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Żyj, swobodo, Polsko, żyj!

Polska na przestrzeni swoich dziejów, liczących ponad tysiąc lat państwowości, dwa razy swoim orężem, odwagą  
i determinacją polskiego żołnierza obroniła Europę przed inwazją sił, które kardynalnie mogły zmienić bieg jej 
historii. Te dwa wydarzenia militarne – to Odsiecz Wiedeńska i Bitwa Warszawska. Dzielą je ponad dwa wieki.  
A jednakowo wielka chlubę i chwałę przynoszą polskiemu żołnierzowi.
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ŚWIĄTECZNY ZUŁÓW Z LOTU PTAKA

OBYŚ  
CUDZE DZIECI UCZYŁ
– przekleństwo czy błogosławień-
stwo? Niestety, raczej to pierwsze. A 
pod naszą szerokością geograficzną, 
rzec można, podwójne. Bowiem ta, co 
tu kryć, niełatwa i wymagająca wielkie-
go serca i poświęcenia praca jest dość 
marnie opłacana. Marnie nie w stosun-
ku do minimalnej, czy nawet średniej 
wypłaty, ale status, jaki powinien mieć 
nauczyciel, by nie tylko był powszech-
nie szanowany, ale też we własnym od-
czuciu czuł się godnie. A jest to dość 
trudne, kiedy statystyczny średni peda-
gog nie może sobie pozwolić na pój-
ście na koncert, do teatru, często na-
wet na kupienie potrzebnej książki bez 
wyraźnego uszczerbku dla domowego 
budżetu. Nie mówimy już o podróżach, 
czy modnym ubraniu, które, niestety, 
też na ten wizerunek nauczyciela pra-

cuje. Z każdym nowym rządem pe-
dagodzy, ich związki zawodowe (któ-
rych na Litwie mamy kilka) prowadzą 
negocjacje z resortem o podniesieniu 
gaż. Niekończąca się reforma oświaty 
ciągle roztacza przed nimi perspekty-
wy a to dodatkowych dopłat za pracę 
poza godzinami lekcyjnymi, a to usta-
nowienia etatu… Zmieniają się rządzą-
ce ekipy, zmieniają się obietnice. Nad-
chodzi kolejny 1 września i nauczyciele 
domagają się ich wykonania, grożąc 
strajkiem. Tego roku scenariusz znów 
się powtarza wobec rządzących chło-
pów i zielonych. Ambitnie zapowiadali 
oni, że szkolnictwo ma się stać priory-
tetową dziedziną, a zawód nauczyciela 
podniesiony do odpowiednio wysokiej 
rangi, bo (zupełnie zresztą słusznie) 
nie da się podnieść poziomu naucza-
nia bez odpowiedniej kadry. Kadra ta 
ma się ukształtować z odpowiedniej 

jakości studentów… Już na początku 
sierpnia związki zawodowe pedago-
gów zwróciły się do premiera z żąda-
niem podniesienia wynagrodzenia na-
uczycieli. Niestety, otrzymały odmowną 
odpowiedź. Premier kategorycznie od-
rzucił proponowany przez związki za-
wodowe model, na który, według jego 
obliczeń, potrzeba jest 200 mln euro. 
Nie po raz pierwszy nauczycielom od-
mówiono w podwyżce, jednak tym ra-
zem nie tyle odmowa, co jej motywa-
cja, zrobiła mocne wrażenie. Otóż szef 
rządu wyartykułował, że dziwi się ta-
kim wymaganiom ze strony pedago-
gów w sytuacji, kiedy przygotowanie 
młodzieży, w oparciu o wyniki testów 
prowadzonych w ramach międzynaro-
dowych standardów, jest dość marne. 
Uczniowie z Litwy wykazali się o wiele 
niższymi wynikami z podstawowych 
przedmiotów. A skoro tak, to za co ma 

się płacić nauczycielom większe gaże. 
Premier spytał wprost: czy godzi się da-
wać podwyżkę za złą jakość pracy. Na 
takie pytanie, wydaje się, może być jed-
na odpowiedź: nie! Ją właśnie dał szef 
gabinetu ministrów. Ale powstaje kolej-
ne pytanie: czy w związku ze wzrostem 
np. liczby samobójstw, zgonów można 
zwiększać gażę medykom? Analogicz-
nie – strażakom, policjantom… Premier 
chce postąpić zgodnie z klasycznym 
przykładem z rosyjskiej literatury: naj-
pierw krzesła, potem pieniądze… Ale 
nie w każdej dziedzinie da się go za-
stosować. Akurat w oświacie kolejność, 
wydaje się, ma być odwrotna. By po-
zyskać dla szkół dobrych specjalistów, 
trzeba im zaoferować atrakcyjne wyna-
grodzenie, warunki pracy, perspektywę. 
I już na takich zasadach wprowadzić 
ostre kryteria konkursowe na studia 
pedagogiczne. Co się robi na Litwie? 

Faktycznie (pozbawiając finansowa-
nych przez państwo miejsc) skazuje się 
na niebyt Uniwersytet Edukologiczny, 
zakładając, że specjaliści z poszcze-
gólnych dziedzin zechcą dodatkowo 
kształcić się kolejne półtora roku chcąc 
zostać nauczycielem. Przyznajmy, tro-
chę utopijne założenie. No i koło się 
zamyka. Nie ma należytej kwalifikacji 
nauczycieli – nie ma jakości naucza-
nia. Nie ma jakości – nie ma wyższej 
gaży, a jak nie ma wyższej gaży, to i nie 
ma chętnych do studiowania pedago-
giki… Tak kochani na Litwie północni 
sąsiedzi – Finowie – zdołali przerwać 
ten łańcuch. Podnieśli status nauczy-
ciela i teraz mają nie tylko największe 
konkursy na studia pedagogiczne, ale 
też bodajże najlepiej funkcjonujący sys-
tem oświaty i odpowiednie wyniki. My 
(w osobie premiera) nie chcemy płacić 
awansem i… przegrywamy.
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Żyj, swobodo, Polsko, żyj!

15 sierpnia naród polski obchodzi dwa znamienne wydarzenia historyczne: 
zwycięstwo nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej oraz Święto Wojska 
Polskiego, które zostało ustanowione właśnie tego dnia, kiedy w dniu 
Wniebowzięcia NMP wojska polskie pod dowództwem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego na przedpolach Warszawy rozbiły Armię Czerwoną, niosącą na 
swoich bagnetach rewolucję bolszewicką do Europy. 
HISTORIA  
LUBI SIĘ POWTARZAĆ?
Święto Wojska Polskiego w dniu 
15 sierpnia zostało ustanowione 
w 1923 roku na mocy rozkazu 
ówczesnego ministra spraw woj-
skowych Polski, generała Stani-
sława Szeptyckiego. Był to hołd 
oddany zwycięstwu polskiego 
żołnierza w Bitwie Warszaw-
skiej, w której dzięki geniuszowi 
wojskowemu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz takich do-
wódców, jak generałowie Tade-
usz Jordan Rozwadowski, Wła-
dysław Sikorski i inni udało się 
mu powstrzymać nacierające 
wojska bolszewickie i uratować 
od czerwonej zarazy ze wschodu 
nie tylko Polskę, ale też Europę. 
Bolszewicy planowali „płomień 
rewolucji” rozniecić na całym 
Starym Kontynencie. 

Wojsko Polskie – tak wów-
czas jeszcze młode – od powstania 
jego zalążków w postaci słynnej  
I Kompanii Kadrowej, które z 
krakowskich Oleandrów wyru-
szyło 6 sierpnia 1914 roku, by 
wkrótce się rozrosnąć do I Bryga-
dy Legionów Polskich i w ciężkich 
bitwach i nie mniej trudniejszych 
wyborach drogi do wolności Oj-
czyzny, jej powrotu na mapę świa-
ta po 123 latach rozbiorów, tę 
wolną, niepodległą Polskę dla sie-
bie i potomnych wywalczyć, sta-
nęło na wysokości zadania. Opra-
cowany plan natarcia na Armię 
Czerwoną z wielkim impetem 
prącą na Warszawę, zdolności 
wybitnych dowódców i zdecy-
dowanie Marszałka Józefa Pił-
sudskiego zdołało powstrzymać 
natarcie i rozgromić bolszewików 

(m.in. wielce przyczyniła się do 
tego zwycięstwa dopiero rodząca 
się służba polskich kryptologów, 
która zdołała złamać szyfry i w 
ten sposób poznać plany wroga), 
w tym ambitnego młodego Tu-
chaczewskiego. Historycy nazwa-
li tę bitwę do szeregu 18, które 
odegrały decydującą rolę w dzie-
jach świata. Dla polskiego orę-
ża i biegu historii Europy było to 
drugie tak doniosłe zwycięstwo. 
Przed 237 laty, król Polski Jan 
III Sobieski pośpieszył na ratu-
nek cesarzowi austro-węgierskie-
mu, by w bitwie pod Wiedniem, 
zwanej Odsieczą Wiedeńską po-
wstrzymać natarcie tureckie, po-
nad 100 tysięcy liczącego woj-
ska wezyra Kara Mustafy. Była 
to jedna z największych bitew w 
nowożytnej historii. Atak słyn-

nej polskiej husarii, której siła 
na przedpolach Wiednia liczyła 
2,5 tys. i ogromna wola zwycię-
stwa polskiego żołnierza zdecy-
dowały, że chrześcijańską Europę 
nie zalała fala tureckiej ekspansji, 
która wówczas była drugą potę-
gą militarną po Francji. Polacy 
nie tylko kunsztem wojskowym, 
ale też wysokim morale potrafili 
zwyciężyć wroga. Jan III Sobieski 
napisał po bitwie do papieża In-
nocentego XI słynne słowa: „Veb-
nimus, vidimus edt Deus vicit” 
(Przybyłem, zobaczyłem i Bóg 
zwyciężył). Historia powtórzy-
ła się po ponad dwóch wiekach, 
kiedy w obronie chrześcijaństwa 
przed bolszewicką ateizacją w 
dniu wielkiego święta – Wnie-
bowzięcia NMP, Bóg pozwolił Po-
lakom odnieść zwycięstwo. 

TRADYCJA I DZIEŃ 
WSPÓŁCZESNY
W dniu Święta Wojska Polskie-
go w Wilnie tradycyjnie odda-
wany jest hołd jego twórcy Mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
i jego żołnierzom na Rossie przy 
Mauzoleum Matki i Serca Syna. 
Przedstawiciele polskiej placów-
ki dyplomatycznej na Litwie, 
społeczności polskiej, polskich 
organizacji, samorządów i partii 
AWPL-ZChR złożyli tu wieńce 
i zapalili znicze, czcząc pamięć 
tych, co przed 97 laty stanęli do 
walki o wolną Polskę. Przema-
wiając przy płycie Marszałka at-
tache wojskowy Ambasady RP 
w Wilnie pułkownik Mirosław 
Wójcik m.in. powiedział: „(…) 
15 sierpnia 1920 roku ważyły się 
losy nowo odrodzonego Państwa 
Polskiego i losy Europy. W tym 
właśnie dniu na przedpolach 
Warszawy Armia Polska stoczy-
ła zwycięską bitwę z bolszewika-
mi i ocaliła niedawno odzyskaną 
niepodległość kraju. Wojsko Pol-
skie dowodzone przez Marszał-

ka Józefa Piłsudskiego dało przy-
kład największej determinacji, 
poświęcenia i bohaterstwa i za-
pewniło ojczyźnie niepodległy 
byt. Jednocześnie dzięki ofiar-
ności naszych przodków Polska 
stała się przedmurzem cywiliza-
cji chrześcijańskiej powstrzymu-
jąc marsz armii bolszewickiej i 
rozpowszechnianie idei komuni-
zmu na całą Europę. (…) Święto 
jest obchodzone nie tylko w Pol-
sce, ale też w wielu miejscach na 
świecie, gdzie stacjonują polscy 
żołnierze i gdzie kultywowana 
jest chwała oręża polskiego. Tu, 
w Wilnie, na Rossie (…) ma wy-
miar szczególny. (…) przypomi-
na o cnotach narodowych, z któ-
rymi powinniśmy się utożsamiać 
i do których dążyć, tj.: umiłowa-
nie wolności, suwerenności, ho-
noru i wierności w służbie ojczyź-
nie.(…) Obecnie Polska jest w 
dużo lepszej sytuacji niż przed 
97 laty, ponieważ jest członkiem 
NATO i Unii Europejskiej. Dzi-
siaj Polska jest wolna i bezpiecz-
na i nie ma potrzeby walczyć o 
nią z bronią w ręku, ale jak mówi 
zwierzchnik sił zbrojnych, pan 
prezydent Andrzej Duda „wol-
ność nie jest dana raz na zawsze 
i trzeba się o nią starać, aby nie 
musieć o nią walczyć”. Wojsko 
polskie zawsze stało i stoi na stra-
ży tej wolności. Mamy nowocze-
sną i silną armię, jesteśmy człon-
kiem najpotężniejszego sojuszu 
obronnego na świecie – NATO, 
w ramach którego współpracuje-
my z naszymi sojusznikami. Czę-
ścią tej współpracy jest obecność 
na Litwie polskich żołnierzy z 
31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, 
którzy w ramach misji Air Poli-
cing przebywają obecnie w Szaw-
lach, skąd strzegą nieba nad pań-
stwami bałtyckimi. Ale polscy 
żołnierze służą także na Łotwie, 
w Rumunii, Kosowie, w Bośni i 
Hercegowinie, Iraku, Afganista-
nie i Kuwejcie, wykonując zada-
nia w ramach misji NATO”. 
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UROCZYSTA CHWILA – BRZMI HYMN ZPL „ROTA”

Paweł Stefanowicz

ATRAKCYJNY PROGRAM ARTYSTYCZNY PRZYGOTOWANY PRZEZ PSTW I GOŚCI Z POLSKI



17-23 sierpnia 2017 r., nr 33(1278) www.zpl.lt 3

Dodajmy, że warto przy-
pomnieć wszystkim tym – na 
Wschodzie i na Zachodzie, nie-
stety, też – kto dziś chce zapo-
mnieć lekcje historii, przepisać 
ją wprowadzając „korekty”, że 
na wszystkich frontach II wojny 
światowej – poczynając od bo-
haterskiej obrony Westerplatte, 
walki nad Bzurą – był Tobruk i 
Monte Cassino, bitwa o Anglię; 
było krwawe żniwo nad Oką, ope-
racja „Ostra Brama” i legendarne 
Powstanie Warszawskie, był czyn 
spadochroniarzy generała Stani-
sława Sosabowskiego pod Arn-
hem i krwawe walki o Wał Po-
morski – przelewał swoją krew i 
oddawał życie polski żołnierz, jak 
kiedyś w powstaniach walcząc za 
„wolność naszą i waszą”, z hono-
rem pełnił swój obowiązek. 

ZUŁÓW – MIEJSCE  
NARODOWEJ PAMIĘCI
Już od 15 lat Związek Polaków 
na Litwie pod kierownictwem 
prezesa Michała Mackiewicza 
czyni wysiłek, by miejsce uro-
dzin Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego miało godny wygląd. 
Z roku na rok otoczenie, gdzie 
stał dworek, w którym 5 grud-
nia 1867 roku na świat przy-
szedł Józef Klemens Piłsudski 
– przyszły Naczelnik Państwa 
Polskiego zmienia swe oblicze, 
dzięki społecznemu wysiłko-
wi członków Związku. To tu, 
w miejscu, gdzie stała kolebka 
Marszałka, a w 1937 roku został 
zasadzony dąb przez prezyden-
ta RP Aleksandra Mościckiego 
i wdowę Aleksandrę Piłsudską 
został ustawiony przez ZPL ka-
mień pamiątkowy, na którym 
napis głosi, że to właśnie Józef 
Piłsudski, stając do walki o wy-
zwolenie Ojczyzny, dał Polsce 
granice, wolność, moc i szacu-
nek i „Polska powstała, by żyć”.

W Zułowie, po wyburzeniu 
byłych ferm kołchozowych i za-
gospodarowaniu terenu, przed 
7 laty z inicjatywy Związku po-
wstawać zaczęła Aleja Pamięci 
Narodowej. Jest dziś w niej 28 

stel i tyleż dębów, upamiętnia-
jących ludzi i wydarzenia, które 
w historii naszego narodu, Pol-
ski i Wileńszczyzny, miały waż-
ne i nieprzemijające znaczenie. 
To tu, w panteonie naszej sławy 
i chwały zostały upamiętnione 
ofiary mordu katyńskiego i tra-
gicznej samolotowej katastrofy 
pod Smoleńskiem; jest stela ku 
pamięci chrztu Polski, narodo-
wowyzwoleńczych powstań wie-
ku XIX; upamiętniona została 
Bitwa Warszawska oraz bohate-
rowie bitwy II wojny światowej, 
niełatwe czasy naszego istnie-
nia na tej ziemi, kiedy w ramach 
tzw. repatriacji rodacy porzucali 
swoją ojcowiznę; uhonorowano 
trud nauczycieli szkół polskich 
i działalność harcerzy; oddano 
hołd wybitnym Polakom, którzy 
zostawili szczególny ślad w na-
szej historii, zmieniali jej bieg…

Właśnie tu odbyła się  
15 sierpnia uroczystość, podczas 
której złożono wieńce przy po-
mniku i stelach ku czci tych, 
którzy bezpośrednio przyczy-
nili się zarówno do sukcesu Bi-
twy Warszawskiej, jak i powsta-
wania Wojska Polskiego. Licznie 
tego dnia przybyli do Zułowa 
członkowie kół i Oddziałów 
Związku Polaków na Litwie: So-
lecznickiego Oddziału Rejono-
wego ZPL z wiceprezesem Grze-
gorzem Jurgo i dyrektor Domu 
Polskiego w Ejszyszkach Anną 
Jesvilienė; członkowie Wileń-
skiego Oddziału Miejskiego ZPL 
i prezes Oddziału AWPL-ZChR 
m. Wilna, posłanka Wanda 
Krawczonok; Jezioroskiego Od-
działu Rejonowego ZPL z prezes 
Teresą Narkevičienė; Trockie-
go Oddziału Rejonowego ZPL 
z wiceprezes Teresą Sołowjową; 
Święciańskiego Oddziału Rejo-
nowego ZPL z prezes i radną 
Ireną Bejnar, prezes koła mia-
sta Podbrodzie Marią Jedzińską 
i posłem na Sejm RL Zbignie-
wem Jedzińskim oraz starostą 
Podbrodzia Edwardem Wor-
szyńskim. Przybyli żołnierze-
-weterani, członkowie zespołów 

artystycznych, polskich organi-
zacji, harcerze wraz z naczel-
nikiem Organizacji Harcerzy  
hm. Ryszardem Gierasimem. 
Byli też goście z Polski, m.in. 
uczestnicy Rajdu Katyńskiego.

Po odegraniu hymnu ZPL – 
„Roty” prezes Michał Mackie-
wicz zaprosił obecnych do uda-
nia się ku pomnikom i złożenia 
wieńców oraz uczczenia modli-
twą pamięci tych, którzy stali 
u kolebki sukcesu Bitwy War-
szawskiej i budowali chwałę pol-
skiego oręża. Wieńce i kwiaty 
zostały złożone przy kamieniu 
pamiątkowym ku czci Marszał-
ka. Zebrani odmówili modlitwę 
wraz z księdzem wikarym pa-
rafii w Podbrodziu Danielem 
Narkunem. Następnie uda-
no się ku steli upamiętniającej 
„Cud nad Wisłą”. Wiceprezes 
ZPL Edward Trusewicz przypo-
mniał zebranym jej przebieg i 
znaczenie. Oddano hołd i mo-
dlono się przy stelach pamięci 
generała Tadeusza Jordana Roz-
wadowskiego – autora planu 
Bitwy Warszawskiej, generała, 
który umiał walczyć i zwyciężać.

Tadeusz Rozwadowski po-
chodził z rodziny o dawnych tra-
dycjach wojskowych – jego dzia-

dek był odznaczony Orderem 
Virtuti Militari za udział w Po-
wstaniu Listopadowym. Przyszły 
generał ukończył gimnazjum we 
Lwowie i studiował sztukę woj-
skowości w najbardziej prestiżo-
wych wojskowych akademiach 
Cesarstwa Austro-Węgierskie-
go, gdzie był uznany za najlep-
szego na roku podporucznika ar-
tylerii. Był oficerem sztabowym 
i wojskowym attache. Wykazał 
się też jako doskonały znawca 
konstrukcji artyleryjskich i wy-
nalazca, m.in. granato-szrapne-
la. Robił błyskawiczną karierę: 
w czasie I wojny światowej był 
już generał majorem i otrzymał 
najwyższe odznaczenie austro-
-węgierskie – Wojskowy Order 
Marii Teresy. Aktywnie włączył 
się we współpracę z Tymczaso-
wą Radą Stanu, przekształconą 
w Radę Regencyjną w celu utwo-
rzenia polskiej armii. Na jesie-
ni 1918 roku objął stanowisko 
szefa Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego. Walczył o Lwów i 
ustanowił Odznakę Honorową 
„Orlęta”. Gen. Tadeusz Rozwa-
dowski – to jeden z głównych ar-
chitektów Bitwy Warszawskiej. 

Kolejno uczczono pamięć 
Romana Dmowskiego – polskie-
go polityka i współzałożyciela 
Narodowej Demokracji. Był on 
w 1917 roku prezesem Polskie-
go Komitetu Narodowego uzna-
nego przez państwa zachodnie 
za oficjalne przedstawicielstwo 
narodu polskiego. 28 czerw-
ca 1919 roku Dmowski wraz z 
Paderewskim podpisali Traktat 
Wersalski, przywracający for-
malnie Polskę na mapę świata. 
Polityk ten pozostawał w opo-
zycji do federacyjnych planów 
Piłsudskiego (co nie przeszka-
dzało mu działać na rzecz dobra 
Ojczyzny) i do końca był nie-
kwestionowanym liderem Na-
rodowej Demokracji.

Następnie uhonorowano pa-
mięć kolejnej wielkiej osobowo-
ści w polskiej polityce i sztuce 
– Ignacego Paderewskiego, któ-
ry będąc pianistą i kompozy-
torem jednocześnie pełnił rolę 
działacza niepodległościowe-
go i polityka. Sprawował funk-

cje premiera i ministra spraw 
zagranicznych. Koncertując, 
m.in. w Stanach Zjednoczo-
nych potrafił zarobić wprost 
astronomiczną sumę pieniędzy 
i w ramach działalności chary-
tatywnej przeznaczał środki na 
odbudowanie Wojska Polskiego. 
Swą popularność artysty Pade-
rewski wykorzystywał na rzecz 
Polski i Polaków. Takąż działal-
ność prowadził podczas II woj-
ny światowej – to dzięki jego 
staraniom rząd Sikorskiego na 
uchodźstwie uzyskał kredyty na 
uzbrojenie Polskich Sił Zbroj-
nych na Zachodzie. 

Stele poświęcone pamięci 
tych trzech wybitnych mężów 
stanu zostały tego dnia poświę-
cone przez ks. Daniela Narku-
na, jak i stela ku czci Konstytu-
cji 3 Maja. 

Po uroczystym upamiętnie-
niu wybitnych rodaków na ze-
branych czekał koncert przy-
gotowany przez Polskie Studio 
Teatralne w Wilnie oraz gości z 
Polski: Orkiestrę Dętą Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dylągów-
ce i zespół pieśni i tańca „Su-
walszczyzna”. 

Na scenie ustawionej na zu-
łowskiej murawie artyści z „Su-
walszczyzny” wykonali polone-
za, mazura, walc, oberek, które 
w tej scenerii prezentowały się 
bardzo romantycznie. A wraz z 
patriotycznymi strofami wierszy 
i piosenkami tworzyły jakże wy-
mowną całość. Wraz z solistami 
PSTW Jolantą Gryniewicz, Mo-
niką Jodko i Jarosławem Króli-
kowskim wystąpiła Emilia Jaku-
biak-Lis z Polski. Widzowie nie 
szczędzili oklasków artystom, a 
także wspólnie śpiewali doskona-
le znane m.in. pieśni legionowe.

Piknik wojskowy, na który 
złożył się smakowity „wojsko-
wy” poczęstunek i miłe biesia-
dowanie, stały się wielce sympa-
tycznym finałem święta.

Impreza była współfinan-
sowana przez Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” w ramach 
sprawowania opieki Senatu RP 
nad Polonią i Polakami za granicą.

Janina Lisiewicz
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MODLITWA PRZY KAMIENIU UPAMIĘTNIAJĄCYM 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Paweł Stefanowicz

HARCERZE W SKUPIENIU SŁUCHALI HISTORII Z OJCZYSTYCH DZIEJÓW
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Idąca z wiarą ku swojej przyszłości…

12 sierpnia Szyrwincki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie zaprosił rodaków na XIII Festyn 
Kultury Polskiej „Śpiewaj z nami”, który po raz drugi odbył się w miejscowości Szawle, na terenie 
miejscowego ośrodka kultury. Towarzyszyła mu wystawa twórców ludowych oraz warsztaty artystyczne.

Rejon szyrwincki, niestety, nale-
ży do tych, na którego terenie 

nie udało się zachować szkolnic-
twa w języku polskim. Z działa-
jących przed laty szkół z polskim 
językiem nauczania (Olanach, 
Jawniunach) udało się zachować 
nauczanie po polsku w młodszych 
klasach oraz naukę języka polskie-
go jedynie w Borskuńskiej Szkole 
Podstawowej. Jej absolwenci, któ-
rzy chcą kontynuować naukę w 
ojczystym języku polskim, wybie-
rają Gimnazjum im. ks. J. Obremb-
skiego w Mejszagole, bądź im. św. 
St. Kostki w Podbrzeziu. Często 
też rodzice-Polacy zamieszkali na 
terenie tego rejonu już do pierw-
szych klas dowożą swoje dzieci do 
tych placówek. 

W tej sytuacji język, polskie 
tradycje, twórczość artystyczna, 
pielęgnowanie miejsc pamięci na-
rodowej są kultywowane w rodzi-
nach oraz poprzez działalność kół 
Szyrwinckiego Oddziału Rejono-
wego ZPL. Jednym z najprężniej 
działających wśród nich jest koło 
w Jawniunach, gdzie też bazuje 
się jeden z najstarszych polskich 
zespołów ludowych „Czerwone 
Maki” (działa od 28 lat), które-
mu przewodniczy prezes oddzia-
łu Stefania Tomaszun. To panie z 
„Czerwonych Maków” są najgor-
liwszymi działaczkami na rzecz 
szeroko pojmowanej polskości: 
organizują pod kierunkiem nie-
strudzonej pani prezes imprezy, 
obchody świąt, rocznic narodo-
wych i kościelnych. 

Festyn „Śpiewaj z nami”, za-
początkowany przed 13 laty, to 
jedna z najbardziej znaczących 
imprez, która jednoczy ludzi lu-
biących śpiew i taniec, pielęgnu-
jących ojczystą kulturę, z szacun-
kiem odnoszących się również do 
wielonarodowej spuścizny miej-
scowych mieszkańców: zarówno 
polskiej, jak też litewskiej, biało-

ruskiej. Zespoły litewskie i bia-
łoruskie są tradycyjnie zaprasza-
ne na polski festyn. Ta pamięć 
o korzeniach, przechowywane 
wspomnienia, popularyzowanie 
miejscowych dawnych piosenek 
i zwyczajów, wyrobów i tradycyj-
nych dań pozwala miejscowym 
ludziom być diasporą idącą z 
wiarą ku swojej przyszłości, jak 
to pięknie strofami wiersza pod-
kreśliła prowadząca festyn Edyta 
Tamošiūnaitė. 

Świadomość tego skąd się 
wywodzę i kim jestem pomaga 
człowiekowi być gospodarzem 
na swojej ziemi, pewniej się czuć 
nie tylko w życiowej codzienno-
ści, ale też budować własną wi-
zję przyszłości. Uosobieniem jej 
może być właśnie młodzież, która 
zrzeszona w zespole „Green and 
Gold” debiutowała tego roku na 
festynie. Angielska nazwa „zielo-
no-złotych” – to dań obecnej mo-
dzie, a w swym repertuarze mają 
utwory angielskie i litewskie, ale 
też śpiewają współczesne polskie 
młodzieżowe hity, popisując się 
dobrą polszczyzną. I to nie może 

nie cieszyć, bo świadczy o tym, 
że świadomość i praca ich babć 
i mam na tej ziemi nie poszła na 
marne, zaowocowała. Niech na-
wet drobnym kiełkiem – a jednak 
dała o sobie znać…

XIII Festyn Kultury Polskiej 
„Śpiewaj z nami” zainaugurowa-
ny został piosenką „Czerwone 
maki na Monte Cassino” w wyko-
naniu dwóch zespołów: „Czerwo-
ne Maki” z Jawniun i… „Czerwo-
ne Maki” z Mińska. Patriotycznej 
melodii towarzyszyły biało-czer-
wone balony, które uniosły się 
w niebo z rąk młodzieży z Gim-
nazjum im. ks. J. Obrembskiego. 
Wzniosłe słowa poetyckie o mo-
wie ojczystej dopełniły tę uroczy-
stą chwilę. 

Witając zebranych prowa-
dząca festyn Edyta Tamošiūnaitė 
przypomniała zebranym, że im-
preza ta zrodziła się w 2004 roku 
i w ciągu 10 lat odbywała się w 
Jawniunach. Po czym jej organi-
zatorki postanowiły, że festyn bę-
dzie odwiedzał okoliczne miej-
scowości „idąc” do miejscowych 
mieszkańców. Tego roku po raz 

drugi zawitał do Szawel, groma-
dząc zarówno miejscowych jak i 
licznie przybyłych gości, wśród 
których był ks. prałat Jan Kasiu-
kiewicz. Ksiądz jest proboszczem 
parafii w Mejszagole, jak też peł-
ni posługę kapłańską na terenie 
rejonu szyrwinckiego. Na festyn 
przybyli posłowie na Sejm RL z 
ramienia AWPL-ZChR: pocho-
dząca z Ziemi Szyrwinckiej Rita 
Tamašunienė (przewodnicząca 
frakcji polskiej w parlamencie Li-
twy), prezes ZPL Michał Mackie-
wicz oraz Czesław Olszewski. Do 
gościnnych Szawel przybył rów-
nież radca, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Marcin Zieniewicz (za-
stąpił na tym stanowisku wielo-
letniego konsula generalnego Sta-
nisława Cygnarowskiego), radni 
samorządu rejonu szyrwinckiego, 
dyrektor Gimnazjum im. ks. J. Ob-
rembskiego Alfreda Jankowska.

Poproszony o pobłogosławie-
nie święta ks. Jan Kasiukiewicz 
zaintonował krótką modlitwę, 
błogosławił obecnym oraz zazna-
czył, że będąc od niedawna miej-

scowym duszpasterzem poznaje 
ludzi i zwyczaje, szykując się do 
nowych zadań i wyzwań w pełnie-
niu posługi na Ziemi Szyrwinckiej.

Głos zabierali też posłowie. 
Rita Tamašunienė składając ży-
czenia licznie przybyłym miłośni-
kom ojczystej kultury i twórczo-
ści artystycznej nie ominęła też 
problemów, wśród których nader 
aktualnym jest brak siedziby dla 
zespołu „Czerwone Maki” – do-
tychczasowej kolektyw został po-
zbawiony przez przedstawicieli 
rządzącej w rejonie Partii Pracy. 
Prezes ZPL Michał Mackiewicz 
podkreślił, że festyny polskiej kul-
tury odbywają się zarówno na Wi-
leńszczyźnie, jak i w poszczegól-
nych regionach Litwy – wszędzie 
tam, gdzie są zorganizowani ro-
dacy. Dziękował prezes oddzia-
łu szyrwinckiego Stefanii Toma-
szun, która potrafi zorganizować 
pracę i dać sobie radę nie czekając 
pomocy. Z kolei poseł Czesław 
Olszewski – będący na festynie 
po raz pierwszy – zachwycał się 
jego rozmachem jak i działalno-
ścią pani prezes oraz pomagają-
cym jej członkom rodziny.

Rodaków krótkim przemó-
wieniem powitał też nowy kon-
sul Marcin Zieniewicz. Odnoto-
wał on, że chociaż dopiero od 10 
dni pełni swoje nowe obowiązki, 
to bardzo dobrze się czuje na im-
prezie i dziękował za zaproszenie. 

A festynowy program zakładał 
kolejne popisy zespołów. Oklaska-
mi witano młodzież gimnazjalną 
z Mejszagoły. Jest ona zjednoczo-
na w tanecznym zespole pod jak-
że wymowną nazwą „Przyjaźń”. 
Pod kierownictwem Tatiany Sien-
kiewicz wykonali zespolacy kilka 
tańców, które były barwnymi prze-
rywnikami pomiędzy prezentacja-
mi zespołów wokalnych. Oklaski 
widzów zbierał też miejscowy duet 
Teresy i Patrycji, którym grą na 
skrzypcach akompaniowała Jana 
Tamošiūnaitė. 

Etnograficzny zespół śpie-
waczy „Wesołe Babki”, działają-
cy pod kierownictwem Danuty 
Stungienė i Stefanii Tomaszun – 
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NA SCENIE „CZERWONE MAKI” Z MIŃSKA I JAWNIUN  
ORAZ GIMNAZJALIŚCI Z MEJSZAGOŁY

Paweł Stefanowicz

„RANDEO ANIMA” – ZESPÓŁ NA MEDAL
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W lipcu, na scenie Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie, już po raz 
drugi, w ramach Konkursu Pio-
senki do słów Agnieszki Osieckiej 
wystąpili utalentowani wokali-
ści z Wilna i okolic. Z dziesięciu 
uczestników jury wybrało pięciu 
laureatów. Zostałam zdobywczy-
nią Grand Prix w tegorocznym 
konkursie wykonując piosenkę 
„Kto tak ładnie kradnie”. Na 
miejscu pierwszym uplasowała 

się Bożena Sokolińska, miejsce 
drugie zajęła Monika Rynkiewicz. 
Jury przyznało też dwa trzecie 
miejsca – Patrycji Łuszczyńskiej 
i Radkowi Stasile.

Wszyscy uczestnicy konkur-
su zostali zaproszeni do Ostró-
dy, gdzie w dniach 5-8 sierpnia 
odbyły się warsztaty wokalne, 
które prowadziła dr hab. Hono-
rata Cybula, profesor Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Warmiń-

emisji głosu. Uczestnicy warszta-
tów uczyli się panować nad wła-
snymi głosami. Po serii ćwiczeń i 
zastosowaniu wszystkich zasad, 
przekazanych przez panią profe-
sor Honoratę Cybulę, niektórzy z 
nas byli zaskoczeni swoimi, dotąd 
nieodkrytymi, możliwościami. 

Zdobywcy 1-3 miejsc oraz 
Grand Prix, oprócz warsztatów, 
mieli też okazję wystąpić w kon-
cercie galowym, który odbył się 
7 sierpnia w ostródzkim amfite-
atrze. Laureaci śpiewali z akom-
paniamentem instrumentalnego 
zespołu studentów Instytutu Mu-
zyki Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego. W ciągu dwóch dni 
zwycięzcy konkursu, pod czujnym 
okiem pani profesor, pracowali nad 
aranżacjami swoich utworów oraz 
jak najlepszym ich wykonaniem. 

W ramach odpoczynku po 
dwóch pracowitych dniach, 
uczestnicy warsztatów zostali za-
proszeni na rejs statkiem po je-
ziorze Drwęckim, podczas któ-
rego mieli możliwość podziwiać 
piękno przyrody Warmii i Mazur. 

Finałem pobytu w Polsce był 
galowy koncert laureatów w am-
fiteatrze w Ostródzie. Popisy gru-
py wokalistów z Wilna, poprze-
dził występ laureatów Konkursu 
Piosenki do słów Agnieszki Osiec-
kiej z Ostródy, którzy wystąpili 
w pierwszej części koncertu. W 
drugiej części publiczność słucha-

ła występów laureatów XX Ogól-
nopolskiego Konkursu Piosenki 
„Pamiętajmy o Osieckiej”. 

Uczestnicy ostródzkich spo-
tkań wrócili do swych domów 
zadowoleni i pełni wdzięczności 
pomysłodawcy i głównemu orga-
nizatorowi Konkursu Piosenki do 
słów Agnieszki Osieckiej w Wil-
nie – Janinie Stupienko oraz dr. 
hab. Honoracie Cybuli za prze-
kazaną wiedzę. Konkurs oraz wy-
jazd do Ostródy nie miałby miej-
sca bez wsparcia Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” (na czele z 
prezesem Dariuszem Piotrem Bo-
nisławskim), burmistrza miasta 
Ostróda Czesława Najmowicza, 
jego Centrum Kultury, Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli, ho-
telu „Dom Polonii” oraz Związ-
ku Polaków na Litwie, Instytutu 
Polskiego w Wilnie oraz Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie. 

Agnieszka Osiecka – to autor-
ka ponad dwóch tysięcy tekstów 
piosenek i utworów scenicznych. 
Wiele z nich stało się przebojami, 
ale jest też ogromna ilość pięk-
nych, a jeszcze nieodkrytych jej 
utworów. Śpiewajmy i odkrywaj-
my niebanalne, głębokie i wzru-
szające teksty Agnieszki Osieckiej i 
niech to będzie siłą napędową ko-
lejnych edycji konkursu, jego or-
ganizatorów, jak też uczestników.  

Ewa Szturo

Ostróda z Osiecką

sko-Mazurskiego. Wilnianie, już 
po kilku godzinach po przybyciu 
do Ostródy, rozpoczęli pracę nad 
swoimi głosami. Pierwszego dnia 
warsztatów pani profesor zapre-
zentowała serię ćwiczeń otwiera-
jących kanał głosowy i uwalniają-
cych głos. Nie były to tylko zajęcia 
praktyczne. Wysłuchaliśmy rów-
nież wykład na temat ochrony 
głosu wokalisty. W drugim dniu 
zajęć zostały nam odkryte tajniki 

to prawdziwa perełka rejonu, zrze-
szająca czcigodne seniorki – wyko-
nały panie miejscowe piosenki w 
języku polskim i litewskim. 

Debiutantem tegoroczne-
go festynu był wokalny zespół z 
Szawel „Ringe”. Rozśpiewane pa-
nie popisały się również repertu-
arem w dwóch językach, które tu, 
w rejonie szyrwinckim ciągle się 
przeplatają. 

Prawdziwą furorę swym wy-
stępem zrobił na święcie mło-
dzieżowy zespół wokalno-instru-
mentalny z Podbrzezia „Randeo 
Anima” pod kierownictwem Au-
gustyny Grejciun. Ta wspaniała 
młodzież popisała się zarówno 
pięknym śpiewem (solowali po 
kolei praktycznie wszyscy), jak 
też ogromnym temperamentem 
w tanecznej oprawie wykonywa-
nych utworów oraz promieniu-
jącą energią i radością. Folkowy 
repertuar skutecznie podbił ser-
ca widzów, którzy nie szczędzili 
braw i słów zachwytu.

W swym repertuarze, mło-
dzież ta, jak zaznaczyła prowa-
dząca, ma też utwory sakral-
ne, którymi uświetnia liturgie  
Mszy św. w swoim parafialnym 
kościele w Podbrzeziu. Działający 
od kilku lat ma na swym koncie 
sporo występów, wśród których 
jest też prezentacja na ubiegło-
rocznych Światowych Dniach 
Młodzieży w Krakowie. Taka 
młodzież napawa serca dumą. 

Popisy artystyczne kontynu-
owali goście z Mińska – chór po-
lonijny „Czerwone Maki” pod 
kierownictwem Reginy Par-

chejczuk. Powstał on w odle-
głym roku 1996, debiutując na 
Festiwalu Polskiej Piosenki w 
Mińsku. W tym 30-osobowym 
kolektywie twórczością połączo-
nych jest kilka pokoleń. O tym 
mogli się przekonać widzowie, 
słuchając śpiewu seniorów oraz 
jakże wzruszającej deklamacji i 
pięknego wokalu Angeliny Cie-
reszko, której tato i dziadkowie 
też są w zespole. Piosenki pa-
triotyczne i ludowe wraz z ze-
społem śpiewała też widownia. 
Szczególnie wzruszyła obecnych 
wyśpiewana opowieść o pol-
skich losach: „Antosia z Brze-
ścia, Piotrka z Nieświeża, Ma-
niusi spod Nowogródka” – tych, 
którym przesuwanie granic po  
II wojnie światowej jakże po-
gmatwało ich polskie życiory-
sy… 

Gości na scenie zmieniła 
uczestniczka praktycznie wszyst-
kich dotychczasowych festynów 
– Sylwia Kasparaitė. Debiutowa-
ła przed laty jako uczennica Bor-
skuńskiej Szkoły Podstawowej i 
z roku na rok publiczność mogła 
obserwować jak dorastała i wzbo-
gacała swój repertuar, w którym 
zawsze były i są polskie przeboje.

Rzadko który festyn na Zie-
mi Szyrwinckiej odbywa się bez 
gości z Polski. Tego roku przybył 
tu zespół „Mżawka” z Węgorze-
wa pod kierownictwem Ryszarda 
Zabłotnego. Świetna kapela, me-
lodyjne piosenki – publiczność 
oklaskiwała gości z wielkim za-
pałem. Rodacy z powiatów giżyc-
kiego, ełckiego, węgorzewskiego 

ze sceny pozdrawiali krewnych i 
znajomych – bo wiadomo, na tych 
terenach Polski gros mieszkań-
ców stanowią ludzie wywodzący 
swe korzenie z Wileńszczyzny. 

Znane i lubiane piosenki lu-
dowe i estradowe zaprezentował 
uczestnikom festynu zespół „Ren-
dez-vous” z Landwarowa. Pod kie-
rownictwem Bożeny Bielak panie 
i panowie dali minikoncert bardzo 
ciepło przyjęty przez widzów. 

Ostatnie artystyczne słowo, 
jak i przystało, należało do go-
spodarzy: „Czerwone Maki” z 
Jawniun zaśpiewały kilka pio-
senek w oryginalnej aranżacji i 
oprawie. Ostatnia piosenka, o 
padającym deszczu, stała się pro-
rocza – przywołała nad Szaw-
le szalejącą tego dnia nad Litwą 

burzę, która, niestety, przeszko-
dziła miłośnikom dyskoteki, ale 
wcale nie potrafiła zniechęcić 
uczestników festynu do dalszej 
zabawy. Żegnając się z publicz-
nością barwnym deszczem wy-
strzelonych konfetti organiza-
torzy festynu „Śpiewaj z nami” 
mówili: do następnych spo-
tkań. Spotkań, które są możliwe 
dzięki entuzjazmowi członków 
Szyrwinckiego Oddziału Rejo-
nowego ZPL oraz, oczywiście, 
sponsorom i partnerom, chęt-
nym do wspierania inicjatywy. 
Tego roku byli to: Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska”(współ-
finansowanie ze środków otrzy-
manych od Kancelarii Senatu w 
ramach sprawowania opieki Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej 

nad Polonią i Polakami za gra-
nicą), Związek Polaków na Li-
twie, Departament Mniejszości 
Narodowych przy rządzie Litwy, 
wydział kultury samorządu rejo-
nu szyrwinckiego, posłanka Rita 
Tamašunienė, spółka „Entex”, 
Wspólnota Lokalna w Jawniu-
nach, pan Jan Muczyn, Cen-
trum Rzemiosła Artystycznego 
w Mejszagole, Muzeum Etno-
graficzne Wileńszczyzny. Gość-
mi specjalnymi imprezy byli też 
przedstawiciele Domu Gościn-
nego w Dzięciołówce na czele z 
jego kierownictwem – paniami 
Ewą Klozą i Jadwigą Borsuk, któ-
re przywiozły prace swych pod-
opiecznych. 

Janina Lisiewicz

WILNIANIE WRAZ Z BURMISTRZEM 
CZESŁAWEM NAJMOWICZEM I PANIĄ 
PROFESOR HONORATĄ CYBULĄ

Paweł Stefanowicz

ŻYCZENIA GOSPODYNI ŚWIĘTA – STEFANII TOMASZUN – 
SKŁADAJĄ POSŁOWIE NA SEJM RL
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Z okazji Jubileuszu 70-lecia słuchaczce 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Szanownej Pani Irenie PIETKUN naj-
serdeczniejsze życzenia: dobrego zdro-
wia na długie lata, dni pełnych słońca i 
radości, miłości i szacunku od najbliższych 
oraz stałej opieki Bożej

   składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji pięknego Jubileuszu Urodzin 
Genovaitė PECNORAITĖ najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, pogody ducha, 
tylko słonecznych dni w kręgu życzli-
wych i kochających osób 

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Obchody 97. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej i Święta Woj-

ska Polskiego na Wileńszczyź-
nie rozpoczęły się 13 sierpnia 
w Trokach i Starych Trokach. 
O godzinie 10.00 przedstawicie-
le społeczności polskiej z wielu 
miejscowości rejonu trockiego, 
członkowie kół Trockiego Od-
działu Rejonowego Związku 
Polaków na Litwie zebrali się w 
Polskiej Kwaterze Wojskowej 
na cmentarzu w Trokach. Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dylągówce odegra-
ła hymny państwowe Republiki 
Litewskiej oraz Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Uroczysty apel rozpoczął 
pan Marcin Zieniewicz – rad-
ca, kierownik Wydziału Kon-
sularnego Ambasady RP w 
Wilnie. W swym przemówie-
niu zaznaczył on, że obchody 
Święta Wojska Polskiego i 97. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej 
na Wileńszczyźnie świadczą 
o wielkiej wadze tego wyda-

rzenia militarnego w historii 
Polski i Litwy. Dziękował też 
wszystkim obecnym za pamięć 
o tych, którzy polegli w czasie 
wojny polsko - bolszewickiej 
oraz innych walk w obronie 
wolności i suwerenności Pol-
ski. Kierownik Wydziału Kon-
sularnego złożył kwiaty przed 
pomnikiem upamiętniającym 
polskich żołnierzy. W Tro-
kach pamięć poległych roda-
ków uczcili i oddali im hołd 
przedstawiciele polskich orga-
nizacji społecznych na czele z 
prezesem Trockiego Oddziału 
Rejonowego ZPL, posłem na 
Sejm RL Jarosławem Narkie-
wiczem.

Dalszy ciąg obchodów świę-
ta przeniósł się do pobliskich 
Starych Trok, gdzie została od-
prawiona Msza św. okoliczno-
ściowa w kościele pw. Zwiasto-
wania NMP i św. Benedykta. Po  
Mszy św. odprawionej przez 
księdza dziekana Jonasa Va-
raneckasa w intencji wszyst-

Polskich żołnierzy uczczono na Ziemi Trockiej
wy cmentarz, by złożyć wieńce 
i zapalić znicze na grobie pol-
skiego żołnierza Tadeusza Opry-
cha, który zginął w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej (o godne 
upamiętnienie miejsca jego po-
chówku zadbał przed laty Zwią-
zek Polaków na Litwie).

Licznie przybyli starotro-
czanie oraz goście udali się na-
stępnie na plac przy klasztorze, 
gdzie odbył się pokaz broni i 
ekwipunku polskiego wojska 
oraz koncert, podczas którego 
wystąpiło Polskie Studio Te-
atralne w Wilnie oraz zapro-
szona przez nie Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Dylągówce.

Po wspaniałym, patriotycz-
nym koncercie wszyscy zosta-
li zaproszeni na okazjonalny 
piknik z kiełbaskami i kaszą 
wojskową. Uczestnicy imprezy 
nie kryli zadowolenia z tego, że 

mogli wziąć udział w tak waż-
nej dla każdego Polaka uroczy-
stości, wspólnie przeżyć chwile 
wzruszenia, oddając hołd pa-
mięci poległych, czcząc ich 
pamięć strofami wierszy i żoł-
nierskimi pieśniami. To dzię-
ki tym, którzy stanęli przed 
prawie stu laty z bronią w 
ręku w obronie kraju i wolno-
ści, powstała niepodległa Pol-
ska, kolejne pokolenia roda-
ków mogły rozwijać swój kraj, 
pracować, uczyć się, żyć i być 
szczęśliwymi.

Świąteczne obchody zosta-
ły zorganizowane przez Polski 
Klub Sztuki Teatralnej (Edward 
Kiejzik) oraz Trocki Oddział 
Rejonowy ZPL.

Irena Orłowa,
prezes koła ZPL  

„Przy szkole”  
w Starych Trokach

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo 
zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie ca-
łej Litwy. Prenumerata na wrzesień i dalsze miesiące 2017 roku będzie trwała do  
22 sierpnia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcz-
nej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarcza-
nie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie 
Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swo-
ich domach. 

kich żołnierzy, którzy zginęli w 
obronie Ojczyzny, uczestnicy 
obchodów udali się na miejsco-
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W POLSKIEJ KWATERZE WOJSKOWEJ NA CMENTARZU W TROKACH

Zofia Abucewicz

HARCERZE Z TURGIEL Z KOMBATANTAMI

Litewski Uniwersytet Edukologiczny
Instytut Doskonalenia Kompetencji Zawodowych

LUE Instytut Doskonalenia Kompetencji Zawodowych ogłasza 
dodatkowy nabór na studia z pedagogiki (631MX***)  

(tylko na miejsca nie finansowane przez państwo). 
Nabór będzie się odbywał od 21 sierpnia do 9 września br. od godz. 

9.00 do 16.00.  Informacja na temat przyjęcia na studia można uzyskać 
pod adresem: Wilno, ul. Studentu 47, gab. 19, tel. 85-273-31-01, 
poczta el. lilija.aleks@leu.lt. www.leu.lt/pkti/priemimas i studijas.

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związ-
ku Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku 
mogą nieodpłatnie na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, 
ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyra-
zy 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.
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Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci 

Ojca
składamy kondolencje  
i wyrazy współczucia 

pani Hance Grzybowskiej
Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,  

bo zostawili ślady w naszych sercach.
Wyrazy współczucia składają  

członkowie koła ZPL „Grzegorzewo”,  
nauczyciele, rodzice i uczniowie  

Gimnazjum w Grzegorzewie

„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. 

W dniach 16 - 29 lipca po 
raz kolejny przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska” zostały 
zorganizowane międzynarodo-

we kolonie „Lato z Polską”. Bra-
ła w nich udział również grupa 
z Litwy (19 osób z opiekunką). 
Kolonie odbywały się w Domu 

Polonii w Pułtusku, mieście po-
łożonym nieopodal Warszawy. 
Hotel „Zamek Pułtusk” Dom 
Polonii mieści się w zabytko-

wym XV-wiecznym zamku, w 
otoczeniu pięknego parku nad 
Narwią. 

Z dworca autobusowego w 
Wilnie wyruszyliśmy rankiem 
16 lipca z opiekunką, starszą 
wychowawczynią grupy przygo-
towawczej, panią Krystyną Woj-
siat. Podróż trwała około ośmiu 
godzin. Nasi polscy opiekuno-
wie czekali na nas na dworcu au-
tobusowym w Warszawie, skąd 
udaliśmy się do Pułtuska wraz z 
grupą z Bułgarii. 

Na koloniach było wspa-
niale, chociaż na początku było 
trochę narzekań, to potem nie 
chcieliśmy wracać do domu. 
Mieliśmy dużo zajęć, więc nie 
było czasu na nudę. Bardzo nam 
się podobały zajęcia taneczne, 
nauczyliśmy się tańczyć „belgij-
kę” oraz menueta, które wyko-
naliśmy wspólnie całą kolonią 
na kilku imprezach.

Podczas kolonii mieliśmy 
kilka ciekawych i pouczających 
wycieczek. Podczas jednej z nich 
zwiedziliśmy Warszawę. Tu oglą-
daliśmy koncert, który odbył się 
na scenie przed warszawskim 
Domen Polonii dla uczestników 
kolonii „Lato z Polską” nie tyl-
ko z Pułtuska, ale i innych miej-
scowości Polski. W spotkaniu 
uczestniczyły dzieci i młodzież  
m.in. z Litwy, Białorusi, Ukra-
iny, Mołdawii, Czech i USA. Do 
uczestników kolonii z powita-
niem zwrócili się: marszałek Se-
natu RP Stanisław Karczewski, 
prezes Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” Dariusz Piotr Bo-
nisławski oraz prezes Związku 
Polaków na Białorusi Andżeli-
ka Borys. Podczas wycieczki po 
Warszawie przewodnik opowie-
dział nam o wielu zdarzeniach 
historycznych bardzo ważnych 
dla Polski i nie tylko.

Bardzo interesującą była wy-
cieczka do wspaniałego, histo-
rycznego miasta Toruń. Tam 
nasi przewodnicy, którzy byli 
przebrani za Krzyżaka, Koper-

nika i inne historyczne posta-
cie, opowiedzieli nam i pokazali 
najciekawsze miejsca tego mia-
sta oraz zabytki. Zapoznaliśmy 
się z kulturą Kurpiów podczas 
zajęć w „Kuźni Kurpiowskiej”. 
Zwiedziliśmy Muzeum Roman-
tyzmu w Opinogórze, gdzie mo-
gliśmy usłyszeć wiele interesują-
cych faktów z życia Krasińskich. 

Podczas wizyty w gospodar-
stwie agroturystycznym „Chata 
za wsią” w Skaszewie, spodoba-
ły nam się zajęcia w stadninie, 
gdzie nie brakowało różnych 
gier i zabaw, a także poczę-
stunku – kiełbasek na ognisku. 
Musimy podziękować naszym 
gospodarzom – jedzenie na ko-
loniach było pyszne.

Na koloniach poznaliśmy 
wiele koleżanek i kolegów z róż-
nych państw, z którymi weso-
ło spędzaliśmy wakacyjne dni. 
Pogoda dopisała, tylko parę dni 
padał deszcz i wówczas więk-
szość czasu musieliśmy spędzić 
w świetlicy. Ale i tu było fajnie 
– nie brakowało nam pomysłów: 
wymyślaliśmy ciekawe gry i za-
bawy. Najbardziej wesoło było 
na integracyjnych ogniskach, 
podczas których mieliśmy dys-
koteki, na których hitem była 
poznana na koloniach „belgij-
ka”.

Serdecznie dziękujemy go-
spodarzom za doskonałą orga-
nizację kolonii i dobre warun-
ki pobytu oraz prezenty (każdy 
z nas otrzymał na zakończenie 
kolonii pendrive), zaś panu po-
słowi Jarosławowi Narkiewiczo-
wi za możliwość wzięcia udziału 
w nich. Pragniemy też wyrazić 
słowa uznania naszym opiekun-
kom: pani Joannie Wróblew-
skiej z Polski oraz pani Krysty-
nie Wojsiat z Litwy.

Patrycja Kamarauskaitė, 
Wanesa Wojsiat,  

uczennice klasy IGb  
Gimnazjum im. Ferdynanda 

Ruszczyca w Rudominie

„Lato z Polską” w Pułtusku 

Trockie Muzeum Historyczne, 
Muzeum Historyczne miasta 
Krakowa oraz Instytut Polski w 
Wilnie zapraszają na otwarcie 
multimedialnej wystawy „Cra-
covia. 3D – przestrzeń miejska 
Krakowa w okresie funkcjono-
wania prawa magdeburskiego”. 

Wystawa przedstawia 500-let-
ni okres historii miasta Krakowa: 
od połowy XIII wieku, kiedy to 
książę Bolesław V Wstydliwy 
ogłosił akt lokacji Krakowa na 
prawie magdeburskim, do cza-
su uchwalenia przez Sejm Czteroletni Prawa o miastach, które pod koniec XVIII wieku położyło kres 
funkcjonowaniu prawa niemieckiego w Polsce.

Zwiedzając wystawę możemy zapoznać się z aspektami życia w mieście prawa magdeburskiego, ta-
kimi jak:  rozwój układu przestrzennego aglomeracji krakowskiej, miejska organizacja samorządowa i 
sądownicza, rzemiosłem, strukturą cechową zawodów oraz handlem o zasięgu europejskim. Poznamy 
siedziby kupców i mieszczan, dowiemy się, jak zmieniał się system obronny miasta.  

Na wystawie przedstawiono także wyniki prac zespołu ekspertów, który wykorzystując najnowsze 
badania naukowe i obecne możliwości techniczne, odtworzył wygląd aglomeracji krakowskiej z okre-
su największej świetności miasta w połowie XVII wieku oraz ukazał przemiany urbanistyczne Rynku 
krakowskiego od czasów przedlokacyjnych po drugą połowę XVIII wieku.

Efektem pracy ekspertów są komputerowe wizualizacje uzyskane za pomocą techniki trójwymia-
rowego modelowania oraz wykonane na ich podstawie modele fizyczne. Historyczne rekonstruk-
cje zestawiono z dawnymi rycinami oraz ze współczesnymi fotografiami Krakowa, aby uzmysłowić 
zwiedzającemu skalę zmian, które zachodziły na przestrzeni czasu w topografii całego miasta. Opra-
wę multimedialną stanowią filmy: „Cracovia. Origo”, „Cracovia A.D. 1650” oraz „Kraków. Dziś”.

Kuratorem wystawy po stronie polskiej jest Piotr Opaliński z Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa, a po stronie litewskiej Irena Senulienė z Trockiego Muzeum Historycznego. 

Patronat honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej, partnerem 
projektu jest Instytut Polski w Wilnie.

Uroczyste otwarcie wystawy „Cracovia. 3D – przestrzeń miejska Krakowa w okresie funkcjono-
wania prawa magdeburskiego” w dniu 18 sierpnia o godz. 16.00 w Trockim Muzeum Historycznym. 
Wystawa potrwa do 31 października 2017 r.  

MULTIMEDIALNA WYSTAWA  
O HISTORII KRAKOWA W TROKACH

POLONIJNE DZIECI PODCZAS WSPÓLNEJ ZABAWY


