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Pożegnanie lata

Soleczniki pożegnały lato tradycyjnie na młodzieżowej fali – imprezą „Lato Młodzieży” organizowaną przez samorząd rejonu
solecznickiego i Centrum Kultury w Solecznikach. W wieczornym show w parku miejskim wzięli udział zarówno miejscowi soliści
i zespoły, takie jak Agata Dorodko, „Black guitars”, „Fly right now”, „Smile”, „Todes” jak i goście: Nicole, „Will’n’Ska”, „The Roop”.
Zgromadzonych licznie uczestników wesołej zabawy witał i życzenia młodym ludziom składał mer rejonu solecznickiego, prezes
Solecznickiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie Zdzisław Palewicz. Lato pożegnano mocnymi rytmami i setkami
świecących się balonów…

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim nauczycielom, uczniom oraz ich rodzicom składam najserdeczniejsze życzenia.
Niech nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele satysfakcji z dawania i zdobywania wiedzy. Bo wiedza jest potęgą, która pozwala
człowiekowi nie tylko poznawać świat i jego tajniki, ale też go wyzwala, czyni wolnym – w dokonywaniu świadomych wyborów i
podejmowaniu decyzji. Uzbrojeni w wiedzę mamy szansę przeżyć treściwe życie – osiągać wymarzone cele i realizować marzenia.
1 września jest obchodzony zarówno jako Dzień Wiedzy oraz Światowy Dzień Pokoju. Dla nas, Polaków, dzień ten ma szczególną
wymowę – tego dnia Niemcy faszystowskie napadły na Polskę. W wyniku zdradzieckiej zmowy niemieckiego faszyzmu i sowieckiego
totalitaryzmu, polski żołnierz w ciągu sześciu lat walczył na wszystkich frontach II wojny światowej, a przez dalsze pół wieku najlepsi
synowie narodu nie ustawali w wysiłku „żeby Polska była Polską” – wolną i demokratyczną. Szanowni Nauczyciele, kształcąc i
wychowując młode pokolenia Polaków na Litwie nauczcie ich cenić pamięć. Bez fundamentu nie ma domu, bez pamięci historycznej
– świadomego swoich korzeni człowieka.
W tym dniu pragnę pogratulować rodzicom, którzy dla swych dzieci wybrali szkołę z ojczystym, polskim językiem nauczania. Ojczysty
język, kultura, tradycje pomogą Waszym dzieciom zostać pełnowartościowymi ludźmi z dumą mówiącymi o sobie: jestem Polakiem,
obywatelem Litwy.
Michał Mackiewicz, prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej
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Nowy rok szkolny – tradycje i nowości

Marian Paluszkiewicz

WICEPREZES "MACIERZY SZKOLNEJ" KRYSTYNA DZIERŻYŃSKA
MA BARDZO PRACOWITE DNI – WYPRAWKI MAJĄ TRAFIĆ DO
SZKÓŁ NA CZAS

NAUCZYCIEL NA ETACIE
Kolejny – 2018-2019 rok szkolny, którego początek został tego
roku oficjalnie przesunięty o parę
dni – z 1 na 3 września – obok tradycyjnie wielkiego poruszenia w
rodzinach mających dzieci w wieku szkolnym, kiedy obok zwiększonych pokaźnie wydatków na
niezbędny szkolny ekwipunek,
zmitrężonego czasu w przychodniach lekarskich, wtłoczenia życia rodziny w nowy rozkład, tego
roku zafundował szkolnym społecznościom prawdziwą rewolucję – przejście na nowy model
– etatowy – obliczania wynagrodzenia nauczycieli.
Komentarze i wypowiedzi
z ostatnich sierpniowych dni
zarówno pedagogów, dyrektorów placówek, przedstawicieli związków zawodowych tej
branży, jak i urzędników Ministerstwa Oświaty i Nauki
oraz samorządów dały odczuć,
że kardynalna zmiana opłaty pracy nauczyciela, pomimo
faktycznego początku roku
szkolnego, przedstawia się dość
mgliście. Szkoły nie wiedzą dokładnie jaką kwotą będą dysponowały, jak będą mogły wycenić
„etaty” oraz jakie i w jakim wymiarze w gotówce będą miały
możność opłacić nie tak zwane
„godziny kontaktowe” – lekcje,
ale dodatkowe prace wykonywane przez pedagoga: dyżury,
przygotowanie imprez, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
sprawdzanie zeszytów, spotkania z rodzicami itp.
Obiecane przez resort
95 mln euro, z których do
1 stycznia 2019 roku zostanie udostępnione zaledwie
17,4 mln, nie pozwalają ujrzeć
w całości obiecywanych zmian
na lepsze. Jak na razie, większość społeczności pedagogicznej (szczególnie w miastach) nie
wykazuje zachwytu (delikatnie
mówiąc) z powodu nowego systemu naliczania wynagrodzeń. A
jak pamiętamy, m.in. rada samorządowa stolicy na początku wakacji wręcz ogłosiła, że nowość

ta spowoduje obniżenie zarobku
nauczycieli.
Jak z naiwną wręcz szczerością zauważył w wywiadzie dla
telewizji publicznej jeden z wiceministrów oświaty, jedno jest
pewne, że o ile nastąpi zwiększenie opłaty etatu np. o 20 proc.,
to każdy otrzyma tę samą kwotę,
prawda, w zależności od „ilości”
etatu. Nie każdy będzie posiadaczem „pełnego” etatu. Jak wykazuje praktyka, nawet nauczyciel klas początkowych może go
mieć np. 89 proc., bo lekcje muzyki, plastyki, wf (w polskich
szkołach też języka litewskiego) prowadzą inni nauczyciele.
Czy ta nowość – etatowe
wynagrodzenie – pomoże resortowi dopiąć ambitnego celu
– uczynienia zawodu nauczyciela prestiżowym w ciągu kilku
lat trudno mieć pewność, tym
bardziej obserwując wielkie reformowanie (porównywalne do
chaosu) kształcenia kadry pedagogicznej.
Jednak pomimo liczenia
pieniędzy – jeden z działaczy
związkowych nawet zażartował, czy zaaferowani naliczaniem gaż oświatowcy będą mieli
głowę do uczenia dzieci – pierwszy września jest tuż, tuż. Zadowoleni czy też nie ze swego wynagrodzenia pedagodzy wiedzę
będą przekazywali w republice
dla prawie pół miliona uczniów
i studentów.
KUBEK MLEKA,
PASZPORT
KULTURALNY I…
…zintegrowane nauczanie informatyki – to kolejne nowości
tegoroczne dotyczące uczniów.
Od 1 września zarówno uczniowie klas przygotowawczych jak
i początkowych otrzymają w
szkole darmowy kubek mleka.
To, że nie wszystkie dzieci piją
mleko, nie jest argumentem mogącym przekonać decydentów o
niezbyt przemyślanej decyzji. W
zależności od mobilności i zaangażowania administracji szkół,
możliwe, że zostanie on zamie-

niony np. na bardziej lubiany jogurt czy inny mleczny produkt.
Ale taka pomysłowość nie jest
„obowiązkowa”. Więc może być
tak, że w szkołach popłyną rzeki
mleka do… kanalizacji.
Lider „zielonych chłopów”
tego roku szkolnego zrealizuje
swój pomysł wprowadzenia tzw.
kulturalnego paszportu ucznia
– przydzielenia uczniom wejściówek na imprezy kulturalne: wyprawy do muzeum, teatru, na wystawy, koncerty… Cel
jest piękny, ale powstrzymajmy
fantazję, bowiem każdy paszport będzie zasobny w... 15 euro.
Znając ceny biletów w „kulturze” nie jest trudno obliczyć,
że oświecenie będzie mocno
skromne. Swe usługi uczniom
ofiarowuje już 500 podmiotów
– bogaty wybór, którego dokonanie utrudnia – tradycyjnie –
zasobność kieszeni.
Pocieszyć w tej sytuacji może
jedynie to, że rządzący obiecują
podniesienie wypłat na dzieci do
50 euro (od nowego roku), więc
materialna troska o najmłodszych obywateli niemrawo, ale
się posuwa w lepszym kierunku. Przypomnieć tu warto, że
orędownikami wypłat na każde
dziecko byli m.in. posłowie na
Sejm z ramienia AWPL-ZChR,
a przykład sąsiedniej Polski wykazał, że jest to jedna z wiernych
dróg w walce z ubóstwem wielodzietnych rodzin.
Informacyjno-komunikacyjne technologie wkraczają coraz
bardziej bezpardonowo w nasze życie, a codzienność dzieci i
młodzieży wręcz całkowicie jest
w nich pogrążona. Mając na celu
maksymalnie pożyteczne wykorzystanie tych pasji, Ministerstwo
Oświaty i Nauki wraz z Centrum
Rozwoju Kształcenia (Ugdymo
plėtotės centras, UPC) postanowiło wprowadzić już w klasach
początkowych zintegrowane nauczanie informatyki – nie jako
oddzielnego przedmiotu, tylko
praktycznego zastosowania podczas innych lekcji. Na bazie doświadczenia 10 szkół, które ten

system wypróbowały, tego roku
program będzie realizowany w
dalszych 90 placówkach w całej
Litwie. Program okazał się wielce
atrakcyjny, na miejsce w eksperymencie pretendowało 219 szkół
z 54 samorządów. Wśród nich
w tych, w których mamy szkoły z polskim językiem nauczania:
Wilna, rejonów solecznickiego,
trockiego, wileńskiego, święciańskiego. Konkurencja była spora.
Spośród polskich szkół do eksperymentalnego systemu trafiło
Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w
Białej Wace (rejon solecznicki),
Gimnazjum w Pogirach (rejon wileński, nauczanie jest tu prowadzone w trzech językach).
Czy zdobycie takich nawyków od najmłodszych lat
pomoże mądrze korzystać ze
zdobyczy informatyczno-komunikacyjnych ofert? Miejmy
nadzieję, że tak.
AMBITNE PLANY
STOŁECZNEGO
SAMORZĄDU
W Wilnie do szkół ogólnokształcących przyjdzie tego roku
ponad 64 tysięcy uczniów, w
tym do klas pierwszych – ponad
6 tysięcy. I chociaż miasto wprowadziło scentralizowany tryb
zapisu uczniów do szkół, ulokowanie każdego dziecka w wymarzonej szkole nie jest możliwym do spełnienia warunkiem.
Generalnie obowiązuje system
terytorialny – do dzielnicowej
szkoły trafi to dziecko, którego
przynajmniej jeden z rodziców
jest zameldowany na tym terenie od 2 lat. Pierwszeństwo mają
też dzieci adoptowane, reemigranci, rodzeństwo pobierające
naukę w tej szkole oraz dzieci
wychowywane przez samotnych
rodziców.
Chcąc spełnić życzenie rodziców, którzy w zdecydowanej
większości – 96 proc. – pragną,
by uczniowie klas początkowych
mogli treściwie i bezpiecznie
spędzać czas do godziny 17-18
w murach szkoły, samorząd postanowił tego roku udostępnić
taką możliwość nieodpłatnie
(w poprzednich latach rodzice
płacili za pobyt dzieci na tzw.
dniu przedłużonym, a nauczyciele musieli we własnym zakresie załatwić sobie patent na taką
działalność). Dzieci będą mogły
odrobić tu lekcje i skorzystać z
pomocy pedagoga, sportować,
odbyć wycieczki, skorzystać z
ofert zajęć pozalekcyjnych. Jest
to wielka pomoc dla rodziców,
a dla nauczycieli – możliwość
dodatkowego zarobku.
Stołeczny samorząd przeznaczył też 300 mln euro na
doskonalenie systemu oświaty.

Wykorzysta się je nie tylko na
remonty, ale też wyposażenie
szkół, ich modernizację. Warto przypomnieć, że w tym roku
szkolnym ma ruszyć renowacja
budynku szkolnego przy ulicy
Šilo (Borowej) na Antokolu w
Wilnie, gdzie ma od roku 2020
otworzyć swe podwoje polsko-rosyjska szkoła początkowa
w tej wileńskiej dzielnicy, która została przed kilkoma laty
pozbawiona placówki prowadzącej nauczanie w języku polskim. Gimnazjum Inżynieryjne
im. J. Lelewela na mocy decyzji
stołecznego samorządu zostało przeniesione na ul. Minties
w dzielnicy Żyrmuny. Dzięki
działaniom radnych z ramienia AWPL-ZChR, rada podjęła
postanowienie o utworzeniu na
Antokolu szkoły początkowej z
polskim (i rosyjskim) językiem
nauczania. Przypomnieć warto,
że radna z jej ramienia – Edyta
Tamošiūnaitė – objęła stanowisko wicemera stolicy i jest m.in.
odpowiedzialna za stan oświaty.
TROSKA
O POLSKIE DZIECI
Troska Rzeczypospolitej Polskiej o polskie dzieci zamieszkałe poza granicami Macierzy,
na Litwie od lat owocuje ufundowaniem tzw. wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów.
Tego roku ze środków Senatu
RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą (poprzez Fundację „Pomoc
Polakom na Wschodzie”) już
przybyły do Wilna 982 wyprawki. Są to kolorowe, wygodne tornistry z pełnym wyposażeniem
w przybory szkolne, ponadto –
plansza na biurko oraz zestaw
śniadaniowy. Tradycyjnie też do
wyprawki dołączył się Instytut
Pamięci Narodowej oferując
rocznicowe znaczki poświęcone 100-leciu niepodległości.
Wzorem ubiegłych lat na polskie dzieci czeka też bon pierwszaka. W ubiegłym roku była to
kwota 112,3 euro. Wyprawki już
wędrują do szkół na Wileńszczyźnie z siedziby Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich
na Litwie „Macierz Szkolna”.
Odbędzie się również tradycyjne uroczyste ich przekazanie dla przedstawicieli szkół
Wileńszczyzny 1 września w
Domu Polskim w Wilnie oraz
w Solecznikach. Na uroczystości planowana jest obecność minister edukacji narodowej RP
Anny Zalewskiej.
Wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom życzymy pomyślnego roku szkolnego i jak najlepszych wyników
w przekazywaniu oraz pobieraniu wiedzy.
Janina Lisiewicz
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Na tropach prowokacji (1)

Manipulacja, kłamstwo, obłuda

M

inęło lato. Piękne, gorące
lato - 2018. Niestety, był to
okres bezpardonowych ataków
na Związek Polaków na Litwie.
Połączone siły wywrotowców
podjęły próbę rozbicia i zniszczenia nie tylko ZPL i jego prezesa,
ale, rzec można, całej zorganizowanej społeczności polskiej na Litwie. Bo to, co się działo tego lata
inaczej ocenić nie sposób. Jakże
trzeba nie lubić Polski i Polaków,
by nazywając siebie Polakami (i
w wielu przypadkach posługując
się dowodami z orzełkiem w koronie), jak katarynka powtarzać
wciąż nowe manipulacje, ponawiać i szerzyć oszczerstwa, wpadać w obłudę udając ubolewanie
i tuż za węgłem zacierać ręce z zadowolenia, że prowokacja się udała, że teraz to pokażemy... Mocodawca będzie zadowolony.
zasem odnosi się wrażenie, że
gdzieś nieudolnie próbowano
nawet uczyć ich podstaw działalności wywrotowej. W ruch poszły
wszystkie znane metody agentów
mających status pożytecznych idiotów. Szukają byle okazji, aby się wysłużyć przed swym panem. A jak
okazji dłużej nie znajdują, to i tak
coś stworzą, wymyślą. W swoich artykułach, twitterowskich wpisach
wysilają się na ironię, złośliwość.
Zadaniem ich jest robienie zamętu,
tworzenie skandali, ośmieszanie,
kompromitowanie, rozbijanie jedności i siły oddziaływania na społeczeństwo ich przeciwników. No
i oczywiście fałszywe oskarżenia.
Jak nie ma dowodów, to zorganizują. Zaangażują nie tylko prokuratora, ale i służby specjalne do ścigania terrorystów. Stare sztuczki w
nowym wydaniu, udoskonalone
do perfekcji przez sowiecki KGB.
Tam wprowadzono nawet termin
„metoda sadzy”. Ostatnio pożytecznych idiotów nie angażowano do morderstw. Tylko do spraw,
które człowieka nie zabijają bezpośrednio, ale potrafią wysmarować
na czarno tak, że sam odejdzie w
niepamięć.
Wilnie, rolę przewodnią
wśród Polaków w tej niszczycielskiej robocie pełni rzecz jasna tzw. środowisko „Znad Wilii”
mające uchodzić za liberalne. Jest
tam cała brygada suto opłacanych
„pracowników do spraw ścigania
Polaków”. Wcale nie przypadkowo największym beneficjentem
funduszy płynących z pewnej niszczycielskiej fundacji w Warszawie
jest właśnie to „środowisko” zarządzane przez mistrza-brygadzistę
Czesława Okińczyca. W tej grze
liczy się nie tyle sam „mistrz” czy
jego „brygada”, ile te macki, które
za pieniądze polskiego podatnika
w ciągu wielu lat potrafił sobie narościć. Dzięki swej donosicielskiej
praktyce potrafił w ciągu jednego dnia dołączyć do swego chóru szkalującego ZPL i jego preze-
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sa wszystkie największe litewskie
stacje telewizyjne i najbardziej
wpływowy dziennik na Litwie. I
w jednym dniu potrafił wszędzie
osobiście zaistnieć w roli „eksperta i analityka przestępstwa” popełnionego przez Zarząd Główny
ZPL. Żenująco to wyglądało. I żałośnie. Sam brygadzista upodobnił się do reszty członków swej
brygady: niejakich mokrzeckich,
radczenków, pożal się Boże dyrektorów juchniewiczów, czy dyżurujących przez całe lato przy temacie
gorbaczewskich. Przecież ci ludzie
nie głoszą swoich poglądów, tylko
grają role jakie im mocodawca napisał. A że to słabi aktorzy i klakierzy. No to co! Przecież robią to
wyłącznie dla lepszego życia, poklasku, chęci zaistnieć. Bo liczą się
o tyle, o ile potrafią zrobić zamęt
wokół siebie i ludzi, których szkalują. Potem stają się niepotrzebni.
Co prawda nawet bezwartościowi agenci nigdy nie znikają na zawsze... Przechodzą w stan uśpienia, z którego zostają wybudzeni
w razie potrzeby. I zawsze, z największym poświęceniem będą służyć sprawie, do której ich się powoła. Zdaniem specjalistów, chodzi o
to, by ci ludzie nigdy nie zajmowali politycznych, społecznych czy
publicznych stanowisk. Z czasem
stają się coraz bardziej bezczelni,
bezwzględni, okrutni. Tak się robi
przewroty. Nie tylko polityczne.
Jak widzimy, w organizacjach społecznych też, gdy komuś raptem
zechce się postawić na ich czele
swego agenta, marionetkę, przywołać ludzi uległych i bezwolnych.
ak się właśnie stało ze Związkiem Polaków na Litwie. Z zawziętością przekraczającą granice
przyzwoitości, zaczęto manipulacje wokół ZPL daleko przed „przestępstwem fakturowym”. To nowo
mianowany wówczas wiceminister
polskiego MSZ Jan Dziedziczak,
który miał współpracować z Polonią i Polakami za granicą, widocznie tak zrozumiał „dobrą zmianę”,
zadeklarowaną w Polsce przez partię rządzącą. To on chciał teraz mianować prezesów organizacji polonijnych, to on chciał dobierać ludzi
i tworzyć liderów. Na pierwszy
ogień miały pójść Kongres Polonii
Amerykańskiej i właśnie Związek
Polaków na Litwie. Już we wrześniu
2016 roku, w czasie trwania Forum
Polonii Amerykańskiej w Rzeszowie, stało się wiadome również dla
nas, jaką Dziedziczak formuje politykę względem organizacji polonijnych.
Wkrótce po tym odbył się
Zjazd KPA. Im jest łatwiej, są bardziej niezależni finansowo. Kandydaci wytypowani przez Dziedziczaka zostali poza kierownictwem
Kongresu, który się oczyścił od
tzw. agentów wpływów. Prezes
Frank Spula uzyskał ponownie
mandat zaufania rodaków.
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ZPL kadencja trwała jeszcze
ponad półtora roku. Podlegająca MSZ Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” otrzymała
odpowiednie zadanie – grzebać w
papierach do skutku. Jak to się stało, że dla nas mało znaczące pierwsze przymiarki do niezakończonych rozliczeń z dotacji na „Naszą
Gazetę” okazały się w rękach tak
wrogich w stosunku do ZPL, opowiedzieliśmy na łamach N. G. nr
24 – http://zpl.lt/2018/06/gdyby-falkowski-chcial-wykonywac-swoje-obowiazki/. Bo któż by się
spodziewał, że ludzie zarabiający
na dostatnie życie „pomaganiem
Polakom na Wschodzie” mogą
się zachowywać jak lis w kurniku. Zwoływanie zwerbowanych
dziennikarzy specjalizujących się
w krzewieniu propagandy, demonstrowanie jakichś tablic, wykresów
i wykrętasów i twierdzenie, że oto
my, dzielni, odkryliśmy „przestępstwo”...
oło zamachowe nabiera coraz szerszego rozmachu:
kierownictwo fundacji udziela coraz więcej wywiadów. I
na Litwie, i w Polsce. Nowe
oszczerstwa, nowe kłamstwa,
niewybredne manipulacje są
szerzone z iście neobolszewicką zaciekłością. Powstaje nawet
swoista filozofia – to dla dobra
sprawy, dla wzmocnienia polskości, zlikwidujemy wrogów
narodu i doczekamy się świetlanej przyszłości.
awet wyróżniające się bezwzględnością kłamstw brednie sekretarza tej fundacji Przełomiec – to tylko jeden z elementów
tej brudnej nagonki. Ostatnio dorównuje jej również wiceprezes
zarządu tej fundacji niejaki Dzięciołowski. O tym osobniku i jego
„kwalifikacjach” w rozdzielnictwie pieniędzy polskiego podatnika w różnych fundacjach pisaliśmy na łamach N.G. w numerze
31 – http://zpl.lt/2018/08/jesz-
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cze-raz-nie-tylko-o-zulowie/. I oto
nowe arcydzieło tego Dzięciołowskiego na portalu „wPolityce.pl”,
przepojone nie tylko oszczerstwami, ale i klasyczną obłudą. „Decyzja, którą podjęliśmy nie była dla
nas łatwa”, ale „jedynie słuszna”
powtarza w kółko szafując często-gęsto słowami: przestępstwo,
fałszowanie dokumentów księgowych itd. Nie trzeba mu już żadnych sądów, żadnych wyroków.
On odkrył „przestępstwo” i wydał wyrok. I cały świat teraz ma
słuchać jego zakłamaną „prawdę”.
A przecież i on, i my doskonale
wiemy, jaka i gdzie jest prawda. W
tym wywiadzie zastanawia wiele
rzeczy. Na przykład kilkakrotne
powtarzanie jakoby to „prezes i
sekretarz własnoręcznie potwierdzili autentyczność dokumentów...”, potwierdzili więc prawdziwość sfałszowanych dokumentów
księgowych. Jeżeli Dzięciołowski
rzeczywiście posiada jakieś skany naszych dokumentów księgowych, których autentyczność potwierdzają dwa podpisy prezesa i
sekretarza ZPL, to niech autorów
fałszerstwa prokurator szuka w
Warszawie. W biurze ZPL nigdy
te rozliczenia nie były traktowane
tak poważnie, by potwierdzać je
aż dwoma podpisami. I wymagania takiego fundacja nie stawiała.
Te rozliczenia wcale nie są częścią
naszej księgowości, tak samo jak
obliczone „współczynniki wzrostu
tożsamości” po dofinansowanym
z fundacji turnieju koszykarskim,
czy „wzrost procentu świadomości polskiej” po kolejnym koncercie. Bzdura jest i pozostaje bzdurą.
Inna rzecz, że podpisy prezesa są
na wszystkich oryginalnych fakturach z adnotacją „Apmokėti”
tzn. „Opłacić”. Z kserokopii one
też nigdzie się nie ulatniają.
rzeba być naprawdę mistrzem
intrygi i manipulacji, by podpisy na oryginalnych fakturach z
adnotacją o opłacie, po ich zeska-
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nowaniu przedstawiać w prasie
jakoby było to potwierdzeniem
zgodności z oryginałem. Zresztą
na różnych kserokopiach można znaleźć dużo różnych podpisów. Liczą się jednak tylko oryginały autentycznych dokumentów
księgowych. Z oryginalnymi podpisami. One wszystkie są w księgowości ZPL w Wilnie. I nikt
dotąd nie stwierdził tu żadnych
nieprawidłowości. Tak samo jak
braku w kasie pieniędzy, czy jakimś wydatkowaniu niezgodnym
z prawem litewskim. A księgowość fundacji, to, przepraszam,
nie nasza sprawa. Za dotację,
oczywiście, dziękujemy, ale za
stan swojej księgowości prosimy
wziąć jednak odpowiedzialność
na siebie. Nas nie stać prowadzić
swoją i fundacyjną księgowość w
trybie społecznym. Dokumenty
do rozliczenia w ZPL skanują, tłumaczą i opisują najczęściej młodzi społecznicy. Ludzie w fundacji
pracują zaś za solidne gaże. Chodzą czasami całymi grupami (nawet po 8 osób) na czele z prezesem i zastępcą prezesa po Domu
Polskim w Wilnie przez kilka dni,
starannie omijając jednak siedzibę
ZPL. A przecież zawsze byliśmy
dla was otwarci, zawsze można
było osobiście sprawdzić rozliczenia z oryginalną księgowością.
Tak, jak robią to Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” i inne fundacje. Bylibyśmy wdzięczni. Zawsze
czekała na was kawa i herbata.
Nie chcieliście jednak normalnie pomagać, robić to, do czego
jesteście powołani. Nie wnikając
w żadne szczegóły zechcieliście
bezwarunkowego zwrotu części
dotacji natychmiast? Proszę bardzo, wszystko, co naliczyliście
zostało zwrócone bodajże w tym
samym dniu. Jednak i dalej tak
prymitywnie, wprost prostacko,
ale gorliwie wykonujecie „zadanie” swego byłego zwierzchnika.
Wolicie dalej kontynuować polowanie na „wrogów narodu”... oj,
przepraszam, chyba na „wrogów
polskości” w jakimś dziwacznym
jej pojmowaniu.
(Cdn.)
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„Chwała Lotnikom Polskim”
– pomnik o takiej nazwie został ustawiony na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach w
Warszawie i odsłonięty w dniu
tegorocznych obchodów Święta
Lotnictwa Polskiego (w uroczystości wziął udział prezydent RP
Andrzej Duda) w roku stulecia
polskiego lotnictwa. Jego początki datowane są dniem 5 listopada 1918 roku, kiedy został
wykonany pierwszy lot bojowy
polskiego samolotu wojskowego, którego załogę stanowili
dwaj porucznicy: Stefan Bastyr
i Janusz de Beaurain.
Od 1993 roku Święto Lotnictwa Polskiego jest obchodzone 28 sierpnia. Jest to data
zwycięstwa w zawodach Challenge de Tourisme International
28 sierpnia 1932 roku w Berlinie kpt. pilota Franciszka Żwirki
i inż. pilota Stanisława Wigury.
Oboje zginęli w katastrofie lotniczej 11 września 1932 roku.
Franciszek Żwirko jest synem
Ziemi Wileńskiej. Dziś przypominamy jego życiorys i lotniczą
karierę, którą kontynuował z inżynierem Stanisławem Wigurą.
Franciszek Żwirko urodził
się 15 sierpnia 1895 roku w
Święcianach. Ojciec przyszłego pilota był pracownikiem
kolei państwowych. Matka
wywodziła się ze średnio zamożnej szlachty. W domu państwa Żwirków posługiwano się
wyłącznie językiem polskim i
Franciszek wychowywał się w
duchu patriotycznym, m.in. nie
tylko dzięki poznawaniu utworów wieszczów narodowych, ale
też historii swego rodu: przodkowie z rodziny Żwirków brali
czynny udział w powstaniach
narodowych.
W Święcianach przyszły pilot pobierał naukę w szkole.
Dalszą edukację kontynuował
w Wilnie. I to właśnie w Wilnie

zrodziło się jego marzenie o lataniu na samolotach. Podczas nauki w rosyjskiej szkole (był czas
zaboru) Franciszek miał najlepsze wyniki z przedmiotów ścisłych. A ponadto fascynowały
go teatr i… cyrk.
Po ukończeniu siedmiu klas
postanowił zostać pilotem. Wyjechał w roku 1914 do Petersburga i tam, w głębokiej tajemnicy przed rodziną, zapisał się
na kurs pilotażu. Jednak ta próba podbicia powietrznych przestworzy nie powiodła się. Przeszkodził temu wybuch I wojny
światowej. Niedoszły pilot musiał wyjechać do rodziny, która
znalazła się w Omsku i został
skierowany na kurs telegrafisty.
W latach wojny został powołany do armii rosyjskiej – skierowano go do szkoły oficerskiej,
którą ukończył w Irkucku. Służbę odbywał w piechocie: 27. Pułku Strzelców Syberyjskich i 674.
Pułku Piechoty. Podczas służby
otrzymał stopień porucznika.
W 1917 roku Franciszek
Żwirko zgłosił się na ochotnika
do tworzącego się w Rosji korpusu polskiego generała Dowbór-Muśnickiego. Po demobilizacji korpusu w lipcu 1918 roku,
w sierpniu wstąpił do rosyjskiej
„białej armii” generała Denikina. I tu wreszcie otarł się o swoje
marzenie – ukończył kurs obserwatorów lotniczych.
We wrześniu 1921 roku
Franciszek przedostał się przez
granicę do Polski i zgłosił się do
służby w lotnictwie polskim. Od
lipca 1922 roku służył w Szkole Pilotów w I Pułku Lotniczym
w Warszawie. Zaś w listopadzie
1923 roku ukończył szkołę pilotów w Bydgoszczy, a następnie
(w 1924 roku) – Wyższą Szkołę
Pilotów w Grudziądzu.
Po ukończeniu nauki Franciszek Żwirko służył jako pilot w

ZOFIA PILIPAVIČIENĖ PRZY SPRZĄTANIU KOŚCIOŁA

18. Eskadrze Myśliwskiej I Pułku, w stopniu porucznika-pilota. W swojej karierze pilota ma
on też okres bycia instruktorem
w szkole lotniczej w Bydgoszczy,
w której sam się uczył pilotażu.
Franciszek Żwirko brał aktywny udział w sporcie lotniczym. W 1926 roku zainicjował
nocne loty w polskim lotnictwie
wojskowym. Osobiście dokonał nocnego rajdu nad Polską.
Wśród swych osiągnięć sportowych ma pierwsze miejsce w locie okrężnym (spośród 14 załóg) oraz drugie w klasyfikacji
ogólnej zdobyte na międzynarodowych zawodach w Jugosławii
– Pierwszym Locie Małej Ententy i Polski, które się odbywały 28
sierpnia 1927 roku. Jego partnerem w locie samolotem Breguet 19 był kpt. Władysław Popiel. W kolejnym – 1928 roku
– nasz ziomek służył w 111.
Eskadrze Myśliwskiej, a po roku
– w I Pułku Lotniczym, został
też oficerem łącznikowym przy
Aeroklubie Akademickim w
Warszawie. Właśnie tu zaprzyjaźnił się z młodym inżynierem
Stanisławem Wigurą, który był
jednym z konstruktorów zespołu RDW i latał z nim w załodze
jako mechanik. W sierpniu-wrześniu 1928 roku dokonali
oni lotu okrężnego o długości
prawie 5 tys. kilometrów wokół
Europy na trasie: Warszawa –
Frankfurt – Paryż – Barcelona
– Marsylia – Mediolan – Warszawa na pierwszym egzemplarzu lekkiego samolotu RWD-2.
Zaś 6 października na tego typu
samolocie zwyciężyli w I Locie
Południowo-Zachodniej Polski.
Z kolei z Antonim Kocjanem 16
października Żwirko ustanowił
międzynarodowy rekord wysokości lotu FAI – 404 m (w klasie samolotów RDW-2 o ciężarze własnym do 280 kg). To był

pierwszy rekord lotniczy zdobyty przez nich dla Polski.
W lipcu 1930 roku Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura brali udział w Międzynarodowych Zawodach Samolotów
Turystycznych Challenge 1930
na samolocie RDW-4, lecz 25
lipca musieli się wycofać po
przymusowym lądowaniu w
Hiszpanii, które nastąpiło na
skutek awarii silnika. 7 sierpnia 1931 roku obaj piloci podjęli kolejną próbę pobicia rekordu
wysokości na samolocie RWD7, uzyskując wysokość 5996 m.
Lecz federacja FAI nie uznała
go z powodu niestandardowych
przyrządów pomiarowych.
W kwietniu 1932 roku Franciszek Żwirko został zakwalifikowany przez komisję Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej do
reprezentowania Polski w zawodach samolotów turystycznych
Challenge 1932. Na drugiego
członka załogi wybrał on Stanisława Wigurę. Na zawodach,
które się odbyły w dniach 20-28
sierpnia 1932 roku, załoga na
samolocie RWD-6 zajęła pierwsze miejsce, pokonując załogi faworytów – m.in. z Niemiec (zawody odbywały się w Berlinie).
Był to wielki sukces polskiego
lotnictwa.
Niestety, pięknie zapowiadająca się kariera pilotów została
tragicznie przerwana. 11 września 1932 roku lecąc na zlot lotniczy do Pragi, Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zginęli w
katastrofie lotniczej w lesie pod
Cierlickiem Górnym koło Cieszyna. Nastąpiło to na skutek
oderwania się skrzydła samolotu podczas burzy. Obaj piloci
zostali pochowani w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W pogrzebie polskich podniebnych
asów uczestniczyło ponad 300
tys. osób, wśród których był też
Marszałek Józef Piłsudski.
W Terlicku (Cierlicku) na

terenie Czech znajduje się symboliczny grób pilotów, w 1950
roku ustawiono pomnik. Jest tu
też ośrodek kultury imienia polskich pilotów.
Na ojczystej ziemi Franciszka Żwirki – w Święcianach – są
tablice pamiątkowe na budynku
szkolnym i na domu, gdzie się
urodził Franciszek Żwirko. Pośmiertnie został on awansowany
do stopnia kapitana i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ma też
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi
oraz rosyjski Order św. Anny
IV klasy za zasługi bojowe.
Los rodziny Żwirków nie był
wcale łatwy. Dwoje najstarszego rodzeństwa po rewolucjach
i wojnach zostało na ziemiach
polskich, pozostali zaś mieszkali
w mieście Żłobin w ZSRR. Ojciec rodziny zmarł w 1931 roku.
Bracia Józef i Edward udali się
na naukę do Moskwy. W 1937
roku w ramach akcji wysiedlania Polaków z przygranicznych
terenów, matka pilota Konstancja została zesłana do północnego Kazachstanu, skąd wróciła
dopiero po 14 latach. Zmarła w
Żłobinie w 1974 roku w wieku
97 lat. Z dziesięciorga rodzeństwa po kataklizmach wojennych przy życiu pozostało zaledwie czworo. Syn Franciszka
Żwirki mieszkał w Warszawie.
W 1993 roku przyjeżdżał do
Święcian. Obecnie już nie żyje.
W celu upamiętnienia stulecia urodzin wielkiego Rodaka, w 1995 roku został założony „Komitet Pamięci
Franciszka Żwirki”, nawiązano kontakty z ziomkami z
Czech, gdzie zginął pilot. W
ciągu lat władzy sowieckiej
bohaterski życiorys pilota był
przemilczany. Tak się zdarza,
jak powiedział jeden z polityków podczas obchodów stulecia urodzin pilota, kiedy „człowiek się urodzi i zginie nie w
odpowiednim miejscu”.

Serdecznie dziękujemy
Zaangażowani społecznie
Polacy – członkowie „Caritasu”
parafii wędziagolskiej – ochotnicy, dobrze rozumiejąc, że nie kto
inny, tylko oni są gospodarzami
swojej starej świątyni, ciągle ją
pielęgnują i troszczą się o przygotowanie jej do wielkich świąt.
W ciągu dwóch tygodni szykowali się oni do odpustu w Wędziagole z okazji Wniebowzięcia NMP, Zielnej. Pracy było
dużo. Usuwano kurz z ołtarzy,
czyszczono dywany, myto podłogę, prano kościelne szaty. Niemało czasu zajęło szykowanie
uczennic niedzielnej szkółki języka polskiego – Diany i Karoliny – do czytania Pisma Świętego. Po wyrażeniu chęci sypania
kwiatków podczas świątecznej
procesji eucharystycznej w ciągu niejednego wieczora wraz z

nauczycielką Leonią i swoimi
bliskimi, dziewczynki odbywały próby.
Codzienna, cierpliwa praca
jest wielką wartością, dlatego
serdecznie dziękujemy nauczycielce Leonii, członkini „Caritasu” Zofii, parafiankom: Levuti, Ricie, Aldonie, uczennicom
niedzielnej szkółki języka polskiego: Veście, Ramincie, Ewie,
Dianie, Karolinie, Migle, Andrei
i Svajūnė za dobre chęci, za modlitwę, adorację, ofiarną pracę i
uczestnictwo w święcie naszej
parafii – odpuście Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
To dzięki Wam tego roku Zielna w Wędziagole była bardziej
uroczysta i młodzieńcza.
Ryszard Jankowski
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Żywa pamięć
w Druskienikach

WĘDZIAGOLANIE Z NOWO MIANOWANYM BISKUPEM

2 lipca 2018 roku Ojciec
Święty Franciszek nominował
prałata dr. Algirdasa Jurevičiusa na biskupa pomocniczego archidiecezji kowieńskiej i jednocześnie mianował go biskupem
tytularnym Materiany.
Świąteczne uroczystości odbyły się w Kownie 19 sierpnia
w bazylice archikatedralnej pw.
śś. Piotra i Pawła. Podczas uroczystej Eucharystii, w obecności licznie zebranych członków
wspólnoty, odbyła się uroczysta
konsekracja na biskupa doktora
nauk teologicznych Algirdasa
Jurevičiusa. „Przeżywamy piękne, podniosłe wydarzenie. Pokazuje ono, że Bóg nas nie opuszcza. On coraz to wybiera i posyła
tych, którzy mogą kontynuować
pracę apostołów” – mówił kowieński metropolita arcybiskup
Lionginas Virbalas SJ tej radosnej niedzieli pozdrawiając braci biskupów, konsekrowanego
biskupa Algirdasa, wszystkich
zebranych w archikatedrze i zapraszając do wspólnej modlitwy.
Na uroczystości przybył metropolita wileński arcybiskup
Gintaras Grušas, kardynał Audrys Juozas Bačkis, kowieński
arcybiskup emeryt Sigitas Tamkevičius SJ, metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz
Kondrusiewicz, biskup koszedarski Jonas Ivanauskas, biskup
szawelski Eugenijus Bartulis, biskup telszewski Kęstutis Kėvalas,
biskup wyłkowyski Rimantas
Norvila, biskupi pomocniczy
archidiecezji wileńskiej Arūnas
Poniškaitis i Darius Trijonis, koszedarski biskup emeryta Juozas
Matulaitis, poniewieski biskup
emeryta Jonas Kauneckas, telszewski biskup emeryta Jonas
Boruta SJ, biskup emeryta Paulius Baltakis OFM. Licznie zebra-

li się księża z Kowna, Koszedar,
innych litewskich diecezji.
Mszy św. i liturgii przewodniczył arcybiskup kowieński Lionginas Virbalas, konsekracji towarzyszył biskup
koszedarski Jonas Ivanauskas
i biskup emeryta Juozas Matulaitis. Konsekrowanemu biskupowi towarzyszył generalny
wikariusz archidiecezji kowieńskiej mons. Augustinas Paulauskas i ks. Raimundas Kazaitis.
W uroczystościach brał udział
biskup Kościoła ewangelicko-luterańskiego na Litwie Mindaugas Sabutis, proboszcz prawosławnej parafii Objawienia
Przenajświętszej Maryi Panny
w Kownie o. Nikołaj Muraszow,
przewodniczący Sejmu RL Viktoras Pranckietis, inni wysocy
goście, bliscy biskupa Algirdasa,
jego koledzy. Szczególnie licznie przybyli mieszkańcy diecezji
koszedarskiej wraz z przedstawicielami władz miasta Koszedary, siostry zakonne różnych
kongregacji na Litwie. Publicznie dając przyrzeczenie chronić
wiarę, wiernie sprawować posługę, w jedności z Ojcem Świętym i biskupami, konsekrowany
biskup w serdecznej, pokornej
modlitwie położył się przed ołtarzem, a wspólnota modliła się
o wstawiennictwo Kościoła.
Wspólnota w cichym skupieniu spotkała zbliżający się moment kulminacyjny uroczystości
– nałożenie rąk biskupów i modlitwę konsekracyjną. Algirdas
Jurevičius został konsekrowany
na biskupa, a później namaszczony krzyżmem dla owocnej
swojej posługi. Po przyjęciu
wręczonej Ewangelii i oznak
władzy biskupiej – pierścienia,
mitry i pastorału – biskup Algirdas usiadł przy ołtarzu po-

między biskupami i wkrótce był
nagrodzony gorącymi oklaskami, które rozległy się w katedrze – mamy nowego biskupa
na Litwie.
W końcu nabożeństwa biskup Algirdas podziękował
swoim rodzicom, innym bliskim, wszystkim spotkanym na
drodze posługi kapłańskiej ludziom, dzięki którym objawiała
się mu wola Boga.
„W imieniu wszystkich biskupów wyrażam prawdziwe zadowolenie przyjmując do społeczności biskupów” – mówił w
mowie powitalnej przewodniczący LKB, arcybiskup metropolita Gintaras Grušas, zwracając uwagę na to, że święcenia
zobowiązują wspólnie z Ojcem
Świętym troszczyć się o Kościół
powszechny i życzył przewodnictwa Ducha Świętego.
Biskupowi Algirdasowi Jurevičiusowi bukiet kwiatów przekazała prezydent Litwy Dalia
Grybauskaitė. Pozdrowił go
obecny na uroczystości przewodniczący Sejmu RL Viktoras
Pranckietis.
Po uroczystościach w archikatedrze święto miało dalszy ciąg
w sali archidiecezji – składano
życzenia z okazji błogosławionej posługi. Wśród składających
życzenia byli też wędziagolanie,
którzy razem ze swoimi przyjaciółmi z diecezji koszedarskiej,
organizacji katolickiej „Most nadziei” oraz przedstawicielami
władz gminy Kiwity i wsi Krekole województwa warmińsko-mazurskiego i organizacji społecznej
Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” pozdrowili nowego biskupa, życząc mu błogosławieństwa Niebios.
Ryszard Jankowski

CZŁONKINIE ZPL TERESA IGUMNOWA, BARBARA
JONIENĖ, TERESA SADOWSKAJA, EUGENIJA ANTONOWA
PRZY MOGILE POLSKICH ŻOŁNIERZY

15 sierpnia Druskienicki
Oddział Związku Polaków na
Litwie obchodził Święto Wojska
Polskiego. Obchody zainaugurowano Mszą świętą w intencji
poległych w wojnach i prosząc
o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla tych, którzy
obecnie pełnią służbę jako dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego zarówno w kraju, jak i na
misjach, w ramach strategicznej
współpracy w sojuszu NATO.
Po nabożeństwie gromadka członkiń oddziału udała się
na znajdujący się w Druskienikach cmentarz żołnierzy
polskich poległych w czasie I
wojny światowej. Na ich mogiłach zostały złożone kwiaty i
zapalone znicze. Czcząc ofiarę
przelanej krwi i oddanego życia, na cześć poległych zostały odmówione modlitwy oraz
litania do „Hetmanki Wojska
Polskiego” – Najświętszej Maryi Panny, w której słowa dzięk-

czynne są kierowane ku Matce Bożej za opiekę nad polskim
żołnierzem na wszystkich szlakach jego służby od najdawniejszych czasów – Bitwy pod
Grunwaldem, poprzez Chocim
i Jasną Górę, Odsiecz Wiedeńską, Cud nad Wisłą, fronty II
wojny światowej oraz miejsca
martyrologii….
Już w Domu Polskim, przy
herbatce, pani Teresa Sadowskaja opowiedziała zebranym
rodakom historię powstania
tego cmentarza. Mówiła również o wydarzeniach, jakie działy się na terenie Druskienik i w
okolicy w czasach I wojny światowej. W ten sposób uczciliśmy
nie tylko pamięć i oddaliśmy
hołd obchodzącym Święto Wojska Polskiego żołnierzom i rodakom na całym świecie, ale też
poznaliśmy bliżej historię swego miasta, ojczystej ziemi.
Teresa Igumnowa

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

kościoła i na plebanii, uczestnicy spływu mieli okazję codziennie uczestniczyć we Mszy św.
w kościele pw. NMP Gwiazdy
Morskiej. Stołowaliśmy się po
drodze i na plebanii.
Część uczestników spływu
zwiedziła dodatkowo Połągę i
Kretyngę.
Celem projektu był aktywny odpoczynek, połączony z
integracją rodaków rozsianych
po Litwie, poznawanie kraju
ojczystego, pogłębianie relacji kulturowych z miejscową
ludnością.
Projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za
granicą. Uczestnicy spływu kajakowego dziękują organizatorom, Fundacji „Pomoc Polakom
na Wschodzie” za dofinansowanie spływu kajakowego ze środków Senatu RP oraz wszystkim
pomocnikom.

LICZNA GROMADA UCZESTNIKÓW SPŁYWU

W dniach 17-19 sierpnia
w Świętej nad Bałtykiem odbył się VI Spływ kajakowy „Poznajmy swój kraj”. Tradycyjnie
w spływie uczestniczyli rodacy
z Kiejdan, Akademii Datnowskiej, Poniewieża, Raguwy, Wilna i innych miejscowości. Tego
roku płynąć kajakami odważyło się więcej starszych osób niż
poprzednio. Grupa pokonała
kilkunastu kilometrową, krętą
trasę rzeki Świętej do Bałtyku,
a potem do portu.
Trasa rzeczna była stosunkowo łatwa, chociaż czasami należało manewrować przy
złamanych drzewach, sterczące kamienie i w poprzek rzeki
leżące drzewa nie były groźne,
więc trasę udało się pokonać bez
wysiadania z kajaków.
Odważniejsi uczestnicy wyprawy wypróbowali również

pływanie kajakami morskimi pod fale na morzu. Morze
było spokojne, więc do morskiego kajaku ustawiała się kolejka
chętnych. Pod troskliwą opieką
doświadczonego trenera Remigijusa Šiugždinisa w tym roku
udało się uniknąć wywrotek.
Spływ kajakowy 41-osobowej grupy był dobrą okazją do
aktywnego odpoczynku na łonie przyrody nad Bałtykiem.
Upajała cisza, śpiew ptaków i
cykanie świerszczy, oko cieszyły wysepki białych lilii i dzikich kwiatów na dziewiczych
łąkach. Rodzinka dumnych łabędzi obserwowała intruzów,
naruszających ich spokój. Kajaki płoszyły rodzinne stadka
kaczek i denerwowały mniej
cierpliwych rybaków. Pogoda nam dopisała, nie padało.
Zażywaliśmy kąpieli w rze-

ce i morzu, odprowadzaliśmy
słońce, niektórym udało się też
wstawać przed wschodem i do-

cierać nad morze o brzasku...
Nasza grupa mieszkała w
Świętej w domkach w pobliżu

Kazimierz Duchowski,
uczestnik spływu

NA RZECE ŚWIĘTEJ...

Przygotowania do nowego roku szkolnego

NAUCZYCIELKA LEONIA PIOTROWSKA PREZENTUJE NOWE PODRĘCZNIKI

Wędziagolanie, uczniowie
niedzielnej szkółki języka polskiego, przez całe lato nie oddalali się od Polskiej Biblioteki –
często tu bywali, brali udział w
organizowanych imprezach i nawet byli zdecydowani uczyć się
– przychodzić na lekcje w czasie

wakacji... Mają swoją motywację
– nadal chcą uczęszczać do niedzielnej szkółki języka polskiego.
Zbliżający się 1 września stawia nowe zadania: by nauczanie
było atrakcyjne, należy się odnawiać i twórczo przygotować
do nowego roku szkolnego. Nie-

WSZYSCY SPOŁEM SZYKUJĄ SIĘ DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

dzielna szkółka języka polskiego
działająca przy Polskiej Bibliotece (ul. Kiejdańska 26) w Wędziagole, szykuje się do tego, by
serdecznie powitać wszystkich,
którzy zechcą tu się uczyć.
Nasi przyjaciele z województwa warmińsko-mazurskiego, ze

Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności” nas nie zapominają.
Dzięki wiceprezes tego stowarzyszenia Marioli Jagiełło dotarła do
nas przesyłka: elementarze do nauki języka polskiego, podręczniki,
dziecięce książeczki, przeznaczone dla szkółki. Bardzo się cieszymy

i dziękujemy naszym przyjaciołom
ze Stowarzyszenia „Łańcuch Wzajemności”. Z tymi książkami nowy
rok szkolny będzie ciekawszy.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Walery Jemieljanow

Kolonie w Nowych Święcianach

UCZESTNICY KOLONII PRZY DOMU POLSKIM W NOWYCH ŚWIĘCIANACH

26 sierpnia, w niedzielę, w
Domu Polskim w Nowych Święcianach odbyło się uroczyste zamknięcie kolonii polskich dla
dzieci. Brały w nich udział – odpoczywały, sportowały, podróżowały oraz zdobywały różnorodne umiejętności – dzieci z
Podbrodzia, Nowych Święcian
oraz Święcian. Kolonie zostały sfinansowane przez Stowa-

rzyszenie „Wspólnota Polska”.
Kolonie w Domu Polskim
w Nowych Święcianach miały
dwa turnusy. W każdym z nich
uczestniczyło 17 dzieci i dwoje
wychowawców. Podczas pierwszego turnusu dziećmi opiekowały się nauczycielki z Gimnazjum „Žejmiana” w Podbrodziu:
Anna Łastowska – prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowe-

go Związku Polaków na Litwie
oraz prezes koła ZPL gimnazjum Alicja Pieślak. Kolejnego
– Maria Ažubalienė i Mirosława
Cicėnienė. O wyżywienie dzieci
zatroszczyła się firma „Pas Joną”.
Obozowicze mieli ciekawy i
różnorodny program wakacyjny: zwiedzili Zułów i Powiewiórkę – miejsca, gdzie przyszedł na
świat i był ochrzczony przyszły

Marszałek Polski Józef Piłsudski.
Dzieci miały również wycieczki do Wilna i Trok – zwiedziły
miejsca historyczne, zapoznały
się z zabytkami architektonicznymi i atrakcyjnymi miejscami
zarówno stolicy, jak i centrum
rejonu trockiego. Dzięki fachowym i ciekawym opowiadaniom
przewodnika Andrzeja Aszkiełowicza poznały wiele ważnych

www.zpl.lt
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i interesujących szczegółów dotyczących historii i dnia dzisiejszego odwiedzanych miast. Ponadto
dzieci mogły spędzić wesoło czas
i ochłodzić się w parku wodnym
w Wilnie.
Uczestnicy kolonii mieli
spływ kajakowy w górnym, płytkim biegu Žejmiany oraz konkursy koedukacyjne, plastyczne,
sportowe. Wykazali się umiejętnościami dbania o porządek i czystość w pokojach. Był też piknik z
pieczeniem kiełbasek na ognisku.
Warto zaznaczyć, że poranną gimnastykę prowadzili sami
wychowankowie, aktywnością
wykazali się: Robert Šimonelis,
Artur Saveljev, Łukasz Kulesz,
oni też organizowali wieczorami
dyskoteki. Na wyróżnienie zasługuje również Inesa Szurpickaja z Podbrodzia, która brała
aktywny udział w konkursach i
pomagała wychowawcom.
Na pożegnanie wszyscy
uczestnicy kolonii otrzymali pamiątkowe kubki z herbem Nowych Święcian – rakiem.
Rodzice, odbierając swoje
pociechy, dziękowali wychowawcom za interesujący program kolonii, za to, że dzieci
lepiej poznały swój kraj ojczysty, uczyły się współpracy i samodzielności. Na pożegnanie
podarowały swoim opiekunom
samodzielnie wykonany herb
Nowych Święcian oraz laurki.
Walery Jemieljanow
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Z okazji Dnia Urodzin Władysławowi
ASZKIEŁOWICZOWI serdeczne życzenia:
zdrowia, powodzenia w ostatnim roku
nauki na uniwersytecie, opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej, która poprowadzi Ciebie dobrą drogą ku radości rodziców i bliskich
składa koło ZPL „Przyjaźń”

Z okazji Pięknego Jubileuszu 60. Urodzin Janowi LEGIENISOWI wiązankę
serdecznych życzeń: zdrowia, pomyślności, słonecznych dni w gronie bliskich i
kochanych osób oraz spełnienia marzeń
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału
Rejonowego ZPL

„Jezus
– naszą nadzieją”

Od dnia 3 września 2018 r. Ambasada RP w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie
rozpoczynają pracę w nowej siedzibie w Pałacu Paców pod adresem:
Šv. Jono g. 3, LT-01123 Vilnius, Lietuva
Wszystkie dotychczasowe numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez
zmian. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas
korespondencji.
Od dnia 3 września 2018 r. Wydział Konsularny zaprasza interesantów do Pałacu
Paców od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.
Wejście do Wydziału Konsularnego znajduje się od strony skweru K. Sirvydasa.
Przypominamy o konieczności dokonania rejestracji w systemie www.e-konsulat.gov.pl,
a także konieczności okazania przy wejściu dokumentu tożsamości.
Dodatkowo informujemy, że w związku z przeprowadzką do nowej siedziby
w dniach 27 sierpnia – 31 sierpnia 2018 r. Wydział Konsularny przyjmuje interesantów
jedynie w sprawach bardzo pilnych, bądź nagłych przypadkach.
W takiej sytuacji prosimy o uprzedni kontakt pod numerem telefonu: +37052194731

Koncert promujący wybitnych polskich kompozytorów świętogórskich
WILNO 2018

ODKRYCIA POLSKIEJ
MUZYKI OR ATORYJNEJ
Proboszcz parafii podbrzeskiej ks. Marek
Gładki, wspólnota lokalna oraz koło ZPL w
Pikieliszkach uprzejmie zapraszają na tradycyjny
VII Festyn parafialny z okazji odpustu Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny „Jezus – naszą nadzieją”,
który odbędzie się 9 września 2018 r. przy domu
parafialnym.
Program:
10.45 – uroczysta Msza św. dziękczynna (w języku
litewskim);
12.15 – uroczysta Msza św. dziękczynna (w języku
polskim);
14.00 – początek festynu;
Wystąpią:
Klub Miłośników Piosenki z Litewskiej Akademii
w Wilnie (dyr. Vytautas Verseckas), zespół tańców
i muzyki starożytnej „Puelli Vilnenses”, dzieci
klas początkowych
z okolicznych placówek
oświatowych, zespół młodzieżowy „Randeo
Anima” , „Jezioranka”;
- część rozrywkową umili grupa estradowa
„Anima”;
- gry, zabawy oraz inne rozrywki dla najmłodszych
uczestników festynu.
Serdecznie zapraszamy!

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

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

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

K APELA ŚWIĘTOGÓRSK A
CHÓR - COLLEGIUM VOCALE POZNAŃ
Sol isc i

Progr a m

Marzena Michałowska – sopran
Tomasz Krzysica – tenor

Sławomir Bronk – kontratenor
Jarosław Bręk – bas-baryton

JÓZEF ZEIDLER
Modlitwa o deszcz,
Veni Creator, Pastorella

JÓZEF WIENIAWSKI
Ave Maria – Modlitwa
do Najświętszej Marii Panny
Ostrobramskiej op. 16

WOJCIECH DANKOWSKI
Pastorella

ANTONI HABEL
Symfonia ex F

FILIP NERI
Amor senzamisura,
Vanità di vanità

NIEDZIELA, 16 WRZEŚNIA, GODZ. 16:00
Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76
WEJŚCIE TYLKO Z ZAPROSZENIEM. Zaproszenia do odbioru w DKP pokój 203

ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera Gostyń – Święta Góra – Polska
Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu – Święta Góra – Polska
Dom Kultury Polskiej w Wilnie

MECENAT

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY PROJEKTU:

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

Prokurator Generalny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri ks. Alberto Aviles COr
Prokurator Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Polsce ks. Mirosław Prasek COr
Superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu ks. Marek Dudek

Instytut Polski w Wilnie

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Wilnie

www.jozefzeidler.eu

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

