
10-16 SIERPNIA 2017 R., NR 32(1277)

TYGODNIK ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ISSN 1392-2513 WWW.ZPL.LT /ZwiazekPolakowNaLitwie

Festiwal Kultury Kresowej 
w Mrągowie po raz 23.

W kalendarzu występów naszych ludowych zespołów festiwal w Mrągowie znalazł się na stałe. W tym roku już po 
raz 23. Festiwal Kultury Kresowej witał artystów z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Czech. Jak co roku występom galowym 
w amfiteatrze nad jeziorem Czos towarzyszyły imprezy, również rodem z Kresów. Centrum Kultury i Turystyki w 
dniach 4-6 sierpnia było oddane do dyspozycji kresowian – tu mieli swoją godzinę literaci, były wystawy: ze zbiorów 
Ryszarda Bitowta, jak też malarstwa plastyków z krajów kresowych oraz fotografii z 22-letniego archiwum kronikarza 
tego festiwalu Jerzego Karpowicza. Niezapomniane chwile przeżyli nasi poeci, którzy swoje utwory czytali przy 
pomniku św. Jana Pawła II oraz w kościele pw. św. Wojciecha podczas Mszy św. celebrowanej w intencji kresowian.
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FINAŁ FESTIWALU – IMPONUJĄCE WIDOWISKO

Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 97. rocznicy Bitwy Warszawskiej
Związek Polaków na Litwie

tradycyjnie zaprasza rodaków na obchody tych wydarzeń w Zułowie
– miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

15 sierpnia br.  o godz. 14.00 – przy pamiątkowym kamieniu ku czci Marszałka oraz w Alei Pamięci Narodowej odbędzie się 
uroczyste składanie wieńców, zapalenie zniczy i oddanie hołdu twórcom Wojska Polskiego i bohaterom Bitwy Warszawskiej.
Uroczystość uświetni atrakcyjny program artystyczny.
Na uczestników uroczystości czekać będzie poczęstunek wojskowy oraz biesiadowanie.
Członkowie Związku Polaków na Litwie z poszczególnych kół chętni udania się na uroczystości do Zułowa autokarem z Wilna, 
proszeni są o wcześniejszą rezerwację miejsc do dnia 14 sierpnia do godz. 12.00  w biurze ZPL dzwoniąc pod nr telefonu:  
2 33 10 56 lub przesyłając wiadomość na adres emailowy: biuro@zpl.lt.
Odjazd autokaru od Domu Polskiego w Wilnie (ul. Naugarduko 76) o godz. 13.00.
Serdecznie zapraszamy na wspólne obchody znamiennych wydarzeń!
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BARBARA WACHOWICZ  
I JEJ BOHATEROWIE
W piątkowy wieczór chwi-
le wzniosłych uczuć zawdzię-
czaliśmy niezrównanej Barba-
rze Wachowicz – pisarce losu 
polskiego, aktorce i patriotce. 
Autorka książek, spektakli o 
wielkich Polakach, w tym kre-
sowych. To dzięki jej inwencji 
twórczej i zmysłowi tropicielki 
miały miejsca odkrycia związane 
z bohaterami „Pana Tadeusza”, 
„Nad Niemenem”, z wileńskimi 
czy krzemienieckimi szlakami 
Słowackiego. Wśród wielu za-
szczytnych nagród i odznaczeń 
przyznanych Barbarze Wacho-
wicz jest najwyższa nagroda Epi-
skopatu Polski – Totus – Polski 
Nobel „za niestrudzone, pełne 
żarliwości i entuzjazmu pro-

pagowanie kultury chrześci-
jańskiej, patriotyzmu, pięknej 
polszczyzny, postaw honoru i 
prawości wśród młodego poko-
lenia i cenną działalność dla kul-
tury Kresów Wschodnich”.   

Tym razem na mrągowskiej 
kresówce Barbara Wachowicz 
mówiła o dwóch kresowych 
Naczelnikach – Tadeuszu Ko-
ściuszce i Józefie Piłsudskim. To 
było wspaniałe! Tyle wiedzy z 
życia wodzów – to wynik nie-
strudzonej pracy pisarki, jej za-
angażowania we wszystko, co 
polskie, a co jest rozrzucone po 
świecie. Kościuszkę wprost wi-
dzieliśmy wśród nas, jakbyśmy 
byli razem z nim w Ameryce, 
gdzie jest dotychczas ceniony; 
jakbyśmy byli świadkami jego 
zrywu, razem z nim bronili War-

szawy, byli świadkami Insurekcji 
ze zwycięstwem pod Racławica-
mi. Nowa książka pt. „Tadeusz 
Kościuszko w Ojczyźnie, Ame-
ryce, Szwajcarii”, której promo-
cja tu się odbyła, cieszyła się za-
służonym uznaniem.

W spektaklu „Łączmy serca” 
ożył nasz ziomek – Marszałek 
Józef Piłsudski, który nakazał 
potomnym: „serce tam na Ros-
sie kładę”. To do niego należą 
słowa wypowiedziane w roku 
1923: „Dano mi wszystko. Dla 
honoru i zaszczytu dano mi mia-
no, które u nas dziecko, gdy wy-
mawiać słowa polskie zaczyna, 
wspomina je z czcią – dano mi 
nazwisko „Naczelnika”, imię, 
które łzy wyciska, imię człowie-
ka, który żyje zawsze, wielkie 
imię Kościuszki!”.

Pieśni Pierwszej Kadrowej, 

którymi został sfinalizowany 
spektakl Barbary Wachowicz, 
śpiewała na stojąco cała sala, a 
podziękowania pani Barbarze 
trwały jeszcze długo.

WYSTAWA BEZ  
PIKIELISZEK  
I POETYCKIE  
ZAUROCZENIA
W galerii „Centrum” można 
było oglądać wystawę poświę-
coną Józefowi Piłsudskiemu z 
okazji 150. rocznicy jego uro-
dzin. Autorem jej jest nasz zio-
mek Ryszard Bitowt, kolekcjo-
ner, który swe życie poświęcił 
zbieraniu pamiątek pochodzą-
cych z Ziemi Wileńskiej. Żału-
je, że tym razem nie starczyło 
miejsca na wyeksponowanie pa-
miątek z Pikieliszek, gdzie w od-
ległych latach przedwojennych 

pracowali jego rodzice, a i sam 
mały Rysio bywał z rodzicami.

Już po raz drugi z okazji 
festiwalu został wydany „To-
mik Poezji Kresowej”. Poetyc-
kie strofy naszych poetów też 
tu się znalazły: Apolonii Ska-
kowskiej, autorki sześciu to-
mików poetyckich oraz przed-
stawicielek Młodej Awangardy 
Wileńskiej: Krystyny Uženaitė 
i Dominiki Ulickiej. Wiersze 
naszych poetek spotkały się z 
uznaniem miłośników poetyc-
kiego spojrzenia na życie, któ-
rzy prosili autorki o adresy, de-
dykacje...  

NOWE  
AKCENTY FESTIWALOWE
Ponad 300 artystów z Litwy, Bia-
łorusi, Ukrainy i Czech stanęło 
na scenie w amfiteatrze mrągow-
skim. Barwy kostiumów scenicz-
nych cieszyły oko, podziw budzi-
ła ich różnorodność. Pogoda, jak 
rzadko kiedy, dopisała i widzo-
wie, którzy przybyli niemal z całej 
Polski, bawili się doskonale. Przy-
było wiele gości: posłowie, sena-
torowie, marszałkowie… Wśród 
honorowych gości był też prezes 
Związku Polaków na Litwie, po-
seł na Sejm Litwy Michał Mackie-
wicz, którego widownia powitała 
długimi oklaskami. 

Wśród widzów – sędziwa 
pani, która ani na chwilę swego 
wzroku nie oderwała od sceny. 
Była bodajże najwrażliwszym 
widzem. Prowadząca tegorocz-
ny koncert galowy, prezenterka 
telewizyjna Marzena Rogalska 
serdecznie powitała tę panią, co 
było przyjęte gromkimi oklaska-
mi. Jest to Janina Szestakowska, 
która wraz z rodziną przybyła z 
Warszawy i to tutaj, wśród kre-
sowiaków obchodziła w tym 
dniu swe 94. urodziny. Cała wi-
downia śpiewała jej staropolskie 
„Sto lat”. Wzruszyła się bardzo, 
była zażenowana takim przyję-

Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie po raz 23.
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EKIPA Z WILEŃSZCZYZNY W PEŁNYM SKŁADZIE
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RODAKÓW WITANO 
CHLEBEM...

Paweł Stefanowicz

BARWNY KOROWÓD 
KRESOWIAN
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ciem, dziękowała serdecznie.
Pani Janina pochodzi z Piń-

ska. To stamtąd cała jej rodzina 
została wywieziona do Kraju Ał-
tajskiego, gdzie prawie sześć lat 
spędziła w sowieckich łagrach, 
doświadczając trudów okrut-
nej katorgi. Jej brat, polski ofi-
cer, został rozstrzelany. Spoczy-

Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie po raz 23.

wa w zbiorowej mogile wraz ze 
swymi kolegami – oficerami w 
Miednoje.     

Po raz pierwszy do Mrągo-
wa przyjechał zespół „Polska 
Nuta” z …Odessy. Istnieje za-
ledwie od czterech lat, a już ma 
swoje sukcesy. Śpiewał nie tyl-
ko na scenie, ale też podczas  

Mszy św. w kościele. Weseli, o 
dużym poczuciu humoru, jak 
przystoi mieszkańcom Odessy. 
Skąd się wzięli Polacy w tym 
mieście nad Czarnym Morzem? 
„Przecież Odessa jest polskim 
miastem – przed wojną mieszka-
ło tu 30 tys. Polaków. Teraz nas 
jest 10 tys.” – odpowiadają. Ode-

scy Polacy założyli Stowarzysze-
nie Społeczno- Kulturalne „Pol-
skie Nuty”, ze swoich osobistych 
środków opłacają pomieszczenie, 
gdzie zbierają się na próby zespo-
łu, uczą się polskiego, gdzie mogą 
porozmawiać o swoich polskich 
sprawach. Takie nowe „perełki” 
co roku zjawiają się na festiwalu. 
Nowe znajomości utrwalają wra-
żenie, że tak wiele jest Polaków 
rozsianych po świecie, o istnie-
niu większych skupisk których, 
dotąd nie było powszechnie wia-
domo.

BOGACTWO TWÓRCZE 
NASZEJ ZIEMI 
Polski Artystyczny Zespół Pie-
śni i Tańca „Wilia”, kapela „Su-
derwianie”, trio „Hanki” z Po-
łuknia i zespół „Wesołe Wilno” 
z Mickun reprezentowały w tym 
roku Litwę. Wyróżniały się na-
sze zespoły swoim profesjonali-
zmem, wysoką klasą wykonaw-
stwa, jak to było w przypadku 
„Wilii”, której wypadł zaszczyt 
zainaugurowania koncertu ga-
lowego oraz jego sfinalizowania. 
Piękne stroje, liczny chór, w któ-
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TRIO „HANKI”  
ZROBIŁO FURORĘ
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„SUDERWIANIE”  
NAD JEZIOREM CZOS

rym stanęło wielu nowych, mło-
dziutkich śpiewaków. Tancerze, 
jak zawsze niezawodni, zade-
monstrowali „Taniec Chustko-
wy”, bo tylko ten komisja orga-
nizatorów galówki wybrała. A 
tak by się chciało zobaczyć jesz-
cze mazura w wykonaniu „Wi-
lii”, który by spiął cały koncert 
patriotycznym akcentem.

Doskonale rozbawiła widow-
nię kapela „Suderwianie” swoim 
autentycznym ludowym charak-
terem. Odkryciem dla organiza-
torów było istnienie na Wileńsz-
czyźnie, w Połukniu, „Hanek”. 
Panie doczekały się wielu po-
chwał od widzów i zaproszeń 
do kolejnych występów w Polsce. 
W pełni zasłużenie, bo posiada-
ją one wyjątkowe wyczucie arty-
styczne. Na estradzie placu Unii 
Lubelskiej bawiła widzów kape-
la „Wesołe Wilno”. Jak zazna-
czyła prezes - dyrektor Centrum 
Kultury Polskiej na Litwie im. 
Stanisława Moniuszki Apolonia 
Skakowska, która jest współorga-
nizatorem festiwalu po stronie 
litewskiej, taki dobór zespołów 
jest wprost niezbędny, by jeszcze 
raz podkreślić, jak duże i różno-
rodne mamy polskie dziedzictwo 
kulturalne na Ziemi Wileńskiej.

Należy podkreślić, że na 
kiermaszu z rękodziełem „nasi” 
również się wyróżniali. Była tu 
wspaniała palmiarka Ola Kunic-
ka; mistrzyni od dekoracyjnych 
„perełek” Leokadia Szałkowska 
i jej mąż Leon, który zaprezen-
tował zdjęcia starego Wilna, Mi-
chał Jankowski – „mistrz z mi-
strzów” rzeźby w drewnie oraz 
Lolita Vilimienė z oryginalnie 
wypiekanym chlebem wileń-
skim. Tak bogata oferta świad-
czy o tym, jak bogata i twórcza 
jest nasza ziemia.  

O randze i ocenie Festiwa-
lu Kultury Kresowej w Mrągo-
wie świadczyć może fakt, iż tego 
roku został on objęty honoro-
wym patronatem przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę.              

Krystyna Adamowicz

Miłośnicy sportu broniący barw 
Polaków na Litwie wykazali się suk-
cesami w wielu dyscyplinach. W 
zawodach koszykarskich triumfo-
wał zdobywca tegorocznego Pu-
charu ZPL – drużyna „Polonus” z 
Trok, a „Polonia” Wilno zajęła II 
miejsce. Z kolei drużyna ZPL upla-
sowała się wraz z ekipą Hiszpanii 
na V miejscu. Reprezentanci ZPL 
(ogółem 30 osób) wystawili też 
drużynę siatkarzy (Awiżenie) oraz 
brali udział w innych dyscyplinach 
m. in. lekkiej atletyce nie jeden raz 
stając na podium zwycięzców.

W siatkówce panie z Wileńsz-
czyzny musiały ustąpić pierwsze-
go miejsca koleżankom z Grodna, 
ale II i III podzieliły między siebie: 
„Polonię” Wilno i reprezentantki 
rejonu wileńskiego. 

Wielki sukces naszym roda-
kom przyniósł „Turniej rodzinny”: 
spośród 22 rodzin, rodzina Matu-
lewiczów zajęła I miejsce; drużyna 
„Sokół” – II, zaś „Wilniuki” – IV.

W tenisie stołowym, w grze po-
dwójnej nasi zawodnicy pierwsze 
miejsce ustąpili rodakom z Białoru-
si, ale już srebro i brąz mieli dla sie-
bie (Ewelina Griniewicz i Romuald 
Grzybowski oraz Galina Griniewicz 
i Zbigniew Strumiło). Ponadto Ewe-
lina Griniewicz wywalczyła I miejsce 
w grze pojedynczej w swojej katego-
rii wiekowej, a Dariusz Sawicki – II.

Polacy z Litwy triumfowali w 
wielu kategoriach wiekowych w 
ringo, a w trzech do 30 lat dziew-
częta i panie nie pozwoliły wejść 
na podium rywalkom z innych 
drużyn, podobnie jak i panowie 
w wieku od 41 do 50 lat. 

Reprezentanci Wileńszczy-
zny nieraz stawali też na podium 

podczas zawodów lekkoatletycz-
nych. Sięgali po medale w rzucie 
ciężarkiem i dyskiem oraz oszcze-
pem, biegach, sztafetach, skokach 
wzwyż i w dal, pchnięciu kulą.

Możemy się też pochwalić me-
dalami w ergometrze wioślarskim 
i pływaniu, strzelectwie. Nieste-
ty, o wiele gorzej szło naszym za-
wodnikom w tenisie ziemskim, nie 
mieliśmy reprezentantów w że-
glarstwie, golfie, ani zbytnich suk-
cesów w szachach i brydżu.

Dało się zauważyć, że w star-
szych grupach wiekowych więcej 
sukcesów mieli Polonusi z tzw. 
Zachodu. Ale musimy być dum-
ni, że mamy wspaniałą młodzież 
– w bardzo wielu dyscyplinach w 
najmłodszych kategoriach wieko-
wych byliśmy najlepsi. I to dobrze 
rokuje nam na przyszłość.

Janina Lisiewicz

Rodacy z Litwy pięknie się spisali
W Toruniu dobiegły końca 

XVIII Światowe Letnie Igrzyska 
Polonijne. W ciągu tygodnia – od 
29 lipca do 6 sierpnia w Toruniu Po-
lonusi z całego świata – 33 krajów, 
około tysiąca zawodników, rywali-
zowali w 25 dyscyplinach. Możemy 
być dumni, że z ogólnej puli 3300 
medali, jakie mieli szanse zdobyć 
na igrzyskach sportowcy, nasi Ro-
dacy – Polacy z Wileńszczyzny (150 
osób) startując w koszykówce, siat-
kówce, piłce ręcznej, lekkiej atlety-
ce, tenisie stołowym, ringo, nordic 
walking i innych dyscyplinach oraz 
„Małych igrzyskach” i „Turnieju ro-
dzinnym” wywalczyli 52 złote, 49 
srebrnych i 57 brązowych medali. 
W klasyfikacji drużyn krajowych 
zdobywając II miejsce. Lepsi od nas 
byli rodacy z Czech, którzy zajęli  

I miejsce w ostrej konkurencji i wy-
wieźli z miasta Kopernika 54 złote, 
53 srebrne i 54 brązowe medale. III 
miejsce na igrzyskach przypadło Po-
lakom z Białorusi. Należy przypo-
mnieć, że w ciągu tygodnia sporto-
wych batalii w czołówce zwycięzców 
zachodziły zmiany i praktycznie do 
ostatniego dnia nie było wiadomo, 
która ekipa będzie tą naj najlepszą. 

Ale nie tylko medale i wygra-
na tu się liczyły: sportowy duch 
przyjaźni, który połączył polonij-
ną brać był najważniejszy. Jednak z 
wyników i sportowych wyczynów 
swoich ziomków polskie diaspory 
na różnych kontynentach i w róż-
nych krajach będą się cieszyć aż 
do następnych sportowych batalii 
zarówno podczas zimowych jak i 
letnich igrzysk.
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3 sierpnia grupa słucha-
czek Akademii Trzeciego 
Wieku w Wilnie pod prze-
wodnictwem jej wiceprezes 
Teresy Vaišvilienė wybrała się 
do Kowna. Podróż do tymcza-

Przed rokiem – we wrześniu – 
na cmentarzu w Bartkiszkach, 

gdzie już po wojnie z inicjatywy 
księdza Adolfa Trusewicza po-
chowano ciała pomordowanych 
na nieopodal leżącej łące młodych 
patriotów – dzięki staraniom Za-
rządu Głównego Związku Pola-

ków na Litwie i osobiście prezesa 
Michała Mackiewicza został usta-
wiony pomnik i tablice pamiątko-
we informujące o wydarzeniach 
sprzed 75 lat. Pamięć patriotycz-
nej młodzieży Ziemi Smołweń-
skiej uczczono wówczas Mszą św. 
oraz programem artystycznym.

Obecni na uroczystościach 
miejscowi mieszkańcy, wśród 
których była też pani Weronika 
Stankiewicz, która jako uczenni-
ca miejscowej szkoły (w której po 
wojnie odbywały się również lek-
cje języka polskiego) brała udział 
w przenoszeniu zwłok zabitych 

na cmentarz oraz przez dziesię-
ciolecia opiekowała się grobami 
poległych, dzielili się skąpymi in-
formacjami o tragicznych wyda-
rzeniach, które nastąpiły po tym, 
jak członkowie powstającej or-
ganizacji patriotycznej – Polacy, 
zjednoczeni przez nauczyciela 
miejscowej szkoły po wybuchu 
wojny rosyjsko-niemieckiej po-
stanowili przejąć władzę w swo-
ich rodzinnych stronach. Zosta-
li jednak podstępnie rozbrojeni, 
uwięzieni, a następnie rozstrze-
lani przez miejscowych policjan-
tów litewskich. Były to trudne 
lata podziałów, niełatwych wy-
borów i często jakże tragicznych 
rozwiązań, które też po wojnie 
nie były prawdziwie nagłaśniane 
i oceniane, bowiem nie pasowa-
ły do obrazu rzeczywistości, jaki 
chciały tworzyć nowe władze na 
tych terenach – dawnych kresach 
Rzeczypospolitej. 

Podczas tegorocznego spo-
tkania upamiętniającego tragicz-
ne wydarzenia, Marius Bukauskas 
zebranym w siedzibie ZPL w Tur-
moncie rodakom zaprezentował 
film przygotowany przez prezesa 
ZPL Michała Mackiewicza z cyklu 
„Kochajmy Polskę! Ona jest tego 
warta”, opowiadający o wydarze-
niach z lipca 1941 roku i upamięt-
nieniu ich przez Związek Pola-
ków na Litwie. Na spotkaniu byli 
obecni uczniowie szkółki języka 
polskiego „Uśmiech”, ich rodzi-
ce, członkowie kół ZPL w Tur-
moncie, Kimbarciszkach, miej-

scowi mieszkańcy. Przy herbacie 
i słodyczach rozmawiano o minio-
nych wydarzeniach, wspominano 
ludzi i niełatwe czasy wojny i okre-
su powojennego, kiedy miejsco-
wa ludność – Polacy w większości 
opuścili te tereny w ramach tzw. 
repatriacji do Polski oraz losach 
tych, którzy pozostali na swojej 
ojcowiźnie. Była to prawdziwa 
lekcja historii i patriotyzmu, bo-
wiem mówiono o ludziach, któ-
rzy walczyli o wolność swojej ma-
łej Ojczyzny, pracowali dla niej, 
byli gotowi poświęcić swoje ży-
cie – jak tych osiemnaścioro mło-
dych ludzi, którzy spoczywają w 
zbiorowej mogile na cmentarzu 
w Bartkiszkach, o których zacho-
wana pamięć, pomimo wszystko, 
przetrwała. Ci, którzy nie byli na 
ubiegłorocznej uroczystości wy-
święcenia pomnika, po spotkaniu, 
zechcieli dokładniej poznać tam-
te wydarzenia, odwiedzić miejsce 
pochówku i oddać hołd rodakom. 
Sztafeta pamięci trwa. 

Turmont – sztafeta pamięci

sowej stolicy panie zdecydo-
wały odbyć pociągiem. Celem 
wycieczki było poznanie archi-
tektury miasta z okresu mię-
dzywojnia i spuścizny polskiej 
w Kownie. Seniorki postano-

wiły zwiedzanie miasta odbyć 
na piechotę. 

Po zapoznaniu się ze stacją 
kolejową, znajdującym się nie-
opodal kościołem karmelickim 
pw. św. Krzyża udaliśmy się do 

słynnego nawet poza granicami 
Kowna „Akropolisu”. Na czym 
polega jego niezwykłość? Otóż 
powstał on w zabytkowych bu-
dynkach byłej fabryki tkackiej 
„Kauno audiniai”. Stare po-
mieszczenia poddano restaura-
cji i urządzono w nich sklepy, 
kawiarenki, hale. Cały zespół 
zabudowy przykryto nowocze-
snym dachem. Seniorki z Wil-
na były zachwycone pomysłem 
architektów i udanym połącze-
niem zabytkowych pomieszczeń 
i nowoczesności. 

Kolejnym punktem nasze-
go zwiedzania był sobór pw.  
św. Michała Archanioła – ko-
ściół garnizonowy. Trochę nie-
typowo dla naszego ucha brzmi 
nazwa tej świątyni katolickiej, 
ale tak ją kowieńczycy od daw-
nych czasów nazywają. 

Oczywiście, nie mogliśmy 
ominąć słynnego kowieńskie-
go deptaka – Alei Wolności. 
Właśnie tu kupiliśmy wspa-
niałe pączki, które od dziesię-
cioleci są smażone w tej samej 
piekarni według dawnego prze-
pisu, jeszcze przedwojennego. Z 
nimi udaliśmy się do siedziby 
Kowieńskiego Oddziału ZPL, 
która mieści się tuż obok. Ka-
napki, herbata i serdeczne roz-
mowy pozwoliły wszystkim od-
począć i nabrać sił do dalszego 
zwiedzania.

Postanowiliśmy obejrzeć 
budynek zabytkowej kowień-

skiej poczty. Niestety, dziś już 
wystawiony na sprzedaż. Cze-
ka go nowe życie… Najprawdo-
podobniej powstanie tu restau-
racja czy hotel.

Najwięcej czasu poświęcili-
śmy na zapoznanie się z ekspo-
zycją Muzeum Przyrodniczego 
Tadasa Ivanauskasa (Tadeusza 
Iwanowskiego, który urodził się 
na terenie obecnej Białorusi). 
Jest ona bogata i interesująca, 
więc każdy znalazł coś, co go 
najbardziej zaciekawiło.

Kolejnym adresem naszego 
zwiedzania była dzielnica Nowe 
Miasto (Naujamiestis). Od po-
czątku jej powstania jest tu uli-
ca Elizy Orzeszkowej. Znajduje 
się przy niej wiele polskich śla-
dów: była biblioteka i czytelnia 
„Pochodnia”, która została za-
łożona w 1909 roku; budynek 
Polskiego Banku; miejsce zwią-
zane z upamiętnieniem jednego 
z przywódców Powstania Stycz-
niowego 1863 roku księdza An-
toniego Mackiewicza…  

Tak nam minął jeden dzień 
poznawania Kowna. Na dalsze 
wędrówki po mieście u zbiegu 
Niemna i Wilii słuchaczki Aka-
demii Trzeciego Wieku obiecały 
przyjechać w najbliższym czasie. 
Mówiłyśmy sobie: do kolejnych 
spotkań.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Seniorki w Kownie

Z inicjatywy prezesów kół ZPL w Kimbarciszkach – Haliny Gurskiej i 
młodzieżowego – Mariusa Bukauskasa w Turmoncie uczczono pamięć 
ofiar tragicznych wydarzeń 26 lipca 1941 roku – mordu dokonanego 
na patriotycznej młodzieży polskiej przez kolaborujących z Niemcami 
policjantów litewskich. 

BYŁA TO PRAWDZIWA 
LEKCJA HISTORII I 
PATRIOTYZMU, BOWIEM 
MÓWIONO O LUDZIACH, 
KTÓRZY WALCZYLI O 
WOLNOŚĆ SWOJEJ MAŁEJ 
OJCZYZNY
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PRZY SIEDZIBIE ZPL 
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I chociaż lato ma się już ku 
końcowi, wakacje parlamentu 
jak i szefów poszczególnych mi-
nisterstw wyciszyły życie poli-
tyczne w kraju, a co za tym idzie 
– nastąpiła posucha w tematach, 
które by mogły zająć na dłużej 
umysły obywateli. Więc każde 
wydarzenie jest ostro brane na 
warsztat przez dziennikarzy – 
łamy gazet i strony portali nie 
mogą przecież świecić pustką.

Ostatnimi dniami rolę upra-
gnionych newsów pełnią infor-
macje z „polskiego podwórka”. 
Jedna z nich – to wiadomość, że 
na stronach nowego paszpor-
tu obywateli Polski, spośród  
18 propozycji, może zostać wy-
brany widok Ostrej Bramy bądź 
Marszałka, zelektryzował litew-
skich polityków. Dostali nie lada 
kęsek, dający szansę do zapre-
zentowania własnej osoby.

Prawda, o ile zjawienie się na 
okładce oficjalnego dokumentu 
obcego państwa symbolu znaj-
dującego się na terenie sąsiadu-
jącym z nim w pewnej mierze 
można uznać za przyczynę ner-
wowych reakcji (znamy histo-
rię Wilna i jego „polskiej oku-
pacji”, która tak mocno zapadła 
w serca i umysły kilku pokoleń 

Litwinów, dla których przez kil-
kadziesiąt lat hasło odzyskania 
Wilna było bezcennym spoiwem 
jednoczącym naród) takich po-
słów jak Žygimantas Pavilionis, 
Laurynas Kasčiūnas, czy też mi-
nister Linas Linkevičius, którzy 
to w różnym stopniu politycz-
nej kultury wyrazili swoją opi-
nię na ten temat. Nie omieszka-
li przy tym solidaryzować się z 
Ukrainą, której też polskie chę-
ci uwiecznienia na stronach do-
kumentu tożsamości budzących 
sentyment pamiątek, psują krew.

Ale litewscy politycy poszli 
jeszcze dalej: otóż wyrazili swój 
negatywny stosunek do chę-
ci uwiecznienia w tymże doku-
mencie Marszałka. Kto jak kto, 
ale twórca Państwa Polskiego z 
pewnością do Litwy nie należy, 
chociaż z tej ziemi się wywodzi 
jego ród. Wskazywać Polsce, że w 
złym tonie wobec sąsiada byłoby 
umieszczanie wizerunku Naczel-
nika Państwa Polskiego w oficjal-
nym dokumencie, jest nie tylko 
fobią, ale wręcz brutalnym wtrą-
caniem się w wewnętrzne sprawy 
suwerennego państwa. 

Dwa inne polskie wątki sezo-
nu ogórkowego są związane z ra-
finerią w Możejkach. Otóż wy-

szło na jaw, że jeszcze na jesieni 
ubiegłego roku obecny premier 
(wówczas praktycznie jeszcze 
nikt) spotykał się z szefem PiSu, 
czego efektem miało się stać 
ostatnio zawarte korzystne dla 
obu stron porozumienie w spra-
wie zaprzestania „wojny” po-
między rafinerią w Możejkach 
a Litewskimi Kolejami Państwo-
wymi. Chociaż porozumienie 
jest oceniane jednoznacznie na 
plus, to jednak sprawa tajnego 
spotkania Skvernelis-Kaczyński 
doczekała się komentarzy peł-
nych niewybrednych insynuacji 
(np. porównania do sławetne-
go spotkania śp. Brazauskasa 
z przywódcą Łotwy, w wyniku 
którego Litwa „uzyskała” nie-
korzystną granicę morską z są-
siadem).

Jeszcze bardziej gorąco ko-
mentowano kolejne upublicz-
nione sławetne rozmowy z re-
stauracji „Sowa i Przyjaciele” 
przez TVP info. Tym razem ich 
bohaterami byli ówcześni (2014 
r.) minister spraw zagranicznych 
RP Radosław Sikorski i szef „Or-
lenu” Jacek Krawiec. Litewskich 
komentatorów nie tylko zbul-
wersowała informacja, że rozwa-
żano w ich trakcie możliwość od-

sprzedania Możejek Rosjanom, 
ale to, jak były szef MSZ pragnął 
dać nauczkę Litwinom i chciał 
pokazać, że nie można Polski, 
delikatnie mówiąc, szkalować 
bezkarnie – wyrażając to w dość 
dosadnych słowach. W tej spra-
wie zabrała też głos prezydent, 
ostro stwierdzając, że Polska 
musi sobie uświadomić, iż nie da 
się „kupić” dobrych stosunków.

Polski temat stał się również 
przyczyną ostrej krytyki premie-
ra przez publicystę Rimvydasa 
Valatkę. Otóż nawyzywał go od 
pesymistów, uznając go za czło-
wieka o braku fantazji za to, że 
premier przed kilkoma dniami 
stwierdził fakt: ceny żywności na 
Litwie nigdy nie będą takie jak 
w Polsce – to znaczy tak niskie. 
Dziennikarz zarzuca premiero-
wi, że zamiast myśleć nad tym, co 
należy zrobić, by obniżyć ceny, 
biadoli i sieje pesymistyczne na-
stroje sprzyjające emigracji.

Na domiar złego analitycy 
przedstawili wnioski, że o ile sy-
tuacja w ekonomice będzie na-
dal tak się rozwijała, to Litwa za-
ledwie za dziesięć lat ma szansę 
„dogonić” Polskę. Prawda, nie 
może to być znów tak pewne, 
choć nazwać optymistycznym 

to stwierdzenie trudno jest, bo 
Polska może jeszcze prężniej się 
rozwijać. Więc ta „pogoń” może 
trwać i trwać…

Na szczęście, „sprawa polska” 
zaistniała też w pozytywnym te-
macie. Otóż jeden z dość popular-
nych dziennikarzy i publicystów 
– Virginijus Savukynas, którego 
audycja „Detektywy historii” w 
Litewskiej TV cieszy się dużą po-
pularnością, wystąpił z inicjaty-
wą, by tego roku Litwini i litewscy 
żołnierze razem z Polakami ob-
chodzili Święto Wojska Polskie-
go i rocznicę Bitwy Warszawskiej, 
uhonorowali ówczesnego przy-
wódcę Państwa Polskiego Józefa 
Piłsudskiego. Dziennikarz przy-
pomina współobywatelom, że Bi-
twa Warszawska wygrana przez 
Polaków, na 20 międzywojennych 
lat zatrzymała sowiecką okupację 
Litwy i dała możność wychować 
pokolenie, które walczyło z so-
wiecką okupacją nie tylko w cią-
gu kilkunastu powojennych lat, 
ale promowało Litwę na emigra-
cji i stanęło do odradzania litew-
skiej państwowości na początku 
lat 90. Polacy, w tym my, na Li-
twie, dawno o tym mówiliśmy 
braciom Litwinom. Prawda, z 
marnym skutkiem. Czy znany 
dziennikarz będzie miał większą 
siłę przebicia muru, już niedługo 
zobaczymy.  

Janina Lisiewicz

R e p l i k a

Polskie wątki w ogórkowym sezonie

Pięknego wieczora, 29 lipca, 
wędziagolanie składali ży-

czenia aktywnej społecznicz-
ce, przyjaciółce Stasieczce, 
która tego dnia obchodziła 
swoje urodziny. Przybyli na 
święto: bliscy, rodzina, inni 
goście, siedząc wśród kwiatów 
na tarasie, życzyli solenizant-
ce zdrowia i aktywnej działal-
ności twórczej. 

Większość obecnych – to 
koledzy, bardzo aktywni lu-
dzie: śpiewacy, muzykanci, 
którzy grają i śpiewają w róż-
nych zespołach. To dzięki nim 

w ciągu całego wieczora nie 
zabrakło wesołych opowieści, 
piosenek i melodii. 

Piosenki, śpiewane po pol-
sku i litewsku, brzmiały w ci-
chej uliczce na Wiliampolu, 
a przechodnie zatrzymywali 
się, by ich posłuchać. Wędzia-
golanom było bardzo przy-
jemnie znajdować się wśród 
ciekawych, artystycznie i mu-
zycznie uzdolnionych ludzi. 
Wykonywaną przez nich mu-
zykę rozumieliśmy sercem. 
Śpiewanych tu piosenek – 
prostych, uczuciowych, łatwo 

Żywa muzyka ludzkiej duszy

wpadających w ucho, tradycyj-
nych nie uczą w konserwato-
rium, ale jest to sztuka, która 
robi duże wrażenie. To żywa, 
ciągle zmieniająca się muzyka 
ludzkiej duszy, której z przy-
jemnością słuchaliśmy.

Obchody dnia urodzin – to 
piękny prezent ze strony go-
ści dla Stasieczki i wszystkich 
uczestników święta. 

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Odpustowe Święto  
Wniebowzięcia Najświętszej  
Maryi Panny – Matki Boskiej 

Zielnej w Wędziagole

Drodzy bracia i siostry, Polacy, parafianie!
Wszystkich, pochodzących z Wędziagoły  
i mieszkających w okolicach Kowna, Kiejdan 
i Janowa, zapraszamy na Odpustowe Święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 
Matki Boskiej Zielnej w Wędziagole. Wielkie 
rzeczy uczynił Bóg Maryi, który powołał i nas 
iść drogą Jezusa i Maryi do Nieba.
Odpust odbędzie się we wtorek, 15 sierpnia, w 
kościele pw. Świętej Trójcy w Wędziagole.
9.00 – Msza św. w języku polskim z udziałem 
zespołu wokalnego „Korzyść” z rejonu wileń-
skiego (kier. Wiktor Garłukowicz). 
Po nabożeństwie – wspólna procesja euchary-
styczna dookoła kościoła.
10.00 – Msza św. w języku litewskim.
Czekamy na gości z Polski, Wilna oraz innych 
miejscowości.
Na zakończenie święta – koncert zespołu wo-
kalnego „Korzyść” i spotkanie rodaków w Bi-
bliotece Polskiej (ul. Kėdainių 26).

Serdecznie zapraszamy!
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FERDYNAND RUSZCZYC
Ferdynand Ruszczyc – to je-
den z najwybitniejszych twór-
ców okresu Młodej Polski, re-
prezentujący symbolistyczny 
nurt sztuki modernizmu. Pol-
ski malarz, grafik, rysownik, 
scenograf, społecznik i peda-
gog. Malował głównie krajo-
brazy. Był autorem ilustracji, 
winiet i okładek książkowych. 
Projektował plakaty, ekslibri-
sy i znaczki. Wykonywał wie-
le pracy społecznej, przyczynił 
się do organizacji jubileuszu 
Uniwersytetu Stefana Batore-
go w 1929 roku: nazwał dzie-
dzińce uniwersytetu, wystarał 
się o sprowadzenie z Paryża 
do Wilna prochów Joachima 
Lelewela, zaprojektował in-
sygnia uniwersyteckie: łańcu-
chy rektorskie i dziekańskie, 
togi, pieczęcie, zaproszenia i 
programy. Według rysunków 
Ruszczyca powstały sztanda-
ry dla wojska, szkół, towa-
rzystw, uniwersytetu. To on 
brał udział w badaniach pod-
ziemi katedry wileńskiej po 
powodzi w 1931 roku. Ten 
wielce i wszechstronnie uzdol-
niony człowiek współorgani-
zował życie kulturalne Wilna, 
pisał artykuły o zabytkach Wi-
leńszczyzny. Wilno zawdzię-
cza mu bardzo wiele. 

Za swą wszechstronną dzia-
łalność otrzymał wysokie od-
znaczenia: Krzyż Komandor-
ski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty Krzyż Zasługi, Koman-
dor Orderu św. Jakuba od Mie-
cza (Portugalia), Oficer Legii 
Honorowej i Kawaler Legii Ho-
norowej (Francja), Order Iza-
beli Katolickiej (Hiszpania). 

Rodzina Ruszczyców wy-
wodzi się z kresów dawnej 
Rzeczypospolitej. Gniazdem 
rodzinnym Ruszczyców była 
posiadłość ziemska w Bohda-
nowie. Obecnie Bohdanów 
znajduje się na terenie Biało-
rusi.

Ojciec Ferdynanda, 
Edward, był kapitanem armii 
carskiej, absolwentem korpu-

Z Wilnem w życiorysie
su kadetów Brzeskiej Szkoły 
Wojskowej. Matka, Alwina, z 
domu Munch, była Dunką, po-
chodziła z Nexø na Bornhol-
mie. Rodzice Ferdynanda po-
znali się w Lipawie na Łotwie, 
gdzie Edward służył w wojsku. 
Edward i Alwina mieli pięcioro 
dzieci: cztery córki oraz naj-
młodszego syna Ferdynanda, 
który urodził się 10 grudnia 
1870 roku. Zgodnie z przyję-
tym na dworach szlacheckich 
zwyczajem, Ferdynand Rusz-
czyc do trzynastego roku ży-
cia uczył się w domu. W 1883 
roku został posłany do Mińska, 
do gimnazjum. Równocześnie 
z nauką szkolną uczył się ry-
sunku.

W 1890 roku Ferdynand 
ukończył gimnazjum z wy-
różnieniem. W tym też roku 
rozpoczął studia prawnicze na 
Uniwersytecie w Petersburgu. 
Nie zaniedbał jednak kształ-
cenia artystycznego i uczęsz-
czał, jako wolny słuchacz, na 
wykłady do Petersburskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Za 
zgodą rodziców, po dwóch la-
tach, zrezygnował ze studiów 
prawniczych i zdał egzamin 
na Akademię Sztuk Pięknych 
w Petersburgu. Tam, w latach 
1892-1897, studiował malar-
stwo pod kierunkiem Iwana 
Szyszkina i Archipa Kuindżie-
go. W 1898 roku Ferdynand 
Ruszczyc przeniósł się do ro-
dzinnego Bohdanowa.  

W 1897 roku artysta debiu-
tował na wystawie prac dyplo-
mowych ASP w Petersburgu. 
Zgłosił trzy prace: „Gwiazda 
wieczorna”, „Trytony” i „Wio-
sna”. Obraz „Wiosna” nabył 
dla swojej galerii Paweł Tre-
tjakow. Do roku 1900 prace 
Ruszczyca były prezentowane 
podczas dorocznych wystaw w 
Petersburskiej Akademii. 

Wyjątkowe miejsce w twór-
czości Ruszczyca zajmowa-
ła natura. Ziemia, woda, po-
wietrze, ogień podyktowały 
artyście temat malarski, od-
wołujący się do pojęć uni-
wersalnych: wieczności, wol-
ności, miłości, przemijania. 
Ziemia na jego obrazach sym-
bolizowała wieczność i nie-
śmiertelność, a także łączyła 
się z pojęciem ojczyzny-mat-
ki. Fascynowały go także wi-
talne siły natury: w budzącej 
się wiośnie i rozkwitłych drze-
wach. Ruszczyc chętnie podej-
mował motyw wody, z której 
wyłaniał się świat i życie: sym-
bol wieczności, chaosu, prze-
obrażeń. Woda – to jego ulu-
biony żywioł natury. Powietrze 
na obrazach Ferdynanda Rusz-
czyca symbolizowało nieskoń-
czoność, dążenie do wolności, 
a wiatr i chmury fascynowały 
i budziły jego wyobraźnię. W 
pejzażach Ruszczyca powietrze 

tworzyło nastrój niepokoju, ta-
jemnicy i bezkresu, przed któ-
rym człowiek ucieka i chroni 
się. Ogień – to symbol wiecz-
ności i życia, nienawiści i mi-
łości, idealizmu i patriotyzmu. 
Ilustrację tego żywiołu widzi-
my w obrazie „Sobótki”, a tak-
że w scenografii do „Lilli We-
nedy” Juliusza Słowackiego.

Malarskich motywów do-
starczały artyście wakacyjne 
wyjazdy na Krym, Rugię, Born-
holm i do Szwecji. W twór-
czości malarskiej Ferdynan-
da Ruszczyca niepodzielnie 
dominował czysty pejzaż. We 
wczesnych pracach ujawniła 
się fascynacja artysty morzem, 
którego zmienność wnikliwie 
obserwował podczas pobytów 
na Krymie, Rugii i Bornhol-
mie. Uwagę skupiał wówczas 
na małym wycinku pejzażu, 
by w wąskim kadrze zderzyć 
ruchliwość spienionych fal z 
twardą materią skalistego wy-
brzeża, jak w obrazach: „Krym 
– brzeg morza”, „Morze i ska-
ły”. Potęgę żywiołu wody od-
daje obraz „Z brzegów Wilej-
ki”, w którym spieniona rzeka 
uderza w ścianę zapory. Per-
fekcyjnie przedstawiał również 
światło i cień. Świetlne reflek-
sy, kładące się na zmarszczo-
nej tafli wody nabrały wyra-
zistości w kilku wariantach 
„Młyna zimą” – kompozycjach 
zamkniętych w wąskiej skali 
bieli, szarości i brązów. 

W latach 1898 - 1902 od-
był podróż po krajach Euro-
py, zwiedzając Berlin, Kolonię, 
Paryż, Dunkierkę, Ostendę, 
Brukselę, Bazyleę, Lucernę, 
Lugano, Mediolan, Wenecję i 
Wiedeń. Jednocześnie w tym 
okresie brał udział w wysta-
wach ugrupowania „Mir Issku-
stwa”. Prezentował też swoje 
prace w warszawskim Towa-
rzystwie Zachęty Sztuk Pięk-
nych. 

W 1898 roku namalował 
jeden z najbardziej znanych 
obrazów – „Ziemia”, gdzie w 
widokach rodzimego krajobra-
zu artysta oddał potęgę sił na-
tury, wydobył moc żywiołów, 
które zdeterminowały ludzką 
egzystencję. Ruszczyc w obra-
zie „Ziemia” skonfrontował 
dramatyczny teatr nieba ze 
skrawkiem surowej, nagiej zie-
mi, a drobną sylwetkę oracza 
popędzającego woły, przytło-
czył nabrzmiałymi deszczem 
chmurami. Istota ludzka, jej 
doczesny byt i heroiczne próby 
okiełznania żywiołów podpo-
rządkowane są – w artystycznej 
wizji Ruszczyca – kosmicznym 
siłom i wpisane w plan Boskie-
go Stworzenia. 

Pierwsza indywidualna 
wystawa prac Ruszczyca mia-
ła miejsce w Wilnie, w 1899 
roku. Przedstawił na niej kil-

kanaście swoich obrazów. Od 
1900 roku był członkiem To-
warzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, z którym regularnie 
wystawiał. W tym samym roku 
wziął udział w wystawie zorga-
nizowanej z okazji 500-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Jego obraz „Ballada” kupił 
Henryk Sienkiewicz. W roku 
1903 zorganizował w Wilnie 
wystawę Ars. 

W Warszawie w latach 
1904-1907 Ferdynand Rusz-
czyc stworzył wraz z Kazimie-
rzem Stabrowskim, Xawerym 
Dunikowskim, Konradem 
Krzyżanowskim i Karolem Ti-
chym podstawy Szkoły Sztuk 
Pięknych, w której objął posa-
dę profesora. Szkoła ta miała 
wielkie znaczenie ogólnona-
rodowe, gdyż była to jedyna w 
zaborze rosyjskim polska wyż-
sza szkoła artystyczna. W roku 
1907 przejął katedrę pejzażu 
na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. A w 1908 urzą-
dził wraz z Józefem Mehoffe-
rem wielką prezentację pol-
skiej sztuki w Wiedniu.

Między innymi, w War-
szawie jego uczniem był M.K. 

Čiurlionis. Po jego śmierci –  w 
1911 roku – Ruszczyc wygłosił 
nad jego grobem piękne prze-
mówienie. 

Dojrzałe obrazy Ruszczy-
ca wyróżniają się stężoną eks-
presją, nasyconą kolorystyką, 
bogatą fakturą i należą do naj-
bardziej oryginalnych doko-
nań polskiego modernizmu. 
Częstym motywem jego obra-
zów jest konfrontacja nieba i 
ziemi. Ciężkie, skłębione masy 
chmur nawisają zarówno nad 
opuszczonym domem stoją-
cym samotnie wśród łąk, jak i 
nad rodowym gniazdem wtu-
lonym w roślinność ogrodu, 
budząc nastrój grozy i drama-
tyczną, romantyczną ekspresję 
(„Dom w Bohdanowie”, 1901; 
„Stary dom”, 1903; „Pustka”, 
1901). W niektórych kompo-
zycjach Ruszczyca przewagę 
zyskuje walor dekoracyjności, 
np. w „Bajce zimowej” (1904), 
gdzie koronki ośnieżonych ga-
łęzi tworzą skomplikowany, 
płaski ornament.

Dokończenie nastąpi

Opracowała 
Albina Drzewiecka

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Stanisława Obolewicza
wieloletniego prezesa koła ZPL w Tylży 

rodzinie i bliskim
składają członkowie koła ZPL w Tylży  

oraz Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL 

Podzielamy ból i smutek  
z powodu tragicznej śmierci 

Liny Adomaitytė 
wyrażając głębokie współczucie 

Rodzinie
Rodacy z Kiejdan

JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH 
OBRAZÓW F. RUSZCZYCA „ZIEMIA”
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„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Polonistyka na Litewskim Uniwersytecie 
Edukologicznym zaprasza studentów

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Litewskim Uniwersytecie 
Edukologicznym informuje, że został wznowiony nabór na studia 
polonistyczne na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (LEU,  
ul. Studentų 39, Wilno) i nadal będą realizowane 4-letnie studia 
bakalarskie FILOLOGIA POLSKA ze specjalizacją nauczycielską.
• WYSOKA JAKOŚĆ STUDIÓW!
• FASCYNUJĄCE PODRÓŻE KRAJOZNAWCZE!
• POTRÓJNA SPECJALNOŚĆ: stopnia bakałarza filologii polskiej, 

kwalifikacji nauczyciela języka polskiego, a także dodatkowej 
specjalności – nauczania początkowego.

JAK SIĘ DOSTAĆ?
W dniach 10-16 sierpnia br. należy się zarejestrować w systemie LAMA 
BPO na kierunek studiów FILOLOGIA POLSKA na LEU (kod programu 
612X13010, studia niefinansowane przez państwo litewskie). Koszty 
studiów płatnych w całości zostaną pokryte przez instytucje wspierające 
z Polski.
ZAPRASZAMY!
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z rekrutacją i 
programem studiów. Informacji udzielamy pod tel. +370 685 66282 lub 
+370 652 41849.


