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TŁUMACZYĆ  
AŻ DO SKUTKU
Przekonanie o tym, że zbyt duża 
część narodu ma zakute łby, czy też 
daje się omamić propagandzie skie-
rowanej na dyskredytowanie chęci 
i zamiarów rządzącej partii przez 
dziennikarzy, którzy uwzięli się na 
„zielonych chłopów” i w szczegól-
ności ich lidera, zrodziła w partyj-
nych szeregach nowy „genialny” po-
mysł: ma powstać organ prasowy 
partii. Gazeta partyjna ma służyć 
tłumaczeniu narodowi intencji, ce-
lów i zamiarów chłopów i zielonych. 
Bez tej jedynie słusznej interpretacji 

dobrych chęci rządzących, zdaniem 
szefa partii, naród nijak nie jest w 
stanie pojąć, co też partia ma za-
miar czynić i co już uczyniła dla jego 
dobra. Gazeta ma się ukazywać w 
nakładzie 300 tysięcy egzemplarzy. 
Jest to ogromny nakład jak na par-
tyjną gazetę w sytuacji, kiedy z ryn-
ku schodzą tak jeszcze przed paru 
laty opiniotwórcze wydania jak „Vei-
das”. Pojawienie się nowego tytułu 
i zapewnienie mu poczytności jest 
nie lada wyzwaniem. Nie mówiąc 
o treści, powstaje problem, jak ta 
gazeta ma trafić do czytelnika. Czy 
otrzyma ją, być może, każda litew-

ska rodzina w obowiązkowym try-
bie? Bo nie bardzo się wierzy, że 
ustawią się kolejki przy kioskach 
prasowych, w których sprzedaje 
się dziś sporo wszelkich „różno-
ści”, wśród których gazety stano-
wią jednak znikomą część. A jak już 
emisariusze rozniosą „organ partii” 
do każdego domu, to czy będą tam 
treści, które obywatel zechce prze-
czytać. W ciągu prawie trzydziestu 
lat istnienia wolnej prasy (a jeżeli 
i zależnej, to jednak wielce różno-
rodnej) „rozbestwiony” taką ofertą 
czytelnik zechce czytać o tym, co 
partia ma w intencji, ale czego nijak 

ten szeregowy obywatel nie może 
doznać w autopsji. Ile potrzeba mi-
strzostwa dziennikarzy, by wmówić 
obywatelowi, że nawet jak nie czu-
je się „panem” otrzymując gażę w 
wysokości nieco ponad 400 euro, 
to przez rządzących został pod-
niesiony do zaszczytnej katego-
rii – osobnika klasy średniej. Taki 
„średniak” nie pojedzie na wcza-
sy, ba, nawet nie kupi sobie upa-
trzonej książki. Zawsze będzie miał 
dylemat: strawa dla duszy czy dla 
ciała. Tym bardziej, jak tych „ciał” 
ma kilka na swoim utrzymaniu. Czy 
taki „pan” zechce czytać partyjną 

gazetę? Istnieje wielkie prawdopo-
dobieństwo, że raczej nie. Wrzu-
ci ją do kosza na śmieci i nawet 
niekoniecznie do tego przezna-
czonego na papier. Wredni (tak są 
określani przez „elity” „zielonych 
chłopów”) dziennikarze obliczyli, 
że po to, by uzyskać papier na wy-
drukowanie 300-tysięcznego na-
kładu, każdego dnia trzeba ściąć 
36 drzew! I tak codziennie… Nie 
było nas – był las… Ale po takich 
„chłopskich” zbytkach to już lasu 
nie będzie. Pozostaną same pnie. 
Może o to tym „zielonym chłopom” 
chodzi? W przenośni, nie w realu. 

SZCZĘŚLIWI POSIADACZE DYPLOMÓW

21 lipca dyplomy ukończenia Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku 
otrzymali absolwenci ósmej promocji studiów licencjackich i drugiej – magisterskich. Uroczystość wręczenia 
dyplomów odbyła się tradycyjnie w Domu Polskim w Wilnie.
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21 lipca dyplomy ukończe-
nia Wydziału Ekonomiczno-
-Informatycznego w Wilnie 
Uniwersytetu w Białymstoku 
otrzymali absolwenci ósmej 
promocji studiów licencjackich 
i drugiej – magisterskich. Uro-
czystość wręczenia dyplomów 
odbyła się tradycyjnie w Domu 
Polskim w Wilnie.

Tego roku Wydział Eko-
nomiczno-Informatyczny wi-
leńskiej filii Uniwersytetu w 
Białymstoku obchodzi swo-
je dziesięciolecie. 19 czerwca 
2007 roku na mocy decyzji rzą-
du Republiki Litewskiej została 
wydana licencja na działalność 
pierwszej zagranicznej uczel-
ni na Litwie. Symboliczne jest 
to, że był to polski uniwersytet 
działający w Białymstoku, który 
obchodził swój pierwszy okrągły 
jubileusz – dziesięciolecie.

Dziś macierzysta uczelnia wi-
leńskiej filii ma już za sobą 20 lat 
samodzielnego istnienia i plasu-
je się na czwartym miejscu wśród 
uniwersytetów w Macierzy. 

Możliwość zdobycia wyższe-
go wykształcenia w języku pol-
skim na Litwie – obok działają-
cych studiów polonistycznych 
na dwóch uniwersytetach – Wi-
leńskim i Edukologicznym – sta-
ła się logicznym uwieńczeniem 
kształcenia Polaków na Litwie 
od przedszkola do szkoły wyż-
szej w ojczystym języku.

Był to również owoc pracy 
naukowców – Polaków, zrze-
szonych w Stowarzyszeniu Na-
ukowców Polaków Litwy, którzy 
na początku lat 90. podjęli ini-
cjatywę, pod przewodnictwem 
prof. Romualda Brazisa, utwo-

rzenia polskiej uczelni na Li-
twie. 

Ówczesny Polski Uniwersy-
tet w Wilnie, działający w cią-
gu paru lat, chociaż nie uzyskał 
rejestracji, jednak udowodnił 
potrzebę istnienia w Wilnie 
placówki dającej wyższe wy-
kształcenie w języku polskim. 
Niestety, pierwsi studenci po-
wstającego uniwersytetu studia 
musieli kontynuować w Polsce 
– władze republiki nie dały się 
przekonać co do możliwości 
powstania placówki uniwersy-
teckiej. Wielkim sukcesem ini-
cjatorów studiów w ojczystym 
języku było m.in. to, że spora 
liczba młodzieży z Wileńszczy-
zny mogła podjąć studia na me-
dycynie i dziś zasila szeregi le-
karzy w Wilnie i okolicznych 
rejonach.

Jednak ukierunkowana pra-
ca Stowarzyszenia na czele z ów-
czesnym jego prezesem profeso-
rem Jarosławem Wołkonowskim 
doprowadziła do rozwiązania 
problemu w postaci powsta-
nia filii polskiej uczelni. Było 
to również wyzwaniem dla Pol-
ski – Uniwersytet w Białymsto-
ku, który podjął się misji roz-
szerzenia swojej oferty studiów 
na wschód – stał się pierwszą 
polska uczelnią, która założyła 
swoją filię za granicą.  

Wbrew sceptykom – ideę 
kształcenia uniwersyteckiego 
w języku polskim udało się zre-
alizować. Zaangażowanie Uni-
wersytetu w Białymstoku, dało 
możność w ciągu 10 lat uzyskać 
dyplomy z orłem na okładce dla 
598 absolwentów, w większości 
Polaków na Litwie, co znacznie 

się przyczyniło do poprawy kon-
dycji społeczności polskiej i uzy-
skania szansy na zdobycie zawo-
du, rozwoju własnego biznesu, 
robienia kariery. 

Pierwsze lata były bardzo 
owocne – filia na studia zapro-
siła około dwóch setek studen-
tów: 120 na ekonomię i 60 na 
informatykę – bardzo atrakcyj-
ne i przyszłościowe specjalności. 
Niż demograficzny, otwartość 
na świat, skorygowały po kilku 
latach liczbę studentów. Została 
też podniesiona jakość studiów, 
stworzone dobre warunki dla 
studiujących, a filia została akre-
dytowana przez międzynarodo-
wą komisję. Możliwość korzy-
stania ze wszystkich uprawnień, 
jakie mają studenci na Litwie, 
uzyskania stypendiów, uczestni-
czenia w wymianie Erasmus, jak 
też umożliwienie podjęcia stu-
diów II stopnia – na magisterce 
z ekonomii oraz otwarcie kolej-
nego kierunku – europeistyki 
(2015 r.) otworzyły przed filią 
nowe perspektywy. 

Niestety, w ciągu minionego 
dziesięciolecia nie udało się roz-
wiązać problemu z własną siedzi-
bą dla uczelni, co było uznane 
podczas akredytacji jako problem. 
Władze Litwy z roku na rok skła-
dały obietnice, że locum dla wy-
działu zostanie pozyskane. Jak 
dotąd – nadal jego brak. Ale, jak 
twierdzą władze uczelni, wciąż 
prowadzony jest dialog w tej tak 
ważnej dla placówki kwestii. 

Tegoroczna uroczystość wrę-
czania dyplomów została po-
przedzona konferencją prasową. 
Zostały na niej przedstawione 
plany na przyszłość. Uczelnia 

stawia sobie za cel poświęcić 
więcej uwagi zajęciom praktycz-
nym na kierunkach ekonomia 
i informatyka, co dotychczas 
najlepiej udało się zrealizować 
na europeistyce – studenci tego 
kierunku odbywają praktyki 
w Departamencie Mniejszości 
Narodowych, Europejskiej Fun-
dacji Praw Człowieka, w samo-
rządach Wilna i podwileńskich 
rejonów, biurze posła do Parla-
mentu Europejskiego Waldema-
ra Tomaszewskiego.

W roku akademickim 2018-
2019 na kierunku ekonomia 
mają być wprowadzone dwie 
specjalności: logistyka oraz ra-
chunkowość i finanse przed-
siębiorstw, a na kierunku infor-
matycznym – zajęcia praktyczne 
obejmą takie dziedziny, jak two-
rzenie aplikacji mobilnych, 
układanie baz danych.

Wydaje się, że w świetle za-
istniałej sytuacji z kształceniem 
nauczycieli dla szkół polskich, 
przed filią może stanąć też zada-
nie podjęcia się tego wyzwania.

Podczas świątecznej gali, któ-
rej towarzyszyło uroczyste wkro-
czenie profesorów, wniesienie 
sztandaru uczelni i odśpiewanie 
hymnów Polski i Litwy, dyplomy 
ukończenia studiów otrzymało 
48 absolwentów. Studia licen-
cjackie na ekonomii ukończy-
ło 27 osób, zaś na informatyce 
– 9. 12 osób otrzymało dyplom 
ukończenia magisterki z ekono-
mii. Nie może nie cieszyć fakt, że 
czworo absolwentów (troje po 
studiach licencjackich i jeden – 
magisterskich) otrzymało dyplo-
my z wyróżnieniem. 

Przemawiając podczas uro-
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czystości, dziekan wydziału, 
profesor Mieczysława Zdano-
wicz, zwracając się do już byłych 
studentów m.in. powiedziała: 
„Posiadacie kapitał intelektual-
ny i musicie to dobrze wykorzy-
stać. Niech otrzymany dyplom 
otworzy wam drzwi do kariery 
zawodowej i nowe horyzonty”.

Warto tu przypomnieć, że za-
ledwie kilku absolwentów filii (1 
proc.) w ciągu tych lat poszuki-
wało miejsca pracy na giełdzie. 
Świadczy to o tym, że zdobywa-
ne kwalifikacje cieszą się popy-
tem na rynku pracy, jak też dają 
możliwość zakładania własnego 
interesu i tworzenia miejsc pracy. 

Na uroczystości wręczania 
dyplomów był obecny prorektor 
Uniwersytetu w Białymstoku  
dr hab. Wojciech Śleszyński. W 
swej mowie odnotował, że: „Fi-
lia jest kuźnią, która wykształ-
ciła ponad pół tysiąca absolwen-
tów, którzy zasilili lokalny rynek 
pracy i wzbogacili polską inteli-
gencję na Litwie”.

Należy też powiedzieć o tym, 
że Wydział Ekonomiczno-In-
formatyczny stał się miejscem 
koncentracji młodzieży polskiej, 
ośrodkiem jej aktywizacji: dzia-
łają tu dwa koła naukowe, sekcje 
sportowe, zespoły artystyczne. 
Filia stała się inicjatorem wpro-
wadzenia na Litwę Juwenaliów. 

Wypada życzyć, by też nowy 
narybek – studenci, którzy tego 
roku i w przyszłych latach wy-
biorą studia na wydziale będą te 
inicjatywy rozszerzali i tworzyli 
nowe tradycje akademickie pol-
skiej młodzieży.

Obecnie trwa pierwszy etap 
rekrutacji, która na filii potrwa 
do 28 lipca. O ile będą wolne 
miejsca, rekrutacja będzie prze-
dłużona na kolejnych etapach. 
Dotychczas, jak zaznaczyła pani 
dziekan, wydział cieszył się naj-
większą popularnością wśród 
absolwentów wileńskich gimna-
zjów: im. Jana Pawła II, „Mickie-
wicza”, „Syrokomli”, prefero-
wali go absolwenci Gimnazjum 
im. F. Ruszczyca w Rudominie.

Warto pamiętać o tym, że 
studia na Wydziale Ekonomicz-
no-Informatycznym dają szansę 
na zdobycie prestiżowych zawo-
dów w ojczystym języku, w ro-
dzinnym mieście, w koleżeńskiej 
i przyjaznej atmosferze, korzy-
stając z bogatych zasobów inte-
lektualnych i materialnych ma-
cierzystej uczelni w Białymstoku.  

Janina Lisiewicz

WBREW  
SCEPTYKOM  
– IDEĘ KSZTAŁCENIA 
UNIWERSYTECKIEGO  
W JĘZYKU POLSKIM  
UDAŁO SIĘ  
ZREALIZOWAĆ

fo
t. 

M
ar

ia
n 

Pa
lu

sz
kie

wi
cz

UROCZYSTA CHWILA WRĘCZANIA DYPLOMÓW



27 lipca - 2 sierpnia 2017 r., nr 30(1275) www.zpl.lt 3

Po pierwszym etapie rekruta-
cji na I rok studiów zakwalifiko-
wało się 22677 kandydatów. Jest 
to o ponad dwa tysiące mniej niż 
w roku ubiegłym (24780). Ten 
oraz kolejne wskaźniki są w pew-
nym stopniu wynikiem wprowa-
dzenia pułapu minimalnej liczby 
punktów, jakimi ma się legitymo-
wać kandydat na studenta. Dla 
uniwersytetów poprzeczka ta 
wynosi 3, zaś dla kolegiów 1,6 
(z 10 możliwych do uzyskania 
punktów). Na wstępie warto za-
znaczyć, że na prestiżowych kie-
runkach, które od lat praktycznie 
pozostają niezmienne, konkuro-
wali o indeksy młodzi ludzie z wy-
nikami 8-9 pkt. Innym ważnym 
do zaakcentowania szczegółem 
jest to, że kryteria te obowiązywa-
ły zarówno kandydatów na miej-
sca finansowane przez państwo, 
jak i na płatne. To novum stało 
się miażdżącym ciosem dla nie-
których uczelni, które „zbierały” 
płatnych słuchaczy przymykając 
oczy na ich poziom wiedzy. 

Na miejsca finansowane przez 
państwo i ze stypendiami na I eta-
pie rekrutacji zaproszono 14062 
osoby, nieco mniej (o 79) niż w 
roku ubiegłym. Z tej liczby na 
uniwersytety 7678 (prawie o 200 
mniej niż przed rokiem) i do ko-
legiów 6384 (o ponad 350 mniej 
niż w ub.r.). 

Największe różnice (na mi-
nus) widoczne są w obsadzaniu 
płatnych miejsc, na które zakwa-
lifikowało się 8615 (na uniwer-
sytety 4200 i kolegia 4415). Jest 
to o ponad 2 tys. mniej niż przed 

rokiem i wskaźnik ten jest iden-
tyczny praktycznie dla dwóch ty-
pów uczelni.

Najwięcej kandydatów na stu-
dia finansowane przez państwo i 
ze stypendiami zdobył Uniwer-
sytet Wileński (2662), o ponad 
tysiąc wyprzedzając zaliczane 
również do mocnych placówki: 
Kowieński Uniwersytet Techno-
logiczny (1610), Wileński Uni-
wersytet Techniczny im. Giedy-
mina (1306). Najbliżej lidera, 
według liczby podejmujących stu-
dia, jest obecnie Kolegium Wi-
leńskie (1944). Nie narzeka na 
brak chętnych do nauki również 
Kolegium Kowieńskie (1487) i 
Wileńskie Kolegium Technolo-
gii i Wzornictwa (593).  

Przyszli studenci najczęściej 
jako priorytetowe wymieniali: Uni-
wersytet Wileński, Kowieński Uni-
wersytet Technologiczny i Litewski 
Uniwersytet Nauk Medycznych. 
Bardzo wzrosła tego roku popular-
ność Litewskiej Akademii Wojsko-
wej im. gen. Jonasa Žemaitisa – o 
ponad 15 proc. Wzrost popular-
ności obserwowany jest również na 
Akademii Muzyki i Teatru (plus 
10 proc.) i na Uniwersytecie Wi-
leńskim (plus 3,9 proc.). 

Do najpopularniejszych kie-
runków należą: systemy progra-
mowe, ekonomika, informacyjne 
systemy, biznes międzynarodowy, 
medycyna, odontologia, prawo 
(tu prym wiedzie kryminologia 
– nowość na UW), nauki poli-
tyczne.

Podczas pierwszego etapu re-
krutacji największe straty w chęt-

nych podjęcia studiów mają takie 
uczelnie jak: Szawelski Uniwer-
sytet Pedagogiczny (minus 56,2 
proc.), Litewski Uniwersytet 
Edukologiczny (50,3), Uniwer-
sytet im. A. Stulginskasa (50), 
Uniwersytet Michała Romera 
(49,9), Uniwersytet Kłajpedz-
ki (46,1), Uniwersytet Sporto-
wy (21,6), Uniwersytet Witol-
da Wielkiego (16,1) i Wileński 
Uniwersytet Techniczny im. Gie-
dymina (11,6). Wśród niepań-
stwowych uczelni prym w niepo-
pularności wiedzie Uniwersytet 
Humanistyczny, gdzie wstępują-
cych na płatne studia zmniejszy-
ło się o ponad 84 proc., a wśród 
kolegiów – Wileńskie Kolegium 
Kooperacji – o ponad 30 proc. 

Ogłaszając realizację refor-
my szkolnictwa wyższego, Mi-
nisterstwo Oświaty i Nauki za-
kładało, że na Litwie ma zostać 
5 wyższych uczelni, a liczba ofe-
rowanych programów studiów, 
które w 2009 roku – po wprowa-
dzeniu koszyczka studenta zosta-
ły sztucznie rozdrobnione – z po-
nad półtora tysiąca do 700. Dążąc 
do urzeczywistnienia tego celu, 
metodą, rzec można, buldożera 
(na świadome działania uczel-
ni zarówno w procesie łączenia, 
jak i kooperowania programów, 
jak wykazała praktyka, liczyć ra-
czej się nie dało) zdecydowano, że 
powstanie grup akademickich na 
kierunkach artystycznych warun-
kuje liczba 4 osób, technicznych 
– 8, zaś humanistycznych – 15. 
Ponadto tegoroczne warunki za-
kładają, że o ile na pierwszym eta-
pie rekrutacji określony program 
nie zbierze wymaganej liczby stu-
dentów, zostanie zamknięty. Ta 
zasada została poddana ostrej kry-
tyce przez posła Valerijusa Simuli-
kasa, który zdecydował ją zaskar-
żyć. Przecież po to istnieje drugi i 
dodatkowe etapy rekrutacji, pod-
czas których właśnie te programy 
miały szansę zdobyć potrzebną 
liczbę studentów. 

Władze poszczególnych uczel-

ni postanowiły być bardziej święte 
niż przysłowiowy papież i za apro-
batą Ministerstwa Oświaty i Nauki 
zamknęły rekrutacje na poszcze-
gólne programy (64) nie czeka-
jąc nawet końca I etapu rekrutacji, 
który przyniósł wyrok dla jeszcze 
112 programów.

Na Litewskim Uniwersyte-
cie Edukologicznym, jak już pi-
saliśmy, przed upływem terminu 
rekrutacji zamknięto 12 progra-
mów, w tym polonistykę, któ-
rą jednak po ostrej reakcji spo-
łeczności polskiej postanowiono 
wznowić – ma się odbywać ona 
podczas II etapu, a już teraz skła-
dane są podania (jest ich podob-
no 20) na imię rektora na uczel-
ni przez tych, którzy chcą podjąć 
studia pedagogiczne i muszą się 
poddać testowi zawodowemu. 

Na Uniwersytecie Kłajpedz-
kim nie skompletowano 21 pro-
gramów, Michała Romera – 9, 
szawelskim i im. A. Stulginskasa 
– po 8. Uniwersytet Wileński nie 
skompletował m.in. filologii an-
gielskiej i rosyjskiej, statystyki. Na 
poszczególnych uniwersytetach 
nie zdołano w ciągu I etapu przy-
jąć więcej niż 100 osób na pierw-
szy rok studiów, co warunkuje, że 
taka uczelnia nie może raczej ist-
nieć jako samodzielna placówka. 

Niewątpliwie, że na takie wy-
niki rekrutacji, które raczej suge-
rują śmierć naturalną dla nawet 
kilku uniwersytetów złożyła się 
negatywna opinia formowana w 
ostatnim okresie, niejasne plany 
łączenia uczelni, niż demogra-
ficzny, który dał nam w tym roku 
o 1500 absolwentów mniej. Duży 
wpływ miało też podniesienie po-
przeczki poziomu wiedzy kandy-
datów. Poniekąd losy Litewskiego 
Uniwersytetu Edukologicznego 
zostały przesądzone po tym, jak 
ministerstwo podjęło decyzję o 
nieprzydzielaniu nieodpłatnych 
miejsc dla kształcenia nauczycie-
li poszczególnych przedmiotów. 
Jak zauważyła przedstawicielka 
administracji uczelni, trudno so-
bie wyobrazić, by chętni zdobycia 
zawodu nauczyciela podejmowa-
li studia wyłącznie na opłacanych 
przez siebie miejscach.   

Wydaje się, że Ministerstwo 
Oświaty i Nauki deklarując, iż 
reforma oświaty i szkolnictwa 
wyższego wymaga jakościowych 
zmian, tego roku zdecydowało 
się na jeszcze większe pogrążenie 
tego kierunku, wręcz wymusza-
jąc, poprzez tworzenie określo-
nych warunków, by młodzież na-
wet nie próbowała podejmować 
studiów pedagogicznych. Dziś 
próbuje się robić stawkę na to, że 
studiujący poszczególne dyscypli-
ny zechcą dodatkowo zdobywać 
zawód pedagoga, nie stosując przy 
tym żadnych form zachęty. A, jak 
wykazuje życie, przynajmniej na 

pierwszym etapie reformowania 
studiów pedagogicznych, takowa 
jest jak najbardziej pożądana. Re-
forma oświaty nie będzie możliwa 
bez odpowiednio wykształconych 
pedagogów. Kiedy zostaną przy-
gotowani? Oto jest pytanie!

Należy wyrazić słowa uzna-
nia dla społeczności polskiej. Tego 
roku „Macierz Szkolna”, jej pre-
zes Józef Kwiatkowski, dokonał 
głębokiej analizy stanu kadry pe-
dagogicznej w szkołach z polskim 
językiem nauczania (co z urzędu 
musiałoby czynić MOiN) i zapro-
ponował rozwiązanie problemu 
braku kadry (obecnie i w najbliż-
szej przyszłości) poprzez szyko-
wanie pedagogów o łączonych 
specjalnościach. Już pisaliśmy 
o wystosowanej przez „Macierz 
Szkolną” propozycji do Minister-
stwa Oświaty i Nauki, co do kształ-
cenia polonistów- nauczycieli klas 
początkowych. Kształcenie fizy-
ków-matematyków, chemików-
-biologów itp. mogłoby rozwiązać 
problem nauczycieli tzw. godzi-
nowców, którzy zatrudniają się 
w kilku szkołach, by „uzbierać” 
pełny etat. Dublowanie specjal-
ności nauczycieli nie jest niczym 
nowym. Przed kilkoma dziesięcio-
leciami właśnie taka praktyka ist-
niała w dzisiejszym LUE (ówcze-
snym instytucie pedagogicznym). 
Cóż, najwidoczniej po zmianach 
i reformach, sytuacja ze stanem 
kadry pedagogicznej zmusi do 
przypomnienia dawnej praktyki. 
Szkołom warto też przypomnieć 
przykłady z minionych lat, kie-
dy to dyrektorzy spośród absol-
wentów wybierali tych, u których 
dało się zaobserwować zdolności 
pedagogiczne i usilnie namawiali 
do podjęcia studiów z zapewnie-
niem, że czeka ich miejsce pracy 
w rodzinnej szkole. Zresztą takie 
metody pozyskania potrzebnych 
specjalistów stosowano nie tylko 
w placówkach oświatowych, ale 
też medycznych, usługowych, w 
ten sposób hamując odpływ mło-
dzieży z regionów. 

Zanim państwo od deklara-
cji dbania o zmiany na lepsze w 
dziedzinie oświaty przejdzie do 
czynów, warto brać inicjatywę w 
swoje ręce. Przysłowie o ratowa-
niu się tonących własnym sump-
tem, niestety, jest nadal aktualne. 

Drugi etap rekrutacji zaczy-
na się 28 lipca, trwa też przyjmo-
wanie chętnych studiowania na 
Wydziale Ekonomiczno-Informa-
tycznym w Wilnie Uniwersytetu 
w Białymstoku. Do połowy sierp-
nia trwa również rejestracja chęt-
nych nauki w szkołach zawodo-
wych, które po raz pierwszy tego 
roku biorą udział w scentralizo-
wanej rekrutacji. Wypada życzyć 
młodym ludziom powodzenia.

Janina Lisiewicz

Pierwszy etap rekrutacji na studia  
– niespodzianka czy gorzkie status quo

Tego roku chęć podjęcia studiów na 
uniwersytetach i w kolegiach wyraziło  
28 tysięcy młodych ludzi. Nowym 
zjawiskiem jest to, że dość sporą ich 
część (12 tys.) stanowili absolwenci z lat 
ubiegłych. Praktycznie niewiele procent 
dzieli tych, którzy wybrali studia na 
uniwersytetach od preferujących kolegia 
(odpowiednio 58 i 42 proc.).
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Centrum Kultury Samorzą-
du Rejonu Solecznickiego i Li-
tewska Filharmonia Narodowa 
tego lata zaprosiły melomanów 
na koncerty letnie pt. „Muzy-
ka w pałacu Balińskich w Jaszu-
nach”, które odbywają się co 
niedziela od 2 lipca i potrwają 
do 13 sierpnia. Projekt ten jest 
współfinansowany przez Samo-
rząd Rejonu Solecznickiego, Mi-
nisterstwo Kultury RL i Litew-
ską Radę Kultury. 

W niedzielne popołudnia 
miłośnicy muzyki mogli m.in. 
poznać jakże nastrojowe i tem-
peramentne utwory hiszpań-
skich, kubańskich i meksykań-
skich kompozytorów (Ernesta 
Lecuona, Francisca Tarrega) 
podczas koncertu „Paso doble 
dla mezzosoprana i gitary” w 
wykonaniu rozkochanych w 

tych rytmach Rity Novikaitė 
(mezzosopran) i gitarzysty Sier-
gieja Krinicina.

Z kolei miniona niedziela 
podarowała słuchaczom kon-
cert „Muzyka i taniec” w wy-
konaniu Litewskiej Orkiestry 
Kameralnej pod batutą Mode-
stasa Barkauskasa. Przybyli do 
parku pałacowego miłośnicy 
muzyki (koncert odbywał się 
na tarasie pałacu) mieli moż-
ność nie tylko poznać utwo-
ry Gustawa Holsta, Edwarda 
Griega, Johanna Straussa, Ja-
cquesa Offenbacha, Modesta 
Musorgskiego, Piotra Czaj-
kowskiego, Balysa Dvarionasa, 
Michała Kleofasa Ogińskiego 
oraz innych znanych kompo-
zytorów, ale też historię tań-
ca: zarówno ognistego hopa-
ka, jak i dostojnego poloneza, 

Koncerty letnie w Jaszunach

Informacja o wydarzeniu eu-
charystycznym w Sokółce, jaką 
znaleźliśmy w katolickim dwu-
miesięczniku ewangelizacyjnym 
„Miłujcie się”, które miało miej-
sce w parafialnym kościele pw. 
św. Antoniego Padewskiego zro-
dziła w nas – kowieńskich Pola-
kach – chęć odwiedzenia tego 
miejsca. Zmierzaliśmy ku reali-
zacji swego pragnienia krok po 
kroku. Niespodziewanie do jego 

urzeczywistnienia przyczynił 
się jeden z kapłanów-Polaków, 
o których Kowno wzbogaciło się 
w ciągu ostatnich lat.

Jednej niedzieli, nieznany 
nam dotąd ksiądz, po odpra-
wieniu Mszy św. przedstawił się 
jako karmelita – ojciec Emilian 
(Władysław Bojko). Niezmier-
nie się cieszymy, że po 170 la-
tach do naszego miasta wraca 
Zakon Karmelitów. Wkrótce w 

Kownie ma się odbyć uroczy-
stość związana z tym faktem.

Nie tylko w kościele, ale też 
w siedzibie Kowieńskiego Od-
działu ZPL mamy spotkania z 
duchownymi, które pozwalają 
nam rozmawiać o wierze, po-
ruszać tematy nas interesujące, 
zgłębiać tajniki wiary. Właśnie 
podczas jednego z takich spo-
tkań wyraziliśmy chęć skon-
taktowania się z Sanktuarium 

Cudu Eucharystycznego, kole-
giatą św. Antoniego Padewskie-
go w Sokółce. Dzięki życzliwości 
księży na wynik tej inicjatywy 
nie musieliśmy długo czekać. 

W sobotę, 22 lipca, autokar z 
pielgrzymami z Kowna wyruszył 
w kierunku Polski. Pielgrzymce 
przewodniczył ojciec Emilian. 
Były też z nami siostry zakonne: 
karmelitanka z Pasztuwy i kazi-
mierzanka z Pożajścia.

Sokółka przywitała nas sło-
neczną pogodą. My zaś rozpo-
częliśmy wizytę w tym mieście  
Mszą św., którą odprawił nasz ka-
płan w dwóch językach: polskim i 
litewskim. Nasi współtowarzysze 
podróży – Litwini, byli mile za-
skoczeni, że o. Emilian, który za-
ledwie od ponad miesiąca jest z 
nami, potrafił zarówno modlitwy 
jak i Ewangelię czytać w dwóch ję-
zykach. Taka postawa kapłana z 
pewnością potrafi przeciwstawić 
się próbom siania niezgody wśród 
wiernych, kiedy opowiadane są 
wymyślone historie o tym, że Po-
lacy chcą zawłaszczyć dla siebie na-
szą parafię. Ale nasz przyszły pro-
boszcz wykazał się nie tylko jako 
poliglota, ale też życzliwy duszpa-
sterz wobec wszystkich wiernych.

Po modlitwie zostaliśmy za-
proszeni do świetlicy parafialnej 
na obejrzenie filmu o euchary-

stycznym cudzie w Sokółce. Dal-
szy szlak naszej pielgrzymki wiódł 
do wsi Okopy. Jest to rodzinna 
wieś bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Znaleźliśmy tu zwykły wiejski 
dom, w którym jest pokój-mu-
zeum mamy księdza Jerzego, któ-
ry powitał nas ciszą i spokojem. 

Zarówno pobyt w sanktu-
arium w Sokółce, jak i odwiedze-
nie rodzinnych stron ks. Jerzego 
Popiełuszki, które to wydarze-
nia każdy z nas przeżył po swo-
jemu, napełniły nas wewnętrz-
nym spokojem, dały znaki na 
przyszłość.

Jesteśmy wdzięczni Opatrz-
ności Bożej za umożliwienie 
tego spotkania. 

Po powrocie do Kowna, 
w niedzielę, w kościele pw.  
św. Krzyża mieliśmy kolejne 
spotkanie z rodakami – odwie-
dziła nas pielgrzymka ze Śląska. 
Jej droga wiodła do Szydłowa, 
na Górę Krzyży i Rygi. Po na-
bożeństwie mieliśmy możność 
poznać bliżej rodaków z Macie-
rzy, a oni – nas, kowieńskich Po-
laków. Daj Boże, by takie kon-
takty i przyjaźnie między nami 
miały miejsce jak najczęściej.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Pielgrzymka do Sokółki

Litewskie Pomorze ma wiele 
bogactw. Przede wszystkim są to 
mężni ludzie. A najbardziej sły-
ną okolice Szyłokarczmy z ryb 
i... powodzi, która praktycznie 
co roku nas nawiedza. W tym 
zakątku Litwy mieszkają rów-
nież już „miejscowi” Polacy, 
którzy dobrze się tutaj czują, 
pracują, uczą się, wychowu-
ją dzieci. Najważniejsze jest to, 
że nie uciekają stąd po większe 
pieniądze na Zachód, a swymi 
korzeniami wrastają w to małe 
miasteczko – Szyłokarczmę.

14 lipca miejscowi Polacy ze-
brali się gromadnie, by z dużą 
radością przywitać wicekonsul 
wydziału konsularnego Amba-
sady Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie Irminę Szmalec, któ-

ra przywiozła 10 Kart Polaka 
dla Polaków zamieszkałych w 
zachodniej części Litwy. Bardzo 
na nie czekaliśmy, bo już mieli-
śmy zaplanowane wakacje, na 
które postanowiliśmy udać się 
właśnie do Polski. A z Kartą Po-
laka czujemy się „prawdziwymi” 
Polakami. Wraz z panią konsul 
do Szyłokarczmy przybył rów-
nież redaktor Walenty Wojnił-
ło, co dodało naszemu spotkaniu 
wzruszających chwil i serdecz-
ności. Chcemy podziękować 
wicekonsul Irminie Szmalec za 
wspieranie polskości na litew-
skim Pomorzu.

Alina Judžentienė,
prezes Oddziału ZPL  

w Szyłokarczmie 

Polacy na litewskim Pomorzu

KOWIEŃCZYCY W GOŚCINNEJ MACIERZY

SZCZĘŚLIWI POSIADACZE KARTY POLAKA WRAZ Z PANIĄ KONSUL
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Wydaje się tak niedawno, 
25 czerwca, gdy wyruszyliśmy 
autokarem ze swojej parafii  
pw. Przemienienia Pańskiego w 
Porudominie na obóz parafiado-
wy w Sianożętach. A już mamy 
za sobą tę przygodę – czas poby-
tu minął jak jeden dzień. Ale po-
zostały nam miłe wspomnienia. 

W wyjeździe do Polski towa-
rzyszyły nam dwie grupy mło-
docianych miłośników sportu 
z Mickun i Landwarowa. Droga 
była długa, chętnie więc słucha-
liśmy opowiadań i rad kolegów, 
którzy co roku biorą udział w 
parafiadzie.  

Po przybyciu na miejsce zo-
staliśmy zakwaterowani w ośrod-
ku wypoczynkowym „Neptun”. 
Serdecznie przywitał nas kie-
rownik obozu w Sianożętach 
pan Stanisław Krząkała. Wa-
runki mieliśmy bardzo dobre. 
Dwa tygodnie pobytu były na-
sycone różnorodnymi zajęciami, 
konkursami, wycieczkami, no i, 
oczywiście, zawodami. Przez cały 
czas pobytu towarzyszyła nam 
codzienna modlitwa, Euchary-
stia. Na parafiadzie spotkaliśmy 

„Mirosławki” na parafiadzie

trzy grupy kolegów z Białorusi. 
To była ostra, ale też przyjaciel-
ska rywalizacja między zawodni-
kami z Litwy i Białorusi.

Program spotkania składał 
się z dwóch części: realizacji 
triady parafiadowej: stadion – 
teatr – świątynia oraz warszta-
tów z ogólnej wiedzy o Polsce i 
nauki języka polskiego.

W konkursie TOP MODEL 
zdobyliśmy drugie miejsce, a w 
interpretacji polskiej piosen-
ki „Ona tańczy dla mnie” by-
liśmy najlepsi. W tenisie stoło-
wym nasz reprezentant Alfred 
Stefanowicz zajął trzecie miej-
sce. Przeżyliśmy wiele przy-
jemnych chwil na wspólnych 
dyskotekach, przy ognisku, na 
meczach towarzyskich.

8 lipca dwa autokary z sześcio-
ma grupami młodzieży wyruszyły 
do Warszawy – na 29. Międzyna-
rodową Parafiadę Dzieci i Młodzie-
ży, na którą się złożyło wiele zajęć 
indywidualnych i zespołowych, 
rywalizacja w dziedzinie wiedzy i 
talentów artystycznych, współza-
wodnictwo na boisku, basenie i sta-
dionie lekkoatletycznym.

Zgodnie z hasłem: „Ruch 
rzeźbi umysł, serce i ciało” – 
sportowiec musiał być przygo-
towany nie tylko fizycznie, ale 
też mieć odpowiednio ukształ-
towane serce i duszę, być przy-
kładem dla bliźnich. 

9 lipca wszyscy udaliśmy się 
do Sanktuarium MB Nauczy-
cielki Młodzieży w Siekierkach 
na ceremonię otwarcia imprezy. 
Mszę świętą celebrował ksiądz 
biskup Marek Solarczyk. Do 
godziny 19 trwał festyn, póź-
niej koncert Pawła Chustaka. 
Po apelu wróciliśmy na kampus 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego.

Od poniedziałku rozpoczęły 
się zawody. Nasza grupa „Mi-
rosławki” zdobyła I miejsce w 
piłce siatkowej chłopców w ka-
tegorii L. W koszykówce upla-
sowaliśmy się na II miejscu, a 
Ewelina Janukiewicz była trze-
cia w biegu na 100 m w kate-
gorii L, zaś Alfred Stefanowicz 
zdobył III miejsce w ringo w 
kategorii P. W konkursie wie-
dzy religijnej: „Św. Józef Kala-
sancjusz – życie i dzieło” niżej 

podpisana (opiekunka Danuta 
Stefanowicz) znalazła się na III 
miejscu. 

Każdego dnia od godz. 15 do 
17 w namiocie na terenie kam-
pusu był wystawiony Najświęt-
szy Sakrament. Chodziliśmy 
tam, żeby podziękować Bogu 
za swoje zwycięstwa i porażki. 
W czwartkową noc mieliśmy 
adorację Najświętszego Sakra-
mentu, odmówiliśmy Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego oraz 
Litanię do Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. 

W piątek po południu od-
było się uroczyste zakończe-
nie 29. Międzynarodowej Pa-
rafiady Dzieci i Młodzieży. Po 
kolacji udaliśmy się do Świą-
tyni Opatrzności Bożej. Wzię-
liśmy udział we Mszy św., po 
której przedstawiciele uczest-
ników Parafiady złożyli kwiaty 
przy grobie o. Józefa Jońca SP 
– założyciela i propagatora idei 

międzynarodowych rozgrywek 
dzieci i młodzieży. 

Wieczorem spakowaliśmy 
bagaże, ponieważ rano czekał na 
nas autokar, którym wróciliśmy 
do Litwy. Chcielibyśmy podzię-
kować wszystkim, kto przyczy-
nił się do naszego pobytu w Sia-
nożętach i Warszawie. Przede 
wszystkim – księdzu probosz-
czowi parafii w Porudominie 
Mirosławowi Balcewiczowi za 
wsparcie duchowe i panu Sta-
nisławowi Krząkale – kierow-
nikowi obozu parafiadowego w 
Sianożętach za pomoc i opiekę. 
Zaś opiekunom z Litwy i Bia-
łorusi – za wspólnie spędzony 
czas. No i naszej kochanej mło-
dzieży – za przyjemne i nieza-
pomniane chwile. 

Danuta Stefanowicz  
i Irena Jenkielewicz,

opiekunki grupy  
„Mirosławki”

romantycznego walca, tempe-
ramentnego tanga i frywolne-
go kankana, z którą zapoznała 
słuchaczy konferansjer.

Koncerty letnie, na któ-
re wstęp jest wolny stały się 
wspaniałym wakacyjnym pre-
zentem dla melomanów, któ-
rzy bardzo licznie się na nie 
zbierają. Administracja pała-
cu Balińskich bardzo życzliwie 
traktuje swoich gości i stwarza 
wszelkie warunki ku temu, by 
maksymalnie wygodnie mogli 
odpocząć przy dźwiękach mu-
zyki. Sprzyja temu jak najbar-
dziej zadbane otoczenie, wy-
godne krzesła, udekorowanie 
terenu. I chociaż nieodpłatne 
koncerty stają się niekiedy kło-
potliwą niespodzianką dla go-
spodarzy – nie sposób przewi-
dzieć ilu chętnych się zbierze 

– to administracja pałacu na 
czele z dyrektorem Kazimie-
rzem Karpiczem potrafi wyjść 
z każdej sytuacji.

Kto nie odwiedził Jaszun 
tego lata, ma jeszcze kilka oka-
zji ku temu. Kolejne koncerty 
odbędą się 30 lipca oraz 6 i 13 
sierpnia, podczas których za-
prezentuje się zespół wokalny 
„Quorum” (z utworami m. in. 
Stinga i „The Beatles”), Kwar-
tet Čiurlionisa (koncert „Letnie 
scherzo”) oraz Kwartet Jazzowy 
Remigijusa Rančysa w „Jazzie ze 
Wschodu”.

Naprawdę warto urządzić 
sobie letnią randkę z muzyką 
w tchnącej historią aurze pałacu 
Balińskich, który zostawili nam 
w spadku nasi wielcy rodacy. 

Janina Lisiewicz

fot. Albina Drzewiecka

TAK SIĘ PREZENTUJE PAŁAC BALIŃSKICH W JASZUNACH

WIELKA RADOŚĆ ZE ZWYCIĘSTWA

„MIROSŁAWKI” W PEŁNYM SKŁADZIE
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DZIEŃ CZWARTY 
Wstaliśmy wczesnym rankiem i 
z przyjemnością rozglądaliśmy 
się po spokojnym, położonym 
w górach miasteczku Poronin. 
W kawiarni wypiliśmy poranną 
kawę, rozmawialiśmy z miejsco-
wymi mieszkańcami. Po czym 
udaliśmy się w stronę Tatrzań-
skiego Parku Narodowego – by-
liśmy zdecydowani wspinać się 
w góry i ujrzeć największe, naj-
czystsze, czwarte pod względem 
głębokości jezioro w Tatrach – 
Morskie Oko. Znajduje się ono 
na wysokości 1395 metrów, w 
dolinie Rybi Potok, na terenie 
Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go. Jezioro Morskie Oko jest jed-
nym z najbardziej popularnych 
i odwiedzanych przez turystów 
obiektów w Tatrach. 

Chociaż pogoda była nie-
szczególna (prawie cały czas w 
górach padało), wędziagolanie 
postanowili trasę od podnóża 
gór do znajdującego się w gó-
rach Morskiego Oka pokonać 
na piechotę, nie korzystając z 
usługi dowożenia turystów na 
górę końmi. Długość trasy – 
prawie 10 kilometrów w jed-
ną stronę. W strugach deszczu 

wspinaliśmy się w górę stro-
mymi kamiennymi schodami, 
szliśmy krętą drogą i prawie po  
3 godzinach dotarliśmy nad 
Morskie Oko. Przed nami od-
krył się wspaniały widok. Po-
wiał wiatr – doznaliśmy wraże-
nia, jakbyśmy byli nad morzem. 
Ale to nie morze, to piękne je-
zioro w Tatrach. Okalające je-
zioro szczyty gór wznoszą się na 
ponad tysiąc metrów nad jego 
powierzchnią. Jeden z nich – 
Rysy (2499 metrów) jest naj-
wyższym szczytem w polskich 
Tatrach. Po zachwytach jezio-
rem, widokiem gór, postanowi-
liśmy znów o własnych siłach 
pokonać drogę w dół – jeszcze 
około 10 kilometrów. To było 
wyzwanie, które zdecydowanie 
podjęliśmy. Zmęczeni, ale szczę-
śliwi (od górskiego powietrza w 
oczach nam poświetlało i twarze 
się rozjaśniły) zostaliśmy zapro-
szeni przez naszego kierownika 
wyprawy Mateusza do restaura-
cji „Koliba” – zaspokoiliśmy tu 
głód kosztując dań kuchni tego 
regionu. 

Po zatrzymaniu się w nowym 
górskim hotelu, udaliśmy się na 
wycieczkę po Zakopanem. Tu, 

na reprezentacyjnej ulicy – Kru-
pówkach (ciągnie się ona kilka 
kilometrów), spacerując obser-
wowaliśmy wieczorne życie ku-
rortu. Przyciągały wzrok szcze-
gólnie ładne drewniane domy, 
udekorowane rzeźbionymi or-
namentami, miłe twarze tu-
rystów, wypoczywających... Z 
restauracji donosiła się muzy-
ka góralskich kapel, zapachy 
regionalnych dań. Na tej ulicy 
przez całą noc kipi nocne życie 
kurortu. Jeszcze jedna wyjątko-
wa cecha Krupówek – można tu 
nabyć różne gatunki serów z ko-
ziego mleka. Jest to przysmak 
tego kraju. Spróbowaliśmy go 
również my. Naprawdę bardzo 
smaczny!

DZIEŃ PIĄTY
Po doskonałym wypoczynku w 
tatrzańskim luksusowym hotelu 
„Tarasówka”, rankiem udaliśmy 
się do Częstochowy – miasta na 
południu Polski, nad rzeką War-
tą. Tu w 1655 roku, podczas ob-
lężenia klasztoru przez Szwe-
dów – twierdza utrzymywała się 
przez kilkanaście tygodni i od 
tego czasu klasztor oraz znajdu-
jący się tam obraz Najświętszej 
Maryi Panny stały się symbolem 
męki i mocy Polski.

Wędziagolanie, mieszkańcy 
Laudy, wiele słyszeli i czytali o 
Jasnej Górze, opisanej w jednej 
z części trylogii H. Sienkiewi-
cza – „Potopie” i o słynącym z 
cudów obrazie Czarnej Madon-
ny. Najwspanialsze wrażenie zo-
stało w nas po przeczytaniu o 
swoich ziomkach, o ich walce i 
bohaterskich czynach podczas 
obrony Ojczyzny i Wiary. Oto 
dlaczego od dawna, jak każdy 
Polak, marzyliśmy o odwiedze-
niu klasztoru, modleniu się przy 
ikonie Czarnej Madonny, odda-
niu hołdu rodakom, którzy po-
legli za Ojczyznę. 

Po długiej podróży nasze ma-
rzenie się spełniło – przybyli-
śmy do Częstochowy. Świątynia 

jest wspaniała: świecą złotem 
ołtarze, mnóstwo ludzi, kolej-
ki czekających na to, by obejść 
dookoła ołtarz, gdzie jest obraz 
Czarnej Madonny – Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Czarna 
Madonna jest czczona nie tylko 
przez katolików, ale też prawo-
sławnych, obraz jest uważany 
za cudowny. Obecnie to jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych 
symboli chrześcijaństwa w Pol-
sce, licznie odwiedzany. Na 
Jasną Górę co roku przybywa 
około 4 milionów pielgrzymów 
z całego świata. Spacerując po 
terenie świątyni, wędziagola-
nie od obecnych tu pielgrzymów 
dowiedzieli się, że wieczorem 
Radio Maryja będzie transmi-
towało modlitwę uczestników 
XXV pielgrzymki. Cieszy widok 
tak wielu modlących się roda-
ków – braci i sióstr w Chrystusie. 
Rodzi to uczucie nadziei i roz-
jaśnia nastrój. W kościele, przy 
Matce Boskiej, zapaliliśmy świe-
ce – nasze znaki miłości i sza-
cunku. Pomodliliśmy się i po-
żegnaliśmy się z obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej.

Już o zmierzchu dotarliśmy 
do Zbuczyna, gdzie w hotelu, 
w telewizji oglądaliśmy trans-
misję XXV pielgrzymki na Ja-
sną Górę. Za ścianą grała głośno 
muzyka (w hotelu odbywało się 
wesele), ale na duszy było spo-
kojnie. Wygraliśmy jeszcze je-
den dzień – byliśmy skupieni na 
modlitwie.

DZIEŃ SZÓSTY 
W niedzielny poranek nasz 
przyjaciel, pomysłodawca i 
fundator naszej wyprawy Ar-
tur Tchórzewski zaprosił nas w 
gościnę do swego domu w Sie-
dlcach. Tam spotkała nas jego 
żona Beata, syn Mateusz, córka 
Małgorzata i miłe sąsiadki. Spo-
tkanie było przyjemne. Wspo-
mnienia, rozmowy przeciągnęły 
się do popołudnia. Gospodarze 
zaproponowali nam rozejrzenie 
się po okolicy – udaliśmy się do 
nieopodal znajdującego się Dro-
hiczyna. Promem przeprawili-

śmy się przez Bug. Tu, u podnó-
ża starego zamku, odbywał się 
Zlot Wojowników Słowian, Bał-
tów i Wikingów. Obejrzeliśmy 
starodawne obozowiska żołnier-
skie, ich broń, szczególnie cieka-
we wydały się nam ich zwyczaje. 
Nasz przyjaciel Artur pokazał 
miejsce, gdzie na brzegu rzeki 
Bug stał stary zamek. Na świę-
cie spotkaliśmy innego naszego 
dobrego przyjaciela komandora 
Marcina Gałeckiego i jego dzie-
ci. On też zaprosił nas w gościnę 
do swego domu zbudowanego 
nieopodal, na ziemi dziadków. 
Długo trwało nasze wieczorne 
spotkanie, rozmowy... Wszędzie 
byliśmy spotykani jak najbliżsi 
ludzie – bracia i siostry...

Rankiem następnego dnia 
odwiedził nas przyjaciel Ar-
tur Tchórzewski i powiedział, 
że jesteśmy zaproszeni do księ-
dza Stanisława Chodźki – pro-
boszcza parafii biskupa męczen-
nika św. Stanisława i Aniołów 
Stróżów w Zbuczynie. Admi-
nistrator parafii, ksiądz Stani-
sław Chodźko i nasz przyjaciel 
Artur Tchórzewski zapropono-
wali następnego lata zaprosić w 
gościnę do Polski grupę kato-
lickiej młodzieży z Wędziago-
ły, zorganizować w ich parafii 
obóz młodzieżowy. Wędziago-
lanie z wdzięcznością przyjęli 
tę propozycję.

Nie ma na świecie większe-
go bogactwa niż ludzka dobroć, 
serdeczność i obcowanie. Trud-
no nam znaleźć słowa, które 
mogłyby wyrazić naszą wdzięcz-
ność mecenasowi i przyjacielo-
wi Arturowi Tchórzewskiemu 
i jego synowi Mateuszowi za 
wspaniały prezent – naszą po-
znawczą, pielgrzymią podróż 
po Polsce. Troska serdecznych 
przyjaciół – możliwość dzielić 
się światłem duszy i nadać ży-
ciu sens...

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZP
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NAD JEZIOREM MORSKIE OKO

PODCZAS POBYTU NA JASNEJ GÓRZE...

fot. Ryszard Jankowski

POZNAWANIE RYCERSKIEGO EKWIPUNKU
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DARY PRZYBYŁY...

„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. 

Stowarzyszenie Traugutt.
org w dniach 5-9 lipca br. roku 
odwiedziło kilkanaście placó-
wek przedszkolnych na Wi-
leńszczyźnie w ramach trzeciej 
edycji zbiórki „Nie jest kolo-
rowo”. Blisko tona przyborów 
szkolnych i pomocy dydak-
tycznych trafiła do podopiecz-
nych: szkoły-przedszkola w 
Glinciszkach, przedszkola w 
Anowilu, żłobka-przedszkola 
w Mejszagole, przedszkola w 
Awiżeniach, Wspólnoty Mi-
łosierdzia Bożego w Solecz-
nikach, szkoły-przedszkola w 
Dużych Kabiszkach, przed-
szkola w Niemenczynie, żłob-
ka-przedszkola w Niemenczy-
nie, przedszkola w Bezdanach, 
żłobka-przedszkola w Micku-
nach, Szkoły-Wielofunkcyj-
nego Centrum w Wesołówce, 
Świetlicy „Dom, który czeka” 
w Nowej Wilejce, świetlicy 
„Kropla nieba” w Rudominie 
oraz świetlicy „Muszelka” w 
Rukojniach. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia Traugutt.org 
odbyli spotkanie ze starostą 
gminy Niemenczyn – panem 

Edwardem Puncewiczem, a 
także spotkali się z dziećmi wy-
poczywającymi na koloniach 
w Narwiliszkach w rejonie so-
lecznickim. Wszystkie wizy-
ty były przepełnione rozmo-
wami o kolejnych pomysłach 
do realizacji na Litwie. Przed 
1 września, czyli rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego, wo-
lontariusze stowarzyszenia po-
nownie przyjadą do polskich 
szkół na Wileńszczyźnie z ko-
lejnymi przyborami szkolny-
mi.

Projekt „Nie jest koloro-
wo” to akcja charytatywna or-
ganizowana od 2015 roku na 
terenie województwa pomor-
skiego. Przedmiotem zbiórki 
są przybory szkolne – artyku-
ły piśmiennicze, zeszyty, far-
by, kredki itp., które są prze-
kazywane uczniom polskich 
placówek edukacyjnych za 
wschodnią granicą. W tym 
roku zbiórki w szkołach wo-
jewództwa pomorskiego od-
były się w dniach 8-21 maja. 
Równie ważnym celem projek-
tu jest ułatwienie nawiązania 

bezpośredniej współpracy po-
między placówkami z Pomorza 
i za wschodnią granicą. Długo-
falowym rezultatem akcji jest 
wzrost świadomości zarów-
no wśród uczniów mieszkają-
cych w Polsce jak i za granicą 
oraz intensyfikacja kontaktów 
międzyszkolnych. Więcej in-
formacji: www.niejestkoloro-
wo.pl, fanpage: www.facebook.
com/akcja.njk

Organizatorem akcji „Nie 
jest kolorowo” jest Stowarzy-
szenie Traugutt.org z Prusz-
cza Gdańskiego, które od 2013 
roku prowadzi działalność 
edukacyjną, charytatywną i 
kulturalną, krzewi wartości 
patriotyczne oraz upowszech-
nia wiedzę historyczną. Poma-
ga Polakom mieszkającym za 
wschodnią granicą. Stowarzy-
szenie zajmuje się też koordy-
nacją i wspieraniem przedsię-
wzięć kresowych skierowanych 
zarówno do dzieci, młodzieży, 
jak i do osób starszych. Wię-
cej informacji: www.traugutt.
org, fanpage: facebook.com/
traugutt.org.

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 Związ-
ku (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.

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 wy-
razy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą 
też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby 
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: na-
szagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Z okazji Jubileuszu 80. Urodzin słuchacz-
ce Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Szanownej Pani Danucie WASILEWSKIEJ 
najserdeczniejsze życzenia: dobrego zdro-
wia na długie lata, dni pełnych słońca i ra-
dości, niegasnącej aktywności w pracy społecz-
nej, miłości i szacunku od najbliższych oraz stałej 
opieki Matki Bożej Ostrobramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach 

Stowarzyszenie  
Traugutta w akcji
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