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Utrwalanie pamięci

KOMBATANCI PRZYBYLI BY UCZCIĆ POLEGŁYCH W WALCE O WOLNĄ OJCZYZNĘ

Myślą przewodnią kazania wygłoszonego w 73. rocznicę bitwy pod Krawczunami były słowa: „Poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli”. Mają one bezpośrednie odniesienie do naszej wileńskiej niełatwej powojennej historii.
Lata sowieckiej władzy, terroru, rusyfikacji i sowietyzacji nie sprzyjały poznawaniu prawdy o polskiej historii tej
ziemi. Dla bezpieczeństwa dzieci nawet w rodzinach często przemilczano fakty z życia dziadków, krewnych.
WSPÓŁZAWODNICTWO
TRWA…
Starsze pokolenie zna z autopsji,
no a młodzi poznają z opowiadań
starszych, ileż to anegdot krążyło wokół powszechnego w byłym
Związku Sowieckim planowania
oraz tzw. współzawodnictwa socjalistycznego. Na czym polegał
dowcip? Ano na tym, że, dajmy
na to, układano plany pięcioletnie
– rozwoju, czy też produkcji – i ze
wszech sił dążono do ich wykonania np. w ciągu czterech czy
nawet trzech lat. Takie „osiągnięcia” świadczyły niezbicie przecież
o tym, że albo plan był wadliwy,
albo wręcz stworzony tylko po
to, by go „przekroczyć”. Podob-

nie było z tzw. socjalistycznym
współzawodnictwem, kiedy, dajmy na to, górnik mógł ustaloną
normę urobku przekroczyć kilka,
lub nawet kilkanaście razy. Był
stawiany za przykład innym. Ale
dla kogo były ustalane te normy?
Już od trzech dziesięcioleci żyjemy w obszarze gospodarki rynkowej, socjalizm ze swoimi złymi
czy też śmiesznymi, jak i dobrymi
(co też należy przyznać) cechami
pozostał we wspomnieniach. Ale
duch wykonywania nierealnych
planów nadal jest obecny w wielu
dziedzinach naszego życia. Jako
przykład mogę dać planowanie
walki z kontrabandą. Politycy, a
co gorsza urzędnicy dość wyso-

kiego szczebla, z wielką dokładnością określają procentowo czy
też ilościowo, ilości przemycanych towarów (np. papierosów) i z
takąż dokładnością ustalają, o ile
procent w kolejnym roku zmniejszą przemyt. Powstaje pytanie:
jeżeli dokładnie wiedzą ile się towaru przemyca, to może się mogą
dowiedzieć, kto to robi i jak. No
i zlikwidować go nie na 30 proc.,
a na całe 100? No, ale podobno,
jeszcze się taki nie urodził, co by
przemyt zlikwidował, bo pomysłowość ludzka nie zna granic.
Ale ostatnio poraziła wiadomość,
że jedno ze stowarzyszeń lekarzy zaplanowało, że zmniejszy za
określony czas – rok lub dwa lata

– pobieranie datków przez lekarzy o … 25 proc. Wiadomość ta
nie była podana 1 kwietnia, ani w
programie satyrycznym. Poważna wiadomość w informacyjnym
programie. Jak zostanie urzeczywistniona? Czy każdy czwarty gabinet, dajmy na to, w przychodni,
będzie obowiązywał zakaz brania
łapówek. A pozostałe trzy niech
jeszcze np. przez rok nie zadowalają się jedynie popularyzowanym
za pomocą nalepek na drzwiach
„dziękuję”. Jak już nierealnie planujemy, to nie bądźmy oszczędni: dajmy sto procent uczciwości.
Nierealnie? Z pewnością. A te 25,
to co, możliwe do wykonania? Też
nie, ale zawsze przy skardze, że

jednak kolejny lekarz znów wziął
„dowód wdzięczności”, można
powiedzieć: ach, to ten, co się
nie „zmieścił” w planowanych 25
procentach. Ale gdyby szanowny medyk, czy pazerny urzędnik
wiedział, że zostanie odpowiednio surowo potraktowany, bo nie
może tworzyć ani 75, ani nawet
10 proc. łapówkarzy, może byśmy wreszcie po 30 latach życia niby w nowych realiach przestali się bawić w wykonywanie
absurdalnych norm i planów, a
zajęli się konkretną robotą: złodziej, przemytnik, łapówkarz nie
ma mieć szans. Mrzonka? Z pewnością tak. Kto winien? Wiadomo,
Sowieci!
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Utrwalanie pamięci

KSIĘŻA JÓZEF ASZKIEŁOWICZ I HENRYK NAUMOWICZ
WRAZ Z ORGANIZATOREM UROCZYSTOŚCI WALDEMAREM TOMASZEWSKIM

nie rodacy. Wśród obecnych nie
brak młodzieży, bo to przecież dla
nich ta wolność została wywalczona. Tego roku licznie przybyli tu
harcerze i młodsze dzieci, których
zebrani witali oklaskami. Więź pokoleń: weteranów, których, niestety, z każdym rokiem jest tu coraz
mniej oraz młodzieży, której, na
szczęście, z każdym rokiem przybywa, jest gwarantem, że pamięć
uszła cało i nie grozi jej zmowa milczenia na kolejne pół wieku.
Na uroczystość upamiętniającą bitwę przybyli kombatanci – z

Wileńszczyzny i Polski, posłowie
na Sejm RL Wanda Krawczonok,
Czesław Olszewski, Michał Mackiewicz – prezes Związku Polaków
na Litwie, konsul generalny RP
Stanisław Cygnarowski i chargé
d’affaires Ambasady RP w Wilnie Maria Ślebioda, merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego
Maria Rekść i Zdzisław Palewicz,
przedstawiciele Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL, starostw i
szkół rejonu wileńskiego, członkowie polskich organizacji społecznych, goście z Polski – Klubu

które wybrzmiały w przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa pod
pomnikiem Powstania Warszawskiego podczas wizyty w Polsce,
podnosi się w pełni do heroizmu
walki uczestników Operacji „Ostra
Brama”. Sekretarz stanu wyraził
też słowa podziękowania wilniukom: „Wyrażam uznanie i głęboką wdzięczność środowiskom i organizacjom kombatanckim oraz
wszystkim osobom i instytucjom,
które przez długie lata społecznie
i z poświęceniem pełniły i pełnią
rolę strażników pamięci narodowej na Wileńszczyźnie”.
Nie może nie wzruszać fakt,
że pomimo ciężaru lat, oddać hołd
swym towarzyszom broni przyjeżdżają do Krawczun kombatanci
– uczestnicy bitwy. Pan Zygmunt
Krzymowski – uczestnik bitwy z I
Wileńskiej Brygady AK jest tu po
raz kolejny. Przed dwoma laty był
tu z panem Czesławem Sawiczem.
Niestety, serce akowca i zesłańca
„Horskiego” przestało bić przed
rokiem. Pan Krzymowski dziękował mieszkańcom Wileńszczyzny
za opiekę nad grobami kolegów,
którzy, jak powiedział „pozostali
tu na wiecznej warcie”. Pan Zygmunt opowiedział też zebranym o
swojej brawurowej ucieczce wraz
z bratem z obozu w Miednikach,
w którym „sojusznicy” – Sowieci
uwięzili żołnierzy AK – uczestników operacji, którzy nie zdążyli
opuścić terenów podwileńskich po
wyzwoleniu miasta. Swoją epopeję ucieczki, niestety, musiał kontynuować w powojennej Polsce.
Ponad 40 lat żył pod cudzym nafot. Paweł Stefanowicz

Przed prawie 30 laty na fali
tzw. „przebudowy”, a potem runięcia sowieckiego kolosa mieliśmy niepowtarzalną szansę poznawania prawdy, odbudowywania
historii tej ziemi, jej ludzi, których w trudnych okresach historii zdradzali nie tylko przypadkowi sojusznicy, ale też deklarowani
przyjaciele. Teheran i Jałta – słowa – hasła zdrady aliantów, którzy
za cenę sowieckiego wysiłku wojskowego, „zapomnieli” o deklaracjach składanych narodowi polskiemu. Alianci nabierali wody w
usta i milczeli przez kilka dziesiątków lat w tak tragicznych dla Polski sprawach jak Katyń, Powstanie Warszawskie, przemilczano
też operację „Ostra Brama”…
Ale prawda jest żywa i wcześniej czy później daje o sobie znać.
Tak właśnie było, jest z naszą wileńską historią. W ciągu minionych trzech dziesięcioleci białe, a raczej objęte cieniem karty
dziejów zostały naświetlone. Dorastają jednak nowe pokolenia i
jest konieczne utrwalanie tej pamięci. Właśnie z myślą zarówno
o weteranach, którym należy się
wdzięczność za trud i znój, z którego, jak się śpiewa w piosence, „Polska powstała, by żyć”, jak i młodemu pokoleniu, które powinno
znać historię swojej małej ojczyzny – jak zaznaczył główny organizator obchodów rocznicy ostatniej bitwy operacji „Ostra Brama”,
prezes Wileńskiego Rejonowego
Oddziału ZPL, europoseł i przewodniczący AWPL-ZCHR Waldemar Tomaszewski, już po raz
22. 13 lipca u zbiegu dróg w pobliżu wsi Krawczuny-Nowosiółki, gdzie ustawiony jest pomnik i
krzyż – znak pamięci o tych, co tu
walczyli i zginęli, zbierają się licz-

Jazdy Konnej „Joker” z Chełmna
oraz uczestnicy III Nasielskiego
Rajdu Motocyklowego, harcerze,
dzieci z obozu jazdy konnej działającego w Płocieniszkach. Wszyscy
oni oddali hołd pamięci uczestnikom bitwy składając wieńce przy
pomniku.
Mszę św. za dusze poległych
żołnierzy Armii Krajowej koncelebrowali dwaj księża: Józef Aszkiełowicz – proboszcz parafii w Butrymańcach i Podborzu oraz ks. dr
Henryk Naumowicz – proboszcz
parafii w Duksztach. W homilii
ks. Henryk zaakcentował fakt, że
ostatnia bitwa stoczona została „o
wolną Polskę, o polskie Wilno”.
Mówiąc o oddaniu idei wolności i
miłości do ojczystej ziemi, ksiądz
profesor odwołał się do niedawnego wydarzenia – wizyty w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który
przemawiając w Warszawie, na
Placu Krasińskich, przy pomniku
powstańców oddał hołd polskiej
historii i Polakom, dla których w
ciągu wieków walka o wolność
była zawsze priorytetem, a słowa
Bóg, Honor i Ojczyzna wyznaczały drogowskazy postaw moralnych
i zachowań.
Przemówienie to zostało też
wymienione w liście, który do
organizatora i uczestników uroczystości skierował w imieniu
prezydenta RP Andrzeja Dudy
sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.
W odczytanym przez Marię Ślebiodę liście znalazły się takie oto
słowa: „Jestem przekonany, że
wiele prawd o polskich losach,
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uczycieli zarówno w czasie wojny,
kiedy nauczali dzieci na tajnych
kompletach i tę pracę oraz działalność w konspiracji przypłacali życiem – zginęło około 100 nauczycieli, jak i w latach powojennych,
kiedy nie opuścili tych terenów pomimo zagrożeń i dbali o nauczanie i wychowanie polskich dzieci.
Szczególnymi gośćmi obok
przedstawicieli Klubu Jazdy Konnej „Joker” z Chełmna (sprezentowali rodakom kurtki ułańskie)
byli uczestnicy III Nasielskiego
Rajdu Motocyklowego. Artur Nojbert przeczytał zebranym list burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Właśnie z tego miasta
pochodził poległy pod Krawczunami Czesław Grombczewski „Jurand” – dowódca I Wileńskiej Brygady AK.
Apel poległych był szczególnie wzruszającą chwilą uroczystości: wymieniane zgrupowania, oddziały, nazwiska dowódców były
przez zebranych czczone słowami:
„Chwała bohaterom”. Chwała tym,
co w ciągu kilku znojnych godzin
13 lipca na pagórkowatym terenie
pod Krawczunami - Nowosiółkami
przegrodzili drogę ponad trzem tysiącom doborowych żołnierzy niemieckich pod dowództwem generała Reinera Stahela wycofującym się z
Wilna w kierunku Kowna. W walce
tej zginęło 79 akowców, kilkunastu
zostało rannych, kilku zaginęło. Jednak zdołali oni unieszkodliwić ponad tysiąc żołnierzy hitlerowskich.
Była to największa bitwa stoczona z
regularnym wojskiem niemieckim
przez AK.
Bohaterski żołnierski trud został uczczony tego dnia modlitwą,
słowami wdzięczności, jak i wykonaniem piosenek patriotycznych
i wojskowych, w których słowach
zawarte zostały losy, marzenia i
czyn żołnierski.
Obchody 73. rocznicy zostały
uwieńczone piknikiem. Na deszczową i dość zimną, jak na środek lata,
pogodę w sam raz pasowały gorące
dania oferowane z kuchni polowej.
Janina Lisiewicz
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Polacy – to jedna rodzina
fot. Wiktor Jusiel

zwiskiem, zalegalizował się dopiero w 1989 roku, ale już pozostał na
przybranym nazwisku. Losy bohaterskich żołnierzy, którzy walczyli
o wolność Ojczyzny, niestety, nie
były proste w nowej, powojennej
rzeczywistości, w jakiej znalazła się
Ojczyzna po sowieckim wyzwoleniu, chociaż dzielnie walczyli oni o
wolność naszą i waszą na wszystkich frontach II wojny światowej.
Zabierając głos jako organizator
obchodów, europoseł, prezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL,
przewodniczący AWPL-ZChR
Waldemar Tomaszewski, dziękował
kapłanom i gościom oraz młodzieży
za przybycie do Krawczun, odniósł
się też do myśli i pytania, czy ta ofiara, którą złożyli akowcy w ostatnim
dniu walk o Wilno miała sens, kiedy
miasto praktycznie było już wyzwolone. Dając odpowiedź na to pytanie prezes stwierdził: „Myślę jednak,
że to miało wielki sens i wciąż ma
wielki sens – to, że dzisiaj się spotykamy, wspominamy, podajemy
przykład. Ale też nie mniej ważny
był ich bohaterski czyn, determinacja, żeby swojego terenu pilnować.
(…) Nie mogli tak po prostu przepuścić ich przez nasz polski, wileński teren. Stoczyli ciężką walkę, 79
akowców zginęło, ale oddział wroga
liczący trzy tysiące został rozproszony. Również dzisiaj musimy bardzo
mocno pracować, pamiętając o ich
bohaterskim czynie i własnego terenu pilnować. (…) Tyle nam zostanie ojczyzny, ile zachowamy ojcowizny. (…) Musimy tak bronić
swego terenu, żeby żadne dziecko z
polskiej rodziny nie uczęszczało do
szkół odgórnie nam narzuconych,
w których nauczanie nie jest prowadzone w języku polskim, ojczystym. (…) To jest naszym wielkim
zadaniem i musimy mu sprostać,
wiedząc, że nasi przodkowie mieli o wiele trudniejszą walkę o polskość. Ten apel i inne wydarzenia
służą temu, żeby polskość, którą
otrzymaliśmy od naszych ojców i
dziadów nie tylko zachować, ale też
wzmocnić”.
Prezes przypomniał też bohaterskie zachowanie polskich na-
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LICZNA RODZINA UCZESTNIKÓW ZLOTU

Właśnie rodzinny zlot członków Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz Związku
Polaków na Litwie już po raz siedemnasty odbył się na doskonałej bazie rekreacyjno-sportowej,
jaka się rozlokowała w Bieliszkach (gmina Sużany) nad jeziorem Oświe. Setki rodaków w zorganizowanych drużynach, które
reprezentowały mieszkańców
Wilna, rejonów: wileńskiego,
trockiego, solecznickiego i święciańskiego, członków stowarzyszeń, zespołów, gmin nastawieni
byli na aktywne spędzenie dwóch
zlotowych dni. Pomysłowe zagrody, stroje, dobre przygotowanie
sportowe i artystyczne – to atuty, które miały przynieść poszczególnym drużynom zwycięstwo
w różnych dyscyplinach sportowych, zawodach artystycznych.
Każdy tu mógł znaleźć dziedzinę,
w której miał szansę się wykazać:
zarówno dorośli jak i dzieci. Wędkowanie, futbol, rysunki, śpiew –
pola do popisu nie brakło.

Po uroczystym wciągnięciu
na maszt flagi zlotu, odśpiewaniu jego hymnu, krótkich przemówieniach (zebranych witał
przewodniczący AWPL-ZChR,
europoseł i prezes Wileńskiego
Rejonowego Oddziału ZPL Waldemar Tomaszewski) i błogosławieństwie jego uczestników, przy
wyjątkowo sprzyjającej pogodzie,
bawiono się i sportowano aktywnie i z humorem.
Tegoroczną imprezę uświetnił nie tylko już tradycyjny wieczorny koncert wraz z dyskoteką i ogniskiem, ale też fajerwerki.
Na zwycięzców zawodów i konkursów czekały nagrody. A wśród
nich jedna z głównych – na najlepszą zagrodę. Tu po raz drugi z
rzędu palmę pierwszeństwa zdobyło Podbrodzie. „Linie Lotnicze
Podbrodzie” – to był najbardziej
udany projekt.
W zlocie wzięli udział również goście z Polski: ułani z Klubu Jazdy Konnej „Joker” oraz
uczestnicy III Nasielskiego Rajdu Motocyklowego, którzy po raz

KAŻDY TU MÓGŁ ZNALEŹĆ
DZIEDZINĘ, W KTÓREJ MIAŁ
SZANSĘ SIĘ WYKAZAĆ:
ZARÓWNO DOROŚLI JAK
I DZIECI
pierwszy zawitali na Wileńszczyznę, jadąc śladami swego ziomka,
bohatera bitwy pod Krawczunami Czesława Grombczewskiego
„Juranda”, dowódcy I Brygady
Wileńskiej AK, który zginął w
bitwie z hitlerowcami 13 lipca
1944 roku.
„W jedności siła” – hasło, które jednoczy rodaków zarówno w
pracy społecznej, działalności politycznej, jak i treściwym spędzaniu czasu wolnego, sprawdziło się
również na zlocie w Bieliszkach:
w przyjaznym, miłym gronie spędzony czas pozwolił uczestnikom
zlotu naładować akumulatory do
dalszej pracy i działalności.

fot. Paweł Stefanowicz

fot. Wiktor Jusiel

ZYGMUNT KRZYMOWSKI – UCZESTNIK BITWY POD KRAWCZUNAMI

„PRACOWNICY LINII LOTNICZYCH PODBRODZIE” WRAZ Z GOŚĆMI
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Wszystko, co mam

UCZESTNICY KONKURSU NA SCENIE DKP W WILNIE

„Wszystko, co mam,/ dwa pokoje z ogródkiem,/ długie noce, dni krótkie,/ wszystko, co
mam,/ opierunek i wikt,/ stertę nut, kilka płyt,/ alkoholu kropelkę,/ nitkę, guzik, pętelkę,/
wszystko, co mam,/ nawet kota i psa/ i piosenkę, co łka,/ wszystko to, wszystko, co mam,/
tanie i drogie,/ wodę i ogień,/ wszystko to, wszystko, co mam,/ trochę grosza w kieszeni,/
trochę w duszy jesieni,/ o czym marzę i śnię,/ o czym nie wiem i wiem,/ studia wyższe, a
jakże/ i talencik, a także/ komplet zalet i wad,/ …dzieścia i parę lat,/ miejsce na ziemi i
dziurę w niebie/ wszystko zamienię na ciebie./ A Ty… Ty o tym nie wiesz…”
kolenia, które reprezentowała.
A dzięki jej wielkiemu talentowi przekroczyły jego granice i
są aktualne dla kolejnych „okularników” i, najpewniej, będą,
bo świat, oprócz wielu rzeczy
nowych, które lansuje w trakcie
swego rozwoju, nie potrafi wyrzucić do lamusa miłości, przyjaźni, zdrady i wierności, nienawiści i zachwytu…
Wszystko to, co złożyło się
na fenomen Agnieszki Osieckiej stało się inspiracją dla pomysłodawcy i głównej siły napędowej Konkursu Piosenki
do słów Agnieszki Osieckiej,
nauczycielki muzyki i członka
Rady Związku Polaków na Litwie, by zdopingować Związek
i jego Wileński Oddział Miejski
do zorganizowania tej imprezy.
Imprezy, która w Polsce od lat
jest wielce popularną. Dla ogłoszonego przed rokiem I Konkursu Piosenki do słów Agnieszki
Osieckiej za prawzór posłużył
(organizowany od 1997 roku w
Polsce) konkurs wokalny na interpretację jej piosenki „Pamiętajmy o Osieckiej”. Współpraca
z Ostródą – miastem, gdzie w
sierpniu odbywa się jeden z koncertów finalistów tego ogólnopolskiego konkursu, dała możność również laureatom z Wilna
wziąć w nim oraz warsztatach
artystycznych udział. Jest to
zaszczyt i świetna nagroda dla
laureatów z Wileńszczyzny. O
czym ubiegłoroczni finaliści mo-

gli się przekonać, a publiczność
wileńska ocenić wynik tej współpracy na galowym koncercie wileńskim w listopadzie ubiegłego roku.
Do tegorocznych eliminacji Konkursu Piosenki do słów
Agnieszki Osieckiej zgłosiło się
11 uczestników. W dniu konkursu stawiło się 10 kandydatów – soliści i duety. Niestety,
jedenasta uczestniczka – Justyna Stankiewicz, nie mogła wziąć
udziału w eliminacjach z powodu nagłej choroby.
Gościnny Dom Polski w
Wilnie 18 lipca zgromadził kilka setek miłośników polskiej

piosenki, wielbicieli Agnieszki
Osieckiej i sympatyków wykonawców. „Swoją Osiecką” mogli
oni zaprezentować na pomysłowo i romantycznie udekorowanej scenie: kilkanaście kolorowych kapeluszy – tak lubianego
przez poetkę nakrycia głowy –
zawisło nad nią. Powstały one
dosłownie w przeddzień konkursu podczas warsztatów.
Wzięli w nich udział prezesi kół
Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL oraz ich członkowie –
ponad 10 osób. Pod kierunkiem
Marii Oleńskiej wyczarowali z
kolorowego papieru urocze kapelusze. Tak się przyczynili nie

fot. Dorota Skoczyk

Tak o swoim świecie napisała poetka, pisarka, autorka tekstów piosenek, reżyser teatralny i telewizyjny, dziennikarka
Agnieszka Osiecka w wierszu
„Wyszłam i nie wróciłam”. Autorka ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek, skeczy i utworów scenicznych urodziła się
9 października 1936 roku w
Warszawie, gdzie też zmarła
przed dwudziestu laty – 7 marca 1997 roku.
Zarówno w Polsce, jak i poza
jej granicami – również w Wilnie, w którym nigdy nie była,
najbardziej znana jest jako poetka i autorka tekstów piosenek.
To one na trwałe weszły do historii polskiej muzyki rozrywkowej: „Okularnicy”, „Nim wstanie dzień”, „Na całych jeziorach
ty”, „Zielono mi”, „Małgośka”,
„W żółtych płomieniach liści”,
„Nie spoczniemy”, „Polska Madonna”, „Niech żyje bal”, „Nie
żałuję” etc. Znalazły się one w
repertuarze gwiazd polskiej estrady: Sławy Przybylskiej, Maryli Rodowicz, Edyty Geppert,
Seweryna Krajewskiego (pisał
też muzykę do jej utworów),
„Skaldów”.
Piosenki z jej tekstami znalazły się też w filmach, m.in.
„Czterej pancerni i pies”, „Małżeństwo z rozsądku”, „Noce i
dnie”. Ich głębokie, a tak wydawałoby się proste teksty, opowiadają o kwintesencji życia, w
większości życia kobiety i po-

tylko do udekorowania sceny,
ale też złożyli hołd poetce, która miała słabość do tego rodzaju
akcesoriów.
Witając zebranych prowadząca imprezę Eleonora Szturo-Borowaja właśnie wierszem
Osieckiej „Wyszłam i nie wróciłam” oraz krótką notką biograficzną zainaugurowała konkurs.
Przedstawiła też publiczności i
konkursistom skład jury. Znaleźli się w nim: piosenkarka
jazzowa i popowa (dotychczas
jako jedyna Polka reprezentowała Litwę na 56. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2011 roku),
solistka Kowieńskiego Teatru
Muzycznego Ewelina Saszenko;
reżyser i kierownik artystyczny
Polskiego Teatru w Wilnie Irena
Litwinowicz, radca Ambasady
RP, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński,
którzy oceniać śpiew wykonawców mieli pod przewodnictwem
wiceprezesa Związku Polaków
na Litwie Edwarda Trusewicza.
Występ każdego wykonawcy został poprzedzony krótką
jego prezentacją. Jako pierwsza
z piosenką „Nie żałuję” (muzyka Seweryn Krajewski) wystąpiła Monika Rynkiewicz. Monika
jest wielokrotną laureatką Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Przed
rokiem została też laureatką
międzynarodowego konkursu
„Muzikos talentų lyga 2016”,
jest inicjatorką akcji charytatywnej „Maleńka Miłość”. Monika
wyznaje, że muzyka jest całym
jej życiem…
Pod numerem drugim zaprezentowała piosenkę „Kto
tak ładnie kradnie” (muzyka
Seweryn Krajewski) Patrycja
Łuszczyńska, która jest zdobywcą II miejsca na XVII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i
Młodzieży Szkolnej na Litwie,
uczestniczy w różnych konkursach szkolnych i nie tylko.
Akompaniując sobie na fortepianie, kolejną konkursową
piosenkę – „Sztuczny miód”
(muzyka Krzysztof Ptaszek)
wykonała Katarzyna Szydłowska, absolwentka wydziału edu-
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JURY NA SCENIE. PRZEWODNICZĄCY OGŁASZA WYNIKI

konał piosenkę „Uciekaj, moje
serce” (muzyka Seweryn Krajewski).
Kolejny duet – to Teresa Bożerodskaja i Krystyna Taraszkiewicz. Panie są w zespole „Makowy smak”, działającym przy
Gminnym Ośrodku Kultury w
Ławaryszkach. Ich repertuar –
to piosenki religijne oraz ulubionych autorów: Agnieszki
Osieckiej, Jonasza Kofty, Magdy Czaplińskiej… W ich wykonaniu publiczność usłyszała
piosenkę „Dobranoc Panowie”
(muzyka Andrzej Zieliński) z
wielce oryginalnym muzycznym
podkładem.
Tegoroczny
zdobywca
Grand Prix na XVIII Festiwalu
Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie, aktywny uczestnik konkursów
recytatorskich i olimpiad przedmiotowych Radosław Stasiło na
sąd jurorów przedstawił piosenkę „Ja nie odchodzę, kiedy trzeba” (muzyka Natalia Iwanowa),
akompaniując sobie na gitarze.
Wielki przebój „Niech żyje
bal” (muzyka Seweryn Krajewski) wyśpiewała podczas konkursowej rywalizacji Bożena
Sokolińska – uczestniczka telewizyjnego projektu „Walka
Chórów”, śpiewa w zespole żydowskim „Fajerlech”, z którym
koncertuje po Europie i nie tylko.
Po wysłuchaniu dziesięciu
prezentacji jurorzy udali się
na naradę, a publiczność miała
wielką przyjemność posłuchać
piosenek w wykonaniu ubiegłorocznej zdobywczyni Grand
Prix Konkursu Piosenki do słów
Agnieszki Osieckiej Elity Narkiewicz. Publiczność nie żałowała jej braw, jak też chętnie dołączała do śpiewania znanych
piosenek. Elita podarowała zebranym bardzo miły minikoncert, za co należą się jej serdeczne słowa podziękowania.
A kiedy jurorzy wkroczyli
już na scenę, publiczność z niecierpliwością czekała na werdykt. Przewodniczący komisji

oceniającej potrafił doprowadzić napięcie do zenitu zanim
ogłosił, że Nagrodę Pocieszenia
otrzymała Bożena Stelmakowa.
Jurorzy przyznali dwa trzecie
miejsca – dla Radka Stasiły i
Patrycji Łuszczyńskiej. Drugie
miejsce zdobyła Monika Rynkiewicz, no a pierwsze wyśpiewała sobie Bożena Sokolińska.
Na poznanie imienia zdobywcy
Grand Prix publiczność musiała
dodatkowo zaczekać… Została
nim Ewa Szturo. Wiadomość tę
sala powitała burzą oklasków.
Wypada dodać, że komisja oceniająca była jednomyślna co do
tej nominacji.
Dyplomy
Uczestników
Konkursu, nagrody z rąk dyrektora Instytutu Polskiego w
Wilnie Marcina Łapczyńskiego, kwiaty – jakże miłe chwile po emocjach konkursowych.
Miłą niespodzianką tego wieczoru było ogłoszenie, jakie
dla obecnych miała Janina Stupienko: do Ostródy w dniach
5-8 sierpnia, kiedy odbywa się
tam koncert finalistów ogólnopolskiego konkursu, pojadą
wszyscy uczestnicy wileńskiego Konkursu Piosenki do słów
Agnieszki Osieckiej. Zaś zdobywcy 1-3 miejsc oraz Grand
Prix będą mieli zaszczyt wystąpić przed publicznością w
galowym koncercie oraz wziąć
udział w warsztatach, które
poprowadzi profesor Honorata Cybula z Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Fundatorami tego
wyjazdu, jak i całego konkursu są sponsorzy, bez których,
jak podkreśliła Janina Stupienko, pomysł zorganizowania imprezy nie byłby możliwy do urzeczywistnienia. A są
to: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (na czele z prezesem
Dariuszem Piotrem Bonisławskim), Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Ostródzie, hotel „Dom Polonii” w Ostródzie,
Związek Polaków na Litwie
(na czele z prezesem Michałem Mackiewiczem), Instytut

EWA SZTURO WRAZ ZE SWĄ BYŁĄ NAUCZYCIELKĄ MUZYKI
JANINĄ STUPIENKO

Polski w Wilnie, Dom Polski
w Wilnie. To im pani Janina
serdecznie wraz z uczestnikami konkursu i publicznością
dziękowała.
Z kolei wiceprezes ZPL
Edward Trusewicz składał podziękowanie na ręce pani Janiny Stupienko, która jest człowiekiem niezwykle aktywnym
i twórczym, mającym masę pomysłów na to, by życie było ciekawsze i barwniejsze.
Słowa podziękowania kiero-

wane były też do mediów polskich na Litwie, które zadbały
o promocję imprezy.
Żegnając się z drugą edycją konkursu chcemy mieć
nadzieję, że kolejne jego wydania przyniosą miłe i wzruszające spotkania z niezrównaną Agnieszką Osiecką, która,
choć nie była nigdy w Wilnie,
serca wilnian podbiła skutecznie swoją poezją.
Janina Lisiewicz
fot. Janina Stupienko

kacji muzycznej Uniwersytetu
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, laureatka międzynarodowego festiwalu „Metamorfozy Sentymentalne” –
poświęconego pamięci Jacka
Kaczmarskiego, który odbywa
się w tym mieście.
Piosenkę „Ja nie odchodzę,
kiedy trzeba” (muzyka Natalia Iwanowa) zaśpiewała a cappella Janina Norkunienė – absolwentka byłego Państwowego
Konserwatorium w Kłajpedzie,
etnograf i nauczyciel-metodyk
muzyki, kierownik zespołu
palmiarek „Cicha Nowinka”,
uczestniczka wielu konkursów
i koncertów zarówno w Polsce
jak i na Litwie.
Jako piąta na scenie prezentowała swój śpiew Bożena Stelmakowa. Absolwentka szkoły
muzycznej w klasie fortepianu,
łączyła muzykę i śpiew pracując
w przedszkolu, śpiewa w zespołach wokalnych, kocha to robić,
bowiem od najmłodszych lat dorastała w otoczeniu muzyki. Jej
piosenka „Bossa Nova do poduszki” (muzyka Jacek Mikuła)
wypadła bardzo sympatycznie.
Ewa Szturo – studentka włoskiej filologii na scenie jest od
piątego roku życia, kiedy rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w
muzycznej szkole. Śpiew zwyciężył muzykę, zresztą jakże mogło być inaczej skoro pochodzi z
rozśpiewanej rodziny. Repertuar
dobiera szczególnie starannie…
Tego wieczoru była to piosenka
„Kto tak ładnie kradnie” (muzyka Seweryn Krajewski), która
zabrzmiała na konkursowej scenie tego wieczoru po raz drugi.
Duet „Marzenie” – Swietłana Rybakienė i Wiesław Dudziński – powstał przy Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w
Niemenczynie. A do Domu Polskiego, rzec można, przybył bezpośrednio z festiwalu „Sławianskij Bazar”, który odbywa się w
Witebsku na Białorusi. „Marzenie” wyśpiewało tam zaszczytne
II miejsce wśród pokrewnych zespołów. Na wileńskiej scenie wy-
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Polonistyka na LUE – co jest grane?

SKAZANY NA ZAGŁADĘ?

Przed kilkoma dniami Wilno obiegła wiadomość, że przed
czasem (podania kandydatów
na studia w systemie LAMA
przyjmowane miały być do 19
lipca do godz. 17.00), czyli już
14 lipca nie sposób było zadeklarować chęć podjęcia studiów
na Litewskim Uniwersytecie
Edukologicznym na polonistyce. Kiedy kierownictwo Centrum Języka i Kultury Polskiej
zaczęło dochodzić przyczyn takiego stanu rzeczy, okazało się,
że proces rekrutacji na ten kierunek (na pocieszenie dodano,
że również na kilkanaście innych) został wstrzymany.
Kto i na jakiej podstawie
miał prawo to zrobić praktycznie nie udało się wyjaśnić. Będący na urlopie rektor LUE w ogóle nie miał pojęcia co się dzieje,
zaś kierownik katedry gubił się
w domysłach. Decydenci z Uniwersytetu wskazywali na Ministerstwo Oświaty i Nauki, ono
zaś na kierownictwo LUE.
Po upływie paru dni ministerstwo ustami wiceministra oznajmiło, że rekrutację wstrzymano
na mocy decyzji uniwersytetu,
bo podobno do 14 lipca ten program studiów jako priorytetowy
wybrał jeden kandydat. Jednak
od 14 lipca do końca rekrutacji
pozostawało 5 (słownie – pięć!)
dni, w ciągu których mogła się
zgłosić odpowiednia liczba kandydatów. Uznano jednak, najwidoczniej, za niemożliwe, że będzie to 15 osób. A właśnie taka
jest potrzebna tego roku liczba
studentów, by utworzyć grupę.
Jeżeli jakaś uczelnia uważała, że
ma racj bytu mniejsza liczebnie
grupa, powinna była to zgłosić
do ministerstwa na długo przed
rekrutacją (w maju).

Najwidoczniej LUE tego nie
uczynił. Ale i tak pozostaje pytanie: kto na 100 procent mógł
przewidzieć (a może przyśnił?),
że w ciągu pięciu dni na polonistykę na LUE nie zgłosi się 15
kandydatów. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że opłatę za
studia dla studentów pierwszego roku uiszczała Ambasada RP
w Wilnie.
Do ostatniego dnia rekrutacji – 19 lipca – autor takiego „proroctwa” nie był znany.
Ministerstwo Oświaty i Nauki
zaniepokojenie przedstawicieli placówki dyplomatycznej RP
takim stanem rzeczy próbowało
uspokoić sugerując, że przecież
jest rekrutacja na polonistykę
na Uniwersytecie Wileńskim –
uczelni o wiele bardziej prestiżowej. Jednak z małym „ale”.
Polonistyka na UW nie kształci nauczycieli. Przynajmniej
dotychczas tego nie robiła. A w
tym chaosie, kiedy nie wiadomo
z jaką uczelnią w końcu się połączy LUE, trudno mieć pewność,
że właśnie Uniwersytet Wileński będzie tym kołem ratunkowym byłego uniwersytetu pedagogicznego.
Aktualne pozostaje pytanie:
dokąd ma się zwracać ten, kto
chce zostać nauczycielem-polonistą, skoro na UW obecnie nie
ma jeszcze takiego kierunku, a
na LUE, z lekkiej ręki „jasnowidzów”, już nie ma.
Decydenci od reformy składali deklaracje, że studenci, którzy wstąpią na uczelnie podlegające łączeniu, będą mogli zdobyć
wybrany zawód i otrzymają dyplom nowo powstałej uczelni.
Więc realizacja takiego modelu by zakładała, że poloniści z
LUE po jego fuzji z, dajmy na

to UW, dołączeni zostaliby do
tamtejszej polonistyki (z odpowiednim rozszerzeniem programów studiów o metodykę i pedagogikę) i otrzymaliby dyplom
ukończenia UW.
Ktoś jednak podjął się roli
decydenta, że tego roku nikt
nie ma prawa mieć chęci zostania nauczycielem polonistą. Jest
to wyraźna dyskryminacja i nie
musi potencjalnych kandydatów obchodzić to, że podobnemu zakazowi podlega też kilka
czy kilkanaście innych kierunków na Edukologicznym. Mają
one odpowiedniki na innych
uczelniach. Zaś nauczycieli polonistów kształci (kształcił?)
wyłącznie Uniwersytet Edukologiczny.
Przedstawiciele społeczności polskiej na Litwie: posłowie,
prezesi organizacji społecznych
bardzo aktywnie włączyli się do
sprawy wyjaśnienia sytuacji z
polonistyką na LUE.
29 maja br. Stowarzyszenie
Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna” wystosowało list do dziekana wydziału filologii LUE prof. dr
Gintautasa Kundrotasa w sprawie kształcenia nauczycieli o
podwójnej kwalifikacji w roku
akademickim 2018-2019. W
liście tym m. in. stwierdza się:
„ (…) W ostatnich latach liczba uczniów w klasach pierwszych w szkołach z polskim
językiem nauczania na Litwie
ustabilizowała się i w ciągu
ostatnich 7 lat co roku wynosi 1064 dzieci. Oznacza to, że
co roku w szkołach z polskim
językiem nauczania w 1-4 klasach uczy się powyżej 4 tysięcy uczniów. Nasze Stowarzyszenie w styczniu-lutym tego

roku przeprowadziło badania
w szkołach z polskim językiem
nauczania na Litwie, które
miały na celu wyjaśnienie zapotrzebowania na nauczycieli.
Okazało się, że w tych szkołach już obecnie odczuwa się
brak nauczycieli klas początkowych. W ciągu najbliższych
5 lat będziemy potrzebowali
27 nauczycieli tej kwalifikacji,
a jeszcze po 5 latach – kolejnych 27. Tak samo odczuwalny
jest już brak nauczycieli języka polskiego. Dlatego uważamy, że kształcenie nauczycieli
o podwójnej kwalifikacji może
pomóc racjonalnie rozwiązać
problem zapotrzebowania na
tych nauczycieli. Tym bardziej
jest to możliwe, że zatwierdzony w styczniu 2002 roku przez
Ministerstwo Oświaty i Nauki
RL „Regulamin oświaty mniejszości narodowych” przewiduje taką możliwość, dążąc do
zaspokajania potrzeb w dziedzinie oświaty mniejszości narodowych”.
Z kolei w swych drugim liście już do minister oświaty i nauki Litwy Jurgity Petrauskienė,
wystosowanym 13 lipca br. „Macierz Szkolna”, podając dane
wymienione już w poprzednim
liście, co do zapotrzebowania na
nauczycieli klas początkowych
i liczby dzieci w tych klasach
oraz sugerując wprowadzenie
kształcenia nauczycieli o podwójnej kwalifikacji: nauczyciel
klas początkowych – polonista,
powołując się na już wymieniony regulamin, prosi panią minister, by w drodze wyjątku zezwolono w roku akademickim
2017-2018 na LUE prowadzić
kształcenie na kierunku polska
filologia z przygotowaniem na-

uczycieli polonistów kompletując grupę, składającą się z mniejszej niż wymagana liczba – 15
osób. Jednocześnie sugeruje, że
już w przyszłym roku akademickim – 2018-2019, prowadząc kształcenie nauczycieli o
podwójnej kwalifikacji, byłaby
możliwość skompletować grupę
o wymaganej minimalnej liczbie
studentów.
We środę, 19 lipca umówieni zostali na spotkanie z minister oświaty.
Podczas ponad półtoragodzinnego spotkania z panią
minister Jurgitą Petrauskienė
posłanki na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Rity
Tamašunienė oraz prezesa „Macierzy Szkolnej” Józefa Kwiatkowskiego nie udało
się przekonać szefowej resortu
oświaty co do pozwolenia w ciągu obecnego okresu rekrutacji
(drugiego jego etapu) wznowić
przyjmowanie podań chętnych
do nauki na kierunku polonistyka na LUE. Pani minister jest
twardo przekonana, że polonistyka ma być na Uniwersytecie
Wileńskim i proponuje wszystkim chętnym studiowania filologii polskiej – zarówno na
kierunku pedagogicznym jak
i innym – składać podania na
Uniwersytet Wileński. Pani minister mówiła też o tym, że UW
już w tym roku akademickim
rozszerzy programy kształcenia na kierunku polonistyka o
dyscypliny pedagogiczne. Decydenci z Ministerstwa Oświaty
i Nauki chcą, by los polonistyki na LUE był już przesądzony.
Jak będzie wyglądała przyszłość
kształcenia polonistów na tej
uczelni dowiemy się już wkrótce. Polska społeczność, znając
wkład polonistyki na LUE w
kształcenie kadry pedagogicznej, jest skłonna bronić tego
kierunku na tej uczelni.
Już po raz kolejny jako obywatelom tego państwa dano
nam odczuć, że wbrew ustalonym terminom, normom, ktoś,
według publicznie nie ogłoszonych ustaleń (nie mówiąc już o
prawnym uregulowaniu), może
decydować za nas w tak ważnej
kwestii, jaką jest wybór dalszej
drogi życiowej przez młodych
ludzi, kierując się swoim widzimisię. Jest to kolejna gorzka lekcja „litewskiej demokracji”. Tym
boleśniejsza, że polonistyka na
LUE aktywnie działała w kwestii zdobycia finansowania, jak
też planów zaoferowania dla polonistów dodatkowej specjalności – nauczyciela klas początkowych, których to specjalistów
odczuwa się wyraźny brak.
Polonistyka na Uniwersytecie Edukologicznym w ubiegłym
roku obchodziła swoje 55-lecie. Czy dorobek półwiecza w
kształceniu nauczycieli ma być
tak bezmyślnie przekreślony?
Janina Lisiewicz
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Tydzień w Polsce

PODCZAS ZWIEDZANIA BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Dzięki dobremu przyjacielowi, mecenasowi Arturowi Tchórzewskiemu wędziagolanie w
ciągu tygodnia mogli zobaczyć
i poznać dużą część wschodniej
i południowej Polski. Przejechaliśmy tysiące kilometrów, odwiedziliśmy wiele znanych i ciekawych miejsc.

fot. Ryszard Jankowski

KRÓTKI ODPOCZYNEK NA KRAKOWSKIM RYNKU

siednich państw (Białorusi, Litwy i Ukrainy), częstowaliśmy
się smacznymi daniami, cieszyliśmy się z wrażeń pierwszego
dnia podróży. Już o zmroku nasz
przewodnik – Mateusz – ulokował nas w hotelu „Zbuczyn” – o
sto kilometrów od Warszawy.
DZIEŃ DRUGI
Rankiem następnego dnia, po
śniadaniu i spakowaniu rzeczy, opuściliśmy „Zbuczyn”
i kontynuowaliśmy podróż
przez wschodnią Polskę. (Tu
nieopodal przebiega granica
z Białorusią). Przejechaliśmy
wiele miasteczek, w których
widzieliśmy zarówno kościoły
katolickie, jak i cerkwie prawosławne. Cieszyliśmy się z
widoku ładnych nowych lub
też wyremontowanych domów,
ich kolorowych dachów. Dobrze, że nie ma tu już azbestowych pokryć, że tereny wokół
domów są uporządkowane,
ogrodzone, cieszy oko mnóstwo kwiatów. Prawda, przejechaliśmy też ciemną, zdradziecką rzekę Bug. Jechaliśmy
do Kodnia, by odwiedzić katolicką świątynię pw. św. Anny
–Sanktuarium Matki Boskiej
Kodeńskiej, zwanej Królową
Podlasia. Świątynia przez długie lata służyła jako mauzoleum dla jednej z gałęzi rodu
Sapiehów. Została zbudowana w XVII wieku przez zarządzającego miastem Mikołaja
Sapiehę specjalnie dla przechowywania i kultywowania
obrazu kodeńskiej Madonny.
Miasto stało się i pozostaje do
dziś ważnym centrum religijnym, przyciągającym pielgrzymów. Przy kościele są tablice
pamiątkowe ku czci powstania 1861 roku, jest wiele zachowanych symboli z dziejów
historycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przypominają one historię, polityczne, narodowe i religijne dzieje.
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Matka Boża Kodeńska – Królowa Podlasia wysłuchuje wszystkie swoje dzieci i obdarowuje swoimi łaskami. Świadczy
o tym mnóstwo pielgrzymów
i zostawione przez nich wota.
O tym opowiadają też miejscowi mieszkańcy. Odczuliśmy to
również my.
Po pożegnaniu z Matką Boską Kodeńską, kontynuowaliśmy podróż. W drodze do
Chełma zatrzymaliśmy się przy
starych, okazałych ruinach zamku w Krupem. Budowę zamku
rozpoczęto jeszcze w XV wieku, na styku wieków ucierpiał
on od wojen i pożarów. Zamek
szczególnie został zniszczony
podczas najazdu Szwedów na
Polskę w XVII w. Po obejrzeniu
ruin postanowiliśmy odwiedzić
znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej jezioro
Białe. Jest to teren wypoczynkowy: tłumy ludzi, a obok jeziora, w osiedlu mnóstwo atrakcji,
sklepów i miejsc rozrywki.
Pod wieczór dotarliśmy do
Zamościa, który znajduje się w
południowo-wschodniej Polsce
i jest oddalony od Warszawy
o 240 kilometrów. Miasto ma
szczególnie piękną starówkę
w renesansowym stylu, która
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zachwycaliśmy się pięknymi
budowlami, obcowaliśmy, zjedliśmy kolację. O zmroku zostaliśmy zakwaterowani przez
Mateusza w przytulnym hotelu i wieczorem mogliśmy oglądać historyczne wydarzenie –
powitanie w Polsce prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa.

wspaniałego kierowcę, praktycznie nie odczuliśmy trzygodzinnej podróży. Najpierw
udaliśmy się do historycznego
centrum Krakowa, które obejmuje Stare Miasto, Zamek Wawelski, Kazimierz... Są one na
Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO.
Wspaniałe Stare Miasto
od razu podbiło serca wędziagolan. Jest tu dużo kościołów,
dzwonnic, klasztorów, synagog. Oddaliśmy hołd pochowanym na Wawelu królom Polski, biskupom. Zachwyciła nas
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i kościół
św. Anny. Zatrzymaliśmy się
przy pomniku Mikołaja Kopernika, zachwycaliśmy się Pałacem Biskupim, Muzeum Książąt Czartoryskich... Dobrze jest
odwiedzić, a szczególnie odczuć
ducha kultury i wiary.
Kiedyś to miasto nazywano
Wolnym Miastem Krakowem.
Ducha wolności odczuwaliśmy
też na Rynku Głównym. Jest tu
mnóstwo młodzieży, turystów,
którzy biorą udział w różnych
imprezach, koncertach. Ten
gwar i różnorodność zachęcały do bycia tu jak najdłużej. Ale
przewodnik Mateusz proponował pożegnać się z Krakowem,
ponieważ jeszcze tego wieczora mieliśmy dotrzeć do Zakopanego w Tatrach, praktycznie do granicy ze Słowacją. Po
dwóch godzinach podróży, już o
zmierzchu, byliśmy w Tatrach.
Zatrzymaliśmy się u górali, w
doskonałym hotelu w miasteczku Poronin. Nazajutrz czekała
nas wędrówka w góry.
Cdn.

DZIEŃ TRZECI
Z rana wyruszyliśmy z Zamościa
do Krakowa. Wiezieni przez

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
fot. Ryszard Jankowski

DZIEŃ PIERWSZY
Naszą podróż rozpoczęliśmy
od historycznego regionu Polski – Podlasia. Głównym atutem województwa podlaskiego
jest dziewicza przyroda. Państwo chroni jej przestrzenie.
Wyjątkowy skarb i powód do
dumy – Puszcza Białowieska
znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
To jedyna zachowana w stanie pierwotnym puszcza na
starym kontynencie, gdzie na
wolności dotychczas żyją żubry. Po przybyciu do Białowieskiego Parku Narodowego w
województwie podlaskim, na
pograniczu z Białorusią, mogliśmy się zachwycać mieszkańcami puszczy: żubrami,
jeleniami, wilkami... Zwierzęta są przyzwyczajone do cie-

kawskich oczu zwiedzających
i nie unikają ich. Dostojeństwo
dziewiczej puszczy zrobiło na
nas niepowtarzalne wrażenie.
Po pożegnaniu z Puszczą
Białowieską przybyliśmy do
Leśnej Podlaskiej. Przed nami
– majestatyczna świątynia –
Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, bazylika mniejsza
św. Piotra i św. Pawła, zbudowana w XVII wieku. W jej głównym ołtarzu – słynący z cudów i
łask obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, obdarowany najwyższym papieskim odznaczeniem
– koronami. Co roku, w ostatnim tygodniu sierpnia, przybywa tu bardzo dużo pielgrzymów
z całego regionu. Wędziagolanie zachwycali się architekturą bazyliki, mile zdziwił ich
przestronny dom pielgrzyma,
ładnie uporządkowane otoczenie i wspaniałe warunki bytowe. Po pożegnaniu z obrazem
Matki Boskiej z Dzieciątkiem
i Leśną Podlaską, wieczorem
zatrzymaliśmy się w Hajnówce. Tu omówiliśmy interesującą różnorodność narodowościową i religijną mieszkańców tego
regionu, kulturalny wpływ są-

www.zpl.lt

PRZY RUINACH ZAMKU W KRUPEM
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Deszcz setek
i bale maturalne

Opadły maturalne emocje
– egzaminy tegoroczni absolwenci mają już za sobą. Już za
parę dni czeka na nich kolejna
fala wzruszeń – poznają wyniki
dostania się na studia. Ale zanim to nastąpi młodzi ludzie
po otrzymaniu świadectw dojrzałości śpieszyli się zabawić na
jednym z najpiękniejszych balów w swoim życiu – maturalnym. Zmieniające się tradycje
przeprowadzania tego święta
wniosły w Wilnie bardzo sympatyczny akcent. Zapoczątkowali go absolwenci Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza, którzy jako pierwsi na salę taneczną wybrali… Plac Ratuszowy i
tam zatańczyli poloneza. Tego
roku do nich dołączyli koledzy
z Gimnazjum im. Jana Pawła II
– polonez w ich wykonaniu został odtańczony na Placu Kate-

dralnym. Jest to godna wielkiej
pochwały inicjatywa: młodzi
obywatele swego rodzinnego
miasta – Polacy – swoją młodzieńczą werwę, radość, swoje
polskie tradycje demonstrują na
głównych placach miasta, dumnie ogłaszając: wileńska polska
młodzież jest obecna w Wilnie.
Należy przyznać, że obecność
jej zauważalna jest nie tylko w
tej pięknej inicjatywie. Polska
młodzież jest też obecna w gronie tych, którzy należą do najlepszych w nauce: wśród tegorocznych setkowiczów (tych,
co zdobyli dwie i więcej ocen
na 100 pkt na maturze), którym dyplomy uznania wręczał
w miejskim Ratuszu mer Wilna
Remigijus Šimašius byli absolwenci szkół z polskim językiem
nauczania: Dominika Wasilewska i Daniel Daukszewicz z

Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, Rafał Tuczkus z Gimnazjum
Inżynierii im. J. Lelewela i Julia
Guniewicz z Gimnazjum im.
Jana Pawła II. Należy podkreślić, że dziewczęta okazały się
tego roku „lepsze” od swych
kolegów chłopaków. Dominika
Wasilewska zdobyła cztery setki (z języka litewskiego, angielskiego, matematyki i chemii) i
znalazła się w bardzo ścisłym
gronie prymusów: w republice takim wynikiem na maturze
mogą się szczycić 24 osoby, a w
Wilnie – 11. Julia Guniewicz
ma trzy setki: z matematyki, historii i języka rosyjskiego. Jest
to wspaniały sukces ich i polskiej szkoły – tej, która od 73
powojennych lat wychowuje i
kształci polską młodzież w ojczystym języku, w kręgu ojczystej kultury i tradycji.

Szanowni Państwo,
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)

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.

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.
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.

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

