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Dzień Zaduszny. Nasze kroki kierujemy ku tym, którzy odeszli do Pana, z którymi łączy nas więź pokoleń,
korzenie. Zapalamy światełka pamięci na grobach tych, których kochaliśmy, których światłe obrazy pragniemy
zachować. Historia tak się na tych ziemiach rozporządziła, że wiele grobów na naszych nekropoliach pozostaje
samotnych. A spoczywają w nich nasi rodacy, którzy tworzyli oblicze tej ziemi przed nami: budowali,
rozsławiali, opiewali. Ciepły promyk znicza zapalmy też dla nich. W roku znamiennym – setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę – postarajmy się o to, by żaden grób tych, co ofiarą własnej krwi
Niepodległą wskrzesili nie tonął w ciemności zapomnienia…

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie
uprzejmie informuje, że w ramach obchodów
100. rocznicy odzyskania Niepodległości
przez Polskę i Litwę
8 listopada br. o godz. 14:00
w bazylice archikatedralnej w Wilnie
zostanie odprawiona Msza św. w języku polskim
w intencji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wzajemnej przyjaznej współpracy Narodów Polski i Litwy

Janina Lisiewicz

Zachować pamięć.
Oddać hołd
bohaterom
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Jerzy Karpowicz

Roztańczona, rozśpiewana „Św

TAK LICZNA RODZINA "ŚWITEZIANKI"

kroczyły dumnie w rytmach mazura i krakowiaka.
Analizując historię szkolnictwa w języku polskim w tzw.
okresie sowieckim, możemy pokusić się o stwierdzenie, że to
właśnie powstanie dziecięcych
zespołów w szkołach (zarówno
w Wilnie jak i innych miejscowościach na Wileńszczyźnie:
Landwarowie, Solecznikach,
Miednikach i in.) przyczyniło
się do uatrakcyjnienia oświaty w języku ojczystym wśród
miejscowych Polaków. Ich powstawanie to było coś więcej
niż tylko skrzyknięcie dzieci
do śpiewu i tańczenia, to była
wyraźna demonstracja: my, Polacy, jesteśmy tu i pamiętamy
o swoich korzeniach. Ponadto zaistniała możliwość wyjazdów do Polski (dzięki dawnym

wilniukom, ludziom szczerze
zaangażowanym w sprawę pomocy rodakom, którzy pozostali za Bugiem), poznawanie
Macierzy, kontakt z językiem,
kulturą. Dawni zespołowicze
zachowali je w pamięci do dziś.
Bo czy można zapomnieć, jak
to amatorski zespół z Wilna liczący kilkudziesięciu członków
koncertował w Teatrze Narodowym czy na Placu Niepodległości w Warszawie…
Różnie się potoczyły losy
poszczególnych zespołów: były
lata tłuste i chude, niełatwe początki 80., kiedy każdy przejaw
polskości był traktowany przez
ówczesne władze jako działanie „Solidarności”, „nacjonalistyczne tendencje”. „Świtezianka” też takie przeżyła. Jednak
miała szczęście do wspaniałych

ludzi, dobrych duchów swojej
artystycznej działalności. Krystyna Bogdanowicz, Teresa Sokołowa, Anna Gulbinowicz, Eugenia Jankiełojć – to ich opieka,
odpowiednio dobrane teksty poetyckie, wyczarowywane stroje
sprawiły, że kolejne pokolenia
„konarszczaków” wirowały w
ludowych tańcach i śpiewały na
ludową nutę.
Jubileuszowy koncert „Świtezianki” pracującej dziś pod
kierownictwem choreografa Teresy Andruszkiewicz, kierownika chóru Bożeny Sokolińskiej,
dbającej o scenografię Beaty Kowalewskiej został zrealizowany
według scenariusza i w reżyserii Zofii i Jana Czechlewskich,
wieloletnich tancerzy, solistów
i choreografów Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk”, z którym zespół

Jerzy Karpowicz

Na jubileuszowy koncert galowy z okazji 40-lecia zespołu
„Świtezianka” zaprosiła widzów
24 października. Popisy jubilatki odbyły się w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie, gdzie dziecięcy zespół pieśni i tańca z
Wileńskiej Szkoły im. Szymona Konarskiego zaprezentował
program „Od chałupy do reduty, czyli zaloty wielkomiejskie”.
Dzisiejszym artystom „Świtezianki” trudno nawet myślami ogarnąć tak wielki przedział
czasu jaki składa się na historię
ich zespołu – 40 lat dla nich,
uczniów liczących najwyżej
lat „naście” – to dawne dzieje.
Dawnymi są one też dla większości publiczności, bowiem
rodzice dzisiejszych zespołowiczów w większości również
są młodsi od „Świtezianki”, ale
wielu z nich uczyło się ludowych piosenek i rytmów właśnie tu. I tym większa jest satysfakcja, że to, co w odległym
1976 roku zapoczątkowali
wspaniali ludzie: śp. Władysław Korkuć, wiliowiec, założyciel kilkunastu dziecięcych
zespołów ludowych na Wileńszczyźnie, kawaler Orderu Uśmiechu oraz tancerka
„Wilii” Krystyna Bogdanowicz rozwijało się i przetrwało.
W latach 70. ubiegłego stulecia jeszcze daleko było do wolnościowych ruchów, sławetnej
„przebudowy”, opieki Państwa
Polskiego nad rodakami spoza
wschodniej granicy, a już dzieci w polskich szkołach dzięki
ludziom rozumiejącym potrzebę ratowania od zapomnienia
tradycji i kultury ojczystej prezentowały się na scenach w polskich strojach ludowych, śpiewały piosenki, które brzmiały
w różnych regionach Macierzy,

łączą od dawne kontakty przyjacielskie.
W widowisku „Od chałupy
do reduty, czyli zaloty wielkomiejskie” nawiązano do „Pana
Tadeusza”. Wraz z dziećmi bawiącymi się, tańczącymi, śpiewającymi na scenie był Wieszcz
Adam, w którego postać wcielił się aktor Polskiego Teatru w
Wilnie Mirosław Szejbak (naukowiec, matematyk). Wersy z „Pana Tadeusza” łączył ze
współczesnymi realiami, tworząc ponadczasową rzeczywistość. Bo też ludowość jest ponadczasowa.
Jak zaznaczyli inaugurując
jubileuszową galę prowadzący: „mijają wieki, zmieniają się
ustroje, a „Świtezianka” wciąż
śpiewa i tańczy”. Na ludowo,
ale też z elementami zabawy.
Nie brak na scenie popisów solowych zarówno tancerzy jak i
solistów, deklamatorów, muzyków.
Na scenie zmieniały się klimaty, kujawiak zastępował krakowiaka, za dostojnym polonezem następował ognisty mazur.
Popisać się swymi talentami
mogli zarówno najmłodsi artyści – pierwszoklasiści, jak i starsze roczniki. Oczy przyciągały
wspaniałe stroje, pomysłowe
rozwiązania ujęć scenicznych,
ciekawe układy i kroki. Swoje
zdolności artystyczne demonstrowało półtorej setki zespołowiczów! I nie jest tak ważne, czy
komuś krok się nie pomylił, czy
podkład muzyczny nie chciał się
włączyć – werwa, uśmiechnięte
twarze, klimat wesołej zabawy
tworzył to podstawowe tło radosnego jubileuszu szkolnego
zespołu.
Publiczność oceniła burzliwymi oklaskami występ „Świtezianki”. Czy mogło być inaczej?

JEDEN Z OBRAZKÓW JUBILEUSZOWEJ GALI
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Przecież na scenie były dzieci i
każdy rodzic mógł być dumny,
że to jego pociecha tak pięknie
się prezentuje w tym maratonie
ojczystej kultury.
Zabierając głos po ostatnich akordach widowiska, dyrektor szkoły Walery Jagliński
podkreślił rolę sztuki ludowej
w historii Polski. Zaznaczył, że
w różnych okresach historycznych budziła ona do walki, pomagała w zachowaniu tożsamości. „Zapewne przed 40 laty
pierwsi kierownicy zespołu
śp. Władysław Korkuć i Krystyna Bogdanowicz, zakładając
zespół mieli jeden z podstawowych celów – poprzez pieśń i taniec ludowy zachować polskość.
Wraz z nimi cel ten realizowały: Eugenia Jankiełajć, Czesława Tatolis, Anna Michałowska,
Beata Kowalewska” – stwierdził
dyrektor. Ich pracę kontynuuje
obecne kierownictwo „Świtezianki”, które przejęło sztafetę (Teresa Andruszkiewicz też
tańczyła w zespole).
Dziękując wszystkim tym
wspaniałym opiekunom młodzieży, dyrektor wręczył Zofii
Czechlewskiej statuetkę „Przyjaciela szkoły”, która została
ustanowiona z okazji 50-lecia
placówki.
Przybyli goście składali gra-

tulacje zespołowi. Konsul generalny wydziału konsularnego
Ambasady RP w Wilnie Marcin Zieniewicz złożył ukłon pod
adresem osób, które pracowały
i pracują z zespołem, wręczając Dyplomy Uznania 11 osobom. Otrzymały je: Beata Kowalewska, Alina Balčiūnienė,
Regina Baniukiewicz, Teresa
Czyszewicz, Danuta Grablewska, Lucyna Jaglińska, Irena Kotwicka, Teresa Masalska, Lilia
Mikonienė, Jolanta Pacyno, Barbara Zinkiewicz.
W imieniu samorządu miasta Wilna życzenia zespołowi składała wicemer Edyta
Tamošiūnaitė (radna z ramienia
AWPL-ZChR). Tysiąc euro, słodycze i Dyplomy Honorowe dla
Teresy Andruszkiewicz, Bożeny
Sokolińskiej, Olgi Jurkevičienė,
Krystyny Kratkowskiej, Anny
Kizielewicz – były uznaniem
działalności szkolnej społeczności i „Świtezianki”.
Składając gratulacje jubilatce, prezes ZPL, poseł na Sejm RL
Michał Mackiewicz podkreślił,
że patrząc na tak piękne popisy, tak uroczą młodzież i dzieci
chce się żyć i pracować, bowiem
warto to robić dla takich wyników. Prezes cieszył się, że kolejne pokolenie dorasta w kręgu
rodzimej kultury, co pozwoli mu

"ŚWITEZIANKA" W KRAKOWIAKU

być świadomym swych korzeni. Z okazji jubileuszu, za krzewienie polskości na Litwie, Dyplomem Honorowym Związku
została odznaczona „Świtezianka”. Złote Odznaki ZPL zostały
przyznane: Krystynie Bogdanowicz, Annie Michałowskiej, Annie Gulbinowicz, Eugenii Jankiełajć i Teresie Sokołowej.
Dyplomy Uznania i podziękowanie kierownik zespołu Teresie Andruszkiewicz, nauczycielkom oraz innym osobom,
które pomagają w pracy zespołu:
Bożenie Ambrozevičienė, Zofii Czechlewskiej, Grażynie Lachowicz-Erkoyuncu, Leonorze
Kadevičienė, Joannie Markow-

Ryszard Zawacki

Zachować pamięć.
Oddać hołd bohaterom

NA CMENTARZU W BARTKISZKACH

Członkowie Jezioroskiego
Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie przed
Dniem Zadusznym oddali hołd
pamięci rodaków – polskich pa-

triotów, którzy podczas II wojny światowej zostali podstępnie
zamordowani przez kolaborujących z okupacyjnymi władzami niemieckimi litewskich poli-
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cjantów. Przy krzyżu i pomniku
ustawionym z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Polaków
na Litwie na cmentarzu w Bartkiszkach złożono kwiaty i zapa-

skiej, Anżelice Oleškevičienė,
Renacie Palčinskaitė, Joldanie Wincel wraz z symboliczną sumą na uzupełnienie konta
zespołu, przekazała w imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” wiceprezes Krystyna Dzierżyńska.
W imieniu posłów na Sejm
RL z ramienia AWPL-ZChR
życzenia, słodycze i finansowe
wsparcie „Świteziance” przekazała również posłanka Wanda
Krawczonok. Został też odczytany list, który z okazji jubileuszu zespołu skierował do społeczności „Świtezianki” prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota

Polska” Piotr Bonisławski. Dziękowali kierownictwu i składali jubilatce życzenia rodzice,
przedstawiciele zespołów artystycznych – zarówno dziecięcych jak też dorosłych.
Wieloletnia dyrektor szkoły
Teresa Michajłowicz pozdrawiając zespół życzyła mu stu lat i
tradycyjne polskie „Sto lat” zabrzmiało zgodnym chórem na
sali, wieńcząc to piękne święto młodości, polskości, szczęśliwego dzieciństwa tych, którzy
kształcą się i dorastają w atmosferze poszanowania tradycji, języka ojczystego i kultury.

lono znicze.
Po niedzielnej Mszy świętej,
28 października, przedstawiciele Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL wraz z nauczycielką Anną Łotoczko-Šukelienė i
uczniami szkółki niedzielnej
języka polskiego „Uśmiech”,
działającej w siedzibie ZPL w
Turmoncie, udali się na pobliski cmentarz w Bartkiszkach.
Młodzież uporządkowała zbiorową mogiłę – pomnik ustawiony tu przed kilkoma laty z inicjatywy ZG ZPL i miejscowego
oddziału ku czci poległych z rąk
kolaborujących z Niemcami litewskich policjantów młodych
polskich patriotów.
Po uporządkowaniu terenu
ustawiono przy pomniku kwiaty
i zapalono znicze, modlono się
za dusze pomordowanych rodaków.
Uczniowie niedzielnej szkółki języka polskiego „Uśmiech”
pod kierunkiem nauczycielki
Anny Łotoczko- Šukelienė biorą
aktywny udział nie tylko w działalności miejscowego koła ZPL w
Turmoncie i całego Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL,
ale też czynnie udzielają się w życiu parafii. Każdej niedzieli biorą
udział we Mszy św. w miejscowym
kościele pw. Serca Jezusowego.
Młodzież czyta w języku polskim
Pismo Święte, śpiewa psalmy oraz
pieśni religijne podczas liturgii.

Poprzedniego dnia, w sobotę,
27 października, uczniowie
szkółki „Uśmiech” razem z nauczycielką byli w kościele pw.
Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Tylży. Tam Msza
święta odprawiana jest tylko w
języku polskim. Młodzież również tam czytała i śpiewała razem
ze swoją nauczycielką. Stało się
już tradycją, że w ostatnim tygodniu miesiąca uczniowie szkółki
uczestniczą we Mszach św. w tych
dwóch świątyniach – w Tylży i
Turmoncie.
Do kościoła w Tylży pani
Anna wiezie uczniów własnym
samochodem, w którym miezczą
się tylko cztery osoby. Obecnie w
Tylży już nie ma chóru kościelnego. Więc udział młodzieży w liturgii cieszy zarówno parafian jak i
księdza Mirosława Anuszkiewicza, który z wielkim oddaniem i
sercem sprawuje posługę duszpasterską w parafiach w Turmoncie
i Tylży, współpracuje z młodzieżą,
służy radą i pomocą. Uczniowie
szkółki, jak zapowiedziała ich nauczycielka, będą już stale przysługiwali do Mszy św.
Bardzo się z tego cieszymy, bo
jest to dla nich lekcja zarówno
duszpasterska jak i patriotyczna.

Janina Lisiewicz

Teresa Narkevičienė,
prezes Jezioroskiego
Oddziału Rejonowego
ZPL
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Jesień z polską piosenką

UCZESTNICY FESTYNU

28 października odbył się
w Kownie kolejny – VI Festyn
„Złota jesień polskiej piosenki” organizowany przez Kowieński Oddział ZPL. I chociaż szeregi jego uczestników
przerzedziła grypa, która
wraz z jesienną niepogodą do
nas zawitała, jednak festyn
zgromadził sporą gromadkę
miłośników polskiej kultury na Kowieńszczyźnie, którzy zebrali się w Wielokulturowym Centrum przy ul.
św. Gertrudy.
Niedzielny poranek rozpoczął się Mszą św. w kościele karmelitów pod wezwaniem Świętego Krzyża,
którą celebrował ksiądz Abdel Barachona. Może kogo
zaskoczy imię i nazwisko ka-

płana, który odprawiał Mszę
św. w języku polskim, to śpieszymy z wyjaśnieniem, że
jest on Honduraszczykiem,
pochodzi z Ameryki Łacińskiej. Dziewięć lat mieszkał
ks. Abdel w Polsce i dziś głosi Słowo Boże na Litwie z ojczystym temperamentem w
języku polskim. Ksiądz Abdel Barachona przybył również na nasz Festyn i podczas
jego inauguracji pobłogosławił uczestników i był obecny
na imprezie.
Występ polskiego zespołu
działającego na Ziemi Kiejdańskiej – „Issy” był niezwykle miły naszemu sercu, jak
tylko może być prezentacja najbliższego sąsiada. Łączą nas tradycje i obyczaje

środkowego regionu Litwy,
ojczysty język polski z charakterystycznym akcentem,
słownictwem…
Kowieńska „Kotwica” zaprezentowała pieśni patriotyczne, które witano i żegnano gorącymi oklaskami.
Był to hołd obchodzonej tego
roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, naszym przodkom, którzy Niepodległą wywalczyli
własną krwią…
Uczestnicy VI Festynu
„Złota jesień polskiej piosenki” zostali wyróżnieni dyplomami, a koncert uwieńczyło
odśpiewanie „Roty”– hymnu
Związku Polaków na Litwie.
Po występach w korowodzie udaliśmy się do siedziby

L24.lt

Piosenka biesiadna po raz dziesiąty

KOŃCOWY AKORD WIECZORU

Na jubileuszowe, już dziesiąte spotkanie ze szlagierami,
popularnymi polskimi piosenkami z różnych okresów zapro-

sił wiernych słuchaczy Klub Miłośników Pieśni Biesiadnej wraz
ze swym partnerem Klubem Polskiej Sztuki.

W jubileuszowej edycji Wieczoru Pieśni Biesiadnej wystąpili znani i lubiani przez miłośników piosenki członkowie

Kowieńskiego Oddziału ZPL
przy alei Laisvės. Przy kawie
i herbacie, smakowitym poczęstunku, znów popłynęła
pieśń, żartowano, rozmawiano na różne tematy. Nikt nie
spoglądał na zegarek, w miłej
atmosferze wesoło spędziliśmy popołudnie.
Dziękując za sfinansowanie naszej imprezy sponsorom, pragniemy podkreślić,

że jest to nasze swoiste sprawozdanie co jeszcze zachowało się z polskiej spuścizny
na terenie środkowej Litwy,
co możemy zaprezentować i
przekazać, by trwało jak najdłużej.

Klubu: Teresa Markiewicz
(prowadząca wieczory oraz autor tekstów i wykonawca), Jasia
Mackiewicz, Ryszard Bryżys,
Jarosław Królikowski i Zbigniew Sinkiewicz. Ten ostatni podczas koncertu zaprezentował kilka nowych utworów,
które publiczność przyjęła bardzo ciepło. Miłą niespodzianką
był udział gości Klubu: uczennicy Gimnazjum w Grzegorzewie Wity Borejszo, która
zauroczyła publiczność swoim
głosem i jakże ujmującym stylem wykonania oraz Wiktora
Tamošiūnasa. Zaprezentował
on utwory, do których muzykę
sam skomponował. W jego wykonaniu usłyszeliśmy wzruszające poetyckie treści. Wykonał
też piosenkę do słów mistrza
K. I. Gałczyńskiego o spacerze
po Wilnie.
Członkowie Klubu Jasia
Mackiewicz, Ryszard Bryżys
(kierownik) oraz Jarosław Królikowski wystąpili też jako trio.
Wykonali miłą piosenkę „Do

Wilna” (autor tekstu Danuta
Żebrowska, muzyka – Jarosław
Królikowski) oraz „Z kołysanką matki” (słowa – Teresa Markiewicz, muzyka – Ryszard Bryżys).
Innego poetę – lirnika wioskowego Władysława Syrokomlę – przedstawiła zebranym
dziennikarka, autorka „Kalendarza Rodziny Wileńskiej”
Jadwiga Podmostko. Opowiedziała też o pracy nad mającym
się już wkrótce ukazać nowym
wydaniem Kalendarza na rok
2019.
Koncert zaistniał jako część
projektu „Pielęgnowanie tradycji i promowanie kultury
mniejszości narodowych” i został wsparty finansowo przez
Departament Mniejszości Narodowych przy rządzie Litwy.
Publiczność nie szczędziła
oklasków wykonawcom i śpiewała wraz z nimi ulubione piosenki.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego
Oddziału ZPL

Janina Lisiewicz
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Dzwon dla Wodoktów

PODCZAS UROCZYSTOŚCI PRZEKAZANIA DAROWIZNY

23 października, w roku
stulecia odrodzenia niepodległości Litwy i Polski, w Sejnach
przekazano w formie darowizny
dzwon „Henryk” do kościoła
św. Agaty w Wodoktach na Sien-

kiewiczowskiej Laudzie. Dzwon
został odlany w zakładzie ludwisarskim „Jan Felczyński” w
Przemyślu, linii szablonu Royal
Bells. Dzwon „Henryk” powstał
staraniem i przy współudziale

Społecznego Komitetu Fundacji
przy Sejneńskim Towarzystwie
Opieki nad Zabytkami. Środki
pozyskane na wykonanie dzwonu, zostały zebrane z dobrowolnych wpłat społeczeństwa

„Zdolne rączki – 2018”

CZŁONKINIE ODDZIAŁU – MISTRZYNIE ROBÓTEK RĘCZNYCH

28 października w siedzibie
Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków na Litwie odbyła się
wystawa członkiń Oddziału –
mistrzyń szydełka, drutów, igły
i pędzla. Na propozycję zorganizowania imprezy-wystawy
twórczych prac panie chętnie
się zgodziły – powyjmowały z
kufrów i szaf wyroby, by pokazać swoje talenty. W imprezie
wzięły udział zarówno najmłodsze, jak i starsze miłośniczki
ręcznych robótek i twórczości.
Dwie siostrzyczki z rodziny Rubavičiusów – Elizabeta i Estera, uczęszczające do niedzielnej
szkółki języka polskiego działającej przy Oddziale, przyniosły
na wystawę swe prace malarskie
„Wilk” i „Wiewiórka”, za które jednogłośnie przyznano im
Grand Prix – cieszyliśmy się i

podziwialiśmy, jak umiejętnie i
ładnie potrafią tworzyć piękno
na płótnie.
Wystawa nas zaskoczyła, nie
podejrzewaliśmy, że nasze niestrudzone aktywistki mają tyle
ciekawych prac do pokazania.
Okazało się, że Waleria Żotkiewicz umie pięknie dziergać
na drutach nie tylko bluzeczki,
swetry, spódnice, ale też palta.
Z kolei Stanisława Piszniuk zaprezentowała nie tylko wywołujące zachwyt ubrania dla dorosłych, ale też piękne ubranka
dla dzieci. Swymi umiejętnościami i cierpliwością zadziwiła zebranych Wanda Jupatowa,
która, między innymi, wystawiła ogromną, oryginalną serwetę,
którą szydełkowała w wolnym
czasie przez rok. W kolekcji robótek Ireny Songin również była

serweta, wykonanie której zajęło mistrzyni pół roku, a także
cieplutkie domowe skarpetki i
inne prace. Natomiast Ała Zborowska przyniosła na wystawę
komplet filiżanek ze spodeczkami oraz paterę na tort oryginalnie ozdobione farbami witrażowymi.
Na zakończenie imprezy
Zenona Fedczenko przeprowadziła praktyczną lekcję zawiązywania na różne sposoby szalików, za co panie były jej bardzo
wdzięczne.
Po wręczeniu nagród, dyplomów i upominków, siedząc
przy herbatce, dzieliliśmy się
opiniami, jak to czasy i obyczaje się zmieniają. Kiedyś robótki
dziewcząt i kobiet były świadectwem ich pracowitości, cierpliwości, charakteru… Obecnie
świadczą raczej o zdolnościach
twórczych, fantazji przedstawicielek płci pięknej. Należy
odnotować, że również współcześni mężczyźni nieraz sięgają
po szydełko, druty, igłę. Znawcy twierdzą, że robótki ręczne
działają uspokajająco, pomagają pokonać stres. Co jest wielce aktualne w naszej nerwowej,
pełnej pośpiechu codzienności.
Po imprezie „Zdolne rączki - 2018” wspólnie udaliśmy
się na polską Mszę św. do kościoła pw. św. Brunona z Kwerfurtu. Dzień ten przyniósł nam
wiele miłych wrażeń i dobry nastrój, który potrafiliśmy stworzyć wspólnym wysiłkiem.
Liulita Sulcienė,
prezes Kłajpedzkiego
Oddziału ZPL

polskiego i wsparte darowizną
Polskiej Fundacji Narodowej.
Inicjatywa zbiórki na dzwon
powstała w roku 2016 podczas
imprez zorganizowanych w
Wodoktach z okazji 100-lecia
śmierci piewcy Laudy, noblisty
Henryka Sienkiewicza, dzięki
zaangażowaniu i ogromu włożonej pracy dr. Jana Skłodowskiego z Warszawy.
Grupę z Laudy zaprosił i
przyjął w konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach konsul,
minister radca Vaclav Stankevič.
Dzięki uprzejmości proboszcza
ks. prałata Zbigniewa Bzdaka
goście z Laudy mieli okazję
zwiedzić Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Po Muzeum Ziemi Sejneńskiej
w Klasztorze Podominikańskim
gości oprowadzał Jarosław Domosławski.
Akt darowizny w imieniu
Towarzystwa podpisali: prezes
Zarządu – Robert Klucznik i
pierwszy wiceprezes Zarządu –
Jarosław Domosławski.
Darczyńca dzwonu na swój
koszt zapewni roboty technicz-

www.zpl.lt

5

ne montażu dzwonu „Henryk”
w miejscu jego zawieszenia –
na dzwonnicy przy kościele w
Wodoktach. Dzwon zamontuje
ekipa wykonawcza zapewniona
przez zakład ludwisarski „Jan
Felczyński”, która dostarczy i
zamontuje pełen komplet elementów stanowiących całkowite
wyposażenie dzwonu, umożliwiające jego normalne użytkowanie. Ekipa zrealizuje również
demontaż starego, uszkodzonego dzwonu.
Darowiznę dzwonu „Henryk”, w imieniu administracji
parafialnej kościoła rzymskokatolickiego, przyjął pasterz kościoła filialnego w Wodoktach
pw. św. Agaty, proboszcz parafii
w Szczodrobowie, ks. Remigijus
Jurevičius. W uroczystościach
uczestniczyli dyrektor administracji samorządu radziwiliskiego Jolanta Margaitienė, starosta
Szczodrobowa Vidmantas Blužas, przedstawiciele społeczności Wodoktów i Oddziału ZPL
„Lauda”.
(Inf. wł.)

Wyłoniono mistrza
ortografii
26 października Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna” zorganizowało po raz kolejny tradycyjny
konkurs „Mistrz ortografii”. Tego
roku odbyła się jubileuszowa –
XV edycja sprawdzianu wiedzy ze
znajomości ortografii języka ojczystego dla uczniów klas X szkół z polskim językiem nauczania na Litwie.
W jubileuszowym konkursie
udział wzięli uczniowie szkół z
Wilna oraz rejonów: wileńskiego, solecznickiego oraz trockiego. Dyktando pisało 28 miłośników ortografii. Uczestników
jubileuszowego sprawdzianu
wiedzy ortograficznej witał w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie prezes „Macierzy Szkolnej”
Józef Kwiatkowski. Uczniowie
mieli do napisania dyktando pt.
„Żywa historia”, poświęconego
setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę i Polskę.
Po sprawdzeniu dyktanda,
komisja oceniająca w składzie:
doc. dr Barbara Dwilewicz oraz
doc. dr Irena Masojć – wykładowczynie Uniwersytetu Witolda Wielkiego – ogłosiła wyniki.
Honorowy tytuł „Mistrza ortografii” w jubileuszowej – XV –
edycji konkursu został przyznany
Katarzynie Stefanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
(polonistka Anna Jasińska). Tytuł
I wicemistrza otrzymała Kamila Zujewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonistka Anna
Jasińska), II wicemistrza – Gabriela Jackiewicz z Gimnazjum Inżynieryjnego im. J. Lelewela w Wilnie (polonistka Regina Sinkiewicz).

Dodatkowo Komisja postanowiła wyróżnić następujących
uczestników:
Retę Samonczyk ze Szkoły
im. Sz. Konarskiego w Wilnie
(polonistka Jolanta Pacyno);
Paulinę Pieszko z Gimnazjum
im. M. Balińskiego w Jaszunach
(polonistka Krystyna Turkot);
Dorotę Rud z Gimnazjum im.
Wł. Syrokomli w Wilnie (polonistka Łucja Minowicz);
Magdalenę Wojnicz z Liceum
im. A. Mickiewicza w Wilnie (polonistka Elwira Bielawska);
Katarzynę Żuromską z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w
Wilnie (polonistka Joanna Szczygłowska).
Komisja sprawdzająca gratulowała zwycięzcom i wyróżnionym, dziękowała młodzieży za
udział oraz nauczycielom-polonistom za przygotowanie uczestników konkursu.
Stowarzyszenie
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna” wszystkim
uczestnikom wręczyło dyplomy
za udział oraz zaprosiło na wycieczkę krajoznawczą.
Laureatom I-III miejsca przyznano dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe, zaś osobom wyróżnionym – dyplomy, statuetki oraz
słowniki.
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie integracyjne przy kawie.
Działanie zostało dofinansowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami
za granicą.
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Stulecie Odrodzenia Polski
„Dwie dekady Niepodległej w Wilnie”
Konkurs dla każdego

Szanowni Państwo!
Witając 100. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego redakcja „Naszej Gazety” ogłasza konkurs wiedzy historycznej z okresu dwóch
dekad Niepodległej w Wilnie.
Okres dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie i na terenach
Wileńszczyzny znajdujących się dziś w granicach Litwy jest wielce
niejednoznacznie oceniany przez historyków i polityków litewskich.
Retoryka „okupacji” jest ciągle żywa, to ona tragicznie zaciążyła na
stosunkach i losach Litwy i Polski w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia oraz kładła (miejmy nadzieję, że możemy używać tego określenia
w czasie przeszłym) cień na relacje odradzających się po sowieckim
zniewoleniu państw.
Jednak równolegle z politycznymi realiami Wilno w dwudziestoleciu międzywojennym przeżywało okres odradzającego się po ponad
wiekowym carskim zaborze miasta.
Odnosząc się do określenia „okupacja”, należy zaakcentować: większość mieszkańców miasta i jego okolic stanowili Polacy; ofiarą swojej
krwi i życia przyczynili się do obrony tych terenów przed bolszewicką
nawałnicą, tym samym odsuwając o dwa dziesięciolecia sowietyzację;
swą pracą i działalnością sprawili (wraz z przedstawicielami innych
narodowości tradycyjnie zamieszkujących te wielokulturowe tereny),
że następował rozwój i rozkwit miasta, co wcale nie było łatwe po rozbiorach i spustoszeniach I wojny światowej i wojnie z bolszewikami.
Współcześni mieszkańcy Wilna, Wileńszczyzny i Litwy wbrew przyklejanym niedawnym dziejom etykietkom powinni znać przynajmniej te fakty z historii polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego Wilna, które miasto na trwale umiejscowiło w kulturze i
historii Polski i Litwy, Europy i świata.
Poszukiwanie odpowiedzi na 15 konkursowych pytań, które Państwu zadamy, dla jednych będzie powtórką znanych faktów, dla in-

Pytania konkursowe:
1. Drugi, największy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
zamknięty przez carskich zaborców, został
reaktywowany w okresie międzywojnia w
Wilnie. Kiedy to nastąpiło i czyje imię nadano Wileńskiej Alma Mater. Kto z przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP
wziął udział w ceremonii otwarcia Uniwersytetu?
2. Kto z wybitnych polskich twórców:
malarzy, fotografików swoim talentem przyczynił się do tworzenia symboliki miasta i jego
uniwersytetu oraz utrwalił za pomocą obiektywu Wilno i jego okolice?
3. Kiedy miała miejsce koronacja obrazu
Matki Boskiej Ostrobramskiej koronami papieskimi i jaki tytuł uzyskała Wileńska Madonna?
4. Powstawanie rozgłośni radiowych – to
ważne wydarzenie w okresie międzywojnia.
Kiedy powstała rozgłośnia w Wilnie, którą z
kolei była na terenie II RP i gdzie się znajdowała?
5. Największa powódź w dwudziestoleciu
międzywojennym w Wilnie przyczyniła się do
znaczącego archeologicznego odkrycia. Kiedy
miała miejsce i co wydobyła na jaw?
6. Jakie wydarzenie symbolizujące soli-

nych – ich poznawaniem. Tak z oddzielnych segmentów pamięci będziemy mogli stworzyć pełniejszy obraz dwóch dekad Niepodległej
w Wilnie.
Zapraszamy wszystkich miłośników dziejów minionych do udziału
w naszym konkursie, byśmy mogli na Wieszcza pytanie: „Znasz li
ten kraj?” dać odpowiedź: „Znam!”.
Poniżej zamieszczamy 15 pytań dotyczących znaczących wydarzeń,
które miały miejsce w Wilnie w okresie dwóch dekad Niepodległej
– międzywojniu.
Konkurs jest adresowany do obywateli Litwy, dla których polskie
karty w historii Wilna są interesujące i bliskie.
Odpowiedzi mogą być indywidualne lub zbiorowe. Wiek uczestników konkursu nie jest reglamentowany.
Swoje odpowiedzi możecie Państwo nadsyłać do 7 listopada br. (decyduje data wysłania). Podsumowanie konkursu nastąpi 12 listopada, a
o wynikach zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnym numerze
„Naszej Gazety”, który ukaże się 14 listopada. Tam też znajdziecie informację o uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Odpowiedzi możecie Państwo przesyłać pocztą na adres: Wilno, ul.
Naugarduko 76, lub drogą e-mailową: naszagazeta@zpl.lt z dopiskiem „Na konkurs”. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, wieku, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.
Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie. Czekają na Państwa miłe chwile poznawania dziejów oraz atrakcyjne nagrody. Konkurs jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą poprzez
Fundację „Oświata Polska za Granicą”.
Liczymy na Państwa aktywny udział, poprawne odpowiedzi i radość
z wygranych atrakcyjnych nagród!

darność wielonarodowej ludności Wilna doczekało się upamiętnienia w postaci pomnika
nad Wilenką?
7. W Wilnie powstał jeden z pierwszych
ośrodków w RP badania i leczenia chorób nowotworowych. Podaj nazwisko uczonego i nazwę placówki, która tu powstała. Jaki los spotkał wybitnego naukowca?
8. To w Wilnie zrodził się jeden z kultów
religijnych, który dziś jest rozpowszechniony
na całym świecie. Kto i w jaki sposób go zapoczątkował. Wymień nazwiska i daty?
9. W okresie międzywojnia w Wilnie
mieszkali i tworzyli wybitni polscy pisarze i
poeci, w tym przyszli laureaci Nagrody Nobla. Wymień co najmniej trzech?
10. Pomnik któremu z Wieszczów narodowych pomimo wielu starań i proponowanych projektów nie stanął w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Gdzie
ustawiono jego makietę, z czego była zrobiona
i jaki los ją spotkał?
11. Marszałek Józef Piłsudski darzył Wilno szczególną miłością. Kiedy jego serce zostało przywiezione do Wilna i gdzie tymczasowo je umieszczono oraz kiedy spoczęło w
Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej
Rossie?
12. W okresie międzywojnia do Wilna zo-

stały sprowadzone prochy wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, nauczyciela Adama Mickiewicza. O kim mowa,
kiedy to wydarzenie miało miejsce i na jakim
cmentarzu spoczął uczony, którego imię nosi
dziś jedno z wileńskich gimnazjów?
13. W Wilnie pobierał nauki szkolne jeden z pionierów i asów polskiego lotnictwa.
O kim mowa i jakich wyczynów dokonał wraz
ze swym kolegą pilotem-inżynierem?
14. W międzywojniu polski przemysł stawiał pierwsze kroki. W Wilnie m.in. powstała
fabryka produkująca nowoczesne aparaty. O
jakich urządzeniach mowa. Jak nazywał się
zakład, gdzie się znajdował i jaki los go spotkał?
15. Był jednym z wybitnych architektów i rzeźbiarzy początku XX wieku, którego dzieła znajdziemy m.in. w Krakowie
i Wilnie. Stworzył pomnik, który wbrew
działaniom kolejnych okupantów, skierowanym na zniszczenie chrześcijańskiej
symboliki górującej nad miastem, został
odrodzony. Był żołnierzem polskiej Samoobrony Wileńskiej i bronił miasta przed
bolszewikami w 1919 roku. Wymień nazwisko twórcy, nazwy wymienionych pomników. Podaj datę jego śmierci i miejsce
spoczynku?

1-7 listopada 2018 r., nr 44 (1340)

www.zpl.lt

7

„Stella Spei” w darze Wielkiemu Rodakowi
Zespół
„Stella
Spei”
(„Gwiazda Nadziei”) w Niemenczynie i Wilnie zaprezentował widowisko „Nie lękajcie
się”. Zostało ono poświęcone
pamięci św. Jana Pawła II.
Członkowie zespołu, którego założycielami są Ilona i
Adam Jurewiczowie, wykonali piosenki religijne oraz
własne kompozycje. Utwory
muzyczne zostały dopełnione zdjęciami oraz materiałem filmowym obrazującym
oddzielne wydarzenia pontyfikatu Jana Pawła II, w tym
Jego pobytu przed 25 laty na
Litwie. Przedstawione zostały też urywki z Jego autobiograficznej książki. Widzowie
mogli zapoznać się i przywo-

PROGRAM OPIEK
SOBOTA, 10 LISTOPADA
Inauguracja Odpustu
Godz. 16.00 – Różaniec w kaplicy Ostrobramskiej (w języku litewskim i
polskim)
Godz. 18.00 – Inauguracyjna Msza św. w kościele (w języku litewskim i polskim) – ks. prałat K. Latoža. Chóry parafii św. Teresy
NIEDZIELA, 11 LISTOPADA
I Dekanat Wilna
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. A. P. Małyska OFM Cap.
Godz. 09.00 – W kościele – ks. S. Brzozecki OP. Schola „Gaudium” z par. św.
Teresy, kier. I. Jurewicz
Godz. 13.00 – W kaplicy Ostrobramskiej przy otwartym oknie. W intencji diecezji wileńskiej – arcybiskup G. Grušas. Chór par. św. Teresy, kier. I. Jurewicz
Godz. 17.00 – W intencji członków Żywego Różańca – ks. prałat W.
Górlicki. Schola „Petra” i chór par. śś. Piotra i Pawła, kier. E. Szturo i
W. Wejknis
PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA
Dekanat Solecznicki i Orański
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. J. Matusewicz
Godz. 09.00 – W kościele – ks. K. Gwozdowicz. Chór par. św. Jerzego w Małych
Solecznikach, kier. E. Piotrowska
Godz. 13.00 – W intencji seniorów – ks. prałat W. Wołodkowicz. Chór „Confido” z par. bł. J. Matulewicza, kier. I. Jurewicz
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku ukraińskim) – ks. V. V. Pelykh OSBM.
Godz. 17.00 – W intencji rolników – ks. M. Balcewicz. Chór par. Porudomińskiej, kier. W. Trusewicz
WTOREK, 13 LISTOPADA
Dekanat Święciański i Ignaliński
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. R. Zdanys
Godz. 09.00 – W kościele – ks. T. Švedavičius. Schola parafialna „IL CANTO”
z Solecznik, kier. T. Ulbin
Godz. 13.00 – W intencji policji i wojska Litwy – ks. J. Aszkiełowicz. Schola
„Carpe Diem”, kier. s. A. Rutkowska
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku włoskim) – ks. M. Bianco SDB
Godz. 17.00 – W intencji pracowników mediów – ks. W. Sołowiej. Łączony chór
parafialny z Podbrodzia, kier. J. Baranowska
ŚRODA, 14 LISTOPADA
II Dekanat Wilna
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. W. Kudriaszow
Godz. 09.00 – W kościele – ks. J. Szpręglewski OP. Chór par. św. Rafała Archanioła, kier. J. Raczyńska
Godz. 13.00 – W intencji kapłanów, osób konsekrowanych – ks. M. Grabowski.
Schola młodzieżowa z par. św. Ducha, kier. s. D. Ovčarova
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku angielskim) – ks. J. F. Peternal Opus D.
Godz. 17.00 – W intencji licznych powołań – ks. J. Czarniawski CSJ. Schola
„Gloria” z par. św. Jana Bosko, kier. P. Prentkielewicz

łać we wspomnieniach m.in.
migawki z homilii wygłoszonej w Wilnie przez naszego
Wielkiego Rodaka. Podczas
widowiska została też wykonana wspólnie z widzami ulubiona piosenka Ojca Świętego
„Barka”.
Zespołowi „Stella Spei” i
jego kierownikom należą się
słowa podziękowania za tak
tematycznie różnorodne, nastrojowe uczczenie 40. rocznicy wstąpienia na Stolicę Apostolską św. Jana Pawła II oraz
25. rocznicy pobytu Ojca Świętego na Litwie, które obchodzimy tego roku. Jest to kolejna
szlachetna akcja tego zespołu
na Wileńszczyźnie.

CZWARTEK, 15 LISTOPADA
Dekanat Trocki
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. A. Andrzejewski
Godz. 09.00 – W kościele – ks. J. Witkowski. Chór parafialny „Ballada" z Wojdat, kier. T. Kołtan
Godz. 13.00 – W intencji dzieci, nauczycieli i katechetów – ks. P. Stroceń OFM
Conv. Schola dziecięca „Owce Dobrego Pasterza”, kier. D. Lewko
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku hiszpańskim) – ks. P. Gil
Opus D.
Godz. 17.00 – W intencji polityków i urzędników państwowych – biskup A.
Poniškaitis. ZPiT „Ojcowizna”, kier. W. Leonowicz
Godz. 22.00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej
PIĄTEK, 16 LISTOPADA
Dekanat Kalwarii Wileńskiej
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. M. Gładki
Godz. 09.00 – W kościele – ks. prałat J. Kasiukiewicz. Chór „Moderato” z Mejszagoły, kier. W. Leonowicz
Godz. 13.00 – W intencji hospicjum – ks. R. Wilkiel. Chór dziecięco-młodzieżowy z Kalwarii Wileńskiej, kier. D. Savickaitė
Godz. 15.00 – W intencji chorych, lekarzy i pielęgniarzy (w języku litewskim i
polskim) – biskup J. Matulaitis
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku francuskim) – ks. S. De
Truchis CSJ
Godz. 17.00 – W intencji osób udzielających się charytatywnie – ks. S. Matiukiewicz. Chór łączony par. św. Józefa, kier. P. Grigonis, I. Gerikaitė
SOBOTA, 17 LISTOPADA
Dekanat Nowej Wilejki
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. J. Matusewicz
Godz. 09.00 – W kościele – ks. J. Makarczyk OFM Conv. Chór RPZPiT „Wileńszczyzna”, kier. N. Sosnowska
Godz. 13.00 – W intencji rodziny i uchodźców – ks. E. Kirstukas. Schola par.
św. Ducha, kier. E. Ivanauskienė
Godz. 15.00 – W intencji pielgrzymów i wiernych z Białorusi (w języku białoruskim) – arcybiskup T. Kondrusiewicz
Godz. 17.00 – W kaplicy Ostrobramskiej (w języku rosyjskim) – ks. A. Gudaitis SJ
Godz. 17.00 – W intencji młodzieży i harcerzy – biskup A. Poniškaitis. Chórek
ZHPnL, kier. A. Głuchowska
Godz. 22.00 – Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Ostrobramskiej
NIEDZIELA, 18 LISTOPADA
Główny dzień Odpustu
Godz. 06.30 – W kaplicy Ostrobramskiej – ks. D. Narkun
Godz. 09.00 – W kościele – ks. M. A. Dettlaff OFM Conv. Schola Franciscana,
kier. A. Dacewicz
Godz. 13.00 – W kaplicy Ostrobramskiej przy otwartym oknie – celebrują arcybiskup P. L. Quintana i biskupi Litwy. W intencji Ojczyzny Litwy. Zespół „Stella
Spei”, kier. I. Jurewicz
Godz. 17.00 – W intencji uczestników Odpustu – ks. A. Szuszkiewicz. Schola par. św. Teresy, kier. W. Dadeła. Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Majdanie Sieniawskim (Polska), kier. orkiestry Zdzisław Sęk,
kapelmistrz Michał Rydzik.
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Oddział ZPL LAUDA
Uprzejmie zaprasza na uroczyste koncerty w ramach obchodów
100-lecia Niepodległości Polski i Litwy
3 listopada – sobota
10.00 – Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień”. Sala szkoły w Poniewieżu (Parko 19,
Panevėžys)
16.00 – 20-lecie zespołu „Issa”. Centrum Wielokulturowe w Kiejdanach (Senoji rinka
12, Kėdainiai)
4 listopada – niedziela
8.30 – Msza św. w Kownie w kościele karmelitów (ul. Gedimino 1, Kaunas)
10.00 – Koncert w Centrum Wielokulturowym w Kownie (Šv. Gertrūdos 58, Kaunas)
Wystąpią:
Zespoły: „Pogranicze” (Szypliszki), „Karczmiska” (Leopoldów), „Kalina”
(Kalinowo), „Issa” (Kiejdany), „Kotwica” (Kowno), „Na mazurską nutę” (Ełk), chór
seniora „Pojezierze” (Ełk).
Zespoły taneczne: „Selevy”, „Liepsna”, „Grandinėlė”, „Akimirka” (Poniewież).
Inf.: spklitwa@gmail.com; +370 68776689

Z
okazji
70-lecia
Narcizy
ČIČKAUSKAITĖ wiązankę najserdeczniejszych życzeń Jubilatce
składają członkinie zespołu „Issa”

TROCKI ODDZIAŁ REJONOWY ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
ZAPRASZA NA UROCZYSTE OBCHODY POŚWIĘCONE
STULECIU ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
2018
6 listopada
10.00 – Rejonowy konkurs-wiktoryna dla uczniów szkół z polskim
językiem nauczania „Stulecie Odzyskania Niepodległości Obojga
Narodów – Polski i Litwy” – Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu
9 listopada
17.00 – Złożenie kwiatów w Polskiej Kwaterze Wojennej w Trokach
17.30 – Wystawa „Mundur i ekwipunek żołnierza polskiego” –
Pałac Kultury w Trokach
18.00 – Spektakl „Marszałek. Żołnierz z ducha”, reż. Sławomir
Gaudyn, Lilia Kiejzik – Pałac Kultury w Trokach
10 listopada
15.00 – Koncert poświęcony Stuleciu Odzyskania Niepodległości
Polski – Wielofunkcyjne Uniwersalne Centrum w Rykontach
11 listopada
13.00 – uroczysta Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Rudziszkach
14.30 Montaż słowno-muzyczny „Niepodległej” poświęcony Stuleciu Odzyskania Niepodległości Polski – Ośrodek Kultury w Rudziszkach
Organizatorzy: Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na
Litwie, Pałac Kultury w Trokach
Partnerzy: Ośrodek Kultury w Rudziszkach, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, Wielofunkcyjne Uniwersalne Centrum w Rykontach
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

W dniu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
na Placu Ratuszowym w Wilnie sto par wykona jeden z
najpiękniejszych polskich tańców narodowych polonez oraz litewski
taniec ludowy suktinis.
W projekcie uczestniczy zrzeszona w polskich zespołach pieśni i
tańca młodzież z Wilna i okolic, a także - zespoły litewskie.

Pani Annie Bersztańskiej

Wyrazy szczerego współczucia i żalu

Ninie Małachowej
z powodu śmierci

Syna

oraz

ORAZ SKŁADAMY WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA

ANNIE BERSZTAŃSKIEJ
I MAGDALENIE DZIKIEWICZ

najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Z POWODU ŚMIERCI

Mamy
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Korekta: Krystyna Ruczyńska
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

PODZIELAMY BÓL I SMUTEK

Jej rodzinie i bliskim

składają członkowie

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

Adnotacja
Trocki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie serdecznie zaprasza na obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Pierwsze obchody Święta Niepodległości, 11 listopada 1919 r.,
odbywały się w bardzo trudnych warunkach – trwały bowiem walki
o kształt granic odrodzonej przed rokiem Polski.
Dwa lata po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, w 1937 roku,
Sejm RP ustanowił państwowe obchody Święta Niepodległości. Ustawa z 23 kwietnia tego roku głosiła, że: „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa
Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność
Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”.
11 listopada 1937 roku – odbyły się pierwsze obchody Święta
Niepodległości jako święta państwowego.
Polska i Litwa są bliskimi krajami, które najważniejsze święta
obchodzą wspólnie. Dobre stosunki są najistotniejszą sprawą w zachowaniu przyjaźni i zgody obojga narodów. Zapraszamy wszystkich na wspólne obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

składają członkowie
koła ZPL „Sosnówka” w Czużakampiach

MAMY
SŁUCHACZE POLSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU W SOLECZNIKACH

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

