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Rok szkolny wystartował

UROCZYSTA CHWILA WNIESIENIA SZTANDARU

ZEBRANYCH WITA DYREKTOR LICEUM CZESŁAW DAWIDOWICZ

W szkołach z polskim językiem nauczania na Litwie tego roku naukę będzie pobierało 11,5 tys. uczniów, z
tego prawie tysiąc – to pierwszoklasiści. Z uczuciem satysfakcji i dumą z osiągniętego sukcesu – możliwości
kompletowania zarówno piątych jak i początkowych klas – wita rok szkolny wileńska „Mickiewiczówka”.
Społeczność tej szkoły na czele z wieloletnim dyrektorem Czesławem Dawidowiczem ma jeszcze jeden powód
do radości – jako pierwsza wśród polskich placówek oświatowych zdobyła miano liceum. Liceum im. Adama
Mickiewicza realizuje koncepcję kształcenia ekologicznego i technologii środowiska. Jak żyć w zgodzie z
przyrodą i otaczającym nas światem, prowadzić zdrowy tryb życia, dbać o ochronę środowiska – te wyzwania
na miarę XXI wieku podejmują licealiści wraz ze swymi nauczycielami.
KANDYDACKIE
PODCHODY
W tych dniach mają oznajmić
o swym postanowieniu wzięcia
udziału w wyborach prezydenckich dwaj czołowi kandydaci: Gitanas Nausėda – ekonomista i analityk mający największe rankingi
poparcia jako potencjalny kandydat
oraz Vygaudas Ušackas – były minister spraw zagranicznych, przedstawiciel Litwy i UE w strukturach
europejskich, który swą decyzję o
udziale w kampanii wyborczej ma
ogłosić 5 września (tekst pisany
jest 4) w dość pretensjonalnym
stylu – na spotkaniu przy pomniku żołnierza wolności. Obaj panowie obok takich barwnych kandydatów jak Aušra Maldeikienė czy
Naglis Puteikis (prawda, nie mo-

gących się pochwalić nadmiarem
poparcia obywateli), już od dłuższego czasu wyraźnie prowadzą
kampanię wyborczą. Pan ekonomista oprócz bardzo częstego zabierania głosu jako ekspert od finansów w telewizji, jeździ też po
Litwie. Twierdzi, prawda, że w tych
podróżach robi prezentacje, którymi się zajmował w ciągu wielu lat
pracy w banku. Ale wręcz po mistrzowsku zagrana scenka z zachwytem nad gumowymi butami,
które otrzymał w prezencie gdzieś
na prowincji, by mógł dojechać do
każdego zakątka, czy też spotkania-rozmowy „za kioskiem” (m.in.
to właśnie spotkanie, jak twierdzi
jeden z komentatorów, może stać
się przewodnią anegdotą jego wyborczej kampanii) wydają się mó-

wić zgoła o czymś innym. Z kolei
Vygaudas Ušackas zadziwił Litwę
w amerykańskim stylu: wysłał do
potencjalnych wyborców 600 tysięcy (!!!) listów z dwoma pytaniami: czy warto mu kandydować oraz
jaki problem na Litwie ludzie uważają za priorytetowy do rozwiązania. Kandydat wydał na ten dialog
z obywatelami ponad 18 tys. euro,
jak twierdzi, własnych oszczędności. Kosztowna i, wydaje się, mało
skuteczna „rozmowa”. Bo chociaż,
jak twierdzi, były minister, ludzie
nawet zdobywają się na odpowiedzi, to zdecydowana większość, na
wzór bohaterów satyrycznej audycji uważa, że brak koperty i znaczka na list-odpowiedź, zakłada zbyt
duże wydatki. Ot, nie pomyślał nawet tak wytrawny kandydat o takiej

„drobnostce”, która, jak się okazuje, może być tym najpilniejszym
do rozwiązania na Litwie problemem – likwidacją ubóstwa. Dwaj
wspomniani wyżej kandydaci, jak
i Žygimantas Pavilionis, reprezentują raczej prawą stronę sceny politycznej (chociaż nieraz mogliśmy
się przekonać, że na Litwie tylko
z nazwy, a nie z ideologii czy też
czynów możemy wnioskować, kto
jest „lewicą” a kto „prawicą”. O tym,
kto będzie reprezentował konserwatystów zadecyduje głosowanie
ogłoszone przez partię, w którym
będą mogli uczestniczyć też niepartyjni. Taki model wyborów jest
z pewnością skierowany na przyciągnięcie uwagi do partii i jej kandydata. Žygimantas Pavilionis po
swojemu zinterpretował taką „ob-

fitość” na prawym skrzydle, obawia się, czy aby nie będzie z jednej partii dwóch kandydatów – na
amerykański wzór. Ten kandydat
już dał się poznać jako „skarżypyta”: najpierw zaskarżył ekonomistę
o to, że pracując w banku uprawia
politykę, a potem też byłego dyplomatę, głosząc, że ten jest „prorosyjski”. To skarżypyctwo nijak nie
może przysporzyć mu sympatyków, bo takich się raczej nie lubi.
Z uporem godnym lepszej sprawy
o swym kandydowaniu na stanowisko prezydenta milczy na wszelkie
sposoby indagowany przez dziennikarzy premier Saulius Skvernelis. A ludzie? Ludzie, widząc takie
kandydackie podchody, rozważają
o tym, czy Litwie w ogóle potrzebny
jest prezydent.
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Jerzy Karpowicz

„Bon Pierwszaka” po raz trzeci

SZCZĘŚLIWI POSIADACZE WYPRAWEK Z MICKUN WRAZ Z GOŚĆMI

Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna” Józef
Kwiatkowski mówiąc o tym pamiętnym dniu dla tych, którzy
rozpoczynają naukę w szkole,
przypomniał też o dwóch ojczyznach dzieci polskich na Litwie i o tym, że Rzeczpospolita
na przeciągu już trzeciego dziesięciolecia wspiera szkolnictwo
polskie na Litwie.
Składając życzenia uczniom,
nauczycielom i ich rodzicom z
okazji początku roku szkolnego i wyrazów namacalnej troski ze stron władz Polski, Józef
Kwiatkowski przywitał dostojnych gości, wśród których była
ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, konsul generalny Marcin Zieniewicz, poseł
na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski, mer
rejonu wileńskiego Maria Rekść,
wicemer Wilna, wiceprezes ZPL
Edyta Tamošiūnaitė, dyrektor
DKP, doradca społeczny premiera Litwy Artur Ludkowski,
przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” –
dyspozytora środków Senatu RP.
Zabierając głos minister
Anna Zalewska na początku
swego wystąpienia przypomniała o tragicznej dacie – początku II wojny światowej i zaprosiła zebranych do odśpiewania
hymnu państwowego Polski.
Minister zaakcentowała, że w
bieżącym roku – setnej rocznicy
odzyskania niepodległości – powstaje wiele programów i inicjatyw związanych z upamiętnieniem tej daty. Zaprosiła Polaków
na Litwie do dołączenia się do
jednej z nich – zaśpiewania wraz
z całą Polską i rodakami na świecie 9 listopada o godzinie 11.11
czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” (przypomnieć warto, że 6 lipca, w Dniu Korona-

cji Mendoga, Litwini na całym
świecie śpiewają hymn Litwy).
Minister zaakcentowała, że
Polska wspiera rodaków mieszkających poza granicami kraju, bo czuje się odpowiedzialna za każdego Polaka. Życzyła
też dzieciom, by ten rok szkolny był rokiem intensywnej pracy i radości z przyswajania wiedzy oraz świętowania wspaniałej
rocznicy niepodległości.
Z kolei wiceminister Andrzej Papierz nawiązał do daty
31 sierpnia 1980 roku, do wydarzeń w Szczecinie, jego rodzinnym mieście, kiedy to
stoczniowcy postawili się komunistom i całemu Związkowi Sowieckiemu. Przypomniał,
że strajki w Gdańsku, Szczecinie organizowali, brali w nich
udział potomkowie tych, którzy przyjechali z Wileńszczyzny, z dawnych Kresów, to ich

siła zwyciężyła. Minęło prawie
40 lat od tamtych wydarzeń.
Dziś, jak zaznaczył, „owocami
wolności Polska dzieli się z państwem – tworzymy wielką rodzinę z wielką, wspaniałą tradycją
i zwyciężymy”.
Szef Kancelarii Senatu RP
Jakub Kowalski przekazał zebranym serdeczne pozdrowienia
od marszałka Senatu Stanisława
Karczewskiego. Odnotował, że
jednymi z najprzyjemniejszych
chwil są te, kiedy mogą się przekonać, że przydzielane środki
trafiają do polskich dzieci, rodzin.
Pakiet edukacyjny, który
otrzyma każda polska szkoła
na Litwie przedstawił prezes
Fundacji „Wolne Dźwięki” Tomasz Staszewski. Do bibliotek
szkolnych trafi komplet utworów o tematyce historycznej, by
przywrócić pamięć o autorach,

Janina Lisiewicz

Jerzy Karpowicz

1 września w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste wręczenie wyprawek dla
uczniów klas pierwszych szkół
z polskim językiem nauczania
na Litwie w ramach akcji „Bon
Pierwszaka”. Realizowana jest
ona po raz trzeci i objęła tego
roku 982 pierwszoklasistów.
Przypomnieć warto, że fundowanie plecaków dla uczniów klas
pierwszych i zerówek trwa już od
kilkunastu lat. Jednak trzeci rok
z rzędu wyprawki dla pierwszoklasistów dzięki wyasygnowaniu
pokaźnych środków przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej stały
się nie tylko bardzo atrakcyjne,
ale też pozwalają znacznie odciążyć budżety rodzin, które muszą
przygotować swoje pociechy do
I klasy.
Tornister z pełnym wyposażeniem w przybory szkolne,
plansza na biurko, zestaw śniadaniowy – wszystko to, czego
potrzebuje uczeń rozpoczynający naukę w szkole. Ponadto tego
roku na uroczyste wręczanie wyprawek do Wilna przybyła minister edukacji narodowej RP
Anna Zalewska, wiceminister
spraw zagranicznych RP Andrzej Papierz oraz szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski.
W sali DKP w Wilnie zebrali się przedstawiciele szkół z
Wilna oraz rejonów wileńskiego i trockiego, zaś po południu
wysocy goście z prezentami zawitali do Solecznik, gdzie również odbyła się uroczystość dla
pierwszoklasistów, ich nauczycieli i rodziców, podczas której
zebranych witał mer rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego
ZPL Zdzisław Palewicz.
Inaugurując świąteczne powitanie roku szkolnego w Wilnie, prezes Stowarzyszenia

wydarzeniach i postaciach, które były wykreślane z naszej polskiej historii.
Wręczenia wyprawek przedstawicielom szkół dokonali wysocy goście. Na uroczystość
przybyli pierwszoklasiści z rejonu trockiego, z Gimnazjum
im. Longina Komołowskiego
w Połukniu wraz z p.o. dyrektora Ludmiłą Narkiewicz i swą
panią Bożeną Siemkianiec, z
Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) wraz z dyrektor
Małgorzatą Radewicz oraz nauczycielką Grażyną Narwojsz,
z Gimnazjum w Zujunach (rejon wileński) – dyrektor Marek
Pszczołowski, nauczyciel I klasy
Wojciech Klimaszewski, z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie wraz
z dyrektor Edytą Zubel i nauczycielką I klasy Reginą Sinkiewicz,
ze Szkoły Podstawowej na Lipówce – dyrektor Helena Gasperska, nauczycielka I klasy
Helena Klimowicz, ze Szkoły
Podstawowej w Kolonii Wileńskiej wraz z dyrektorem Arturem Waluczką i nauczycielką
Walentyną Wiszniakową oraz
ze Szkoły w Leszczyniakach na
czele z dyrektor Mariolą Klimaszewską i nauczycielką I klasy
Danutą Suščenkovienė.
W imieniu szkół rejonu wileńskiego darczyńcom dziękowała za troskę o polskie dzieci oraz wieloletnie inwestycje
w szkoły polskie mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
Słowa wdzięczności kierowali do Macierzy również rodzice pierwszoklasistów. Uroczystość zwieńczyła sesja zdjęciowa
szczęśliwych posiadaczy wyprawek.
Na pierwszoklasistów czeka
też stypendium finansowe na realizację potrzeb edukacyjnych,
które również po raz kolejny zostanie ufundowane ze środków
Senatu RP w ramach akcji „Bon
Pierwszaka”.

PIERWSZOKLASIŚCI Z GIMNAZJUM IM. L. KOMOŁOWSKIEGO W POŁUKNIU PIĘKNIE SIĘ PREZENTOWALI
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DOSTOJNI GOŚCIE Z MACIERZY: (OD LEWEJ) MINISTER ANNA
ZALEWSKA, WICEMINISTER ANDRZEJ PAPIERZ ORAZ SZEF
KANCELARII SENATU RP JAKUB KOWALSKI
SKŁADANIE WIEŃCÓW W POLSKIEJ KWATERZE W PONARACH

79. rocznicę niemieckiej agresji na Polskę uczczono 1 września
również na Litwie. Przedstawiciele Związku Polaków na Litwie
oraz Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin złożyli wieńce w
wileńskich Ponarach – miejscu
masowych mordów na terytorium Litwy w okresie II wojny
światowej.
Jak co roku, w kolejną rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej do kwatery polskiej w Ponarach udała się delegacja Związku
Polaków na Litwie oraz Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin na czele z prezesem ZPL
Michałem Mackiewiczem. W

skład delegacji weszła m. in. Maria Rekść, wiceprezes Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL,
mer rejonu wileńskiego, Edyta
Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z
ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin i wiceprezes
ZPL, wicemerowie samorządu
rejonu wileńskiego Robert Komarowski i Teresa Dziemieszko,
Beata Maluszycka, zastępca dyrektora administracji samorządu rejonu wileńskiego i Albert
Narwojsz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego.
Złożono wieniec i zapalono
znicze, oddając hołd pamięci rodakom, pomordowanym przez hitle-

rowców i ich miejscowych pomagierów. Odmówiono też modlitwę
Anioł Pański za zmarłych.
Tragiczna data napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę
jest dniem przypomnienia ofiar
jednej z najokrutniejszych wojen w historii.
W latach 1941-1944 w lesie
ponarskim dokonano masowych
mordów, których ofiarą padło ok.
100 000 osób. Ponary są największym miejscem masowej zagłady na Litwie w okresie II wojny
światowej. Zginęły tu tysiące Polaków, w tym przedstawiciele inteligencji, uczniów wileńskich
szkół i żołnierzy Armii Krajowej.
L24.lt

Witano najmłodszych

UROCZYSTE OTWARCIE WYREMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ

Była Ciechanowiska Szkoła Podstawowa w rejonie wileńskim jest obecnie Ciechanowiskim Oddziałem Kształcenia
Gimnazjum w Zujunach. Oddział stawia dziś na to, by od
najmłodszych lat wychowywać
swój narybek. Właśnie podczas
wakacji, na mocy decyzji samorządu rejonu wileńskiego, zostały przeprowadzone prace reno-

wacji pomieszczeń szkolnych,
by w komfortowych, odpowiednich do wieku dzieci warunkach,
mogła się tu rozlokować kolejna młodsza grupa wychowania
przedszkolnego.
Elegancko wyremontowane
i doskonale wyposażone: klasa,
sypialnia, kuchenka, sanitariaty i szatnia powitały 13 dzieci w wieku od 2 do 3 lat. Opie-

kę nad nimi objęły nauczycielki
Joanna Šekštelienė i Ewelina
Zacharevičiūtė wraz z pomocnicą Aliną Romańczyk.
W szkole już działa łączona
grupa wychowania przedszkolnego, w której jest 10 dzieci w wieku
od 3 do 6 lat. Prowadzi ją nauczycielka Teresa Radzewicz wraz z
pomocnicą Edytą Michalkiewicz.
Początek roku szkolnego społeczność szkoły powitała bardzo
uroczyście. Dla licznie zgromadzonych dzieci, rodziców oraz
gości zaprezentowano montaż
muzyczno-artystyczny. O jego
przygotowanie zadbały panie:
Beata Michałowska-Złotnikowa, Jasia Mackiewicz oraz Ludmiła Kuzborska.
Rodzice z wielkim wzruszeniem oglądali popisy swoich pociech. Słów uznania nie szczędzili im też goście.
W dniu inauguracji nowego roku szkolnego przybyła
do Ciechanowiszek, by złożyć
gratulacje z okazji otwarcia nowej przedszkolnej grupy wicemer rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko. Społeczność
szkolną witał również dyrektor
Gimnazjum w Zujunach Marek

W ostatnich dniach sierpnia oraz 1 września z wizytą
na Litwie przebywała minister
edukacji narodowej RP Anna
Zalewska, wiceminister MSZ
Andrzej Papierz oraz szef Kancelarii Senatu RP Jakub Kowalski. Wizyta ta zakładała cały
szereg spotkań oraz odwiedzenie miejsc pamięci, martyrologii
i znaczących dla kultury polskiej
na Litwie.
Pierwsze spotkanie wysocy urzędnicy państwa polskiego mieli z przedstawicielami
oświaty polskiej na Litwie, odpowiedzialnymi urzędnikami
samorządów Wilna oraz rejonów wileńskiego, solecznickiego i trockiego. Odbyło się ono
31 sierpnia w DKP w Wilnie.
Byli na nim obecni dyrektorzy
szkół polskich, reprezentanci Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.
W konstruktywnej atmosferze omówiono podstawowe,
aktualne dziś problemy oświaty
polskiej na Litwie, które dotyczą
takich kwestii jak: uwzględnienie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego podczas
rekrutacji na studia; pogarszające się wyniki egzaminu z języka
litewskiego i sposoby zaradzenia
temu zjawisku; podręczniki oraz
kształcenie nauczycieli dla szkół
polskich na Litwie. To gremium
poprzedziło spotkanie z minister oświaty i nauki Litwy Jurgitą Petrauskienė oraz premierem
Sauliusem Skvernelisem.
Jak powiedziała po spotkaniu z minister oświaty oraz
premierem minister edukacji
narodowej RP Anna Zalewska,

do końca września ma być podpisane porozumienie w sprawie podręczników, pracują nad
nim Ośrodek Rozwoju Edukacji w Polsce oraz Centrum
Rozwoju Edukacji na Litwie.
Inne kwestie mają być zlecone komisji ekspertów z Polski
i Litwy, która do grudnia musi
przygotować odpowiednie rozwiązania dotyczące problemów
w polskiej oświacie na Litwie
i litewskiej w Polsce. Mają to
być konkretne daty i konkretne działania, m.in. w kwestii
tego, w jaki sposób ma być nauczany język litewski, jak rozkładają się godziny i jakie są
podręczniki. Do końca roku
premierom obu krajów mają
być zaprezentowane konkretne rozwiązania.
Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz uczcił
ofiary sowieckiej agresji pod wieżą telewizyjną w Wilnie. Polska
delegacja złożyła wieńce przy
Mauzoleum Matki i Serca Syna
na Rossie, uczciła pamięć pomordowanych Żydów i Polaków
w Ponarach, składając wieńce
przy pomniku ofiar holocaustu
oraz w kwaterze polskiej. M.in.
minister Anna Zalewska przy tej
okazji powiedziała, że uczniowie w Polsce poznają historię
Ponar, które są jednym z miejsc
martyrologii Polaków. Wysocy
goście odwiedzili pałac Balińskich w Jaszunach oraz dom w
Czarnym Borze, gdzie podczas
II wojny światowej mieszkał pisarz Józef Mackiewicz. Przedstawiciele państwa polskiego wzięli
udział w uroczystościach przekazania uczniom szkół polskich
„Bonu Pierwszaka” w Wilnie i
Solecznikach.

Pszczołowski i starosta gminy
Mirosław Gajewski. Dzieciom i
rodzicom gratulowali dobrego
wyboru i doskonałych warunków do nauki i wychowania oraz
opieki doświadczonych, troskliwych wychowawczyń.
Dzięki trosce samorządu rejonu wileńskiego na czele z mer
Marią Rekść, rodzice mają za-

pewnione doskonałe warunki
do tego, by mogli swoje pociechy oddać do placówek oświatowych znajdujących się w pobliżu ich miejsca zamieszkania
oraz wychowywać i kształcić je
w ojczystym języku, który daje
dzieciom szansę na najbardziej
efektywne przyswajanie wiedzy
i rozwój osobowości.

Jerzy Karpowicz

Przedstawiciele ZPL oddali hołd Wizyta na Litwie
ofiarom mordów w Ponarach
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Warsztaty w gościnnej Ostródzie

ZGRANA RODZINA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

W dniach 23-26 sierpnia
tego roku w Domu Polonii w
Ostródzie odbyły się warsztaty wokalne dla laureatów i
uczestników III edycji wileńskiego konkursu piosenki „Do
słów Agnieszki Osieckiej”, organizowanego przez Wileński
Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie. Przypomnijmy,
że tegoroczny finał konkursu
miał miejsce 29 maja. Wzięło
w nim udział 15 uczestników:
soliści, duety, zespoły. Grand
Prix konkursu zdobyła Faustyna Zawalska, I miejsce – Justyna Stankiewicz, II – Katarzyna
Szydłowska, III – Monika Rynkiewicz. Wyróżniono zespoły: „Cztery Plus” oraz „Volk
Vibes”.
W ostródzkich warsztatach wzięli udział uczestnicy i laureaci konkursu wileń-

skiego (szkoda, że nie wszyscy
mogli skorzystać z oferty ze
względu na wakacyjne plany) – uczniowie, studenci
oraz ich instruktorzy z Litwy.
Oprócz uczestników konkursu, z oferty szkoleniowej w gościnnej Ostródzie skorzystali
uczniowie z wileńskich gimnazjów: im. J. I. Kraszewskiego, im. Jana Pawła II – zespół
„Ad Astra” (w którym, m.in.,
śpiewa Ewelina Wołoskowa –
uczestniczka konkursu), Liceum im. A. Mickiewicza z instruktorką Mirosławą Salnik
oraz z Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie wraz z instruktorką Aliną Balkuvienė.
W ramach zajęć, które prowadziła profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr hab. Honorata Cybula, pracowali oni nad techniką wokal-

ną, interpretacją wybranych
piosenek oraz umiejętnością
śpiewania wielogłosowego w
zespole. Te ostatnie zdobywali
podczas prób zbiorowych, na
których wspólnie pracowali nad interpretacją polskich
pieśni patriotycznych, opracowanych przez wspaniałą panią
doktor Honoratę Cybulę.
Wieczorami młodzi wokaliści brali chętnie udział w zajęciach sportowo-tanecznych
Slavica Dance, które stanowią
swoiste połączenie fitnessu i
folkloru. Prowadziła je pani
Małgorzata Kwacz.
Na zakończenie warsztatów wokalnych odbył się koncert galowy ich uczestników
dla nauczycieli szkół polonijnych, którzy w tym czasie w
Domu Polonii w Ostródzie też
byli na szkoleniach zawodo-

wych. Podczas koncertu chór,
składający się z wszystkich
uczestników warsztatów, pod
batutą pani Honoraty Cybuli
wykonał pieśni patriotyczne,
natomiast soliści zaprezentowali swoje zwycięskie utwory.

Końcowym akordem koncertu
było wspólne wykonanie przez
wokalistów i publiczność piosenki do słów Agnieszki Osieckiej „Ucz się polskiego”.
Gośćmi honorowymi koncertu galowego byli: prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz dyrektor Domu
Polonii w Ostródzie Małgorzata Czeczora.
W imieniu uczestników
warsztatów z Wilna, pragniemy podziękować wszystkim
ludziom, którzy wspierają nasze pomysły i inicjatywy oraz
pozwalają ziścić się marzeniom o tym, by na Litwie i w
innych krajach brzmiała polska mowa i pieśń polska. Wyrazy wdzięczności kierujemy
pod adresem: Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i osobiście jej prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego, Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, dyrektor Domu Polonii
w Ostródzie Małgorzaty Czeczory, doktor hab. Honoraty
Cybuli.
Janina Stupienko,
koordynator
wileńskiego konkursu,
nauczycielka Gimnazjum
im. J. I. Kraszewskiego
w Wilnie

SOLOWE POPISY

„Festyn u Królowej”

ZESPÓŁ "HARMONIA" WRAZ Z KSIĘDZEM JANEM PUZYNĄ

Tegoroczne święto Matki Boskiej Częstochowskiej,
obchodzone 26 sierpnia, w
Oszmianie na Białorusi odby-

wało się w ramach XIII „Festynu
u Królowej”. Zainaugurowany
został uroczystą Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanio-

ła oraz procesją wokół oszmiańskiej świątyni. Nabożeństwo
swoim śpiewem uświetnił zespół „Kresowiacy” z Lidy. Go-

ściem honorowym święta była
m.in. mer rejonu wileńskiego
Maria Rekść.
Po Eucharystii rozpoczął
się festyn, w którym wystąpiły
miejscowe zespoły, jak również
goście z Lidy (zespół „Kresowiacy”), zespół wokalny „Harmonia” (kierowniczka Luba
Nazarenko) z Mariampola,
wspaniała i utalentowana rodzina Kaczmarków z Polski.
Następnie była kilkugodzinna przerwa przed kolejną
Mszą św., podczas której uczestnicy koncertu zwiedzili Muzeum Krajoznawcze, budynek
dawnej synagogi i inne atrakcyjne miejsca miasta. Wieczorem odbyło się nabożeństwo w
intencji studentów, rozpoczynających rok akademicki. A na-

stępnie przed kościołem odbył
się trzygodzinny koncert wyżej
wymienionych zespołów i wykonawców. Koncert prowadziła
Anna Adamowicz.
Zespół wokalny „Harmonia” z całego serca dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się do jego wyjazdu do rodaków na Białoruś, jak również
mieszkańcom Oszmiany, którzy udzielili gościny i otoczyli
troskliwą opieką. Dziękujemy
samorządowi rejonu wileńskiego za umożliwienie wyjazdu.
Wyrazy wdzięczności kierujemy też do księdza Jana Puzyny za zaproszenie na „Festyn u
Królowej”, którego jest on siłą
napędową.
Teresa Skoczyk
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Trocka Madonna

Rok 2018 jest jubileuszowym
rokiem dla Trockiej Madonny,
gdyż obchodzimy 300-lecie koronacji obrazu. Łaskami słynący
obraz Najświętszej Maryi Panny
z Dzieciątkiem pochodzi z drugiej połowy XVI wieku. Cudowny obraz związany jest z osobą
księcia Witolda Wielkiego. W
XVIII wieku na odwrocie obrazu
napisano, że był on podarowany księciu przez cesarza bizantyjskiego Emanuela II Paleologa
z okazji chrztu Witolda. Napis
głosi, że jest to ikona Nikopei
(Zwycięska), gdyż pomogła cesarzowi przełamać perskie oblężenie i wrócić do Konstantynopola. Badania konserwatorskie
wykazały, że najstarsza warstwa
przedstawia późnogotycki wizerunek Matki Boskiej. W końcu XVII wieku, gdy stawiano
nowy ołtarz, okazało się, że obraz jest zbyt duży. Wtedy odcięto dolną część, od nowa wyryto, pozłocono i ozdobiono tło
w stylu renesansu, a postać Madonny przemalowano i zamiast
przezroczystego woalu namalowano maforium, zasłaniające czoło i okrywające całą postać Matki Boskiej. Powstał typ
Hodegetrii w pozycji siedzącej.
Wizerunek z Trok charakteryzuje schematyzm kanoniczny
bizantyjskich ikon. Jednocze-

śnie można dostrzec istotne rysy
późnośredniowiecznego malarstwa zachodniego: szerokie szaty, okrywające figurę równymi
fałdami oraz twarz Maryi wyidealizowaną, przypominającą
„Maryje piękne”. Obraz Matki
Boskiej Trockiej w sposób niepowtarzalny i jedyny w swoim
rodzaju łączy style malarstwa
ikon, malarstwa europejskiego
średniowiecza oraz baroku.
4 września 1718 roku wizerunek Matki Boskiej Trockiej
został ukoronowany złotymi koronami, ofiarowanymi przez papieża Klemensa XI. Był to drugi
(w rok po Częstochowie) wizerunek Matki Bożej koronowany papieskimi koronami na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.
W Wielkim Księstwie Litewskim była to pierwsza koronacja cudownego obrazu koronami papieskimi. Biskup wileński
Konstanty Kazimierz Brzostowski umieścił nad głowami postaci Maryi i Jezusa złote korony
papieskie i w uroczystym kazaniu, wygłoszonym z tej okazji,
podkreślił, że królewskie korony
wskazują na Maryję z Trok jako
na patronkę Litwy. O ceremonii
koronacji obrazu przypomina
korona, zawieszona ponad ołtarzem głównym w sklepieniu pre-

zbiterium, a pamiętająca tamte
uroczystości.
Już od XVI wieku obraz
znany był dzięki wymodlonym
przed nim łaskom. O wyproszonych przed cudownym obrazem
łaskach świadczą liczne wota.
Najstarsza tabliczka wotywna datowana jest na rok 1603.
W 1603 roku, podczas panującej epidemii, biskup Benedykt
Woyna ogłosił procesję pokutną
z Wilna do cudownego obrazu
w Trokach.
O uznawaniu obrazu za cudowny świadczą pielgrzymki
władców, którzy przybywali tu
w pierwszej połowie XVII wieku. W 1611 roku przybyła do
Trok wraz z jezuitą, księdzem
Piotrem Skargą, królowa Konstancja, by prosić o opiekę Bożą
dla króla Zygmunta III Wazy w
jego wyprawie na Smoleńsk.
W 1622 roku Maciej Kazimierz Sarbiewski napisał cztery ody dedykowane wojewodzie
trockiemu Januszowi Tyszkiewiczowi i jego pielgrzymce z
procesją z Wilna do Trok, by
oddać cześć obrazowi Matki
Boskiej i podziękować za zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w 1621 roku.
W 1639 roku nuncjusz papieski przesłał do Rzymu wiadomość o pielgrzymce króla Władysława IV Wazy do Trok.
Przed trockim obrazem Matki Bożej modlili się: Stefan Czarnecki, król Jan Kazimierz, król
Jan III Sobieski.
Wieści o obficie doświadczanych w Trokach łaskach rozeszły się po całym Wielkim Księstwie Litewskim. Matka Boska
Trocka tytułowana jest patronką Litwy, co świadczy o wielkim
znaczeniu duchowym tego obrazu.
W pierwszej połowie XVII
wieku nie było na Litwie bardziej znanego obrazu niż trocki wizerunek Maryi, dlatego
w latach 1655-1661, w okresie wojny z Moskwą, został on
stamtąd wywieziony i ukryty, a
później przeniesiony do kaplicy św. Kazimierza w katedrze
wileńskiej. Tam znajdował się
do 1667 roku. Po pięciu latach,
podczas trwającej wojny północnej, obraz przechowywano w rezydencji biskupiej.
Obecnie zawieszone wokół
obrazu wota są świadectwem
różnorakich uzdrowień, któ-

TABLICA ROMERÓW

rych większość miała miejsce
między końcem XVII wieku, a
pierwszą połową XIX stulecia.
Kopie obrazu Matki Boskiej
Trockiej rozpowszechniły się w
całym Wielkim Księstwie Litewskim. Najstarsza kopia, kiedyś
zdobiąca bramę trocką w murze
obronnym Wilna, teraz znajduje się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie.
Na Łotwie wizerunek Matki
Boskiej Trockiej znany jest jako
Matka Boska z Agłony.
Kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach z cudownym obrazem
znajduje się na wzniesieniu w
obrębie półwyspu, na którym
leżą Troki i teraz wydaje się, że
jest on nieco odległy od głównej
osi miasteczka. Dopiero widok
z lotu ptaka pozwala rozpoznać
średniowieczną strukturę Trok,
w której świątynia wyraźnie dominuje wśród domów mieszkalnych. Jest on duchowym ośrodkiem okolicy, równie ważnym
jak pobliski zamek w Trokach.
Nie ustępuje mu też rozmiarami. Wyjątkowy jest zarówno
rozmach budowli kościoła, jak
i jego historia: w żadnym momencie dziejowym kościół nie
został zamknięty, przekazany
przedstawicielom innego wyznania czy wykorzystywany
niezgodnie ze swym sakralnym
przeznaczeniem.
Dzisiaj świątynia trocka jest
unikalnym pomnikiem wiary
na Litwie i zabytkiem jej kultury, gdzie zachowało się wielowarstwowe, gromadzone przez
sześć wieków dziedzictwo dziejów Kościoła i sztuki sakralnej.
W 2017 roku kościołowi pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach przyznano
status bazyliki. Jest to ósma tego
typu świątynia na Litwie.
Wspaniały barokowy ołtarz główny kościoła składa się
z trzech poziomów. Na pierwszym poziomie ołtarza znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej „niesiony” przez
wyrzeźbione figury aniołów. Na
obecnym wizerunku, reprezentującym typ Hodegetrii, Matka
Boża w pozycji siedzącej, frontalnej, kieruje wzrok na patrzącego. Na Jej prawym kolanie
siedzi Dzieciątko Jezus w purpurowej tunice. W lewej ręce
Jezus trzyma Biblię, zaś prawą wyciąga w kierunku trzech
kwiatów róży, trzymanych przez
Matkę, a symbolizujących trzy
części różańca.
Między kolumnami przy
obrazie wkomponowano rzeźby przedstawiające patriarchów
i proroków: Dawida, Zachariasza, Joachima i Symeona. W
centrum drugiego poziomu ołtarza głównego znajduje się płaskorzeźba zatytułowana „Koronacja Najświętszej Maryi
Panny” oraz postacie prorokiń
Anny i Elżbiety.
Po przebudowie świątyni w
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W PIERWSZEJ POŁOWIE
XVII WIEKU NIE BYŁO NA
LITWIE BARDZIEJ ZNANEGO
OBRAZU NIŻ TROCKI
WIZERUNEK MARYI
XVII-XVIII wieku budynek kościoła, wcześniej wyraźnie gotycki, nabrał typowej dla architektury na Litwie wyglądu
dwuwieżowej sylwetki, przybierając kształt charakterystyczny
dla późnego baroku, naznaczonego już cechami klasycyzmu. Aż do 2008 roku kształt
budowli nie zmieniał się. W latach 2006-2008, podczas prac
restauratorskich, podwyższono
strop, założono okna dachowe,
blaszane pokrycie dachu zmieniono na dachówki, zaś wieżyczkę sygnaturki podniesiono ponad poziom zachodnich wież.
W 2006 roku odsłonięto fragmenty fresków w stylu bizantyjskim, którymi świątynia była
niegdyś ozdobiona.
W kościele upamiętniony
jest też wybitny fundator – w
północnej nawie, powyżej wejścia do zakrystii jest portret
wielkiego księcia Witolda. Jest
to jedyny wizerunek Witolda z
brodą. Przy południowej ścianie prezbiterium w 1700 roku
dobudowano klasycystyczną rodową kaplicę Romerów, w której jest wiele tablic epitafijnych
z różnego okresu. Spoczywa tam
ponad 30 przedstawicieli rodu
Romerów. Najświeższa tablica epitafijna pochodzi z 1995
roku, kiedy to prochy jednego z
Romerów zostały przywiezione
z Quebec w Kanadzie. W kaplicy Romerów jest zabytkowy krucyfiks. Do czasu rekonstrukcji
kościoła w latach 2006-2008 był
nad krucyfiksem napis po polsku: „Com ucierpiał dla ciebie,
tylko spojrzyj, człecze! Nie masz
bólu nad boleść, która mię krzyżuje. Patrz na te rany, z których
krew potokiem ciecze, oglądaj
te ostrze, co mnie wskroś przejmuje. Jeślim taką na sobie wytrzymał katuszę – jak wielki żal
czuję, widząc twoją niewdzięczną duszę”.
Przy kościele jest rzeźba
przedstawiająca postać świętego papieża Jana Pawła II, którą
przed kilku laty ofiarowali motocykliści z Polski. Nieco dalej
jest granitowa rzeźba Pasterza.
Od 31 sierpnia odbywają się w kościele uroczystości i
nabożeństwa na cześć Trockiej
Madonny. 8 września, o godz.
19.00 – odbędzie się uroczyste
zakończenie odpustu – historyczna Msza święta ku czci koronacji cudownego obrazu NMP
– Matki Boskiej Trockiej (17182018 r.) (Missa Solemnis).
Opracowała
Albina Drzewiecka
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Wszystko się zaczęło w Wędziagole...
zna wiele języków obcych, uczy
się i nawet już w pewnym stopniu
zna język litewski. Wędziagolanie
opowiedzieli mu o swoim życiu i
działalności, nędznym bytowaniu
w tej historycznej krainie – na Laudzie. Pokazaliśmy gościowi niemało historycznych materiałów jeszcze mu nieznanych i napomknień
o jego przodkach w naszej parafii.
Gość cieszył się, że jego wakacyjna
podróż stała się bardzo ciekawą,
treściwą i wzruszającą wyprawą
naukową na Litwę, do Wędziagoły.
Ucieszyliśmy się, kiedy dowiedzieliśmy się, że naszemu
gościowi podoba się twórczość
laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza, a szczególnie go zachwyca powieść „Dolina Issy”.
Nasz gość i jego żona już zdąży-

ODKRYWANIE NIEZNANYCH FAKTÓW ZE STARYCH KSIĄG

16 sierpnia, po odpuście
Zielnej, na przykościelnym terenie znów spotkaliśmy się z
naszymi gośćmi z Niemiec –
Zbigniewem i Angeliką Wilkiewiczami. Zbigniew Wilkiewicz
jest prawnukiem uczestnika powstania 1863 roku Władysława
Wilkiewicza, który się urodził i
żył do wybuchu powstania w naszej parafii, we wsi Ibiany.
Władysław Wilkiewicz po
powrocie z zesłania na Syberię
zamieszkał na Podlasiu (Polska),
tam zmarł i został pochowany
na przykościelnym cmentarzu
w Wyrozębach.
Dzięki Opatrzności Bożej, stacji „Radio Wilno”, Internetowi
przed rokiem Zbigniew Wilkiewicz poznał prawnika, historyka,
pracującego w Instytucie Literatury przy Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, dobrego przyjaciela
wędziagolan dr. Bogusława Niemirkę. To on rozsupłał, zapoznał

z historią życia, z losem powstańca
1863 roku Władysława Wilkiewicza, wskazał jego prawnukowi Litwę, parafię wędziagolską – kraj
jego przodków, gdzie od wieków
oni żyli, pracowali i bardzo ucierpieli. Ich rodzinna wieś Ibiany została spalona, ziemia zabrana, a
oni wszyscy – zesłani na Syberię.
Później, rozmawiając w Polskiej Bibliotece w Wędziagole,
dowiedzieliśmy się, że rodzice
Zbigniewa, prawnuka bohatera powstania 1863 roku Władysława Wilkiewicza przez wojenną zawieruchę zostali zarzuceni
do Niemiec. Tam w 1953 roku, w
mieście Kaiserslautern on się urodził. W Niemczech studiował filozofię, historię, slawistykę, zajmował się tłumaczeniami, napisał
niejedną książkę. W ciągu ćwierćwiecza kierował Naukowym Instytutem Pedagogicznym, który rozlokował się nieopodal Bielefeldu
(Niemcy). Zbigniew Wilkiewicz

NA STARYM CMENTARZU...

W poszukiwaniu śladów przodków

RODZINA PAŃSTWA ZYCHOWICZÓW W TRAKCIE TROPIENIA ŚLADÓW SWOICH PRZODKÓW

W życiu większości ludzi w
pewnym okresie nastaje czas,
kiedy zaczynają poszukiwać
swoich korzeni, czynią próby
utworzenia drzewa genealogicznego swojego rodu, by móc

lepiej zrozumieć wagę i znaczenie przodków. Zbierając wiadomości, próbując odtworzyć
historię rodziny, bardzo ważne jest nie tylko poznanie historii oddzielnych osób, jednej

li odwiedzić miejscowości związane z twórcą. Wędziagolanie
podarowali mu swój kalendarz
„Szlakiem poety Czesława Miłosza”. Byliśmy mile zdziwieni, kiedyśmy się dowiedzieli, że
żona Zbigniewa Angelika ma zamiar przetłumaczyć powieść „W
dolinie Issy” z języka polskiego
na niemiecki. Niemieckie tłumaczenie tej powieści już, prawda,
jest, ale zdaniem Angeliki, potrzebne jest bardziej doskonałe
tłumaczenie tego niepowtarzalnego utworu. Teraz, po odwiedzeniu Wędziagoły, pobycie w
miejscowościach związanych z
poetą, przy pomocy swego męża
z pewnością ten pomysł zrealizuje. Obiecaliśmy wspólnie z naszym przyjacielem dr. Bogusławem Niemirką na różne sposoby
pomagać nadal szukać śladów tej
rodziny na Litwie i nie tylko...

linii przodków, ale też geograficznych, ekonomicznych, socjalnych, religijnych, narodowościowych aspektów ich
rozwoju. Nie zawsze to się udaje. Ale jeżeli starania te wieńczy

sukces, to po odkryciu swego
pochodzenia, tożsamości, statusu rodziny, po odwiedzeniu
i ujrzeniu miejsc, gdzie przodkowie od wieków mieszkali, poszukujący doznaje euforii.
Właśnie tak się stało z młodą rodziną z Polski, która w
ubiegłym tygodniu gościła w
Wędziagole. Na jej prośbę wędziagolanie odnaleźli, pokazali
historyczne dokumenty, wspólnie udali się do Nartawy, Józefowa, Walerowa, Kazimierzowa, opowiedzieli o Lucjanowie
i Julianowie (obecnie są to tereny miasta Kowna). Wszystko to
było własnością, włościami znanej w naszej krainie rodziny właścicieli ziemskich Nartowskich
– tu znajdowały się ich folwarki.
Przedstawiciele młodej rodziny
Zychowiczów z Warszawy są potomkami Nartowskich. Bardzo
się ucieszyli, że tak wiele się dowiedzieli i mogli odwiedzić miejsca, gdzie mieszkali ich przodko-

wie – rodzina polskich właścicieli
ziemskich Nartowskich. Dziękowali wędziagolanom za pomoc w
poszukiwaniu śladów rodziny,
wspólną podróż poszukiwawczą,
która przyczyni się do odtworzenia historii rodu. Znalezione materiały pomogą wszechstronnie,
bardziej szczegółowo spojrzeć na
jego dzieje.
Przedstawiciel szlachetnego
rodu Piotr Zychowicz przekazał
wędziagolanom sagę rodu Nartowskich spisaną na 34 stronach. Wspomnienia dla przyszłych pokoleń napisała Helena
z Nartowskich Kielczewska. To
naprawdę wartościowy materiał
historyczny, poszczególne wątki
sagi wzbogacają wiedzę o życiu,
kulturze polskiej szlachty, właścicieli ziemskich w naszej wędziagolskiej parafii w okresie I i
II wojen światowych, który tragicznie zmienił losy tych szlachetnych ludzi.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” organizuje
spotkanie w formule road show w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie w dniu 14 września 2018 roku o
godz. 17.00.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” we współpracy
z dyrekcją Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Ambasadą
Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie pragnie zaprosić media
polskie na Litwie oraz przedstawicieli polskich organizacji
działających na Litwie, w tym szczególnie: dyrektorów szkół
i przedszkoli polskich, pracowników organizacji oświatowych
i organizacji skupiających rodziców i działaczy społecznych
zaangażowanych w tematykę edukacyjną, jak również
kierowników zespołów sportowych, artystycznych w tym:
chórów, teatrów, domów kultury i muzeów oraz prezesów i
kierownictwa regionalnych oddziałów i kół Związku Polaków
na Litwie, przedstawicieli parafii i organizacji zajmujących
się ochroną dziedzictwa kulturowego oraz organizacje
zajmujące się ochroną praw podmiotowych Polaków na Litwie,
przedsiębiorców polskiego pochodzenia, przedstawicieli
środowisk harcerskich i młodzieżowych oraz dyrekcje domów
dziecka, ośrodków opiekuńczych i hospicjum – na spotkanie,
które zaplanowane zostało na 14 września 2018 roku, godz.
17.00 w auli Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Podczas spotkania podsumowane będą projekty zrealizowane do
tej pory w 2018 r., jak również omówimy procedurę składania
wniosków na 2019 rok, które mogą uzyskać dofinansowanie z
dotacji Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Wschodniego Funduszu Dobroczynności – za pośrednictwem
FPPnW oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych –
za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie.
Serdecznie zapraszamy!
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Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin
Czcigodnemu Księdzu Witoldowi MICHAJŁOWSKIEMU z parafii pw. NMP
w Szyłanach wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, wielu łask oraz nieustającej
opieki i wstawiennictwa Matki Boskiej Ostrobramskiej, owocnej posługi kapłańskiej oraz ciepłych uczuć bliskich i parafian
składa zespół Ciechanowiskiego Oddziału Kształcenia Gimnazjum w Zujunach

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.

„Jezus
– naszą nadzieją”

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

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.

ODKRYCIA POLSKIEJ
MUZYKI OR ATORYJNEJ
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”

