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„Plon 2017” w Rudziszkach
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Jesień – to czas dożynek. Tradycja ta na Wileńszczyźnie ma swoje twałe korzenie. Na ziemi trockiej, z inicjatywy 
Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL święto plonów co roku odbywa się w Rudziszkach. Prezentowane są tu owoce 
pracy rąk ludzkich oraz twórcza fantazja. Tak ma być, że po pracy jest czas na zabawę.

JEDNA Z CHWIL GALI DOŻYNKOWEJ

IDEA DLA IDEI
Przed rokiem, szykując się do ko-
lejnych wyborów sejmowych, spora 
część obywateli po raz kolejny od-
nalazła kolejnych „zbawicieli” – tym 
razem w ich roli wystąpili członkowie 
partii chłopów i zielonych i jej sym-
patycy. Zapowiadając wielkie zmiany, 
pochylenie się nad tak trudnymi dla 
społeczeństwa problemami jak wy-
kluczenie, rozwarstwienie społeczeń-
stwa, emigracja, alkoholizm zdobyli 
zaufanie i większość miejsc w Sej-
mie. Ale, jak się okazało, mówienie 
o problemach, a ich rozwiązywanie 
– to dwa dość odległe bieguny. Po-
nadto wyszło na jaw, że działanie w 
każdej sferze wymaga gruntownych 
jej zmian, a te, jak wiadomo, wyma-
gają czasu i finansów. Z drugiej stro-
ny wiadomo też, że żmudna praca 

nuży i pracujących, i oczekujących 
na jej efekt. Więc skoro nie da się 
szybko rozwiązywać wyartykułowa-
nych (i powtarzających się od po-
nad 20 lat) problemów, trzeba, jak 
mawiał jeden z bohaterów Trylogii, 
pójść po rozum do głowy. Czym to 
pójście zaowocowało? Ano oryginal-
ną ideą – ideą dla Litwy. Z inicjatywy 
dziennikarzy (którym najwidoczniej 
już dokuczyło pisanie i mówienie na 
wciąż powtarzające się tematy: emi-
gracja, korupcja, alkoholizm itd.), do 
których dołączyli działacze społecz-
ni, artyści, ekonomiści, tzw. socjalnie 
odpowiedzialni przedsiębiorcy, eks-
perci, pojawiła się inicjatywa „Idea 
dla Litwy”. Opieki nad „ideowcami” 
podjęli się obok prezydent, prze-
wodniczący Sejmu i premier. O co 
tu chodzi? Chodzi o to, by wyarty-

kułować trzy najważniejsze idee, co 
do których znaczenia byliby zgodni 
przedstawiciele mediów, eksperci i 
społeczeństwo (jak poznać zdanie 
„całego” społeczeństwa?). Miałyby 
one zostać zapisane w tzw. Akcie 
Mocy Państwa, który podpisałaby 
cała Litwa (w jaki sposób?). Kiedy 
czytam te słowa, to nie idee mające 
uratować Litwę stają przed oczyma, 
tylko czystej wody populizm: to ten 
dokument ma być „początkiem zna-
czącego, nowego etapu życia pań-
stwa litewskiego” i dopingować do 
wcielenia w życie strategicznych roz-
wiązań. Nazwane trzy idee mają za-
pewnić – w trakcie ich realizacji – ja-
kościowy skok państwa i zjednoczyć 
miłośników Litwy do dążenia do jed-
nego wspólnego celu. Te idee mają 
zaproponować obywatele. Powstaje 

pytanie: a po co mamy Sejm i rząd, i 
całą plejadę ministerstw, a ponadto 
są instytucje badawcze, promocyjne 
itp. Może to one, pożerające gros 
pieniędzy publicznych, czyli naszych 
podatków, mogłyby te idee wyarty-
kułować, a przy okazji obliczyć, ile 
to będzie kosztowało i jaki efekt da. 
Bo ta „społeczna aprobata” i podpi-
sanie się pod nimi „całej Litwy” – to 
jak zaklinanie węży. Entuzjaści „Idei 
dla Litwy” powołują się na sukcesy 
innych państw, które potrafiły zrobić 
jakościowy skok w poszczególnych 
dziedzinach, plasując te kraje w czo-
łówce, np. w oświacie (Finlandia), 
gospodarce (Singapur) itd. Jak za-
znaczają inicjatorzy akcji, takimi ce-
lami przed laty była niepodległość, 
członkostwo w NATO i UE. Ale co 
dziś stoi na przeszkodzie, by z całego 

wachlarza od lat znanych litewskich 
newralgicznych punktów wziąć na 
warsztat np. oświatę, rozwarstwienie 
społeczeństwa i… No, może zróbmy 
porządek w tych dwóch, nie trzeba 
tej trzeciej, choć to ładniej brzmi. Co, 
jest to zbyt proste, mało atrakcyjne 
w porównaniu z „Ideą dla Litwy”? Na 
wymyślaniu idei zejdzie nam może i 
rok. Będą ich promocje, kampanie 
poparcia, konkursy… Będzie dużo 
medialnego szumu, okazji dla za-
błyśnięcia dla tych, kto te idee bę-
dzie propagował. A po ogłoszeniu 
„tych trzech” nagle się okaże, że nie 
ma kto wcielać ich w życie, jest brak 
środków i w ogóle… No i znów wy-
myślimy jakąś akcję na poszukiwanie 
kolejnego panaceum dla Litwy. I tak 
w kółko, bo idea dla idei ma szansę 
być żywotną…
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I. Poniżej zamieszczamy 15 pytań 
wraz z odpowiedziami, z których nale-
ży wybrać właściwą oraz krótko – w kil-
ku zdaniach – dać ocenę wydarzenia czy 
postaci.

1. Chrzest Polski nastąpił w roku:
a) 1000 
b) 1126 
c) 966 
d) 1387
e) po Unii Lubelskiej
Oceń znaczenie chrztu św. dla przy-

szłych i obecnych dziejów Polski i Pola-
ków w świecie

2. Bitwa wojsk książąt polskich 
pod Legnicą (koło Wrocławia) z roku 
1241  była obroną przed:

a) najazdem baronów niemieckich
b) nawałą turecką
c) „potopem szwedzkim”
d) Wikingami
e) Tataro - Mongołami
Oceń znaczenie tej bitwy dla dalszych 

losów Polski i Zachodniej Europy. 
3. Pierwszym historycznym władcą 

Państwa Polskiego (księciem polskim) był:
a) Władysław Herman
b) książę Witold
c) Mieszko
d) Bolesław Krzywousty
e) Władysław Łokietek
Oceń znaczenie powstania państwo-

wości polskiej w X wieku dla przyszłości 
narodu. 

4. Pierwszym, koronowanym w 
1025 r., królem Polski był: 

a) Władysław Łokietek
b) Władysław Jagiełło
c) Bolesław Chrobry
d) Kazimierz Jagiellończyk
e) Stefan Batory
Oceń znaczenie międzynarodowe 

uzyskania przez Państwo Polskie statu-
su samodzielnego Królestwa.

5. Unia Lubelska z 1569 r. ozna-
czała:

a) Połączenie Królestwa Polskiego z 
Wielkim Księstwem Moskiewskim

b) Podporządkowanie Litwy Króle-
stwu Polskiemu

c) Uniezależnienie Polski od Cesar-
stwa Niemieckiego

d) Utworzenie Rzeczypospolitej, 
wspólnego państwa  narodów polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego

e) Wprowadzenie pańszczyzny w Pol-
sce i na Litwie

Oceń znaczenie zawarcia Unii Lubel-
skiej. 

6. „Potopem” w literaturze histo-
rii Polski nazywamy:

a) Zalanie państwa w czasie wielkiej, 
„stuletniej” powodzi w roku 1611

b) Wielkie bunty kozackie pod przy-
wództwem hetmana Bohdana Chmiel-
nickiego

c) Najazd Szwedów na Rzeczpospolitą
d) Wojny inflanckie (liwońskie) Pol-

ski z Państwem Rosyjskim
e) Zniszczenie przez Polaków wojen-

nej floty szwedzkiej pod Gdańskiem
Oceń zdarzenie, które wybrałeś odpo-

wiadając na to pytanie.
7. Konstytucja 3 Maja 1771 r. była:
a) Pierwszą Konstytucją w ówczesnej 

Europie i drugą na świecie po Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

b) Aktem uregulowania stosunków 
dyplomatycznych z Cesarstwem Rosyj-
skim

c) Aktem znoszącym pańszczyznę w 
Królestwie Polskim i na terenie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego

d) Zawarciem sojuszu politycznego z 
rewolucyjną Republiką Francuską

e) Kodeksem praw cywilnych w ów-
czesnej Rzeczypospolitej Polskiej

Oceń jej znaczenie.
8. Trzy rozbiory Polski w latach 

1772 – 1793 – 1795 oznaczały:
a) Poparcie dla reform ustrojowych 

podjętych przez mieszczan i chłopów
b) Niewolę polityczną Polski przez 

123 lata
c) Wprowadzenie nowej konstytucji 

w zaborze rosyjskim
d) Zjednoczenie Ziem Polski i Litwy 

pod nowym rządem
e) Ideę europejskiego zjednoczenia 

nowoczesnych narodów
Oceń znaczenie rozbiorów Polski dla 

życia społecznego, politycznego i ekono-
micznego Polaków pod zaborami.

9. Legiony Polskie gen. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego (1797 - 1807) 
były:

a) Ochotniczym Wojskiem Polskim 
u boku wojsk Napoleona I utworzonym 
dla wspólnego wyzwolenia Polski spod 
władzy zaborców

b)  Armią zaciężną Cesarstwa Fran-
cuskiego

c) Siłami rewolucyjnymi dążącymi do 
wyzwolenia chłopów polskich z pańsz-
czyzny

d) Sojusznikami militarnymi Anglii 
i Austrii

e) Siłami dążącymi do zdobycia kolo-

nii dla przyszłego Państwa Polskiego na 
Madagaskarze

Oceń rolę i znaczenie powstania oraz 
walk Legionów Polskich w dziejach Woj-
ska Polskiego.

10. Polskie Powstanie Styczniowe 
1863 - 1864 r.: 

a) Pokonało armie zaborcze na ob-
szarze zaborów rosyjskiego i austriackie-
go (Galicja)

b) Doprowadziło do ustanowienia 
nowej Konstytucji na Ziemiach Polskich

c) Zniosło pańszczyznę oraz uwłasz-
czyło chłopów na posiadanej ziemi 

d) Wprowadziło po raz pierwszy po-
wszechny pobór do Wojska Polskiego

e) Zlikwidowało szkolnictwo pań-
stwowe w trzech zaborach (rosyjskim, 
pruskim i austriackim)

Oceń skutki i znaczenie Powstania 
Styczniowego (1863 - 1864) dla losów 
Polaków w zaborze rosyjskim.

11.  Legiony Polskie brygadiera Jó-
zefa Piłsudskiego (1914 - 1917) były: 

a) Ochotniczymi formacjami polskimi 
powstałymi w zaborze austriackim w celu 
uzyskania autonomii Galicji oraz Wiel-
kopolski

b) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu wywalczenia niepodległości Polski 

c) Oddziałami rewolucyjnymi dążący-
mi do likwidacji nierówności klasowych

d) Pomocniczymi jednostkami woj-
skowymi powołanymi początkowo dla 
ochrony linii kolejowych na froncie au-
striacko - rosyjskim

e) Częścią I Korpusu Polskiego w Ro-
sji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-
-Muśnickiego

Oceń rolę i znaczenie Legionów Pol-
skich brygadiera Piłsudskiego dla przy-
gotowania kadr przyszłego Wojska Rze-
czypospolitej Polskiej.

12.  22 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski stanął na czele odradzają-
cego się Państwa Polskiego przyjmu-
jąc tytuł urzędu:

a) Brygadiera
b) Tymczasowego Naczelnika Pań-

stwa
c) Pierwszego Regenta RP
d) Marszałka
e) Prezydenta Republiki Polskiej
Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w dzie-

le odbudowy, obrony i zjednoczenia Pań-
stwa Polskiego powstałego po 11  listo-
pada 1918 r. 

13. Traktat pokojowy kończący  

I wojnę światową w imieniu Polski 
(w Wersalu – Francja), zapewniają-
cy powstanie Odrodzonego Państwa 
Polskiego, podpisał:

a) Naczelny Wódz Wojsk Polskich Jó-
zef Piłsudski

b) Przewodniczący Komitetu Narodo-
wego Polskiego Roman Dmowski

c) Ignacy Jan Paderewski
d) Ambasador Polski we Francji Ty-

tus Filipowicz
e) Dowódca Armii Polskiej we Francji 

gen. Józef Haller de Hellenburg
Wskaż wybraną przez siebie osobi-

stość (osobistości), które odegrały czo-
łową rolę  w odzyskaniu Niepodległości 
przez Polskę w latach 1917 - 1921 i uza-
sadnij swój wybór.

14. „Cudem nad Wisłą” nazywa-
my:

a) Ocalenie Królestwa Polskiego przed 
wojskami szwedzkimi po bitwie pod War-
ką 7 kwietnia 1756 r., wygraną przez het-
mana Stefana Czarnieckiego

b) Obronę warszawskiej reduty na 
Woli, w trakcie Powstania Listopadowe-
go 1831 r., przez oddziały gen. Józefa So-
wińskiego

c) Zwycięstwo Wojska Polskiego nad 
armią bolszewicką pod Warszawą  w 
dniach 13 - 25 sierpnia 1920 r.

d) Odzyskanie przez Polskę Pomo-
rza po „zaślubinach z Bałtykiem” przez 
Wojsko Polskie i gen. Józefa Hallera 10 
lutego 1920 r.

e) Zwycięstwo wojsk polsko-rusko-
-litewskich nad Krzyżakami pod Grun-
waldem (lit. Žalgiris, rus. Dubrowna) 
15 lipca 1410 r.

Wskaż, twoim zdaniem, jedną z naj-
ważniejszych zwycięskich bitew Wojsk 
Polskich na przestrzeni dziejów i uzasad-
nij swój wybór. 

15. W wyniku rozbicia armii pol-
skiej jesienią 1939 r. i zajęcia jej tery-
torium przez najeźdźców Polska utra-
ciła na rzecz Związku Radzieckiego:

a) 30 proc. swego terytorium
b) 51 proc. terytorium
c) około ¼  przedwojennego obszaru
d) tylko obszary zamieszkałe przez 

mniejszości narodowe – Białorusinów i 
Ukraińców

e) obszary z dominującą ludnością wy-
znania prawosławnego

Wskaż, twoim zdaniem, najważniej-
sze przyczyny wybuchu II wojny świa-
towej

Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego
„Znam historię Polski”

Konkurs dla każdego
Szanowni Państwo! 
Bieżący rok kończymy obchodami 150. rocznicy urodzin wybitnego polityka, męża stanu, który w dziejach Polski odegrał niezwykle donio-

słą rolę – doprowadził do jej odrodzenia po 123 latach zaborów i niewoli – Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. A już w przyszłym roku 
będziemy obchodzili kolejną znamienną rocznicę w dziejach narodu, ściśle związaną z Marszałkiem – Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego. 

Jubileusze i rocznice skłaniają do spojrzenia wstecz, powtórki z historii, podsumowań, wyciągania wniosków.  Wkraczając w jubileuszowy 
dla Państwa Polskiego rok, Związek Polaków na Litwie ogłasza Konkurs „Znam historię Polski”.  

Mając na celu zaangażowanie jak największej liczby uczestników w różnym wieku i o różnych zdolnościach i pasjach, proponujemy Pań-
stwu trzy formy uczestniczenia w Konkursie:

* odpowiedzi na pytania z dziejów Polski;
* praca pisemna, prezentująca ocenę tematu dotyczącego historii kraju, wybitnej osobowości lub wkładu Polaków do światowej skarbnicy nauki, 

kultury, wojskowości;
* przedstawienie prac fotograficznych, obrazujących zarówno miejsca ważne dla historii Polski jak i rozsławiające kraj pięknem architektury, przy-

rody, znaczeniem w dziedzinie kultury czy gospodarki.
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Przed tygodniem, 7 września, 
odbyło się nadzwyczajne posiedze-
nie Zarządu Wileńskiego Oddzia-
łu Miejskiego ZPL. Członkowie 
Zarządu – prezesi kół ZPL mia-
sta Wilna – ustosunkowali się 
do prośby o dymisję wieloletniej 
prezes Oddziału Alicji Pietrowicz. 
Prezes podała się do dymisji ze 
względu na stan zdrowia. Człon-
kowie Zarządu przyjęli rezygnację 
wielce zasłużonej dla Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL prezes, 
dziękując za pracę i zaangażowa-
nie. Kwiaty i Dyplom Uznania – 
podziękowanie za pracę na rzecz 
społeczności polskiej Wilna – zo-
stały wręczone byłej prezes wraz z 
serdecznymi życzeniami zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Tymczasowo pełnić obowiąz-

II. Z pięciu tematów należy wybrać 
jeden i rozwinąć go, dając jak najbar-
dziej uzasadnioną odpowiedź (minimal-
ny rozmiar pracy – dwie strony kompu-
terowe). 

Tematy prac twórczych: 
1. Kogo ze znanych mężów stanu, 

działaczy, polityków uważasz za najbar-
dziej zasłużonego dla Państwa Polskiego 
oraz narodu i dlaczego? 

2. Jakie wydarzenie w dziejach Pań-
stwa Polskiego, twoim zdaniem, było naj-
bardziej znamiennym i zaważyło na biegu 
jego historii? 

3. Kto z wybitnych Polaków swoją 

działalnością, twórczością najbardziej 
rozsławił, twoim zdaniem, imię Polski 
w świecie? 

4. Jakie odkrycie, wynalazek czy ideę 
podarowane światu przez Polaka, uwa-
żasz za najbardziej ważne? 

5. W jakich bitwach stoczonych poza 
granicami kraju Polacy czynem potwier-
dzili hasło, które zdobiło powstańcze 
sztandary w XIX wieku: „Za wolność na-
szą i waszą” (wymień, co najmniej, trzy)?

III. W konkursie fotograficznym na-
leży przedstawić od 3 do 5 zdjęć czarno-
-białych lub kolorowych, których treść 
obrazuje powyżej podane treści.

Odpowiedzi i prace twórcze mogą 
być indywidualne jak też zbiorowe, 
wiek uczestników Konkursu nie jest 
reglamentowany. Na Państwa odpo-
wiedzi i prace czekamy do 11 listo-
pada (decyduje data wysłania). Mogą 
być przesyłane pocztą lub drogą ema-
ilową: biuro@zpl.lt.

Konkurs jest adresowany do obywateli 
Litwy oraz Polaków zamieszkałych poza 
granicami Polski.

 Konkurs zostanie podsumowany do 
5 grudnia – jubileuszowej rocznicy – 150. 
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zwycięzców czekają wartościowe na-

grody. Konkurs jest współfinansowany 
w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą poprzez Fundację 
„Oświata Polska za Granicą”. Nagrody 
zostaną wręczone podczas uroczystej 
gali podsumowania Konkursu. O jej da-
cie i miejscu poinformujemy zwycięzców 
i uczestników Konkursu dodatkowo.

Zapraszamy do aktywnego udziału w 
Konkursie – twórczej powtórce z ojczy-
stych dziejów, których znajomość jest nie 
tylko sprawą honoru, ale też daje nam 
świadomość swoich korzeni. 

Związek Polaków na Litwie

Konkurs ma na celu zarówno 
uznanie dorobku polskich środków 
masowego przekazu (tytułów praso-
wych, portali internetowych, audycji 
radiowych i telewizyjnych) i ich akty-
wowanie w kierunku promocji osią-
gnięć społeczności polskiej w naszym 
kraju, kształtowanie jej pozytywnego 
wizerunku, obiektywnego naświetla-
nia aktualnych problemów Polaków 
na Litwie, kształtowanie tożsamości, 
promocji polskości i dziedzictwa na-
rodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace zgłaszane na konkurs 
Grand Prix „Orle Pióro” mogą 
obejmować następujący zakres te-
matyczny promowany w mediach:

1. dorobek i osiągnięcia Polaków 
na Litwie, szczególnie absolwentów 
polskich szkół, w nauce, kulturze, 
oświacie, w życiu społecznym kraju;

2. kształtowanie i ugruntowywa-
nie tożsamości narodowej Polaków 
na Litwie poprzez ukazywanie lo-
sów rodaków w przekroju dziejów 
współczesnych czy historycznych;

3. obiektywne naświetlanie i ana-

liza aktualnych problemów społecz-
ności polskiej na Litwie;

4. społeczna działalność tereno-
wych środowisk polskich, ich osią-
gnięcia i problemy; 

5. kreowanie pozytywnego ob-
razu zorganizowanej społeczności 
polskiej na Litwie.

Materiały zgłoszone nie mogą 
przeczyć wyżej wskazanym założe-
niom konkursu. Mogą to być zarów-
no prace pojedyncze (już opubli-
kowane lub wyemitowane), jak też 
cykle materiałów. Warunkiem jest, 
by co najmniej 50 proc. z nich po-
wstało w roku bieżącym.

Materiały na konkurs Grand Prix 
„Orle Pióro” mogą zgłosić zarówno 
sami autorzy, jak też redakcje czy też 
każdy chętny. 

Do zgłoszenia powinny być do-
łączone pisma argumentujące oraz 
wycinki prasowe, wydruki materia-
łów internetowych, nośniki infor-
macji z nagraniami prac konkurso-
wych. 

Powyższe materiały należy nade-

słać listownie na adres Biura Związ-
ku Polaków na Litwie (ul. Naugar-
duko 76, 03202 Wilno) z dopiskiem 
na kopercie Grand Prix „Orle Pióro” 
bądź dostarczyć do Biura ZPL. 

Zgłoszone materiały konkursowe 
powinny zawierać zgodę ich autora na 
udział w przedmiotowym konkursie. 

Pretendentów na Nagrodę 
Grand Prix „Orle Pióro” nie obo-
wiązuje praca w redakcjach. 

Oceniane są opublikowane, wy-
emitowane materiały i ich znacze-
nie społeczne.

Koperty otwiera, prace ocenia i 
zdobywcę dziennikarskiej Nagrody 
Grand Prix „Orle Pióro” ogłasza po-
wołana na mocy uchwały Zarządu 
Głównego ZPL 11-osobowa Kapi-
tuła, która wypracowuje szczegóło-
we kryteria oceny zgłoszonych prac 
w ramach niniejszego regulaminu. 
Członkowie Kapituły nie mają pra-
wa zgłaszania prac na konkurs, nie 
mogą też być zatrudnieni w redak-
cjach, być wydawcami lub właścicie-
lami środków masowego przekazu. 

Zwycięzca jest wyłaniany poprzez 
tajne głosowanie. Jeżeli w pierw-
szym głosowaniu żadna praca nie 
otrzymuje 75 proc. głosów, głoso-
wanie jest powtarzane, odrzucając 
za każdym razem trzy kolejne pra-
ce, które uzyskały najmniej głosów 
w poprzednim głosowaniu. Kapituła 
spisuje protokół o wyłonieniu zwy-
cięzcy, który ogłasza w dniu wręcze-
nia nagrody. Wyłonienie zwycięzcy 
przez Kapitułę jest ostateczne.

Protokół z posiedzenia Kapituły, 
jak też materiały konkursowe są prze-
chowywane w Biurze ZG ZPL i nie są 
zwracane osobom zgłaszającym.

Dla zwycięzcy wręczana jest 
imienna statuetka oraz premia pie-
niężna w wysokości 1000 euro. 
Spośród zgłoszonych prac Kapitu-
ła może wyróżnić również dodat-
kowe. Autorom wyróżnionych prac 
wręczane są dyplomy oraz premie 
pieniężne.

Termin nadsyłania prac do 15 
listopada. Konkurs zostanie pod-
sumowany w grudniu br.

 Konkurs „Orle Pióro”
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie inicjuje kolejną edycję konkursu na zdobywcę Nagrody Grand Prix 

„Orle Pióro” wśród dziennikarzy mediów polskich na Litwie

Posiedzenie Zarządu Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL
ki prezesa Wileńskiego Oddziału 
Miejskiego ZPL Zarząd poręczył 
wiceprezesowi Oddziału – Paw-
łowi Stefanowiczowi. Obowiązki 
prezesa będzie on pełnił do czasu 
zwołania konferencji Oddziału, 
na której zostanie wybrany nowy 
prezes. Zarząd podjął postano-
wienie, że konferencja odbędzie 
się 18 listopada br. Do tego czasu 
mają się odbyć zebrania w kołach, 
na których zostaną wytypowani 
delegaci na konferencję.

Podczas posiedzenia zostało 
też zarejestrowane nowe koło 
– „Inicjatywy kulturalne”, któ-
rego prezesem jest wiceprezes 
Związku Polaków na Litwie 
Edward Trusewicz. Przedsta-
wił on członkom Zarządu pla-
ny działalności swego koła. 

RODZINNE ZDJĘCIE CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z KIEROWNICTWEM ZPL
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Miniony weekend upłynął 
w Kownie pod znakiem jesieni 
– miasto grzmiało od jarmarku 
„Kauno mugė – Ruduo 2017”. 
Po wieloletniej przerwie organiza-
torzy zaprosili do popisów w pro-
gramie artystycznym przedsta-
wicieli mniejszości narodowych. 
Polacy z miasta nad Wilią i Nie-
mnem zrzeszeni w Kowieńskim 
Oddziale ZPL również wzięli 
udział w imprezie. Do zaprezen-
towania swojej kultury z progra-
mem wystąpił folklorystyczny ze-
spół „Kotwica” pod kierunkiem 
Mariana Zienkiewicza, działają-
cy przy naszym oddziale. Zespół 
wykonał kilka wesołych, skocz-
nych piosenek. Publiczność nie 

tylko śpiewała razem z nami, ale 
i do tańca ruszyła. Na szczęście 
pogoda dopisała i zarówno arty-
stom jak i publiczności przyjem-
nie było spędzać wspólnie czas, 
panował doskonały nastrój, któ-
rego nawet wygórowane ceny na 
jarmarku nie zdołały zepsuć. Cóż, 
przynajmniej koncert ludzie mie-
li za darmo.

Jako uczestnicy jarmarku zosta-
liśmy uhonorowani dyplomem. Nie 
może nie cieszyć fakt, że przynaj-
mniej czas od czasu poszczególni 
urzędnicy i organizatorzy pamiętają, 
że w Kownie też są tzw. mniejszości 
narodowe – prawda, w przypadku 
Polaków – rdzenni kowieńczycy.   

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Kowieńczycy na jesiennym jarmarku

Bolesny odcinek historii 
przypomniał i opowiedział o 
nim gość z Polski – Zygmunt 
Szwejkowski, który w minio-
nym tygodniu odwiedził Wę-
dziagołę. Razem z krewnymi, 
wierząc, to znów wątpiąc w 
sukces, próbował odnaleźć śla-
dy swoich przodków, którzy na 
początku XIX wieku mieszkali 
w naszych okolicach. 

Mając półtora roku, 22 
maja 1948, wraz z ojcem Józe-
fem, mamą Walerią (panieńskie 
nazwisko Staszewicz), bratem 
Piotrem i mamą ojca Michaliną 
(panieńskie nazwisko Giniele-
wicz) ze wsi Żogajcie (Žiogai-

čiai) parafii wędziagolskiej zo-
stał zesłany na Syberię, do Igarki 
(obwód krasnojarski). Po zesła-
niu, w 1957 roku, repatriował 
do Polski. Obecnie Zygmunt 
Szwejkowski z rodziną miesz-
ka w północno-zachodniej Pol-
sce – w województwie zachod-
niopomorskim, w Białogardzie.  

Autor tych strof chętnie zgo-
dził się pomóc Zygmuntowi w 
poszukiwaniu śladów rodziny. 
Udało się nam znaleźć niema-
ło historycznych materiałów 
opowiadających o krewnych na-
szego gościa, byłych mieszkań-
cach parafii wędziagolskiej. Na 
starym przykościelnym cmen-

tarzu są pochowani dziadko-
wie Zygmunta ze strony ojca i 
mamy, spoczywają tu również 
jego pradziadkowie. Zygmunt 
jest ochrzczony w 1946 roku w 
wędziagolskim kościele pw. św. 
Trójcy. W tym kościele, w roku 
1936, odbył się ślub jego rodzi-
ców – Józefa i Walerii.

Po przybyciu do wsi Żogajcie 
udało się nam odnaleźć świad-
ka z tamtych lat, mieszkan-
kę tej wsi Alodię Zigmantienė 
(panieńskie nazwisko Jegiełło-
wicz). Staruszka, gdy zobaczy-
ła gościa, od razu go poznała i 
zwróciła się do niego po imie-
niu. To była naprawdę niezapo-

mniana chwila: po tylu latach 
staruszka rozpoznała swego 
byłego sąsiada... W jej domu, 
przeglądając stare albumy, na 
zdjęciach zostali również rozpo-
znani wspólni znajomi – starzy 
mieszkańcy tej wsi. Szczególnie 
wzruszające chwile przeżyliśmy, 
kiedy na polach, na starym go-
ścińcu, który kiedyś prowadził 
przez wieś i którym służący w 
NKWD wieźli mieszkańców 
wsi, Alodia Zigmantienė poka-
zała gościowi miejsce, gdzie stał 
dom jego rodziców, gdzie była 
ich ziemia. Zygmunt bardzo się 
wzruszył, rozczulił. Uklęknął 
na kolana, ucałował rodziciel-
ską ziemię i podziękował Bogu, 
bowiem spełniło się jego wielo-
letnie marzenie. Bóg pozwolił 
mu tu przybyć i odnaleźć ziemię 
ojców. Jeszcze długo Zygmunt 
stał na starym gościńcu. Dooko-
ła rozpościerały się nieobjęte 
pola, a gość i stara mieszkanka 
wsi dzielili się wspomnieniami, 
pokazywali miejsca, gdzie sta-
ły domy kiedyś tu mieszkają-
cych ludzi, rozmawiali o wiel-
kiej krzywdzie im wyrządzonej. 

Od obu opowiadających do-
wiedzieliśmy się, że wszyscy 
mieszkańcy tej wsi, gospodarze, 
których wywieziono na Syberię, 
byli Polakami. Ich domy i za-
budowania gospodarcze zostały 
zniszczone, a dobytek zawłasz-
czony. Po zesłaniu nie pozwolo-
no im tu powrócić, repatriowali 
do Polski... Gość zostawił nam 
długi spis osób, gospodarzy-Po-
laków, mieszkańcw tej wsi oraz 
innych wsi z tej parafii, którzy 
zostali zesłani i potem repa-

triowali do Polski (był z nimi 
na zesłaniu). Ci ludzie zostali 
pozbawieni wszelkich praw do 
uprawianej i zraszanej potem w 
ciągu setek lat ziemi ich ojców. 
Jest ona znów zawłaszczona, już 
przez innych... Nieprzyjemne 
uczucie ogarnia również pod-
czas przeglądania osobistych 
dokumentów archiwalnych tych 
ludzi – wydanych przed wojną i 
w okresie powojennym: wydane 
są w języku litewskim, nazwiska 
Polaków napisane po litewsku 
w jednych i drugich dokumen-
tach się różnią, są zniekształ-
cone. Podobne jest to do węzła 
gordyjskiego: ziemia zabrana, 
domy zburzone, ludzie zesła-
ni, zmieniona tożsamość czło-
wieka. Wiele cierpienia, absur-
du i niesprawiedliwości jest w 
tym naszym małym zakątku 
na ziemskim globie. Wszystko 
tak się pogmatwało, że wypa-
da wątpić, czy do rozwiązania 
tego kłębka problemów wystar-
czy jednego wieku...

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Ciężko jest wspominać i pojąć 

7 września w Departamen-
cie Mniejszości Narodowych 
przy rządzie RL odbyło się po-
siedzenie roboczej grupy na te-
mat przygotowania koncepcji re-
prezentowania historii wspólnot 
narodowych. W spotkaniu wzięli 
udział oraz dzielili się doświad-
czeniem i ideami profesor ka-
tedry politologii Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego dr Šarūnas 

Liekis, starszy pracownik na-
ukowy Instytutu Historii Litwy  
dr Algimantas Kasparavičius, 
profesor katedry politologii 
UWW dr Antanas Kulakau-
skas, profesor Uniwersytetu 
w Millersvillu (USA) Saulius 
Sužiedėlis, pracownik naukowy 
Instytutu Historii Regionu Bał-
tyckiego Uniwersytetu Kłajpedz-
kiego dr Hektoras Vitkus, dyrek-

tor Instytutu Polskiego Marcin 
Łapczyński, koordynator pro-
jektów Anna Pilarczyk-Palaitis, 
przedstawiciele Ambasady Rze-
czypospolitej Polskiej w Wilnie 
oraz międzynarodowy ekspert –  
doc. hab. Instytutu Historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie dr Jakub Basista.

Dyrektor Departamen-
tu Mniejszości Narodowych  

dr Vida Montvydaitė przedsta-
wiła zebranym ideę stworzenia 
informacyjnego centrum-mu-
zeum mniejszości narodowych 
Litwy. Byłoby to urzeczywistnie-
niem jednego z założeń planu 
rządowego programu dotyczą-
cego mniejszości narodowych w 
kwestii formowania świadomo-
ści narodowej i rozwijania mię-
dzykulturowego dialogu, punk-
tu mówiącego o przygotowaniu i 

wdrożeniu w życie koncepcji re-
prezentowania historii społecz-
ności mniejszości narodowych 
na Litwie.

Podczas posiedzenia omó-
wiono plan przygotowania kon-
cepcji, dyskutowano o tym, jakie 
mają być najważniejsze akcenty 
zakładanego centrum informa-
cyjnego i jednocząca je idea.

Inf. DMN

KONCEPCJA REPREZENTOWANIA HISTORII WSPÓLNOT NARODOWYCH

DOWIEDZIELIŚMY SIĘ, ŻE 
WSZYSCY MIESZKAŃCY 
TEJ WSI, GOSPODARZE, 
KTÓRYCH WYWIEZIONO NA 
SYBERIĘ, BYLI POLAKAMI

NA SCENIE „KOTWICA”
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PANI ALODIA DOSKONALE PAMIĘTA, GDZIE BYŁA ZIEMA RODZINY ZYGMUNTA SZWEJKOWSKIEGO
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Minione lato dla uczniów 
niedzielnych szkółek języka 
polskiego w Nowych Święcia-
nach, Turmoncie i Wisagini 
pozostanie we wspomnieniach 
jako atrakcyjne sportowe wa-
kacje w Julinku. Dzięki wiel-
kiej życzliwości i zrozumie-
niu wagi możliwości pobytu w 
Polsce dla dzieci spoza terenów 

Wileńszczyzny przez prezesa 
Solecznickiego Oddziału Re-
jonowego ZPL, mera rejonu so-
lecznickiego Zdzisława Palewi-
cza, uczniowie tych szkółek już 
kolejny rok z rzędu razem z ko-
legami z Wilna i Jaszun spędzi-
li kilkanaście dni w gościnnej 
Macierzy. 

Wyjazd do Julinka pod War-

szawą (miejscowości uznanej 
za najlepszy produkt turysty-
ki województwa) miał miejsce 
w dniach 11-22 sierpnia. Tam 
na nasze dzieci czekały kolonie 
na sportowo. Taka forma wy-
poczynku okazała się bardzo 
atrakcyjna. Codziennie od-
bywały się zawody w różnych 
dyscyplinach sportowych (pił-

ce ręcznej, futbolu, jeździe na 
rowerach), były też warsztaty 
taneczne i niezwykle atrakcyj-
ne lekcje jazdy konnej, które 
cieszyły się szczególną popu-
larnością. Pod bacznym okiem 
pani Marzeny – instruktora, 
dzieci stopniowo poznawały 
podstawy tej sztuki, by potem 
już samodzielnie dosiadać ko-
ników. Wraz z panią Marzeną 
poznawały też wspaniałą Pusz-
czę Kampinoską – jej historię i 
tajemnice. Miały też możność 
podziwiać mistrzostwo we wła-
daniu szablą i jeździectwie uła-
nów, z którymi spotkanie odby-
ło się podczas Święta Wojska 
Polskiego.

Niezwykłą sportową przy-
godę nasi uczniowie mieli 
możność przeżyć podczas wy-
cieczek do Warszawy. Tu, na 
Stadionie Narodowym mogli 
trenować wraz z olimpijczyka-
mi: Piotrem Małachowskim, 
Anetą Włodarczyk, Konra-
dem Bukowieckim. Ponadto dla 
swych młodocianych gości mi-
strzowie mieli prezenty: pleca-
ki z wyposażeniem sportowym. 
Zorganizowano dla nas rów-
nież wycieczkę po tym wspa-
niałym stadionie oraz do Mu-
zeum Sportu i Turystyki, byśmy 
mogli dokładniej zapoznać się z 
historią sportu w Polsce.

W stolicy zwiedziliśmy po-
nadto Starówkę, a także mie-

liśmy okazję pozostania do 
późnego wieczora i oglądania 
grających fontann przy Zamku 
Królewskim nad Wisłą.

Wiele atrakcji czekało na 
naszych uczniów w Parku Li-
nowym, na plaży w Sochacze-
wie. Podczas pobytu odwie-
dziliśmy też 7 starostw, które 
finansowo wsparły nasz po-
byt w Polsce oraz gościliśmy u 
władz Warszawy Zachodniej, 
gdzie zostaliśmy obdarowani 
drobnymi prezentami służący-
mi do podróży.

Wszystko to połączone z 
niezwykłą serdecznością i opie-
kuńczością polskich wycho-
wawców, smacznym jedzeniem 
złożyło się na te kilkanaście dni 
spędzonych w jakże gościnnej 
Macierzy. 

Jesteśmy wdzięczni lu-
dziom, którzy zorganizowali 
nam tak wspaniałe wakacje i 
składamy szczególne podzię-
kowania panu Zdzisławowi 
Palewiczowi, dziękujemy też 
prezesowi ZPL Michałowi Mac-
kiewiczowi i posłowi na Sejm 
RL Zbigniewowi Jedzińskiemu 
w imieniu dzieci oraz ich ro-
dziców.

Wanda Gołubiewa,
nauczycielka szkółki 

niedzielnej języka  
polskiego  

w Nowych Święcianach 

Sportowe wakacje w Julinku

10 września br. mieszkań-
cy rejonu trockiego mieli oka-
zję wziąć udział w dożynko-
wej imprezie „Plon 2017”, 
która tradycyjnie odbyła się w 
Rudziszkach. Impreza zosta-
ła zainaugurowana Mszą św. 
w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Podczas li-
turgii, celebrowanej przez pro-
boszcza parafii w Rudziszkach  
ks. Szymona Wikło, obecni 
dziękowali za zebrane plony, 
prezesi i przedstawiciele kół 
ZPL rejonu trockiego na ręce 
księdza złożyli dary z tegorocz-
nego urodzaju.

„Plon 2017” w Rudziszkach

Dalsza część dożynek prze-
niosła się na plac przy kościele, 
gdzie prezes Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL, poseł na 
Sejm Jarosław Narkiewicz po-
zdrowił  zebranych oraz przed-
stawił dostojnych gości, którzy 
zaszczycili imprezę swoją obec-
nością. Byli to, m.in., kierownik 
wydziału konsularnego Amba-
sady RP w Wilnie Marcin Zie-
niewicz, poseł na Sejm RL Jo-
nas Liesis, zastępca dyrektora 
Instytutu Polskiego w Wilnie 
Paweł Krupka, władze samo-
rządowe rejonu trockiego: mer  
Edita Rudelienė, wicemer Maria 

Pucz, wicedyrektor administra-
cji Karolina Narkiewicz, radni, 
starostowie, prezesi kół Trockie-
go Oddziału Rejonowego ZPL. 

Impreza dożynkowa to świę-
to dla duszy i ciała. ṠŚwiąteczny 
koncert rozpoczął okazyjnie 
utworzony zespół, składający 
się z solistów różnych zespołów 
rejonu trockiego. Później wystą-
pili zaproszeni artyści, m.in., 
Zespół Pieśni Tańca „Jawor” 
z Awiżeń, „Kapela Świętojań-
ska” z Sużan, orkiestra „Valery 
Brass”, kapela „Concord”. Od 
kilku lat w dożynkach w Ru-
dziszkach bierze udział rów-

nież zespół z Białorusi „Lalki 
Corporation”.

Plac przed kościołem mieścił 
nie tylko scenę do występów – 
było tu też wiele stoisk wabiących 
barwami i zapachami. Koła ZPL 
rejonu trockiego przygotowały 
poczęstunek z darów jesieni oraz 
program artystyczny i wszystko to 
zaprezentowały dostojnej komi-
sji na czele z księdzem probosz-
czem, która odwiedzała stoiska. 
Gospodarze stoisk proponowa-
li wszystko obejrzeć, częstowa-
li najsmakowitszymi wyrobami. 
Były to dania z owoców i warzyw, 
sery, miód, ciasta, wędliny i inne 
smakołyki. Każde koło otrzymało 
podziękowanie za swe starania i 

twórczą fantazję.
Goście mieli okazję nie tyl-

ko podziwiać wystawy darów 
jesieni, ale też zrobić zakupy 
na kiermaszu. 

Podczas imprezy, tradycyj-
nie, odbyła się akcja oddawania 
krwi organizowana przez Naro-
dowe Centrum Krwi.

Organizatorem obchodów 
święta plonów w Rudziszkach 
jest Trocki Oddział Rejonowy 
Związku Polaków na Litwie 
oraz koło ZPL w Rudziszkach. 

Irena Orłowa
prezes koła ZPL „Przy szkole 

im. A. Stelmachowskiego”
 w Starych Trokach
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STOISKO GOSPODARZY ŚWIĘTA – KOŁA ZPL W RUDZISZKACH BYŁO BARDZO MALOWNICZE

W
iktor Jusiel

...BYŁY TEŻ TRADYCYJNE DLA ZIEMI TROCKIEJ KYBYNY

SZCZĘŚLIWI OBOZOWICZE Z NOWYCH ŚWIĘCIAN
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Szczere wyrazy współczucia i żalu 

Irenie Mickiewicz 
z powodu śmierci 

Męża 

składają członkowie  
Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL
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W dniach 4-9 września w Kiej-
danach odbył się plener plastycz-
ny „Kiejdany – 645 lat”, współfi-
nansowany w ramach konkursu 
na realizację zadania „Współpra-
ca z Polonią i Polakami za grani-
cą” przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”. W plenerze 
uczestniczyła młodzież w wieku 
od 11 do 17 lat z rejonu kiejdań-
skiego i Kiejdan oraz Birż.

IV plener plastyczny organi-
zowany przez Stowarzyszenie 
Polaków Kiejdan tradycyjnie 
prowadziła malarka, nauczy-
cielka Kiejdańskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych – Irina Dima. Prowadzi 
ona studio rysunku i malarstwa. 
Plener odbywał się w różnych 
miejscach Kiejdan. Malowanie 
rozpoczęto nad rzeką Niewiażą. 
Tu szczególną atmosferę dającą 
twórcze natchnienie stwarzało 
lustrzane odbicie przeciwległego 
brzegu, z kościołem św. Jerzego. 

Początek tygodnia nie zawsze 
był pogodny. Z powodu raptow-
nej ulewy niejednokrotnie przy-
chodziło się kryć pod lipami za-
stępującymi parasole, a rysunki 
chować pod ławeczki. Dziew-
czynki nawet malowały kryjąc 
się pod własnymi parasolami. 
Podczas mniej sprzyjającej po-
gody – chłodnego wiatru i desz-
czu, zajęcia odbywały się w sta-
rej synagodze. Z powodu małych 
pomieszczeń prace organizowa-
no grupami. 

Jako obiekty do rysowania 
służyła nie tylko architektura 
Kiejdan, ale też piękna przyroda.

Podczas pleneru nie ograni-
czano się wyłącznie do malowa-
nia czy rysunku. Uczestnicy za-
jęć mieli doskonałą możliwość 
wzbogacenia swej wiedzy biorąc 
udział w różnych warsztatach: 
wyrabiania ceramiki, wyplatania 
koszyków z wikliny, tworzenia 
wstęg i pasów z nici oraz obra-
zów, m.in. nową techniką dru-
ku wklęsłego, tzw. „suchą igłą”, 
gdzie najwięcej czasu pochłania-
ło przyszykowanie matrycy, ope-
rowanie igłą, wcieranie farby… 
Odbitki druku wklęsłego każdy 
chciał zabrać na pamiątkę. Nie-

Kiejdany – interesujący plener

którym udało się własnymi pra-
cami nawet upiększyć swoje ko-
szulki.

Zajęciom plenerowym towa-
rzyszyły wycieczki, różne spotka-
nia i przedsięwzięcia. Młodzież, 
oprócz zajęć plenerowych, mia-
ła okazję uczestniczyć również w 
imprezach święta miasta „Kiejda-
ny – 645”, głębiej poznać prawie 
siedmiowieczną historię miasta. 

Do areny, wybudowanej w 
2013 roku, pojechaliśmy we 
czwartek, by wziąć udział w pro-
gramie „Co robić, jak nie wiesz, co 
robić”. W piątek, w XV - wiecz-
nym kościele pw. św. Jerzego, a jest 
to najstarsza „perełka” Kiejdan, 
odbyło się otwarcie festiwalu hi-
storycznego „Radviliada” oraz za-
brzmiało oratorium Broniusa Ku-
tavičiusa „Ostatni rytuał pogan”. 
Nad rzeką Niewiażą odbyła się 
inscenizacja obrządku „Chrzest 
Żmudzi i Kiejdan”.

W Kiejdańskim Centrum 
Wielokulturowym uczestnicy 
pleneru, poznając historię rodu 
Radziwiłłów podczas wykładu 
edukacyjnego prof. Juozasa Gal-
kusa z Wilna, zapoznali się rów-
nież z jego autorską wystawą ma-
larstwa „Radviliana”.

Podczas wycieczki, w koście-
le św. Józefa młodzież miała oka-
zję obejrzeć wystawę zdjęć Algi-
mantasa Barzdžiusa „Szczęśliwe 

dzieci Afryki”. Jest to wspólny 
projekt z Eglė Vaičiukynaitė, ba-
dającej utrwalone na zdjęciach 
emocje.

W domu Arneta, oprócz od-
restaurowanego budynku z XVII 
wieku, z ciekawością oglądano 
wystawę genealogiczną Joanny 
i Valentinasa Seliuginów i Eleny 
Bacvinkienė z Kowna.

W sobotę, po plenerze pod 
zborem kalwińskim i wspólnym 
obiedzie, imprezę zakończono w 
kiejdańskiej cerkwi Przemienie-
nia Pańskiego, na którą (w XIX 
w.) gmach ofiarował właściciel 
pałacu, hrabia Marian Czapski. 

Część prac plenerowych bę-
dzie udostępniona mieszkańcom 
miasta podczas wystawy w mu-
zeum. Prowadząca plener Irina 
Dima jest restauratorką wielu 
cerkwi na Litwie, od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni, spo-
łecznie restauruje obrazy i sta-
re malowidła na ścianach cerkwi 
kiejdańskiej. Podczas wycieczki 
po cerkwi pani Irina wprowadza-
ła zaciekawioną młodzież w taj-
niki prac malarza restauratora.

Uczestnicy i organizatorzy 
pleneru są wdzięczni wszystkim, 
kto się przyczynił do jego zaist-
nienia za życzliwą pomoc w re-
alizacji treściwego projektu.

Kazimierz Duchowski

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że 
wszyscy członkowie Związku Polaków 
na Litwie osobiście, a także koła i oddziały 
Związku mogą nieodpłatnie na łamach ga-
zety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia członkom Związku 
bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, 
organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać 
je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt lub faks 233 10 56.

Z okazji Pięknego Jubileuszu 80. Uro-
dzin wiązankę serdecznych życzeń Je-
lenie DEMIDOWEJ: zdrowia, pogod-
nych i jasnych dni, miłości i ciepła w 
otoczeniu bliskich, kochających osób oraz 
wielu łask Bożych

składają członkowie Jezioroskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL
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MALOWNICZY OBRAZEK Z PLENERU
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TAK SIĘ ROBI ODBITKI
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i 
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumero-
wać „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie poczto-
wym na terenie całej Litwy. Prenumerata na paź-
dziernik i dalsze miesiące 2017 roku będzie trwała do  
22 września. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest 
bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za do-
starczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wyda-
nia: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Na-
szą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie 
– mieć w swoich domach. 
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„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”

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

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Serdecznie zapraszamy na

XIII Festyn Kultury Polskiej „Trzymajmy 
się razem”, 

organizowany przez Jezioroski Oddział Rejo-
nowy  

Związku Polaków na Litwie,

który odbędzie się 16 września br.  
w Domu Kultury miasteczka Turmont 

Program:
godz. 12.00 – Msza święta w kościele  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa; 

godz. 13.00 – oddanie hołdu poległym 
młodym patriotom  

na cmentarzu w Bartkiszkach; 
godz. 13.30 – uroczyste otwarcie imprezy 

w DK.

Uczestniczą: Polskie Studio Teatralne w Wil-
nie, zespoły: „Zgoda”, „Srebrne pasemko”, 
„Melodia”, „Tumielanka”, grupa taneczna 

„Vivo”, solistki: Anna Łotoczko - Šukelienė, 
Inesa Łotoczko, laureatki Konkursu Piosenki 
do słów Agnieszki Osieckiej: Monika Rynkie-

wicz, Bożena Stelmakowa, Paulina Klimaszew-
ska oraz Katarzyna Szydłowska.

Wstęp wolny

Polskie Studio Teatralne w Wilnie zaprasza wszystkich miłośników teatru polskiego na 7. edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY 
POLSKIEJ, który odbędzie się w dniach 19 - 23 października 2017 r. W październiku i listopadzie br. odbedą się też liczne imprezy teatralne towarzyszące Festiwalowi.

Organizatorem WILEŃSKICH SPOTKAŃ SCENY POLSKIEJ jest Polskie Studio Teatralne w Wilnie pod kierownictwem Lilii Kiejzik, która wraz z zapaleńcami porwała się na to, 
by w 1994 roku właśnie w stolicy Litwy zebrać brać aktorską spoza granic Macierzy. Do Wilna przybyły wówczas trupy teatralne z Czeskiego Cieszyna, Krakowa, Warszawy, Lwowa 
oraz Nowego Jorku. W przedsięwzięciu udział wziął również Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie jak i polskie teatry w Wilnie. Festiwal odbył się też w 1995 r., niestety, po dwóch 
edycjach z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła kilkuletnia przerwa. Dopiero gdy teatry polskie na Litwie znalazły stałe miejsce w Domu Kultury Polskiej, powrócono do 
idei zorganizowania festiwalu. Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej od roku 2007 odbywją się regularnie.  W 2011 r. odbyła się piąta, jubileuszowa edycja festiwalu, w której udział 
wzięło 10 teatrów. Ogółem w VII Spotkaniach Sceny Polskiej udział wzięło ponad 120 uczestników. W 7. edycjach uczestniczyły teatry z USA, Niemiec, Austrii, Ukrainy, Czech, Pol-
ski, Kanady, Węgier, Rosji oraz Litwy.

WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY POLSKIEJ są jedynym tego rodzaju festiwalem teatralnym na świecie, zrzeszającym polskie teatry amatorskie i zawodowe na jednej płaszczyź-
nie teatralnej, działające w różnych krajach Europy, Azji i Ameryki. 

WILEŃSKIE SPOTKANIA SCENY POLSKIEJ dają widzom szansę obcowania ze sztuką teatralną na wysokim poziomie i przeżycia autentycznych emocji w bezpośrednim kon-
takcie z aktorem. Aktorzy mają możliwość zaprezentowania swojego talentu i umiejętności oraz dorobku artystycznego przed wymagającą wileńską publicznością, której nieobce jest 
również aktywne uczestnictwo w interaktywnych spektaklach.

 Do udziału w 8. edycji festiwalu zaproszono teatry zawodowe jak i amatorskie z Europy, Azji i Ameryki Północnej, które w swoim repertuarze mają spektakle grane w języku 
polskim. Ogółem na program festiwalu złoży się około 11 spektakli, prezentowanych na scenie Teatru na Pohulance, Państwowego Wileńskiego Teatru „LĖLĖ” oraz Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie. Spektakle festiwalowe poszczególnych teatrów zostaną wystawione także w ośrodkach kultury w Rudominie i Trokach. Podczas festiwalu zapraszamy też dzieci i 
młodzież (7 – 14 lat) do udziału w warsztatach teatralnych, które odbędą się 19 – 20 października w DKP w Wilnie. 

Instruktorem warsztatów jest aktor i reżyser Teatru Nowego w Rzeszowie Przemysław Tejkowski (udział nieodpłatny). Rejestracja do 1 paździenika br. pod nr.tel.: +37065264608.
Chcielibyśmy, aby kolejna odsłona wileńskiego święta teatru była ciekawsza od poprzednich oraz bogatsza w przeżycia artystyczne. Serdecznie zapraszamy Szanownego Widza. 

Z okazji zawarcia związku małżeńskie-
go Weronice i Konradowi BŁAŻEWI-
CZOM życzenia tylko pogodnych dni 
na nowej drodze życia, miłości i szacun-
ku wzajemnego oraz realizacji wspólnych 
planów i marzeń 

składa Biuro i kierownictwo Związku Pola-
ków na Litwie


