też jego podwładni. Co, każdy przyzna, czyni pełnienie tychże obowiązków praktycznie niemożliwym.
Minister Baltraitienė zwróciła się do Jonasa Miliusa, by
sam podjął decyzję o podaniu
się do dymisji. I, jak oznajmiła na poniedziałkowej konferencji prasowej, czeka na jego
decyzję. Wychodzi więc na to,
że oskarżany urzędnik sam ma
siebie ukarać, albo – nie.
Przypomnieć warto, że zarzuca się mu ukrywanie faktycznego stanu jakości produkcji firmy „Judex”, na które,
prawdopodobnie, miał wpływ
poseł Petras Gražulis.

Jak wynika z przeprowadzonych ostatnio przez niezależnych ekspertów badań jakości produkcji firmy „Judex”, w
kilku jej produktach znaleziono zakażenie bakteryjne, które jednak nie zagraża zdrowiu
konsumenta, o ile będzie przestrzegał zasad termicznej obróbki produkcji, czyli będzie ją
przez odpowiedni czas gotował, a w zetknięciu się z surową
produkcją będzie przestrzegał
zasad higieny. Niezbyt to przyjemne stwierdzenie dla konsumenta, więc sieci handlowe na
wszelki wypadek wstrzymały
sprzedaż produktów tej firmy.
Państwowa Służba Żywności i Weterynarii (już pod
przewodnictwem wicedyrektora) dokonała sprawdzenia
stanu pomieszczeń produkcyjnych oraz pobrała aż 75 próbek
produkcji firmy „Judex”. Jak raportował wicedyrektor, znaleziono naruszenia w przestrzeganiu czystości pomieszczeń i
urządzeń służących przechowywaniu surowców i produkcji
wyrobów i nakazano zaprzestać
korzystania z nich do usunięcia usterek. Zbadano też (do
wtorku) jedną trzecią pobranych próbek wyrobów i stwierdzono, że kołduny tej firmy są
zakażone bakterią salmonelli i
okrężnika. Nakazano więc wycofanie ze sprzedaży jednej partii kołdunów „Liux” i „Užkalnio koldūnai”. W tej sytuacji
Užkalnis (którego podobizna
widnieje na wymienionej partii
kołdunów) – jeden z popularnych na Litwie obserwatorów ,

Janina Lisiewicz
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„Czerwone Maki” w Szczytnie

Zespół „Czerwone Maki” z
Jawniun wraz z przedstawicielami Centrum Rzemiosła Tradycyjnego, mieszczącego się w
dworze Houwaltów w Mejszagole, na czele z jego kierownik panią Jolantą Łapińską, w
dniu 5 sierpnia uczestniczył w
XVIII Jarmarku Mazurskim w
Szczytnie. Zespół został zaproszony przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie, które jest
oddziałem Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie.
W czasie krótkiego pobytu zespolacy zapoznali się z
Muzeum Mazurskim, a także uczestniczyli w koncercie,

POLACY Z REJONU SZYRWINCKIEGO W SZCZYTNIE

który odbył się w ruinach starego zamku. Tam także odbył
się Jarmark, na którym rzemieślnicy z okolic Szczytna
przedstawili swoje rękodzieła:
wyroby z gliny, robótki ręczne, mydła, ozdoby, zabawki,
a także miód, pieczywo, obwarzanki i nne wyroby.
Zespół „Czerwone Maki”
podziękował gospodarzom
za zaproszenie i gościnność
oraz zaprosił – wraz z zespołem folklorystycznym „Babskie Olekanie” – na XII Festyn Kultury Polskiej „Śpiewaj
z nami”, który odbędzie się
w dniu 13 sierpnia br. we wsi
Borskuny, w starostwie jawniuńskim.

ŚWIĘTO ZIOMKÓW
WSI SKRZYNIE - 2016

„Spiewaj
z nami”

XII Festyn Kultury Polskiej
Ziemi Szyrwinckiej
13 sierpnia 2016 r. o godz. 15:00
w osiedlu Borskuny (rej. szyrwincki)
Organizatorzy:

Szyrwincki Oddział Rejonowy ZPL

Jawniuńskie Towarzystwo Kultury Polskiej

W programie:
„Czerwone Maki“

Polski zespół ludowy

Trio
„HANKI“

Zespół tańca towarzyskiego

Kapela
„SWietojanska“

Chór
„Moderato“

Zespół tańca ludowego
„Przyjazn“

Rodzina
Kasparów

„Gija“

Zespół folklorystyczny
.
„SUzANIANKA“

14 sierpnia (niedziela):
10.30 – uczestnicy święta zbierają się na placu
naprzeciwko kościoła;
11.00 – Msza św. w wędziagolskim kościele pw.
Świętej Trójcy za wszystkich zmarłych mieszkańców Skrzyń;
12.00 – odwiedzanie grobów na starym przykościelnym oraz nowym cmentarzu w Wędziagole;
14.00 – świąteczne spotkanie w zagrodzie Piotrowskich we wsi Skrzynie.
Na zakończenie święta niebo upiększą fajerwerki.
Wszystkich, wszystkich: dużych i małych, młodych i starszych, obecnych i byłych mieszkańców
wsi Skrzynie zapraszamy na „Święto ziomków wsi
Skrzynie - 2016”. Będziemy czekali na Was w zagrodzie Piotrowskich.
Inicjatorzy i organizatorzy święta: Janina Piotrowska i Czesław Żelwys. Inf. pod tel.: 861585269;
869982808. Partner informacyjny: portalas@vandziogala.eu
Z okazji Pięknego Jubileuszu 90. Urodzin Szanownemu Panu Stanisławowi
WASZKIEWICZOWI najserdeczniejsze życzenia: krzepkiego zdrowia na
dalsze lata, pogody ducha, wielu łask Bożych oraz stu lat
składa Wędziagolski Oddział ZPL

SPiewacza grupa
z Szawel

Goście:
Zespół folklorystyczny

„Babskie Olekanie“
(Polska)

Partnerzy:

Centrum Rzemiosła
Tradycyjnego
w dworze Houwaltów
w Mejszagole

Sponsorzy:

"Wspólnota Polska" ze środków
otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicą

Departament
Mniejszości Narodowych
przy Rządzie
Republiki Litewskiej

Z okazji Pięknego Jubileuszu –
60. Urodzin Dominikowi KUZINIEWICZOWI – gawędziarzowi, znanemu
jako Wincuk, autorowi felietonów i książek, wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia,
nieustannej weny twórczej, sukcesów artystycznych oraz pogodnych dni w otoczeniu bliskich i przyjaciół pod opieką Bożą
składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

Wileński Rejonowy
Oddzial ZPL

Trocki Oddział
Rejonowy ZPL
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Sponsorzy
medialni:

Z okazji Pięknego Jubileuszu 100-lecia Urodzin Szanownej Eufrozynii
WIERZBOWICZ wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, pogodnych
dni w otoczeniu bliskich i troskliwych osób oraz wielu łask i opieki Bożej
składa zięć Ryszard

Sieci spoleczne

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50-lecia
Walentynie NICHAMINEJ moc serdecznych życzeń: zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i radości z każdego przeżytego dnia
składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL
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AKCJA
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –

miejscem
pamięci narodowej

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:
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Poszukujemy talentów
Pragniemy poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem Polish Talent
Support, organizowanym przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (www.ksa.edu.pl) dla artystów Polonii, zdecydowaliśmy się przedłużyć terminy zgłoszeń. Krakowskie Szkoły Artystyczne realizują naukę
w języku polskim lub angielskim i są międzynarodową placówką zajmującą się edukacją artystyczną.
Polish Talent Support obejmuje 3 dziedziny: modę, fotografię oraz aktorstwo. Prace z kategorii moda
i fotografia należy zgłaszać do 10 września 2016, natomiast prace aktorskie – do 20 sierpnia 2016.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.polishtalentsupport.com. Do wygrania są atrakcyjne
nagrody, m.in. bezpłatne stypendia w Krakowskich Szkołach Artystycznych oraz prezentacja prac na
Cracow Fashion Week 2017.
Uczestnicy Polish Talent Support, w zależności od wybranej kategorii, mają zaprojektować kolekcję
ubrań, stworzyć autorskie fotografie lub nagrać aktorski występ i umieścić na portalu YouTube. Prace
będzie oceniać jury złożone z profesjonalistów (projektanci, fotograficy, aktorzy), a zarazem kadra naukowa Krakowskich Szkół Artystycznych.
Projekt Polish Talent Support ma na celu promocję i wsparcie polskich talentów mody, fotografii
i aktorstwa, zarówno osób już uznanych, jak i tych dopiero zdobywających międzynarodowy rozgłos.
Chcemy promować młodych artystów mieszkających i działających poza terenem naszego kraju. Mamy
nadzieję, że w ten sposób uda nam się przyciągnąć z powrotem do kraju część wielomilionowej Polonii
na całym świecie.
Projekt Polish Talent Support stworzyły i realizują Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cracow School of Art and Fashion Design www.ksa.edu.pl), placówka edukacyjna z 20-letnią historią i wieloma
międzynarodowymi sukcesami (jako Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Szkoła Kreatywnej
Fotografii, Szkoła Aktorska SPOT, Szkoła Wnętrz i Przestrzeni), organizator od 7 lat Cracow Fashion
Week. Krakowskie Szkoły Artystyczne realizują naukę w języku polskim lub angielskim, dzięki czemu
są międzynarodową placówką zajmującą się edukacją artystyczną.
Więcej informacji:
www.polishtalentsupport.com

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)

„Wędrówka do źródeł
Miłosierdzia”
Ogłoszony przez papieża Franciszka i obchodzony w Kościele
na całym świecie Jubileuszowy
Rok Miłosierdzia również na Litwie jest bogaty w różnego rodzaju inicjatywy i przedsięwzięcia.
Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku był zainicjowany i
zrealizowany przez archidiecezję
wileńską Krajowy Kongres Miłosierdzia. Kolejną ważną inicjatywę stanowi projekt „Wędrówka do
źródeł Miłosierdzia”. To zaproszenie skierowane do czcicieli Bożego
Miłosierdzia nie tylko z Litwy, ale
również z różnych stron świata,
by w dniach 16-18 września 2016
roku zgromadzić się w Wilnie na
wspólnym dziękczynieniu za
św. Faustynę, bł. ks. Michała Sopoćkę oraz prosić o owoce ich misji w naszych czasach.

„Wędrówka do źródeł Miłosierdzia” to podróż do Betlejem
Bożego Miłosierdzia – miasta Wilna, gdzie św. Faustyna Kowalska
spotkała swojego spowiednika
bł. ks. Michała Sopoćkę, gdzie został namalowany pierwszy obraz
Jezusa Miłosiernego znajdujący
się obecnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie w roku
1934 Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
„Wędrówka do źródeł Miłosierdzia” – to wreszcie wspólna
celebracja Eucharystii, modlitwa,
adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa Koronką do Bożego
Miłosierdzia, a także konferencje.
Wśród zaproszonych prelegentów
są m.in. ks. prał. Paweł Ptasznik z
Sekretariatu Stanu Stolicy Apo-

stolskiej oraz ks. prał. Franciszek
Ślusarczyk, rektor bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Tę
niecodzienną i niezwykłą podróż
uwieńczy widowisko słowno-muzyczne „Jezu, ufam Tobie” – Telemost Miłosierdzia, który połączy
najważniejsze miasta, związane z
kultem Miłosierdzia Bożego (Wil-

no, Kraków i Płock). Na sam koniec przewidziany jest koncert zespołu „Golec uOrkestra”.
Rejestracja pielgrzymów
już się rozpoczęła i potrwa do
30 sierpnia br.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w 4 językach –
po polsku, litewsku, angielsku i

włosku – można znaleźć na stronie
internetowej www.vilniusmercy.lt.
Koordynator Roku Miłosierdzia w archidiecezji wileńskiej – ks. Mariusz Marszałek,
tel. +370 683 30 254, email:
mariusz.marszalek@vilnensis.lt.
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II RAJD ROWEROWY
,,Szlal<iem poetl<i Ziemi Trocl<iej
Barbary Sidorowicz"
PRZEBIEG RAJDU:
• Rejest.-acja- godz. 9.30-10.00 p.-zy szkole w Połukniu
ul. Vilniaus 2A;
• Otwa.-cie i wyświęcenie pomieszczenia koła ZPL w Połukniu,
któ.-ego dokona ks. p.-oboszcz Tadeusz Svedavicius;
• Wyświęcenie nowo po,stawionego k.-zyża p.-zy drodze A4;
• Zawieszenie tablicy upamiętniającej miejsce zamieszkania
poetki Ba.-ba.-y Sido.-owicz w Ju.-gielanacn, posit,k;
• Msza św. w kaplicy Najświętszej Marii Panny drowienia
Cho.-ych w Gaju;
• Podsumowanie rajdu.

ZAPRASZAMY!
13 sierpnia, 2016 r.

Ił

Organizatorzy:
Kolo ZPL w Polukniu, wspólnota „Dien
Trocki Oddział Rejonowy ZPL
Sponsorzy:

lf.-

U

TRAKV RAJONO

SAVIVALDYBI:

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w
każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na wrzesień i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do
22 sierpnia. 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.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła
i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź
inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom
Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: 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.

''
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Trocki Oddział
Rejonowy ZPL

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa
zaprasza do podjęcia nauki
Trwa przyjęcie uczniów na 2016/2017
rok szkolny na następujące specjalności.
Po szkole średniej
- Producent naturalnej kosmetyki – 1rok
- Producent wizualnych produktów wirtualnej rzeczywistości – 1rok
- Pomocnik restauratora wyrobów z drewna – 1rok
- Organizator świąt i uroczystości – 1rok
- Mechanik samochodowy – 2 lata
- Pomocnik pracownika socjalnego – 1 rok
- Organizator turystyki wiejskiej – 1rok
- Kucharz – 1rok
- Cukiernik – 1rok
Po szkole podstawowej
- Pracownik obsługi techniki
- Kucharz
- Pracownik kształtowania krajobrazu
Kandydaci składają następujące dokumenty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły;
- świadectwo ukończenia szkoły (oryginał);
- dowód osobisty lub metryka;
- zaświadczenie lekarskie (formularz
086/a);
- 4 fotografie 3×4.
Dokumenty są przyjmowane do 30 sierpnia 2016 r.
Szkoła znajduje się w odległości 10 kilometrów od dworca autobusowego i kolejowego m. Wilna, w osiedlu Biała Waka w rejonie
wileńskim. Dojazd – miejskim autobusem nr
78 i nr 3 od ronda przy dworcu kolejowym
m. Wilna (do przystanku – Biała Waka) lub
mikroautobusem nr 224A – Wojdaty.
Szczegółowe informacje: ul. Parko 2, Biała Waka (k. Wojdat), LT-14147 rej. wileński,
tel. 8 5 235 22 23, e-mail: vtvzum@zebra.
lt, www.vtvzum.lt
Szkoła czeka na Ciebie, droga Młodzieży!

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

