
W nocy za-
ch mu r zen ie . 
M i e j s c a m i 
na wschodzie 

kraju może padać deszcz. 
Możliwe grzmoty, tempe-
ratura nie przekroczy 22 
stopni.

Dziś, 12 lipca, odbędzie się oficjalna inauguracja 
nowego prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy. Uro-
czystości rozpoczną się o godz. 10.00 na starówce 
wileńskiej, przy pomniku Jonasa Basanavičiusa, 
gdzie prezydent wraz z rodziną złoży hołd jedne-

mu z głównych twórców litewskiej niepodległości. 
Później uroczystości inauguracyjne przeniosą się do 
sejmu, gdzie o godz. 11.00 rozpocznie się uroczyste 
posiedzenie litewskiego parlamentu.
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Gitanas Nausėda jest piątym prezydentem niepodległej Litwy wybranym w bezpośrednich wyborach demokratycznych    Fot. Marian Paluszkiewicz

Zjazd Związku Szlachty Litew-
skiej w Pałacu Władców Str. 6-7

Wspaniałe warsztaty 
dziennikarskie 

Jak zostać drużynową  – 
kurs „Moc Granatu” Str. 11Str. 5
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Zjazd Związku Szlachty 
Litewskiej w Pałacu Władców

W swoim przemówieniu 
dyrektor Łapczyński 
podziękował wła-

dzom związku za dotychczaso-
wą owocną współpracę i wrę-
czył jego ponownie wybranemu 
przywódcy Perlisowi Vaisiecie 
okolicznościowy medal wybity 
przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych z okazji 100. roczni-
cy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Związek Szlachty 
Litewskiej przywiązuje w swej 
działalności duże znaczenie do 
pielęgnacji i propagowania dzie-
dzictwa kultury Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów. W jego 
szeregach jest wiele osób biegle 
mówiących po polsku. Dwa lata 
temu litewska szlachta wspólnie 
z Ambasadą RP oraz Instytu-
tem Polskim organizowała uro-
czyste obchody Roku Kościusz-
kowskiego, a w jubileuszowym 
2018 roku związek przyczynił się 
m.in. do promocji sylwetek braci 
Gabriela i Stanisława Naruto-
wiczów. 

Perlis Vaisieta jest siódmym 
przywódcą Związku Szlachty Li-

tewskiej, reaktywowanego w od-
rodzonej Litwie. Syn zmarłego 
przed rokiem wybitnego aktora 
Tomasa Vaisiety i brat popular-
nej aktorki Ginvilė Vaisietaitė, 
sam okazjonalnie występuje na 
scenie i wykorzystuje swe umie-
jętności aktorskie, jako znako-
mity mistrz ceremonii. Jest też 
wysoko ceniony przez członków 
związku za aktywność i zdolno-
ści organizacyjne. 

Obecnie związek liczy po-
nad tysiąc aktywnych członków, 
a w całej jego historii od 1928 
roku, przerwanej przez okupa-
cję radziecką, przewinęły się 
ponad cztery tysiące osób. Or-
ganami władzy związku są li-
czący 13 osób zarząd i trzydzie-
stoosobowy senat reprezen-
tujący pięć okręgów: wileński, 
kowieński, szawelski, tauroski 
i zachodnio litewski. Związek 
ma też swą przedstawicielkę w 
Polsce, panią Ilonę Sapińską, 
która uczestniczyła w zjeździe. 

Zjazd poprzedziła Msza 
Święta w wileńskiej katedrze. 
Następnie w Pałacu Władców 

odbył się podniosły i wyrafino-
wany rytuał zaprzysiężenia no-
wych władz oraz kilkanaściorga 
nowych członków. Cechuje go 
bogaty ceremoniał z użyciem 
miecza oraz innych tradycyj-
nych rekwizytów. Uroczystość 
uświetnił występ kwartetu 

smyczkowego Čiurlonisa, zło-
żony głównie z ciekawych i 
rzadko wykonywanych utwo-
rów współczesnych litewskich 
kompozytorów.                       

             Paweł Krupka
Fot. Daiva Rūta 

Vadauskaitė

Dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński wręcza Perliso-
wi Vaisiecie okolicznościowy medal                                      

Przysięga nowo wybranego zarządu Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej

W niedzielę 7 lipca, z okazji Dnia Państwowości Litwy, w Pałacu Władców odbył się zjazd Kró-
lewskiego Związku Szlachty Litewskiej, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć wraz z dyrek-
torem Instytutu Polskiego w Wilnie, panem Marcinem Łapczyńskim.

Związek Szlachty Li-
tewskiej przywiązuje w 
swej działalności duże 
znaczenie do pielęgna-
cji i propagowania dzie-
dzictwa kultury Rze-
czypospolitej Obojga 
Narodów. W jego sze-
regach jest wiele osób 
biegle mówiących po 
polsku


