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Młodzież szkolna, artyści, przedstawiciele Ambasady RP oraz wielu innych organizacji spotkali się
wczoraj na podsumowaniu projektu „Dzień dobry, Polsko", zrealizowanego przez działacza
społecznego, nauczyciela i historyka Žilvinasa Radavičiusa.

Podsumowanie projektu „Dzień dobry, Polsko" odbyło się w piątek w Bibliotece Technicznej w Wilnie z
okazji zbliżającego się Święta Konstytucji 3 Maja. Podczas spotkania Radavičius podziękował
Instytutowi Polskiemu w Wilnie za możliwość realizacji skierowanego do młodzieży projektu który
zorganizował ze społecznościami trzech wileńskich szkół: Szkoły Średniej na Starówce, szkoły
„Menachemo namai" oraz Gimnazjum Mariny Miżigurskiej.

„Udział w projekcie bardzo się spodobał dla młodzieży szkolnej oraz wszystkich osób,
zaangażowanych w jego realizację. Impreza ta poświęcona została przyjaźni polsko-litewskiej.
Chcieliśmy okazać szacunek Polsce, a także dowiedzieć się więcej o tym kraju, jak również pokazać
inne narody oraz przyjaźń między nimi" – w rozmowie z naszym portalem powiedział organizator
imprezy Radavičius. Dodał, że hymnem projektu został znany polski utwór zespołu Doniu&Liber "Dzień
dobry, Polsko".

Radavičiusowi udało się zaprosić do udziału nie tylko uczniów, ale też wielu znanych artystów oraz
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przedstawicieli wielu narodowości, organizacji i placówek, w tym Ambasadę RP w Wilnie.

Wszystkie te osoby wzięły udział w spotkaniu wieńczącym projekt. Przybyła społeczność szkolna,
zastępca ambasadora RP na Litwie Maria Ślebioda, Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego w
Wilnie, dyrektor Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki Apolonia Skakowska,
redaktor naczelna „Tygodnika Wileńszczyzny" Irena Mikulewicz, dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia
Organizacji Narodów Zjednoczonych, muzykolog Jūratė Landsbergytė, szlachcianka herbu "Trąby"
Anna Kowzan-Rimeikienė i inni. Wszyscy zgodnie podkreślili, że to impreza godna pochwały.

Listowne życzenia uczestnikom oraz podziękowanie dla organizatora imprezy złożyli posłowie Aurelija
Stancikienė i Kęstutis Masiulis, a także przewodniczący Związku Wspólnot Tatarskich na Litwie,
doradca premiera Adas Jakubauskas.

„Bardzo miło, że znany i szanowany działacz społeczny Žilvinas Radavičius już od kilku lat organizuje
bardzo ważne imprezy, jednoczące zamieszkałe na Litwie wspólnoty narodowe" – napisał w liście
Jakubauskas. Podkreślił, że symboliczne jest to, że spotkanie poświęcone przyjaźni polsko-litewskiej
odbywa się w przeddzień 224. rocznicy Konstytucji 3 Maja. „To pięknie, że to święto jest obchodzone
także na Litwie" – zaznaczył doradca.

W spotkaniu wzięli udział również artyści, którzy zaprezentowali swoją twórczość: znani muzycy Oleg
Mozarskij i Aleksandr Biełkin, malarka Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė.

Podczas spotkania został wyświetlony filmik ze wszystkich imprez w ramach projektu „Dzień dobry,
Polsko". Jego bohaterzy – uczniowie – z okazji Święta Niepodległości Polski piekli „ciatka przyjaźni",
odwiedzali redakcję „Kuriera Wileńskiego", przygotowywali referaty o Polsce i itd.

Radavičius przedstawił swoją działalność projektową dotyczącą relacji polsko-litewskich, którą
prowadzi ponad 15 lat. Jak wyznał, jest wielkim miłośnikiem kultury i historii Polski.

Przedstawiciele Instytutu Polskiego w Wilnie wręczyli dyplomy gratulacyjne wszystkim uczestnikom
projektu.

Žilvinas Radavičius również podziękował uczestnikom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do
promocji projektu „Dzień dobry, Polsko", budującego tolerancję i przyjaźń między narodami.
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