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– tak śpiewali żołnierze odradzającej się Polski przed 96 laty stając do walki na przedpolach Warszawy, by 
swoimi piersiami zagrodzić drogę bolszewickim hordom na Zachód. Dzień krwi i chwały, a dokładniej kilka 
dni Bitwy Warszawskiej stały się dniem zwycięstwa oręża polskiego, który został ogłoszony Świętem Wojska 
Polskiego. Otwierał on międzywojenne dwudziestolecie – okres budowania Państwa Polskiego rozgrabionego 
przez zaborców. Był to czas nie tylko określania granic, stanowienia gospodarki i podźwignięcia z upadku 
rolnictwa, ale przede wszystkim był to okres wychowania obywatela-patrioty na najpiękniejszych wzorcach 
naszej historii. I to młodemu Państwu Polskiemu się udało – dowiodły tego sześć lat walki w okupowanym 
przez dwóch agresorów kraju, zmagania z wrogiem na wszystkich frontach II wojny światowej, kiedy pod 
szczytnymi hasłami: Bóg, Honor, Ojczyzna żołnierz polski znów o wolną Polskę się bił. Dziś też godnie pełni 
misję obrońcy pokoju i niepodległej Ojczyzny.
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W ALEI PAMIĘCI NARODOWEJ PRZY NOWO USTAWIONYCH STELACH

WYSTRZELILI  
TRZY NABOJE…
– ułani w popularnej piosence i… 
policjanci litewscy podczas dorocz-
nych sprawdzianów władania bronią. 
Przed zaliczeniem mogli też zrobić 
dwa próbne strzały. Tyle ćwiczeń, 
jak się okazało z bronią palną mają 
nasi policjanci w ciągu roku. To oraz 
sprawa niewygodnych kuloodpor-
nych kamizelek, braku należytego 
przygotowania fizycznego i nawyków 
posługiwania się innymi środkami 
służącymi do uśmierzania chuliga-
nów i przestępców wyszły na jaw 
(jak to na Litwie tradycyjnie bywa) 
po tragicznym wypadku – tym razem 
jego ofiarą był 36-letni policjant, któ-
rego awanturujący się i grożący mat-

ce podpaleniem domu wiejski chu-
ligan uderzył nożem w szyję. Cios 
okazał się śmiertelny. Tragiczny wy-
padek analizował osobiście minister 
spraw wewnętrznych i groził ścina-
niem głów winnym. Ale jak to naj-
częściej bywa (chociaż ostatecznej 
odpowiedzi jeszcze nie ma, bo trwa 
śledztwo) winnym – z wypowiedzi 
m.in. przedstawicielki związków za-
wodowych policjantów, komisarza 
policji, szeregowych policjantów jest 
system. O wprawie we władaniu bro-
nią palną było już na początku. Jak 
i o kamizelkach, które według komi-
sarza policji odpowiadają najwyż-
szym standardom, a przewodni-
czącej związków zawodowych – są 
niewygodne, krępują ruchy, więc po-

licjanci wożą je w autach. Tak było 
też podczas tragicznego wypadku. 
Krytyki doczekało się też to, że do 
rozrabiającego i grożącego przemo-
cą osobnika udał się patrol drogo-
wy (podobno był najbliżej miejsca 
powstałego konfliktu). Czeka też 
na odpowiedź pytanie: dlaczego 
partnerka policjanta z patrola nie 
użyła żadnej broni kiedy widziała 
zagrożenie dla życia kolegi. Naj-
prawdopodobniej zabrakło wprawy 
w wykonywaniu rutynowych czyn-
ności w takich wypadkach i odpor-
ności psychicznej. A te, jak wia-
domo, da się zdobyć i uodpornić 
ćwicząc i symulując sytuacje. Nieste-
ty, tragicznego wieczora wszystkie te 
„niedopracowania” kosztowały życie 

policjanta. Miał on piękny, uroczy-
sty pogrzeb z orkiestrą, sztandarem 
na trumnie i kondolencjami ministra 
spraw wewnętrznych i komisarza po-
licji. Czyżby to było jedyne, jak pod-
kreśliła przewodnicząca ZZ, co wy-
sokie kierownictwo może zaoferować 
podwładnym. Jak stwierdził komisarz 
policji, liczba kuloodpornych kamize-
lek, elektroszoków, baloników gazo-
wych zwiększyła się kilkakrotnie w 
porównaniu z sytuacją sprzed kilku 
lat. Wydaje się jednak, że zarówno 
społeczeństwo, jak i funkcjonariusze 
czekają na słowa mówiące o tym, że 
każdy policjant udający się na służbę 
miał odpowiednią broń i zabezpie-
czenie. A zapewnienie komisarza, 
że po dwóch latach każdy policjant 

w ramach ćwiczeń z bronią palną bę-
dzie mógł zużyć tyle naboi, ile zapla-
nowano w ramach uskutecznianej re-
formy, zakrawa na żart. Niestety, jest 
smutne, bowiem może kosztować 
kolejne życie. Litwa z pewnością nie 
musi stawać się naśladowcą Stanów 
Zjednoczonych, gdzie policjant wy-
czuwając zagrożenie dla swego bez-
pieczeństwa sięga po broń i strzela. 
Jednak nie musi się bać użyć broni, 
kiedy jest pewny, że to jest koniecz-
ne i potrafi to zrobić maksymalnie 
zawodowo, wcale niekoniecznie za-
bierając życie napastnikowi.
Czy tragiczny wypadek, przypłaco-
ny życiem policjanta zdopinguje do 
zmian  w systemie? Chciałoby się 
wierzyć.

„…Dzień krwi i chwały  
oby dniem wskrzeszenia był”
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Złożeniem wieńców na 
cmentarzu wojskowym na 
Rossie, gdzie obok żołnierzy 
spoczywa serce Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego wraz z przed-
stawicielami Ambasady RP w 
Wilnie na czele z Jego Eksce-
lencją Ambasadorem RP w Re-
publice Litewskiej Jarosławem 
Czubińskim i Attaché Obro-
ny Ambasady płk. Mirosławem 
Wójcikiem  zainaugurowane 
zostały obchody Święta Wojska 
Polskiego na Litwie. Udział w 
uroczystościach wzięli repre-
zentanci społeczności pol-
skiej, kombatanci, harcerze, 
przedstawiciele AWPL-ZChR 
na czele z jej liderem, euro-
posłem Waldemarem Toma-
szewskim, członkami polskich 

organizacji, placówek oświato-
wych, wilnian i gości miasta. 
Słowa modlitwy wraz ze sło-
wami podziękowania tym, co 
na przeciągu wieków bronili 
niepodległej Ojczyzny zjedno-
czyły zebranych na wileńskiej 
nekropolii.

Związek Polaków na Litwie 
tradycyjnie zaprosił tego dnia 
rodaków do wzięcia udziału w 
obchodach święta w Zułowie, 
by w miejscu urodzin Józefa Pił-
sudskiego – twórcy niepodległe-
go Państwa Polskiego i jego Sił 
Zbrojnych oddać hołd zarów-
no jemu, jak i upamiętnionym 
osobom i wydarzeniom w Alei 
Pamięci Narodowej, która od 
sześciu lat powstaje z inicjaty-
wy Związku. W ciągu tych lat 
we wspomnianej Alei stanęły 24 
stele i zasadzono tyleż dębów ku 
czci wielkich Polaków i bohater-
skich kart naszej historii. 

W dniu święta w miniony 
poniedziałek do Zułowa przy-
była ponad setka rodaków re-
prezentujących poszczególne 
oddziały Związku Polaków na 
Litwie: rejonu święciańskiego z 
prezes Ireną Bejnar, miasta Wil-
na z prezes Alicją Pietrowicz, 
rejonu szyrwinckiego z prezes 
Stefanią Tomaszun; radni mia-
sta Wilna z ramienia AWPL-
-ZCHR Edyta Tamošiūnaitė i 

Jarosław Kamiński, młodzież 
i harcerze, przedstawiciele ze-
społów i polskich środowisk, m. 
in. Polskiego Studia Teatralne-
go w Wilnie wraz z dyrektor Li-
lią Kiejzik, zespołu „Melodia” 
(kierownik Janina Stupienko), 

który swym występem uświetnił 
uroczystości. 

Inauguracja zułowskich ob-
chodów miała miejsce przy ka-
mieniu pamiątkowym ustawio-
nym ku czci Marszałka, przy 
dębie zasadzonym w miejscu jego 
urodzin przed 80 laty przez Alek-
sandrę Piłsudską i ówczesnego 
prezydenta Polski Ignacego Mo-
ścickiego. Napis na kamieniu gło-
szący o tym, że „Polska powsta-
ła, by żyć” odzwierciedla życiową 
ideę twórcy polskiej niepodległo-
ści w 1918 roku po ponad stulet-

niej niewoli. Słowa „Roty” Marii 
Konopnickiej – hymnu Związ-
ku Polaków na Litwie śpiewane 
przez „Melodię” i wszystkich 
obecnych szczególnie wymow-
nie brzmiały w tej scenerii. Skła-
daniu wieńców i zapaleniu zniczy 
przez prezesów oddziałów ZPL 
wraz z kierownictwem Związku 
towarzyszył śpiew patriotycznych 
pieśni wojskowych i warta hono-
rowa zaciągnięta przez młodzież 
w wojskowych mundurach z koła 
ZPL „Wileńska Młodzież Patrio-
tyczna”.

Obchody Święta Wojska Polskiego na Litwie w dniu 15 sierpnia 
zostały odznaczone składaniem hołdu Marszałkowi Państwa 
Polskiego, twórcy Wojska Polskiego zarówno w Wilnie, na 
cmentarzu na Rossie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna jak też 
w Zułowie – miejscu urodzin Józefa Piłsudskiego i powstającej Alei 
Pamięci Narodowej pod opieką Związku Polaków na Litwie.

„…Dzień krwi i chwały oby dniem wskrzeszenia był” 

CAŁY NARÓD  
PATRZY DZIŚ Z DUMĄ NA 
SWOICH ŻOŁNIERZY, CAŁY 
NARÓD WIERZY W ICH 
MĘSTWO.  
CAŁY NARÓD PATRZY  
Z DUMĄ  
NA NASZĄ HISTORIĘ
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RODACY LICZNIE SIĘ ZEBRALI W MIEJSCU URODZIN MARSZAŁKA

fot. Paweł Stefanowicz

PREZESI ODDZIAŁÓW WRAZ Z MICHAŁEM MACKIEWICZEM PODCZAS UROCZYSTOŚCI



18-24 sierpnia 2016 r., nr 33(1226) www.zpl.lt 3

Zabierając głos prezes 
ZPL, poseł Michał Mackie-
wicz przypomniał zebranym 
zarówno karty historii sprzed 
96 lat – historycznego zna-
czenia Bitwy Warszawskiej i 
budowania polskiej niepod-
ległości, jak i tej współcze-
snej, kiedy my – potomkowie 
i spadkobiercy tych, co o nie-
podległość walczyli, swą pa-
mięcią i godnym uhonorowa-
niem wybitnych ludzi z kart 
naszej historii i jej znamien-
nych dat, wypełniamy testa-
ment Wieszcza zapisany w 
„Dziadach”: „Jeśli zapomnę 
o nich, Ty, Boże na niebie, za-
pomnij o mnie”. Prezes zazna-
czył, że to właśnie w zułow-
skiej Alei Pamięci Narodowej, 
poprzez ustanawianie kolej-
nych stel i zasadzanie dębów 
odkrywamy kolejne karty hi-
storii i życiorysy ludzi, którzy 
odegrali w niej ważną rolę. 

W 96. rocznicę Bitwy War-
szawskiej, ugruntowującej nie-
podległość i niezawisłość Pań-
stwa Polskiego, w Alei zostali 
uhonorowani dwaj wybitni mę-
żowie stanu: Roman Stanisław 
Dmowski i Ignacy Jan Pade-
rewski. I chociaż z Marszał-
kiem dzieliła ich (szczególnie 
Dmowskiego) różnica poglądów 
na przyszłą Polskę – jej granice 
i sojuszników, to na drodze ku 
jej niepodległości pracowali z ca-
łym oddaniem i doprowadzili do 
powstania wolnej Polski.

Prezes zaprosił też zebra-
nych do udania się ku steli po-
święconej Bitwie Warszaw-
skiej.  Oddając hołd bohaterom 
„Cudu nad Wisłą” brzmiały pie-
śni o  żołnierskiej doli młodych 
obrońców Rzeczypospolitej. 

W Alei Pamięci Narodowej 
tego dnia szereg 24 stel i dębów 
uzupełniły kolejne dwie: Roma-
nowi Stanisławowi Dmowskie-
mu i Ignacemu Janowi Paderew-
skiemu.  

Podczas otwarcia steli upa-
miętniającej Dmowskiego wi-
ceprezes ZPL Edward Trusewicz 
w wielkim skrócie przybliżył ze-
branym jego osobę: „Polski poli-
tyk i współzałożyciel Narodowej 
Demokracji, działacz niepod-
ległościowy, postulujący zjed-
noczenie wszystkich ziem pol-
skich i uzyskanie autonomii w 
ramach Imperium Rosyjskiego. 
Zagorzały przeciwnik planów 
rozszerzenia granic II RP daleko 
na Wschód poprzez stworzenie 
państwa federacyjnego – wizji 
wielowyznaniowej i wielonaro-
dowościowej Polski. Dmowski 
uważał, że największym zagro-
żeniem dla Polaków były Prusy i 
ich polityka germanizacji, która 
doprowadziłaby do „proletary-
zacji” narodu polskiego.

(…) W 1917 roku został 
prezesem Polskiego Komitetu 

„…Dzień krwi i chwały oby dniem wskrzeszenia był” 
Narodowego uznanego przez 
państwa zachodnie za oficjal-
ne przedstawicielstwo narodu 
polskiego, którego zadaniem 
było odbudowanie państwa pol-
skiego oraz sprawowanie opie-
ki cywilnej nad Polakami prze-
bywającymi na ich terenie. 28 
czerwca 1919 r. Dmowski wraz 
z Paderewskim podpisali Trak-
tat Wersalski, przywracający 
formalnie Polskę na mapę Eu-
ropy. Pozostawał w opozycji do 
federacyjnych planów Piłsud-
skiego. Do końca został niekwe-
stionowanym liderem Narodo-
wej Demokracji (…)”.

 Odnosząc się do mającego 
miejsce wydarzenia, wiceprezes 
zaznaczył, że jest to symbolicz-
ne, iż w Alei Pamięci Narodo-
wej,  w miejscu urodzin Józefa 
Piłsudskiego uhonorowany bę-
dzie Dmowski, bo jednak oni 
obaj wierzyli w Polskę, która 
„powstała, by żyć”. 

Po złożeniu kwiatów przy 
nowo otwartej steli, uhonoro-
wano kolejną wielką osobowość 
– Ignacego Paderewskiego, któ-
ry będąc pianistą i kompozy-
torem jednocześnie pełnił rolę 
działacza niepodległościowego 
i polityka. Sprawował funkcje 
premiera i ministra spraw za-
granicznych RP. Jak podkreślił 
mówca: „Mistrz fortepianu nie 
lubił, gdy o nim tak mówiono. 
Twierdził nieraz, że ma jesz-
cze wiele się nauczyć i potra-
fił ćwiczyć nawet po 12 godzin 
dziennie. Pierwszy większy 
sukces odniósł, debiutując jako 
pianista w 1887, a rok później 
odbył się jego pierwszy wielki 
koncert w Paryżu. Przez pe-
wien czas przebywał w Londy-
nie, gdzie koncertował, między 
innymi, przed królową. Wiel-
kim sukcesem okazało się jego 
pierwsze tournee po Stanach 
Zjednoczonych. Zyskał tam 
ogromną popularność. Podczas 
kolejnych turów koncertowych 
w tym kraju udało mu się za-
robić 500 tys. dolarów – sumę 
na owe czasy astronomiczną. 
Prowadząc działalność chary-
tatywną, przyczynił się do od-
budowania Wojska Polskiego. 
Powracał do Stanów nieraz, a 
w 1932 roku na jego występie 
w Madison Square Garden była 
rekordowa liczba słuchaczy – 
16 tysięcy osób. 

Po wybuchu I wojny świato-
wej zaczął prowadzić szeroko 
zakrojoną działalność dyploma-
tyczną na rzecz Polski i Polaków, 
wykorzystując swą popularność 
na Zachodzie i w Stanach. Wraz 
z Henrykiem Sienkiewiczem za-
łożył Szwajcarski Komitet Ge-
neralny Pomocy Ofiarom Wojny 
w Polsce. Będąc co jakiś czas w 
Stanach za każdym razem prze-
mawiał na temat niepodległości 
Polski. Tam też doszło do jego 

spotkania z prezydentem USA 
Wilsonem, któremu przekazał 
memoriał na temat Polski. Być 
może to sprawiło, że sprawa pol-
skiej niepodległości została od-
zwierciedlona w słynnych „14 
punktach Wilsona”.

Po powrocie do Warszawy 
Paderewski spotkał się z Mar-
szałkiem Piłsudskim i podjął się 
roli mediatora pomiędzy nim a 
obozem Dmowskiego. Po wy-
buchu II wojny światowej Pa-
derewski wszedł w skład władz 
Polski na uchodźstwie. Został 
przewodniczącym Rady Naro-
dowej Rzeczypospolitej Polskiej 
w Londynie. Spowodował m. in. 
uzyskanie przez rząd Sikorskie-
go kredytów na uzbrojenie Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie. Mimo podupadającego 
zdrowia po raz kolejny udał się 
też do USA, by działać na rzecz 
Polski”.

Kosz kwiatów i oddanie ho-
norów temu wielkiemu patriocie 
przez działaczy ZPL oraz pieśń 
o Wilnie wieńczyły uroczystości 
w Alei Pamięci Narodowej. Po 
czym prezes Związku zaprosił 
obecnych na piknik: tradycyjną 
żołnierską kaszę i grochówkę w 
uroczej scenerii Zułowa. Biesia-
dowanie i śpiewy wojskowych i 
patriotycznych piosenek trwały 
parę godzin.

Poszczególne koła i oddzia-
ły ZPL również na swym tere-
nie uczciły święto polskiego orę-
ża. Wielka szkoda, że tego roku 
zabrakło imprezy poświęconej 
temu świętu w Miednikach, 
która w ciągu ośmiu lat była or-
ganizowana przez Polski Klub 
Sztuki Teatralnej (kierowany 
przez Edwarda Kiejzika) przy 

współudziale Polskiego Studia 
Teatralnego w Wilnie.

***
W Macierzy centralne ob-

chody Święta Wojska Polskiego 
odbyły się w Warszawie. Z oka-
zji święta przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza została umiesz-
czona tablica upamiętniająca 
Żołnierzy Wyklętych.

Przemawiając podczas uro-
czystości prezydent Polski An-
drzej Duda odnotował: „ (…) 
„Oto dziś dzień krwi i chwały, 
oby dniem wskrzeszenia był” – 
śpiewali polscy żołnierze 96 lat 
temu idąc do walki. Jakże auten-
tycznie brzmiały w ich ustach 
wtedy słowa naszego hymnu 
narodowego, który przed chwi-
lą śpiewaliśmy, „Jeszcze Polska 
nie zginęła, kiedy my żyjemy”. 
A wiedzieli, że wielu z nich idzie 
w bój śmiertelny i że nie wrócą 
już znad Wieprza, spod Radzy-
mina, z Ossowa i z tylu innych 
miejsc, w których wówczas i po-
tem toczyły się bitwy, i lała się 
krew polskiego żołnierza. Ale 
wszyscy wiedzieli, że to jest nie-
zbędne „dla Ojczyzny ratowa-
nia”. 

„Hej, kto Polak na bagne-
ty! Żyj swobodo, Polsko żyj!”. 
Szli razem, ludzie o różnych 
poglądach, którzy może na co 
dzień się spierali, wtedy złą-
czeni jedną myślą. Chłopi, ro-
botnicy, inteligenci, studen-
ci, harcerze. Wszyscy. Milion 
żołnierzy. Umordowana Pol-
ska, która dopiero co odrodzi-
ła się po ponad stu latach zabo-
rów, broniła swojej słabiutkiej 
wtedy państwowości. Broniła 
swojego biednego odradzające-
go się państwa, z którego za-

borcy, opuszczając nasze zie-
mie, zabrali prawie że wszystko, 
co nadawało się do produkcji 
przemysłowej. Ktoś by powie-
dział: sytuacja beznadziejna. 
Ale oni tak bardzo pragnę-
li wreszcie mieć to swoje pań-
stwo, w którym będą traktowa-
ni podmiotowo, w którym będą 
obywatelami pierwszej katego-
rii, które będzie, może wresz-
cie, państwem równych szans, 
sprawiedliwym, Rzecząpospo-
litą Polaków. O różnych poglą-
dach, różnych wyznaniach. Bo 
przecież tak było. Szli ramię w 
ramię, przelewali krew, walczy-
li. To właśnie dzięki nim dziś 
możemy być dumni z polskie-
go żołnierza, z wielkiej tradycji 
naszej wojskowości. (…)

Dziś Polska też ma swoją 
armię. Dziś Polska też ma żoł-
nierzy, z których wszyscy je-
steśmy dumni. Dziś Polska też 
ma żołnierzy, którzy zdobywa-
li i zdobywają doświadczenie w 
miejscach gdzie jest trudno, w 
miejscach gdzie toczy się woj-
na, w miejscach gdzie poma-
gają innym, gdzie wspierają się 
nawzajem razem z naszymi so-
jusznikami. Cały naród patrzy 
dziś z dumą na swoich żołnie-
rzy, cały naród wierzy w ich mę-
stwo. Cały naród patrzy z dumą 
na naszą historię, z której pły-
nie tradycja naszego oręża, na-
szej kultury, z której wynika to 
wszystko, czym dziś jesteśmy 
przepełnieni. (…)”.

Warto te słowa o wdzięcz-
ności, pamięci i jedności w 
imię wspólnej sprawy mieć na 
co dzień w sercach i umysłach.

Janina Lisiewicz

fot. Paweł Stefanowicz

WARTA HONOROWA PRZY STELI UPAMIĘTNIAJĄCEJ BITWĘ WARSZAWSKĄ
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W rejonie szyrwinckim, któ-
ry należy do najmniejszych na 
Litwie, Polacy stanowią niezbyt 
liczną diasporę, zamieszkującą w 
większości w gminie Jawniuny – 
w pasie tworzącym dawne pogra-
nicze polsko-litewskie. W gminie 
jest około 60 wsi, ale często są to 
już wymierające, poszczególne 
zagrody, których strzegą starzy 
ludzie, a młodzież, wiadomo, ru-
szyła na podbój wielkiego świata. 

Do większych osiedli gminy 
należą Bartkuszki, Miedziuki, 
Szawle, Jawniuny i Borskuny. 
Właśnie w Jawniunach ognisku-
je się życie miejscowego oddzia-
łu ZPL, którym kieruje osoba o 
niespożytej wprost energii – Ste-
fania Tomaszun. I nie tylko od-
działem, ale też zespołem ludo-
wym „Czerwone Maki”, którego 
życiorys obejmuje  27 lat.

To w Jawniunach odbyło się 
dziesięć poprzednich Festynów 
Kultury Polskiej. Po czym  orga-
nizatorzy postanowili zmienić 
formułę: co roku polskie świę-
to ma zawitać do kolejnej miej-
scowości, by zamieszkałym tam 
rodakom przypomnieć piosen-
ki i tradycje polskie, które na tej 
ziemi pogranicza pielęgnowane 
przez praojców przetrwały do 
dziś i są tą kotwicą, która po-
maga człowiekowi mieć to swo-
je miejsce na ziemi – z którego 

korzeniami wyrasta i czerpie siły 
do pracy, twórczości, rozwoju i 
doskonalenia.

Małe ojczyzny, chociaż często 
opuszczane, stanowią dla każ-
dego z nas mityczną Arkadię, 
do której się powraca niczym do 
źródła po orzeźwiający haust, by 
mieć siły iść dalej. Odczuwa się 
to na festynie „Śpiewaj z nami”, 
kiedy widzi się ludzi, którzy daw-

no opuścili rodzinne zagrody, a 
jednak przyjeżdżają tu, by po-
być wśród swoich, usłyszeć tak 
swojski akcent tutejszej mowy, 
piosenki znane od dzieciństwa, 
ogarnąć okiem znajome pejzaże, 
powzruszać się i zabawić wśród 
swoich. 

W ubiegłym roku festyn go-
ścił w Szawlach, zaś tego – zawi-
tał do Borskun. Mieszka tu dzie-

siąta część mieszkańców gminy 
– około 200 osób. Osiedle ma 
znaczący przywilej spośród in-
nych – jest tu szkoła. Niestety, 
niż demograficzny wpłynął na 
to, że ta podstawówka (chociaż  
wchłonęła m. in. przed dziesięciu 
laty szkołę w Miedziukach) liczy 
nieco ponad 80 uczniów. A prze-
cież ma swój chlubny życiorys 
– przed sześciu laty obchodziła 
jubileusz stulecia. Przechodziła 
różne koleje losu: przed wojną 
była szkołą  początkową, w la-
tach 80. – niepełną średnią, w 
której nauczanie prowadzono 
tylko w języku polskim. Obec-
nie jest to szkoła podstawowa, 

Bądź wesół, śpiewaj z nami!

w której językiem wykładowym 
jest litewski i są polskie klasy po-
czątkowe (liczą nieco ponad 20 
uczniów), a dzieci w starszych 
klasach uczą się również polskie-
go, polski jest też obecny w pracy 
wychowawczej, pozalekcyjnej. 
Obecna dyrektor Łada Kizina z 
wielką ostrożnością mówi o per-
spektywach placówki, do której 
1 września ma zawitać  około 90 
uczniów. Wicedyrektor Marian 
Bujnicki (prezes koła ZPL w Bor-
skunach i „Macierzy Szkolnej” w 
rejonie) z nieukrywanym smut-
kiem stwierdza, że tego roku 
mieli dość dużą promocję – 11 
wychowanków, ale, niestety, wie, 

Tradycyjnie, w przededniu uroczystości Wniebowzięcia NMP, 
Szyrwincki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie zaprasza 
rodaków na Festyn Kultury Polskiej „Śpiewaj z nami”. Kolejne –  
XII – święto ojczystej kultury odbyło się na Ziemi Szyrwinckiej  
13 sierpnia br.

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

UROCZYSTA INAUGURACJA FESTYNU: „CZERWONE MAKI” Z ZESPOŁEM „PRZYJAŹŃ”

fot. Paweł Stefanowicz

NA SCENIE CHÓR „MODERATO” Z KS. JÓZEFEM ASZKIEŁOWICZEM I PROWADZĄCĄ EDYTĄ TAMOŠIŪNAITĖ
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Bądź wesół, śpiewaj z nami!
że do pierwszej klasy ponad dzie-
sięcioro dzieci raczej nie mogą się 
spodziewać. Niż demograficzny 
i emigracja robią swoje. 

Jednak życie trwa i ci, co z tą 
ziemią są mocno związani dbają 
o to, by ludzie nie samym przy-
słowiowym chlebem, ale też pio-
senką, weselem i tańcem żyli. O 
tym pięknie świata i ludzkiego 
życia, o kraju lat dziecinnych, 
który nie jest pojęciem geogra-
ficznym, mówiła inaugurując 
święto jego prowadząca Edyta 
Tamošiūnaitė. 

Tradycyjnie na polskie święto 
na Ziemi Szyrwinckiej przybyło 
sporo dostojnych gości, a wśród 
nich kilkoro posłów na Sejm RL: 
przewodnicząca frakcji AWPL-
-ZCHR Rita Tamašunienė 
(związana z tą krainą jako po-
słanka i więzami rodzinnymi), 
prezes Związku Polaków na Li-
twie Michał Mackiewicz oraz Pe-
tras Cimbaras. Była obecna też 
mer rejonu Živilė Pinskuvienė 
wraz z małżonkiem, ksiądz dzie-
kan parafii mejszagolskiej Józef 
Aszkiełowicz, prezesi kół ZPL 
Oddziału Rejonu Szyrwinckie-
go: Krystyna Mikołajun z Bart-
kuszek, Alberta Ruskań z Mie-
dziuk, Stanisław Jagliński z 
Szawel, radni, dyrektorzy szkół 
i starostowie nie tylko z sąsied-
nich miejscowości, ale też  z rejo-
nu trockiego i wileńskiego.

Witając zebranych goście ak-
centowali wielokulturowość Li-
twy oraz rejonu szyrwinckiego i 
życzyli miejscowym mieszkań-
com pomyślności oraz pielęgno-
wania swojej tożsamości w kręgu 
innych kultur. 

Program koncertowy rozpo-
częli gospodarze – zespół „Czer-
wone Maki” piosenką „Ojco-

wizna”, a młodzież szkolna z 
zespołu „Przyjaźń” z Mejszago-
ły wypuściła w niebo biało-czer-
wone balony – znak, że Festyn 
Kultury Polskiej się rozpoczął.  
Zespolacy z „Przyjaźni” (kierow-
nik Tatjana Sienkiewicz) zapre-
zentowali poloneza, a w czasie 
trwania koncertu cieszyli oko ze-
branych jeszcze nieraz zbierając 
gorące brawa. Zaś zespół „Czer-
wone Maki” wychodząc kolej-
ny  raz na scenę cieszył ucho słu-
chaczy melodiami z ojczystych 
stron.

Dostojnie na festynowej sce-
nie prezentował się chór „Mo-
derato” z parafii mejszagolskiej 
(kierownik Wioletta Leono-
wicz). Wykonane przez nich 
pieśni religijne poruszyły serca 
widzów.  

Gorące taneczne rytmy 
wniósł na scenę zespół tańca to-
warzyskiego „Gija” z Trok (kie-
rownik Loreta Januškienė). Pięk-
nie prezentujące się młode pary 
pokazały cały urok tańca i mło-
dzieńczy wdzięk.

Z kolei zespół pod kie-
runkiem Joanny Kasparienė 
„Kasparų šeima” zademonstro-
wał talenty tej uzdolnionej ro-
dziny. 

Pięknie się spisała na scenie 
Justyna Leonowicz – wielokrot-
na uczestniczka i laureatka Kon-
kursu Polskiej Piosenki Dzieci i 
Młodzieży Szkolnej oraz młode 
solistki Teresa i Patrycja.  

Burzliwymi oklaskami witała 
publiczność zespół folklorystycz-
ny „Sużanianka” pod kierun-
kiem Margaryty Krzyżewskiej. 
Wiązankę piosenek z rodzin-
nych stron panie z Sużan poda-
rowały swym rodakom z gminy 
jawniuńskiej. 

13 sierpnia chlubny jubile-
usz – 90. Urodziny – obchodził 
mieszkaniec Wędziagoły – Po-
lak, szanowany człowiek, wete-
ran II wojny światowej, w końcu 
której walczył z bandami UPA 
na Ukrainie, żołnierz II Armii 
Wojska Polskiego – Stanisław 
Waszkiewicz. 

Jubilatowi składali życze-
nia bliscy, sąsiedzi. Stanisła-
wa – aktywnego działacza ZPL, 
zadziwiającego wszystkich 
wiedzą, energią, dojrzałością 
duchową – pozdrowili również 
członkowie Wędziagolskiego 
Oddziału Związku Polaków na 
Litwie. Życzyliśmy jubilatowi 
mocnego zdrowia, osobistego 
szczęścia oraz miłości i ciepła 

od bliskich osób. Z okazji jubi-
leuszu była też niespodzianka. 
Pozdrowić Stanisława przyje-
chali również nasi przyjacie-
le z okolic Poznania, z gminy 
Suchy Las. Byli to Krzysztof 
Ziemba, Ryszard Głowacki i 
Jacek Baraniak. Nasza przy-
jaźń zawiązała się przed pię-
cioma laty, kiedy razem z pa-
nem Stanisławem gościliśmy w 
gminie Suchy Las. Ciepłe, ser-
deczne stosunki nadal trwają, 
dlatego dla naszych przyjaciół 
ta daleka droga nie była cięża-
rem. Chcieli w ten sposób wy-
razić swoją miłość i szacunek 
do Jubilata.

Wszyscy się cieszyli, że do-
czekawszy sędziwego wieku we-

Chlubny jubileusz

teran wojny jest nadal w dobrym 
zdrowiu, zawsze dopisuje mu 
humor i chętnie dzieli się wspo-
mnieniami, snuje też plany na 
przyszłość… Koledzy z Suche-
go Lasu zaprosili nas, razem z 
panem Stanisławem, do odwie-
dzenia ich w przyszłym roku.  

W ciągu całego wieczora ze-
branym na uroczystości z okazji 
jubileuszu towarzyszyły dobre 
emocje, podniosły nastrój, ra-
dość, uśmiechy oraz wspaniała 
muzyka. Jubilatowi – Stanisła-
wowi Waszkiewiczowi wszyscy 
życzyli doczekać stu lat.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Przed widzami wystąpiła też 
grupa pań z Szawel (kierownik 
Danuta Stungienė), która wraz 
z akordeonistą Józefem Dubow-
skim zaśpiewała piosenki polskie 
i litewskie. 

Nie tylko brawa, ale też we-
soły śmiech na widowni „wymu-

sił” zespół „Babskie Olekanie” 
z gminy Rozłogi koło Szczytna. 
Przybył on wraz z dyrektorem 
Muzeum Krajoznawczego Klau-
diuszem Woźniakiem z rewizytą 
do „Czerwonych Maków” oraz   
Centrum Rzemiosła Artystycz-
nego w Mejszagole, którzy go-
ścili przed paru tygodniami w 
Macierzy. Starsze panie – człon-
kinie klubu seniora – wystąpiły 
na scenie w pięknych kurpiow-
skich strojach i zaprezentowa-
ły skecze i dowcipy przeplatane 
piosenkami. Salwy śmiechu i go-
rące oklaski – to było podzięko-
wanie publiczności wesołym pa-
niom z Polski. 

Dawkę humoru i dobrej mu-
zyki podarowała widzom „Ka-
pela Świętojańska” z Sużan pod 
kierunkiem Zygmunta Żdano-
wicza. Podwileńskie i egzotyczne 
rytmy, piosenki znane i lubiane 
przez miejscową publiczność po-
derwały widzów do tańca.

Nie mniej emocji wywo-
łał również występ trio „Han-
ki” z Połuknia, które, prawda, 
tego popołudnia wystąpiły jako 
duet: Renata Joknienė i Iwona 
Grigienė. Sprawdzone przez czas 
przeboje w kilku językach docze-
kały się niekłamanego zachwytu 
słuchaczy. 

Mocnym akcentem kończą-
cym Festyn były popisy zespołu 

z Białorusi „Lalki Corporation” 
pod kierunkiem Andreja Kaliny. 
Troje uroczych młodych ludzi w 
barwnych „lalkowych” strojach 
potrafiło na dobre rozruszać pu-
bliczność i  w blasku fajerwerków 
efektownie zakończyć święto. 

Wszystkim kierownikom ze-
społów oraz organizatorom Fe-
stynu na czele z prezes Szyrwinc-
kiego Oddziału Rejonowego ZPL 
Stefanią Tomaszun i paniami z 
„Czerwonych Maków” serdecz-
nie dziękowano. Dziękowano też 
partnerom (Szkole Podstawowej 
w Borskunach, Centrum Rze-
miosła Tradycyjnego – zorgani-
zowało kiermasz wyrobów arty-
stycznych) i sponsorom święta, 
bez których pomocy i wsparcia 
nie mogłoby być ono tak miłe. 
A były to: Związek Polaków na 
Litwie, Wileński Rejonowy Od-
dział ZPL, Trocki Oddział Re-
jonowy ZPL, Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, Departa-
ment Mniejszości Narodowych 
przy rządzie RL, Muzeum Etno-
graficzne Wileńszczyzny, spółki 
„Amber Grid” i „NTEX”.

Mówiono  sobie: do zobacze-
nia na kolejnych spotkaniach z 
kulturą polską i innych narodo-
wości w myśl idei Festynu „Śpie-
waj z nami”.

Janina Lisiewicz

fot. Ryszard Jankowski

GOŚCIE WRAZ Z JUBILATEM
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GOŚCIE Z BIAŁORUSI PODBILI SERCA WIDZÓW
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W ubiegłą niedzielę, 14 sierp-
nia, mieliśmy w Kownie wspa-
niałe polskie święto. Gościliśmy 
w siedzibie Kowieńskiego Od-
działu Związku Polaków na Li-
twie, przy al.  Wolności (Laisvės) 
dwa zespoły artystyczne z Macie-

Polskie święto w Kownie

rzy. Jak na gospodarzy przystoi, 
serdecznie witaliśmy tak drogich 
gości nie tylko poczęstunkiem i 
dobrym słowem, ale też popisami 
naszego zespołu folklorystycz-
nego „Kotwica”. Zespolacy pod 
kierunkiem Mariana Zienkie-

wicza wykonali polskie piosen-
ki śpiewane na Kowieńszczyźnie 
od wielu dziesiątków lat. 

Z kolei członkowie zespołu 
„Kwiaty Polskie” z Chmielowa 
pod kierunkiem Barbary Łojek 
oraz „Małkinianka” z Małki-

ni Górnej (kierownik Tadeusz 
Kopaniarz) cieszyli nas pięk-
nymi melodiami jakże miłymi 
dla ucha stęsknionych polskiej 
mowy i piosenki kowieńczyków.

A tak naprawdę, to śpiewali-
śmy wszyscy razem, bo piosenka 

potrafi najlepiej połączyć bratnie 
dusze. Ze względu na wspania-
łą pogodę i zachęceni przez nie-
strudzonego akordeonistę pana 
Tadeusza Kopaniarza postano-
wiliśmy naszą imprezę kontynu-
ować na podwórku przy siedzi-
bie. Ach, co to była za zabawa! 
Okna i balkony pobliskich do-
mów były pełne ciekawskich i 
chętnych do słuchania polskich 
piosenek kowieńczyków. Wraz 
z gośćmi, jak na prawdziwe ar-
tystyczne dusze przystało, bawi-
liśmy się wyśmienicie, zapomi-
nając o upływie czasu. Rodacy z 
Macierzy nie zważając na prze-
bytą podróż, wykazali się wytrzy-
małością i dobrym nastrojem. 

Mili goście przywieźli też w 
prezencie dla naszej biblioteki 
cenne książki. Rozmawialiśmy 
o życiu Polaków w Kownie. Dla 
naszych gości było to zapozna-
nie się z mało znaną polską wy-
sepką poza granicami Macierzy. 
Pokazaliśmy też rodakom  ko-
wieńską starówkę, która zrobiła 
na nich miłe wrażenie. Żegnając 
się, życzyliśmy swoim nowym 
przyjaciołom treściwego i inte-
resującego pobytu na Litwie. 

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego  

Oddziału ZPL  

W końcu XIX i na początku 
XX wieku w Europie zaczęły po-
wstawać organizacje technicz-
ne. Na terenach obecnej Litwy, 
tj. w Wilnie dziadek prof. Jerze-
go Niewodniczańskiego – Wik-
tor Niewodniczański (1872-
1929), absolwent Wydziału 
Matematyczno-Przyrodniczego 
Uniwersytetu Petersburskiego i 
Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Warszawskiej, w 1903 
roku będąc naczelnym dyrekto-
rem nowo budującej się elek-
trowni w Wilnie wraz z kole-
gami zakłada kółko techniczne, 
a później Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników. Gdy nastą-
piła pozytywna zmiana władz 
carskich do spraw polskich w 
roku 1906 nastąpiła legalizacja 
organizacji technicznej i została 
zarejestrowana jako „Stowarzy-
szenie Techników Polskich”. W 
roku 1913 na prezesa Stowa-
rzyszenia wybrano ks. prałata 
Jana Kurczewskiego.

Po 123 latach niewoli Pol-
ska odzyskała niepodległość, 
ale okupiła to ogromną ceną 
krwi i ofiar. Trzy mocarstwa 
zaborcze w ciągu całego okre-
su czyniły wszystko, aby sama 
idea o samodzielnym bycie 
była nie do pomyślenia. I woj-
na światowa doprowadziła do 
upadku trzech zaborców. W re-
zultacie działań wojennych na 
terenie Polski zniszczono 240 
mostów, 63 proc. dworców, 56 
proc. taboru kolejowego, 48 

proc. parowozowni. Fabryki 
leżały w ruinach, rolnictwo 
było zniszczone. Brakowało  
wykwalifikowanych kadr, siły 
roboczej i wykształconych in-
żynierów i techników. Pierw-
szoplanowym zadaniem był 
rozwój szkolnictwa technicz-
nego i zawodowego. W Pol-
sce działały trzy Politechniki: 
Warszawska, Lwowska i Gdań-
ska, a w Wilnie Uniwersytet 
Stefana Batorego. Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników 
w Wilnie wyszło z inicjatywą 
powołania i utworzenia szkoły 
technicznej, później przemia-
nowanej na Państwową Szkołę 
Techniczną im. Józefa Piłsud-
skiego na Holenderni. Szko-
ła z polskim językiem naucza-
nia działała aż do 1942 roku. 
Obecnie jest to kolegium o pro-
filu technicznym. 

Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników w Wilnie po 17 
września 1939 roku na mocy 
decyzji  władz okupacyjnych 
przestało działać legalnie. Od-
rodziło się dopiero po odzy-
skaniu niepodległości przez 
Litwę. 24 czerwca 1996 roku  
grupa inżynierów i techników 
(Jan Andrzejewski, Jan Herma-
nowicz, Ryszard Jaroszewicz, 
Karol Śnieżko, Jerzy Bogusz, 
Wiesław Piontek, Michał i Sta-
nisława Runiewiczowie, Kon-
stanty Runiewicz, Kazimierz 
Charyton i Stanisław Tuczkow-
ski) przyjęli statut i zgłosili do 

rejestracji Stowarzyszenie w sa-
morządzie m. Wilna.

Dnia 12 sierpnia 1996 roku 
Stowarzyszenie uzyskało reje-
strację! Pierwszym prezesem 
został inż. Jan Andrzejewski, 
wiceprezesami: inż. Jan Her-
manowicz i inż. Karol Śnieżko, 
skarbnikiem Wiesław Piontek, 
a sekretarzem odpowiedzial-
nym dr inż. Zenon Bohdano-
wicz.

W październiku 2005 roku 
Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Polskich na Litwie 
(STIPL) zostało przyjęte do eu-
ropejskiej Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych. 
Jego prezesem jest Robert Nie-
wiadomski. Przy STIPL działa 
też  Zrzeszenie Inżynierów Sa-
nitarno-Budowlanych (prezes 
inż. Jan Andrzejewski).

W ciągu minionych lat 
funkcje prezesa Stowarzysze-
nia pełnili inżynierowie: Jan 
Andrzejewski, Jan Hermano-
wicz, Wiesław Piontek, Józef 
Wasilewski, Jerzy Mozyro, Ro-
bert Niewiadomski.

Stowarzyszenie organizu-
je konkurs „Inżynier Roku”, 
który cieszy się dużą popular-
nością. Tytuł Inżyniera Roku 
otrzymali: mgr inż. Mieczy-
sław Buzan, dr inż. Wioletta 
Czepanko, dr inż. Piotr Stosz-
kun, prof. dr inż. Tadeusz Ło-
zowski, mgr inż. Robert Nie-
wiadomski, dr inż. Zenon 
Bohdanowicz, mgr inż. Jan 

Andrzejewski, prof. inż. Leon 
Ustinowicz. 

Początkowo Stowarzyszenie 
zostało zarejestrowane pod pry-
watnym adresem, tj. otrzymali-
śmy zgodę rodziny Bohdanowi-
czów i dokonaliśmy rejestracji 
w mieszkaniu przy ul. Taikos 
w Wilnie. 

Następnie wygraliśmy prze-
targ i mieliśmy siedzibę przy 
ul. Moniuszki. Byliśmy w tym 
lokalu 5 lat, a po wybudowa-
niu Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie otrzymaliśmy siedzibę 
w pokoju nr 206, gdzie jeste-
śmy do dziś.

 W swej działalności wzoro-
waliśmy się na wzorcach przed-
wojennych, jak również korzy-
staliśmy z rad i doświadczeń 
zaprzyjaźnionych, pokrewnych 
organizacji w Polsce i poza gra-
nicami (Austrii, Niemiec, Fran-
cji, USA).

Zostały podpisane umo-
wy o współpracy między Pol-
skim Zrzeszeniem Inżynierów i 
Techników Sanitarnych w War-
szawie, a STIPL w Wilnie; Pol-
skim Związkiem Inżynierów 
Budowlanych, Firmą Budow-
laną „TAPKAPI”, Stowarzysze-
niem Inżynierów Mechaników 
– Oddział Warszawski, Polskim 
Związkiem Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Sanitar-
nych, Komunikacji i Rolnictwa 
w Słupsku, Stowarzyszeniem 
Elektryków Polskich w Warsza-
wie, Polskim Stowarzyszeniem 

Komunikacji w Warszawie oraz 
innymi stowarzyszeniami i od-
dzielnymi firmami. 

Należy wspomnieć i z całe-
go serca podziękować organi-
zacjom pokrewnym w Polsce za 
bezinteresowną pomoc i przy-
syłanie –nieodpłatnie – nauko-
wo-technicznych czasopism 
jak np. „Przegląd Techniczny” 
i in. Wielkie dzięki paniom 
Ewie Mańkiewicz-Cudnej, 
pani Krystynie Popiel, Irenie 
Fober, Dorocie Mańkowskiej, 
panom Jerzemu Pszczole, Ry-
szardowi Marcińczakowi, Eu-
geniuszowi Rylowi, Ryszardo-
wi Warchulskiemu, Tadeuszowi 
Malinowskiemu z Bełchatowa, 
prezesowi Związku Inżynierów 
Litwy dr. Donaldasowi Zanevi-
čiusowi. Jak również śp. prof. 
Markowi Romanowi, mgr inż. 
Ryszardowi Paruszewskiemu – 
cześć ich pamięci!

Polscy inżynierowie za-
mieszkali na Litwie i w Wil-
nie wnieśli i wnoszą znaczą-
cy wkład w gospodarkę Litwy 
i są w czołówce pod względem 
naukowym w rozwoju nauki w 
kraju i na świecie.

Działalność Stowarzysze-
nia obejmuje organizowanie 
konferencji, sympozjów, na-
rad technicznych, wyjazdów 
studyjnych. Służy to doskona-
leniu działalności jego człon-
ków oraz nawiązywaniu rozle-
głych kontaktów, sprzyjających 
otwartości na świat, na nowości 
myśli technicznej.

Jan Andrzejewski

Myśl inżynieryjna w Wilnie 
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GOŚCIE WRAZ Z GOSPODARZAMI PRZY SIEDZIBIE KOWIEŃSKIEGO ODDZIAŁU ZPL
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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

Pragniemy poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem Polish Talent 
Support, organizowanym przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (www.ksa.edu.pl) dla artystów Polo-
nii, 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 na-
ukowa 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 Scho-
ol 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

Ogłoszony przez papieża Fran-
ciszka i obchodzony w Kościele 
na całym świecie Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia również na Li-
twie jest bogaty w różnego rodza-
ju inicjatywy i przedsięwzięcia. 
Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń tego roku był zainicjowany i 
zrealizowany przez archidiecezję 
wileńską Krajowy Kongres Miło-
sierdzia. Kolejną ważną inicjaty-
wę stanowi projekt „Wędrówka do 
źródeł Miłosierdzia”. To zaprosze-
nie 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 So-
poćkę oraz prosić o owoce ich mi-
sji w naszych czasach. 

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” to podróż do Betlejem 
Bożego Miłosierdzia – miasta Wil-
na, gdzie św. Faustyna Kowalska 
spotkała swojego spowiednika  
bł. ks. Michała Sopoćkę, gdzie zo-
stał namalowany pierwszy obraz 
Jezusa Miłosiernego znajdujący 
się obecnie w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia, gdzie w roku 
1934 Pan Jezus podyktował sio-
strze Faustynie Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia.

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” – to wreszcie wspólna 
celebracja Eucharystii, modlitwa,  
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, 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 Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie. Tę 
niecodzienną i niezwykłą podróż 
uwieńczy widowisko słowno-mu-
zyczne „Jezu, ufam Tobie” – Tele-
most Miłosierdzia, który połączy 
najważniejsze miasta, związane z 
kultem Miłosierdzia Bożego (Wil-

no, Kraków i Płock). Na sam ko-
niec przewidziany jest koncert ze-
społu „Golec uOrkestra”.

Rejestracja pielgrzymów 
już się rozpoczęła i potrwa do 
30 sierpnia br.

Więcej informacji oraz formu-
larz zgłoszeniowy w 4 językach – 
po polsku, litewsku, angielsku i 

włosku – można znaleźć na stronie 
internetowej www.vilniusmercy.lt.

Koordynator Roku Miło-
sierdzia w archidiecezji wileń-
skiej – ks. Mariusz Marszałek, 
tel. +370 683 30 254, email: 
mariusz.marszalek@vilnen-
sis.lt.

„Wędrówka do źródeł 
Miłosierdzia”

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

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympaty-

ków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w 
każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenume-
rata 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 prenumera-
torów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – 
mieć w swoich domach. 

Trwa przyjęcie uczniów na 2016/2017 
rok szkolny na następujące specjalności.

Po szkole średniej
- Producent naturalnej kosmetyki – 1rok
- Producent wizualnych produktów wir-

tualnej rzeczywistości – 1rok
- Pomocnik restauratora wyrobów z drew-

na – 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 doku-
menty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły;
- świadectwo ukończenia szkoły (ory-

ginał);
- dowód osobisty lub metryka;
- zaświadczenie lekarskie (formularz 

086/a);
- 4 fotografie 3×4.
Dokumenty są przyjmowane do 30 sierp-

nia 2016 r.

Szkoła znajduje się w odległości 10 kilo-
metrów od dworca autobusowego i kolejowe-
go 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, Bia-
ła 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!

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa  
zaprasza do podjęcia nauki

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-

kowie 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, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Aliny Kozakowej
Córce oraz rodzinie i bliskim 

składa Kowieński Oddział ZPL

Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

Markowi Kubiakowi
z powodu śmierci ukochanej 

Mamy
składają przyjaciele i koledzy  

z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik

Z okazji Jubileuszu 75-lecia słu-
chaczce Polskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku Szanownej Pani Marii 
TOMELAITIENĖ najserdeczniejsze ży-
czenia: dobrego zdrowia na długie lata, mi-
łości i szacunku od najbliższych, stałej opieki 
Bożej oraz tego, aby podejmowany trud był źró-
dłem satysfakcji i społecznego uznania

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

W dniach 5-7 sierpnia w 
Mrągowie po raz 22. odbywał 
się Międzynarodowy Festiwal 
Kultury Kresowej. Brali w nim 
udział Polacy z Litwy, Białorusi, 
Ukrainy i Łotwy.

Do Macierzy udało się z Wi-
leńszczyzny ponad sto osób. 
Były to zarówno zespoły wyło-
nione podczas Festiwalu „Pieśń 
znad Wilii” przeprowadzanego 
przez Centrum Kultury Polskiej 
na Litwie im. St. Moniuszki 
(prezes Apolonia Skakowska), 
jak też poeci, malarze i twórcy 
ludowi. Na Kresówce wystąpili: 
zespoły tańca ludowego „Perła” 

(kierownik German Komarow-
ski) i „Jutrzenka” (kierownik 
Leokadia Klukowska) z Nie-
menczyna, zespół pieśni i tańca 
„Jawor” z Awiżeń pod kierun-
kiem Renaty Lisowskiej-Urba-
nowicz i Elity Sinkiewicz, ka-
pela „Suderwianie” z Suderwy 
(kierownik Edward Michalkie-
wicz) oraz „Kapela Świętojań-
ska” z Sużan (pod kierunkiem 
Zygmunta Żdanowicza), poeci 
Daniel Krajczyński i Daniel Ro-
goża; swoje prace malarskie wy-
stawili – prezes „Elipsy” Włady-
sław Ławrynowicz oraz Renata 
Utowka. Ponad 90 zdjęć obję-

ła wystawa fotografika Jerzego 
Karpowicza pt. „Miejsca pamię-
ci narodowej na Ziemi Wileń-
skiej”. Byli obecni też inni twór-
cy, m. in. palmiarki.

Kresówka, jak wskazuje na-
zwa, od 22 lat zbiera kresowia-
ków, by mogli zaprezentować 
swoje talenty, przedstawić swoje 
małe ojczyzny i pokazać  przy-
wiązanie do macierzystej kul-
tury. W Mrągowie nad jezio-
rem Czos czeka na nich co roku 
wierna publiczność i wspaniali 
organizatorzy. I to dzięki nim 
Kresówka w Mrągowie ma swój 
niepowtarzalny klimat i urok. 

Na Kresówce w Mrągowie 
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TAK UROCZO PREZENTOWALI SIĘ RODACY


