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Zimowe Wilno

„NIETRADYCYJNE”  
POŻEGNANIE Z LITEM 
Pożegnaliśmy lit z mniejszą lub więk-
szą nostalgią. Ci, co do narodowe-
go pieniądza czuli większą sympatię 
zostawiają sobie i potomnym na pa-
miątkę nie tylko monety, ale też pa-
pierowe banknoty o różnym nominale. 
Nieoczekiwanej, a raczej „nietradycyj-
nej” popularności doczekał się bank-
not dziesięciolitowy. Jeszcześmy nie 
zdążyli chyba zapomnieć, że upięk-
szają go dwaj litewscy lotnicy – bo-
haterzy lotu przez Atlantyk Darius i 
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Girėnas. Dwaj sympatyczni mężczyź-
ni w mundurach lotników doczeka-
li się szczególnej uwagi Litewskiej 
Ligi Gejów. Otóż, jak zaznaczył jej 
prezes, ten wizerunek może bardzo 
trafnie odzwierciedlać istotę formacji 
przez niego reprezentowanej. Więc 
wycofywane z obiegu dziesięciolitówki 
członkowie Ligi zbierają i mają zamiar 
używać ich jako firmowych gadżetów. 
Odpowiednio oprawione staną się so-
uvenirami świadczącymi o tolerancji i 
braku dyskryminacji w naszym nad-
bałtyckim kraju. 

Czy właśnie taką intencję miał autor 
dziesięciolitówki? Raczej można w 
to zwątpić. Dyrektor Muzeum Pie-
niędzy w jednym z wywiadów tele-
wizyjnych zaznaczył, że wizerunek 
dwóch mężczyzn na banknotach nie 
jest ani ogromną rzadkością, ani nie 
należy do zbyt częstych. Są na bank-
notach Cyryl i Metody, panowie w 
wojskowych mundurach upiększają 
banknoty w jednym z państw Ame-
ryki Środkowej... Przyznał, że Da-
rius i Girėnas są dość sympatyczną 
„parą” – młodzi, a do tego lotnicy... 

Ale czy aż tak należy puszczać wo-
dze fantazji, by czynić z nich sym-
bol „nietradycyjnych” związków? Z 
drugiej znów strony – czemu nie. 
Mamy wolność, walczymy o   rów-
nouprawnienie. Prawda, nie możemy 
tych dwóch dziś spytać (w ramach 
tegoż równouprawnienia), czy życzą 
sobie być „symbolem”? Ciekawe, że 
nie słychać protestów „patriotów” 
przeciwko takiemu „uwiecznianiu”, 
bądź co bądź, narodowych boha-
terów. Widocznie jeszcze świętują, 
a może po prostu boją się narażać, 

przecież dążymy do powszechnej 
tolerancji. Cóż, tolerancja – piękna 
rzecz, ale... Wydaje się, że do okre-
ślenia uczucia, jakie może na taką 
wiadomość odczuć szeregowy, „tra-
dycyjny” obywatel jak ulał pasują sło-
wa z ballady Wieszcza: (...) „Najpierw 
mnie śmiech porwał pusty, a potem 
litość i trwoga”. Wydaje się, że tro-
chę z tym „nietradycyjnym” pożegna-
niem lita jednak przesadzili państwo 
z Ligi. Wszystko na sprzedaż: boha-
terzy, symbole, tradycje... Smutna to 
rzeczywistość.

Śniegiem oraz siarczystymi mrozami powitało Wilno uroczystość Trzech Króli. W tradycyjnym pochodzie wraz 
z Mędrcami ze Wschodu wilnianie szli ulicami miasta od Ostrej Bramy do Placu Katedralnego. Tu Trzej  
Królowie oddali hołd nowonarodzonemu Jezusowi i złożyli mu w darze mirrę, złoto i kadzidło. Wraz ze  
Świętem Objawienia Pańskiego pożegnaliśmy okres Świąt Bożonarodzeniowych.
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WYDAWCA – ZASZCZYT, 
KTÓRY RODZI BÓL  
GŁOWY
To był szczególny czas: jeszcze 
trwał Związek Radziecki, ale 
już duch wolności i świadomość 
tego, że tak jak w ciągu minio-
nych 50 lat władzy sowieckiej 
żyć się nie   da, nakazywał czy-
nić kroki, które te zmiany by 
ugruntowały. Dla dziennikarzy 
– w zasadzie ludzi kochających 
swobodę – był to znak, że na-
leży tę wolność zmaterializo-
wać. Tandem, który podjął się 
to uczynić w postaci niezależ-
nego pisma społeczno-kultural-
nego okazał się bardzo udany: 
dziennikarz, ówczesny prezes 
Związku Polaków na Litwie 
Jan Sienkiewicz – wulkan po-
mysłów i Michał Mackiewicz 
– dziennikarz mający doświad-
czenie w pracy wydawniczej i 
administracyjnej – oboje mie-
li za sobą pracę w ówczesnym 
„Czerwonym Sztandarze” – 
„Kurierze Wileńskim”. 

Swoje dzieło szykowali do 
pokazania światu prawie rok. 
Praktycznie pół roku trwa-
ło załatwianie biurokratycz-
nych formalności, aż wreszcie 
w sierpniu 1989 roku wydali 
ulotkę reklamową z wizerun-
kiem Ostrej Bramy, która miała 
zachęcić potencjalnych Czytel-
ników do zaprenumerowania 
pisma w języku polskim nie-
zależnego ani od partii, ani od 

Srebrny jubileusz „Magazynu Wileńskiego”

Przed 25 laty, 6 stycznia 1990 roku, do rąk Czytelników trafiło ilustrowane pismo  
społeczno-kulturalne Polaków na Litwie „Magazyn Wileński”. Pierwsze niezależne  
wydanie na terenie rozpadającego się imperium sowieckiego ukazało się w nakładzie  
43 tysięcy egzemplarzy! Tak rozpoczęło swój żywot, a wraz z nim swe twórcze pasje  
realizowali ludzie, którzy na dłużej lub krócej swój życiorys z nim związali. 

rządu, ani od innych sił. Pisma, 
które nie będzie podlegać cen-
zurze... Był to naprawdę po-
żądany produkt na na wskroś 
upolitycznionym, upaństwo-
wionym rynku wydawniczym. 

Jak dziś wspomina wydaw-
ca „M.W.” Michał Mackiewicz, 
pierwsza prenumerata przyszła 
z... Japonii. Do dziś jedna z bi-
bliotek w Tokio prenumeruje 
dwa egzemplarze pisma. A za 
nią sypnęło niczym z rogu ob-
fitości: ponad trzynaście tysię-
cy prenumeratorów z terenu 
całego Związku Sowieckiego i 
30 tysięcy egzemplarzy pisma 
miało zamówienie z Polski. To 
był pierwszy wielki sukces „Ma-
gazynu”. Ludzie uwierzyli wy-
dawcom i pismo, które istniało 
jedynie w wyobraźni jego „oj-
ców” musiało ujrzeć świat. Naj-
ważniejsze było, paradoks, nie 
poszukiwanie dziennikarzy, au-
torów, tematów (tych ostatnich 
akurat było w bród), ale... lino-
typisty (dziś już zapomniany 
zawód), który by „ułożył” treść 
w ołowiu i... papieru. Ten był 
w ówczesnym państwie, w któ-
rego składzie jeszcze byliśmy, 
ściśle reglamentowany. „Ma-
gazyn” dostał go akurat tyle, 
ile wystarczyło na dwa nume-
ry, czyli jeden miesiąc wyda-
wania, bo był to dwutygodnik. 
Pierwszy numer w ogóle mógł 
się nie ukazać na czas, bo dru-
karnia, owszem mogła druko-

wać, ale musiała mieć treść w 
metalu, a linotypisty-Polaka 
zabrakło. Wyręczyli przyjacie-
le z Macierzy, z Towarzystwa 
„Polonia”. To dzięki nim wy-
dawnictwo „Wiedza i Życie” 
użyczyło swych komputerów 
– wzięło na siebie skład kom-
puterowy pierwszych siedmiu 
numerów pisma. Na papier po-
lowali własnymi siłami panowie 
wydawcy w okolicznych regio-
nach, m. in. obwodzie kalinin-
gradzkim. Na szczęście gorba-
czowska przebudowa pozwoliła 
papierniom nadwyżki produk-
cji sprzedawać bez uzgodnień. 
Prawda, nie oznaczało to wcale 
spokojnego życia: ceny papie-
ru, adresy papierni, transport 
– to był ustawiczny ból głowy. 
Ale była też wielka radość – pi-
smo z numeru na numer zdo-
bywało coraz więcej Czytelni-
ków, a Towarzystwo „Polonia” 
zdobyło się na iście królewski 
gest: podarowało redakcji trzy 
komputery.

– Co to znaczyło – pod-
kreśla Michał Mackiewicz – 
niech świadczy fakt, że na Li-
twie komputery miał tylko 
litewski „Atgimimas” (gazeta 
„Sąjūdisu”). „Magazyn” był 
więc drugim w republice posia-
daczem tego cudu techniki. I tu 
zjawił się kolejny problem: kto 
potrafi na nich pracować. Ale 
dla szukającego nie ma prze-
szkód nie do pokonania. Zna-

leźli się młodzi ludzie, którzy 
uczyli się w trakcie pracy opa-
nowywania techniki. Z pomo-
cą znów przyszła Polska – tam 
mieli szkolenia.

Kolejnym wyzwaniem, ja-
kiego się podjęła redakcja, było 
założenie wydawnictwa.  (W 
ciągu minionych lat ukazały 
się w nim 54 książki). Na Li-
twie wówczas nikt nie wydawał 
polskich książek, tym bardziej 
miejscowych autorów. Szcze-
gólnie „pokrzywdzeni” czuli się 
poeci. Więc w powstałym Wy-
dawnictwie Polskim w Wilnie 
ujrzały światło dzienne tomiki 
poezji Alicji Rybałko, Henry-
ka Mażula, Aleksandra Śnieżki 
i innych poetów Wileńszczy-
zny. A potem przyszła kolej na 
wydania o miejscach ważnych 
i drogich dla każdego Polaka: 
„Ostra Brama” (doczekała się 
kilku wydań), „Rossa”, „Kal-
waria Wileńska”, przewodnik 
po Wilnie, pozycje obrazują-
ce losy polskie na tej ziemi: 
„Rachunki nie zamknięte”, 
„Wilno w ich życiu, Litwa w 
ich twórczości”, „Wilniana z 
Syberią w tle” i pozycja, która 
sfinalizowała konkurs pt. „Los 
wilnianina w XX wieku”. Jego 
inicjatorem był ówczesny re-
daktor naczelny „M.W.” Mi-
chał Mackiewicz. Dziś mówi, 
że wiedział, iż był to najwyższy 
czas, by dać możność ludziom 
opowiedzieć historie swego ży-

cia, które były jakże niełatwą, 
pogmatwaną historią naszego 
Wilna, Wileńszczyzny. Zdą-
żyliśmy na czas. Dziś już wie-
lu autorów wspomnień nie ma 
wśród nas....

Odpowiadając na pytanie o 
tym, czy odczuwa satysfakcję z 
tego, czego się podjął do spółki 
z Janem Sienkiewiczem przed 
25 laty, obecny prezes Związ-
ku Polaków na Litwie (to dla 
Związku poświęca gros swego 
czasu w ciągu ostatnich kilku-
nastu lat), poseł na Sejm RL 
Michał Mackiewicz, podkreśla, 
że należy spokojnie, bez pato-
su, oceniać wykonaną robotę, 
zrealizowane marzenie.

– Tak, nam się udało. For-
muła pisma odpowiadała ocze-
kiwaniom tego pokolenia. Prze-
żyliśmy wspólnie ciekawy, ale 
wcale niełatwy odcinek histo-
rii, staraliśmy się być wiarygod-
ni, służyć prawdzie, myślę, że 
nie zawiedliśmy Czytelników, 
sympatyków, autorów, którzy 
z nami w ciągu tych lat współ-
pracowali. Było ich (i jest), na 
szczęście, wielu i byli to na-
prawdę wspaniali ludzie. Minę-
ło ćwierćwiecze, czasy i ludzie 
się zmieniają. O ile mamy na-
dal istnieć, musimy być gotowi 
do nowych wyzwań, zarówno 
twórczych, jak i tak prozaicz-
nych, jak zdobywanie środków 
na wydawanie pisma. Czy się 
ich podejmiemy? Najbliższy 
czas da na to odpowiedź. 

JACY BYLIŚMY
To znaczy, jacy byliśmy my, ci, 
którzy przed 25. i w kolejnych 
latach wiązaliśmy swój życiorys 
z „Magazynem”. Kiedy rodziło 
się pismo, pierwszy jego twór-
czy skład: Helena Ostrowska, 
Michał Mackiewicz, Jan Sien-
kiewicz, Krystyna Marczyk i 
niżej podpisana był w bardzo 
wdzięcznym wieku – niespełna 
czterdziestolatków. Już niemło-
dzi, ale też dalece jeszcze nie 
starzy. Mający doświadczenie, 
ale jeszcze nie zepsuci rutyną. 
Nam się bardzo chciało praco-
wać w „swoim” – niezależnym, 
niecenzurowanym pismie. 

Wszyscy mieliśmy za sobą 
pracę w codziennej gazecie – 
„Czerwonym Sztandarze” – 

LUDZIE UWIERZYLI 
WYDAWCOM I PISMO, 
KTÓRE ISTNIAŁO  
JEDYNIE W WYOBRAŹNI 
JEGO „OJCÓW”  
MUSIAŁO UJRZEĆ  
ŚWIAT
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ZESPÓŁ „MAGAZYNU WILEŃSKIEGO” ANNO DOMINI 2015
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Srebrny jubileusz „Magazynu Wileńskiego”
„Kurierze Wileńskim”: dobre 
i złe doświadczenie. Oczywi-
ście, dobre chcieliśmy prze-
nieść do swojej redakcji, a za 
drzwiami pozostawić złe. I to 
nam się udało. Nikt nie krępo-
wał naszej twórczości, nie na-
rzucał, ani nie zabraniał tema-
tów. Nie, nie zawsze byliśmy 
jednomyślni. Często bywało 
tak, że do swojej idei, racji mu-
sieliśmy przekonywać kolegów. 
Ale, na szczęście, najczęściej w 
tym przekonywaniu liczyły się 
argumenty, a nie czyjeś widzi-
misię. Podejmowaliśmy tema-
ty, które leżały odłogiem przez 
wiele dziesięcioleci, wypełnia-
liśmy białe plamy w naszej hi-
storii, pisaliśmy o ludziach tej 
ziemi – Polakach. I już nie mu-
sieliśmy przemycać prawdy, tra-
dycyjnych wartości, patrioty-
zmu pomiędzy wierszami. I to 
dodawało sił i chęci do twór-
czej pracy, przyciągało auto-
rów i współpracowników. Tak 
w redakcji znalazła się utalen-
towana dziennikarka Lucyna 
Dowdo-Schiller, której „Pod-
glądy” obrazowały realia życia 
politycznego na Litwie.

Życie ma to do siebie, że nie 
stoi w miejscu. Redakcję opu-
ścili: Jan Sienkiewicz, Krystyna 
Marczyk, Lucyna Dowdo. Nie  
ma z nami – odeszli na zawsze 
–    fotografików Michała Rebie-
go i nieodżałowanej Bronisławy 
Kondratowicz...

Przed sześciu laty (po trzy-
nastu latach pracy) też opuści-
łam zespół. W „Magazynie” 
od pierwszego numeru – naj-
pierw pod pseudonimem Danu-
ty Czymbor – miałam szczęście 
tworzyć „Portrety wilnian”, 
które potem przerodziły się 
w „Portrety”. Rubryka ta sta-
ła się dla mnie okazją do setek 
spotkań ze wspaniałymi ludź-
mi, którzy swoje życie potra-
fili przeżyć (wielu z nich już 
nie ma), lub przeżywają, rozu-
miejąc, że ma ono sens wtedy, 
gdy żyjemy nie tylko dla siebie 
(niby banalne, a jakże praw-
dziwe stwierdzenie). Dziś, po 
25 latach czuję zadowolenie, 
że „Portrety” mają dalszą rację 
bytu – wyrosło nam i dojrzewa 
pokolenie wilniuków, których 
życiorysy mają szansę być nie 
mniej wartymi uwagi dzienni-
karza niż tych, którzy w ciągu 
minionych 70 lat „nowej rze-
czywistości” na tej ziemi polski 
rodowód kontynuowali. 

NICZYM DOBRY WIATR
W jednej ze swoich powieści 
Krystyna Siesicka porównała 
ludzi do wiatru: „(...) jedni lek-
ko przelecą przez życie i nic po 
nich nie zostaje, drudzy dmą 
jak wichry, więc zostają po nich 
serca złamane, jak jakieś drze-

wa po huraganie. A inni wieją 
jak trzeba. Tyle, żeby wszystko 
na czas mogło kwitnąć i owoco-
wać. I po tych zostaje piękno 
naszego świata”. Niech mi da-
ruje koleżanka Helena Ostrow-
ska, ale to ją porównać chcę do 
takiego właśnie wiatru, który 
„wieje jak trzeba”. Bo kiedy-
śmy odchodzili i powracali do 
„Magazynu” realizując swoje 
życiowe czy też twórcze plany, 
ona ciągle była. Zawsze dokład-
na, punktualna, słowna, oprócz 
twórczej pracy mająca w swojej 
pieczy kontakty z Czytelnika-
mi, autorami, sprawy prenume-
raty. To dzięki niej redakcja ist-
niała i istnieje jako instytucja. 

Kiedy w dniu jubileuszu spy-
tałam koleżankę, czym dla niej 
jest „Magazyn”, z właściwą sobie 
rozwagą powiedziała, że gdyby 
chodziło o zwykłe miejsce pracy, 
to z pewnością, zgodnie z wyuczo-
nym zawodem, byłaby nauczy-
cielką polskiego czy też geografii. 
„Magazyn” – to pasja i ucieczka 
od codzienności. Jako uczennica 
i studentka, owszem, pisała bar-
dzo dobre wypracowania, wier-
sze, artykuły do tzw. ściennych 
gazetek, ale żeby być dziennika-
rzem, o tym nawet nie marzyła. 
Ale tak się stało, że dzięki koledze 
Jurkowi Wojsiatowi trafiła do re-
dakcji ówczesnego „Czerwone-
go Sztandaru”. Prawda, nie od 
razu poczuła smak dziennikar-
ki. Szczególne zafascynowanie 
zawodem nastąpiło kiedy przy-
szła do „Magazynu”. To było za-
chłyśnięcie się wolnością: żad-
nej cenzury, możliwość wyboru 
dowolnych tematów. Koledzy i 
szefowie, proponując jej pracę w 
„Magazynie”, wyznaczyli niejako 
rolę tej, co ma go „odpoważnić”, 
„ukobiecić”. Więc były rady-po-
rady, ziołolecznictwo, strona dla 
dzieci „Na świerszczowych gę-
ślach”, w której starała się dzieci 
uczyć kochać przyrodę, odkrywać 
ciekawe tematy – każde wydanie 
miało swoją myśl przewodnią 
(warto przypomnieć, że rysun-
ki do tej strony robiła córka He-
leny – Joanna – wówczas uczen-
nica szkoły malarskiej). Helena 
Ostrowska prowadziła przez lata 
rubrykę „Z poczty redakcyjnej” 
– tych listów, jak wspomina, co-
dziennie odbierała ze skrytki na 
poczcie dziesiątki, a nawet setki. 
Na każdy odpowiadała, najpierw 
segregowała je w domu rozkłada-
jąc gdzie się da, a potem wystu-
kiwała odpowiedzi na maszynie 
do pisania. (Rodzina cierpliwie 
to znosiła, zawsze miała zrozu-
mienie dla swojej pracy). To do jej 
obowiązków należało dobieranie 
wierszy na pierwszej stronie. Niby 
prosta sprawa – zwykły wiersz, ale 
niekiedy mijało parę wieczorów, 
zanim trafiła na ten, który aku-
rat pasował.

W redakcji „Magazynu” 
nigdy nie było sekretarki, więc 
sprawy bieżące, prenumeratę 
załatwiała w odstępach pomię-
dzy pracą twórczą. Tematy tzw. 
kobiece, trudne sprawy rodzin-
ne, czy dotyczące losów dzieci, 
nastolatków – to były jej tematy, 
bo trzeba do nich było kobiece-
go podejścia, rozwagi...

Odpowiadając na kolejne 
pytanie, jakie wydarzenie z 
ćwierćwiecza pracy w „Maga-
zynie” utkwiło w jej pamięci, 
zaznaczyła, że ciągle pamię-
ta historię, kiedy to po wy-
pędzeniu redakcji z Domu 
Prasy (to wówczas redakcją 
„Magazynu” na pięć lat stało 
się prywatne mieszkanie Mi-
chała Mackiewicza) przez so-
wieckich żołnierzy, po kilku 
miesiącach pozwolono zabrać 
niektóre rzeczy. Po naradze-
niu się ustalili z kolegami, że 
właśnie ona ma wynieść część 
nakładu numeru, na którego 
okładce znajdował się wizeru-
nek Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Doskonale pamięta, jak 
musiała iść długim, ciemnym 
korytarzem (redakcja mieści-
ła się w półpiwnicy) prowa-
dzona przez żołnierza uzbro-
jonego w automat. A kiedy już 
wreszcie miała w ręku tę upra-
gnioną paczkę z nr. 8 „Magazy-
nu”, ruszyła ku wartowni. Tam 
młody żołnierz spytał ją, kto 
jest na okładce. Z czarującym 
uśmiechem odpowiedziała, że 
to „dzieduszka”. Młody chło-
pak z uśmiechem spytał więc, 
czy to jej „dzieduszka”, na co 
odpowiedziała, że w pewnym 
sensie – tak. Co było przecież 
zgodne z prawdą. I szczęśliwie 
opuściła Dom Prasy.

W tym numerze był też 
bardzo ważny dla niej artykuł: 
wywiad z śp. panią Łucją Woj-
śniewicz – pionierką zakłada-
nia polskich grup i przedszko-
li na Wileńszczyźnie pt. „Bez 
patosu”. Właśnie tak, bez pa-
tosu, ale z całym sercem i za-
angażowaniem prowadziła te-
mat polskich przedszkoli na 
łamach „Magazynu” Helena 
Ostrowska. 

POETA WPISANY  
W PROZĘ ŻYCIA
Henryk Mażul – obecny na ła-
mach „Magazynu” od pierwsze-
go numeru jako autor artykułu 
o tragicznie zmarłym wileń-
skim poecie Sławomirze Wo-
rotyńskim i takim, jak mówi, 
miłoszowskim westchnieniu do 
Wilna w tekście pt. „Nigdy od 
ciebie miasto”, zakotwiczył się 
w składzie redakcji za drugim 
podejściem, przed ośmiu laty 
(po raz pierwszy został etato-
wym pracownikiem na krótki 
okres w roku 1994, by odejść 

do „Naszej Gazety”, „Tygo-
dnika Wileńszczyzny”). Tu, 
w „Magazynie” powitał jubile-
usz 40-lecia uprawiania dzien-
nikarki, przygodę, z którą za-
początkował na jesieni 1974 
roku w „Cz.Sz.”. Napisał setki 
tekstów, ale za najbardziej uda-
ny uważa ten, który powstał w 
roku 1988 na skutek znajomo-
ści z polskim himalaistą, zdo-
bywcą całej korony Himalajów 
– ośmiu ośmiotysięczników – 
śp. Jerzym Kukuczką pt. „Opę-
tany Himalajami”. 

Poeta, z ogromnym piety-
zmem odnoszący się do słowa, 
osadzony w prozie życia, sta-
ra się wnieść do niej chociaż-
by odrobinę poezji. Zaznacza, 
że od „ścisłej specjalizacji” w 
dzienniku, na łamach „Magazy-
nu” stał się „uniwersalnym”au-
torem, który, chcąc pokazać, „że 
Polak potrafi” (dać radę w no-
wej rzeczywistości) penetruje 
życie muzyka, fryzjera, rolni-
ka, bo każdy z jego bohaterów 
w swoim zawodzie, pasji potra-
fił dojść do perfekcji. Dzienni-
karz, a przede wszystkim poeta, 
zawsze, jak się okazuje, marzył, 
by grać na jakimś instrumencie 
i śpiewać. Uważa, że muzyka i 
śpiew są środkami wyrazu, które 
najłatwiej trafiają do serca czło-
wieka. Niestety, jak przyznaje, 
nie ma tych talentów. Więc sło-
wem poetyckim stara się poru-
szyć ludzką duszę.

Czy po 40 latach twórczej 
pracy, ma jeszcze temat, który 
koniecznie ma być na łamach? 
Owszem, ma. Jest to postać 
Henryka Mażula (nie, nie o so-
bie będzie pisał) – osobistego 
ochroniarza prezydenta Lecha 
Wałęsy. Ta zbieżność imienia i 
nazwiska nakazuje mu sięgnąć 
po ten temat. Jak na razie opor-
nie to idzie, ale pierwsze kroki 
już zostały poczynione... 

Podsumowując stwierdza, 
że ma poczucie zadowolenia z 
własnej pracy, bo formuła „Ma-
gazynu” – to właśnie to, co mu 
odpowiada.

FACHOWCY, KTÓRYCH 
MOŻNA POZAZDROŚCIĆ
Kogo jak kogo, ale z pewnością 
tak uważnego i pilnego korek-
tora jakim jest (od pierwszego 
numeru) Krystyna Ruczyńska 
może „Magazynowi” pozazdro-
ścić  dowolna redakcja. Pracu-
jąc w zawodzie w ciągu ponad 
40 lat potrafi nie tylko literówki 
czy chochliki drukarskie wyła-
pać, ale też zauważyć błędy czy 
nieścisłości, które na skutek 
pośpiechu czy nieuwagi popeł-
niają autorzy. Zresztą, po tylu 
latach pracy doskonale zna „sła-
be miejsca” piszących i ma się 
na baczności: woli kolejny raz 
sprawdzić imię bohatera czy na-

zwę np. utworu, bo to przecież 
chodzi o  renomę „Magazynu”. 
Redakcja, tak jak dla większości 
zespołu, jest dla Krystyny nie 
tylko pracą, ale też miejscem, 
gdzie w serdecznej atmosferze 
i koleżeńskim obcowaniu mija 
spora część życia. 

Sławomir Subotowicz, dziś 
odpowiedzialny za skład kom-
puterowy i oprawę graficzną  
nie tylko „Magazynu”, ale też 
wszystkich książek, jakie uka-
zały się w Wydawnictwie Pol-
skim w Wilnie, był bohaterem 
łamach jednego z numerów 
„M.W.”  (1994 r.) jako stu-
dent wydziału plastyki Uniwer-
sytetu Polskiego, zakładanego 
w Wilnie przez Stowarzysze-
nie Naukowców-Polaków na 
Litwie. To w redakcji stawiał 
pierwsze kroki jako specjali-
sta i dzięki uporowi, pracowi-
tości i zdolnościom plastycz-
nym osiągnął poziom wziętego 
fachowca. Wręcz pracoholik, 
potrafi jednak dzielić czas tak, 
by w ciągu 24 godzin, z których 
składa się doba, znaleźć czas dla 
swoich kochanych kobiet: żony 
i córki Gabrieli, która od naj-
młodszych, nie lat, a miesięcy, 
towarzyszyła tatusiowi w pracy.

Czesław Tatol – czuwający 
nad komercją i transportem jest 
w zespole od nieco ponad 20 
lat. Solidny i obowiązkowy ma 
opinię perfekcyjnego kierowcy i 
zaopatrzeniowca, który ma wy-
czucie, co się opłaci dla firmy, 
a co nie. Ma też wspaniałą ro-
dzinę, którą zakładał pracując 
w „Magazynie”, więc ciągle ki-
bicowaliśmy ich małżeństwu.

ZAMIAST EPILOGU
Dziś redakcja „Magazynu” 
pracuje w bardzo uszczuplo-
nym składzie. Na co dzień pi-
smo tworzą: Helena Ostrow-
ska, Henryk Mażul, Krystyna 
Ruczyńska i Sławomir Subo-
towicz. Dzięki ich fachowości 
i twórczej pracy do Czytelnika 
trafia co miesiąc „Magazyn Wi-
leński” – pismo, które w ciągu 
25 lat stara się być wierne swej 
formule: pełnić rolę pisma Pola-
ków na Litwie, kroniki i zwier-
ciadła ich życia. Z okazji jubile-
uszu życzyć wypada zespołowi 
redakcji, by zarówno miesięcz-
nik, jak i wydawane przez re-
dakcję książki, znajdowały swe-
go wiernego Czytelnika oraz 
pomyślnych dalszych lat twór-
czej pracy.

Janina Lisiewicz

PODEJMOWALIŚMY 
TEMATY, KTÓRE LEŻAŁY 
ODŁOGIEM PRZEZ 
WIELE DZIESIĘCIOLECI, 
WYPEŁNIALIŚMY  
BIAŁE PLAMY  
W NASZEJ HISTORII
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– tak nazwała siostra Mi-
chaela Rak społeczne wsparcie 
dla hospicjum. Ocena tej „prze-
strzeni nadziei” w litach, dla 
Hospicjum im. bł. Michała So-
poćki w Wilnie stanowi sto ty-
sięcy. Właśnie taką kwotę co 
miesiąc muszą wybłagać, wy-
modlić, wyprosić siostry u lu-
dzi wrażliwych na cudzy ból, 
by uśmierzyć go u tych, którzy 
odchodząc z tego świata mają 
prawo pożegnać go godnie. 

Za oknem mamy nowy – 
2015 rok. Od piętnastu lat ży-

Przestrzeń nadziei

jemy w XXI wieku – wieku w 
zawrotnym tempie rozwijają-
cej się techniki, nowoczesnych 
technologii i innych material-
nych cudów tego świata, ale na-
dal w obliczu choroby, cierpie-
nia stajemy bezradni – dotyka 
każdego bez względu na stan 
majątkowy, pozycję społecz-
ną, nawet wiek. Potrzeba nam 
wówczas wsparcia i współczu-
cia, słów pocieszenia i ulżenia 
w cierpieniu, by ból i strach nie 
zamienił ostatnich dni naszych 
bliskich, czy nas samych, w 

uwłaczający godności ludzkiej 
stan. „Życie ludzkie jest świę-
te” – tak mówił w Parlamencie 
Europejskim papież Franciszek 
– przypomniała nam o tym pod-
czas niedzielnego spotkania w 
ramach akcji wspierania wileń-
skiego hospicjum jego dyrektor 
i założycielka, siostra Michaela 
Rak. O tę świętość ludzkiego 
życia zmaga się wraz z siostrami 
ze Zgromadzenia Jezusa Miło-
siernego i ludźmi wielkich serc 
już od kilku lat – niosąc ulgę w 
cierpieniu. 

Wilno miało szczęście – 
właśnie tu powstało jedyne na 
Litwie hospicjum. Paradoks, 
inicjatorką jego założenia i dy-
rektor stała się siostra zakon-
na z Polski, ze Zgromadzenia 
Sióstr Jezusa Miłosiernego. W 
taki to sposób Wilno – miejsce 
widzeń siostry Faustyny Kowal-
skiej, powstania obrazu Jezusa 
Miłosiernego, to miłosierdzie 
zmaterializowało w postaci tak 
szlachetnej inicjatywy. Hospi-
cjum otrzymało imię księdza, 
błogosławionego Michała So-

poćki, który to był jakże czyn-
nym orędownikiem szerzenia 
kultu Bożego Miłosierdzia

Niestety, jak widzieliśmy 
z kroniki powstawania hospi-
cjum wyświetlanej na ekranie w 
Domu Polskim w Wilnie, mia-
sto, władze, przyjęły inicjatywę, 
o której zaczęto dyskutować w 
2009 roku, dość pasywnie. Ow-
szem, ówczesny arcybiskup Au-
drys Juozas Bačkis przyklasnął 
idei, ale funduszy na jej urze-
czywistnienie nie dał nikt. 
Siostry dostały zabytkowy, 
XVIII-wieczny zdewastowany 
budynek i błogosławieństwo 
na realizację szczytnej idei. I 
wbrew smutnym prognozom, 
a dzięki determinacji organi-
zatorki, pomysł został sfinali-
zowany kosztem ofiarowanych  
3 mln litów. Powstał nowo-
czesny ośrodek niosący ulgę w 
cierpieniu. Zgodnie z zasadami 
działania hospicjum (pierwsze 
powstało w Wielkiej Brytanii, w 
drugiej połowie XX wieku), jest 
to instytucja działająca na zasa-
dzie wolności, nieodpłatności i 
ponadpodziałowości. Co ozna-
cza, że potrzebujący otrzymać 
może taką pomoc, jaką chce 
dostać, nie musi za to płacić i 
dostaje ją niezależnie od prze-
konań religijnych, wyznania, 
narodowości itp. różnic.   

Pomimo wielce niesprzyja-
jącej pogody, sala Domu Pol-
skiego w Wilnie, w niedzielę 
– 4 stycznia, była wypełniona 
po brzegi – na koncert charyta-
tywny zorganizowany przez ze-
spół „Stella Spei”, państwa Ilo-
nę i Adama Jurewiczów, którzy 
od 2007 roku w okresie świąt 
organizują imprezy charyta-
tywne, wspierając tych, co są 
w potrzebie na skutek chorób 
i nieszczęść, wilnianie stawi-
li się gremialnie. W ciągu mi-
nionych lat w ramach świątecz-
nych koncertów nieśli pomoc 
13 osobom i 3 organizacjom 
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ŚPIEWA ZESPÓŁ „STELLA SPEI”
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na łączną sumę 120 tys. litów. 
Tego roku pierwsza tura akcji 
dotyczyła wsparcia Centrum 
Dziennego Pobytu Osób Nie-
pełnosprawnych w Niemen-
czynie. Zebrano 7 tys. litów, z 
których 5 tys. przeznaczył sa-
morząd rejonu wileńskiego. Na 
rzecz hospicjum przed koncer-
tem niedzielnym ten sam sa-
morząd ofiarował 10 tys. litów. 
Organizatorzy dziękowali mer 
rejonu pani Marii Rekść, któ-
rą na koncercie reprezentował 
radny, dziennikarz Tadeusz An-
drzejewski. 

Niedzielną imprezę chary-
tatywną zaszczycił swą obecno-
ścią biskup archidiecezji wileń-
skiej Arūnas Poniškaitis (warto 
odnotować, że nie zabrakło na 
sali znanych działaczy środo-
wiska polskiego). Poproszony 
o zabranie głosu bardzo ciepło 
przywitał obecnych, zwraca-
jąc się do zebranych w języku 
polskim, biskup zaznaczył, że 
okres świąt zachęca do tego, by 
dzielić się tym, co mamy. Wła-
śnie dzięki nieegoistycznej mi-
łości, darczyńcom i ofiarności 
sióstr działa wileńskie hospi-
cjum. Zapraszał też zebranych 
do wzięcia udziału w Dniu Ro-
dziny, który ma się odbyć 10 
stycznia w Centrum Wystawo-
wym „Litexpo”, zaznaczając, że 
odczyty i dyskusje mają być tłu-
maczone na język polski.

Prowadzący imprezę Barba-
ra Kuziniewicz i Edwin Wasiu-
kiewicz po zapoznaniu przy-
byłych z ideą ruchu na rzecz 
hospicjum, zaprosili na kon-
cert. Zainaugurowały go mło-
dociana akordeonistka Patrycja 
Kościuszkiewicz oraz Agniesz-
ka Wojciechowicz, która dekla-
mowała wiersz o cudownym 
okresie świąt. Piosenki o tema-
tyce religijnej oraz kolędy śpie-
wała młodzież ze scholi „Gau-
dium” z parafii bł. Matulewicza 
oraz zespół w składzie: Barbara, 
Patrycja, Edwin, Krzysztof i Da-
niel. Wraz ze scholą – młodymi 
muzykami i wokalistami – kolę-
dy śpiewała też cała sala. A na 
salę powędrowały trzy skarbon-
ki. Jak odnotowali prowadzący, 

W roku 2014 minister 
spraw zagranicznych ustano-
wił honorową nagrodę „Po-
lonijny Produkt Roku”. Na-
groda jest wyróżnieniem dla 
produktów, które powstały w 
wyniku inicjatywy lub są pro-
dukowane przez obywatela 
polskiego albo osobę polskie-
go pochodzenia poza grani-
cami Polski. Nagroda przy-
znawana jest co roku 2 maja, 
w Dniu Polonii i Polaków za 
Granicą. Została ona ustano-
wiona, by docenić potencjał 
i innowacyjność tkwiące w 

Nagroda „Polonijny Produkt Roku” – bądźmy 
dumni z osiągnięć Polaków na Litwie!

tych Polakach, którzy są ak-
tywni za granicą i tą aktywno-
ścią promują markę POLSKA. 
Ma ona na celu uhonorowanie 
produktu, który tworzy po-
zytywny wizerunek polskiej 
przedsiębiorczości, posiada 
znaczący potencjał innowacyj-
ny oraz odgrywa istotne zna-
czenia dla rozpoznawalności 
Polski i Polaków za granicą.

Pierwszym jej laureatem 
został Mirosław Pieńkowski, 
założyciel i prezes firmy Tri-
non GmbH z Karlsruhe. Na-
grodę przyznano za Dentalny 

System Q-Implant przezna-
czony dla chirurgów i prote-
tyków dentystycznych, który 
nie tylko skraca okres przy-
gotowania implantu, ale tak-
że zmniejsza koszty związane 
z transplantacją.  Wdrożony 
został już w Europie, Amery-
ce Północnej i Południowej, 
na Bliskim Wschodzie, Azji 
Centralnej i Wschodniej oraz 
w Australii. W skład kapituły 
powołanej przy okazji pierw-
szej edycji nagrody „Polonijny 
Produkt Roku” weszli przed-
stawiciele polskiej dyplomacji, 
środowiska biznesu i przed-
siębiorczości, dziennikarze 
specjalizujący się w tematyce 
gospodarczej, przedstawicie-
le resortów: spraw zagranicz-
nych oraz gospodarki.

Kandydatury zgłaszają 
m.in. polskie placówki dyplo-
matyczne i organizacje polo-
nijne do 15 stycznia każdego 
roku.

Zgłoszony produkt po-
winien spełniać co naj-
mniej jeden z wymienionych  

poniżej warunków:
 – tworzy pozytywny wi-

zerunek polskiej przed-
siębiorczości lub po-
siada wysoki potencjał 
budowy pozytywnego 
wizerunku Polaków za 
granicą;

 – posiada znaczący po-
tencjał innowacyjny;

 – odgrywa istotne zna-
czenie dla rozpozna-
walności Polski i Pola-
ków za granicą;

 – funkcjonuje w środowi-
sku lokalnym i wzboga-
ca je.

Warunkiem koniecznym 
do zgłoszenia produktu jest 
wyprodukowanie produktu 
przez wytwórcę przestrzega-
jącego przepisów prawa, za-
sad etyki biznesowej i uczci-
wej konkurencji.

 Jeśli znacie Państwo cie-
kawy i spełniający powyższe 
wymogi produkt tutejszego 
polskiego wytwórcy, prosimy 
o pilną informację.

czwarta już przybyła na impre-
zę z datkami, które w przeded-
niu zbierał na świątecznej im-
prezie portalu delfi.lt Ryszard 
Rotkiewicz (m. in. czyszcząc 
buty jej uczestnikom).

Witana oklaskami siostra 
Michaela Rak, tegoroczna lau-
reatka nagrody św. Krzysztofa, 
mówiąc o hospicjum podkreśli-
ła, że „jest to nadzieja, wbrew 
temu wszystkiemu, co jest bez-
nadzieją”. Na tę „nadzieję” po-
trzeba co miesiąc 140 tys. litów. 
Od Kasy Chorych hospicjum 
dostaje 40 tys. litów, pozostałe 
– to ofiary. O ile nie uda się ich 
pozyskać, praca hospicjum, po-
mimo ofiarności sióstr, wolon-
tariuszy, personelu ustanie...

Zanim zebrane na sali datki 
liczyła wybrana komisja, przed 

publicznością swą twórczość 
prezentował zespół „Stella 
Spei”. Działający od dziesięciu 
lat, jednoczy twórczą młodzież, 
która sama pisze teksty piose-
nek, komponuje. Są to utwory o 
tematyce religijnej, wykonywa-
ne w różnych stylach. Publicz-
ność miała wielką przyjemność 
słuchać nastrojowych, pełnych 
ciepła i miłości do Boga i ota-
czającego świata piosenek. 

Po podliczeniu zebranych 
w skarbonkach datków, okaza-
ło się, że podczas koncertu ze-
brano 10 959 Lt, 2 085 euro, 
25 dol. USA, 155 zł, 40 funtów. 
Po dodaniu uzyskanych przed 
koncertem kwot od już wspo-
mnianego samorządu rejonu 
wileńskiego, poszczególnych 
firm i darczyńców (11 850 Lt) 

– ogólna kwota ofiar na rzecz 
hospicjum wyniosła: 30 553,96 
Lt, czyli 8 849,04 euro. Jest to 
dość imponująca suma i za nią 
szczerze dziękowała wszystkim 
ofiarodawcom siostra Michaela 
Rak, przekazując ją księgowej i 
prosząc, by te pieniądze z roz-
wagą wydawała. Jednak jest to 
trzecia część sumy, której po-
trzebuje hospicjum każdego 
miesiąca. Czy w mieście, gdzie 
się rodził kult Miłosierdzia Bo-
żego, po raz kolejny otworzy 
ono serca i portfele ludzi czu-
łych na ból innej osoby i ha-
sło ośrodka „Bądźmy razem” – 
biedni i bogaci, chorzy i zdrowi, 
wielcy i maluczcy się zmateria-
lizuje? To pytanie dla sióstr jest 
ciągle aktualne.

W finale imprezy charyta-

tywnej dziękowano jej pomy-
słodawcom i organizatorom 
– państwu Ilonie i Adamowi Ju-
rewiczom, a oni z kolei składali 
serdeczne słowa podziękowania 
tym, kto aktywnie się przyczynił 
do jej realizacji: zespołom i wy-
konawcom już wymienionym 
oraz Arturowi Armackiemu, 
Ryszardowi Rotkiewiczowi, Je-
rzemu Wasilewskiemu, którzy 
czuwali nad techniczną oprawą 
koncertu oraz prowadzącym i 
już zapowiedzieli następne spo-
tkanie ludzi nieobojętnych na 
cudze cierpienia i biedę: 3 stycz-
nia 2016 roku w Domu Polskim 
w Wilnie. „Bądźmy razem” – to 
jest piękne hasło.

Janina Lisiewicz

fot. Jerzy Karpowicz

NA SCENIE – MŁODOCIANI ARTYŚCI ZE SCHOLI
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KOMISJA LICZY OFIAROWANE PIENIĄDZE
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JUŻ PO RAZ TRZECI 
PODCZAS ŚWIĄTECZNYCH 
SPOTKAŃ  
ORGANIZOWANA 
JEST LOTERIA, KTÓRA 
CIESZY SIĘ WIELKĄ 
POPULARNOŚCIĄ

BYLIŚMY PODNIESIENI 
NA DUCHU, PEŁNI 
RADOŚCI Z TEGO, ŻE 
MOGLIŚMY PODZIELIĆ SIĘ 
NASZĄ TWÓRCZOŚCIĄ Z 
RODAKAMI

Świąteczne zwyczaje na-
kazują odwiedzanie 
przyjaciół i znajomych. 
Folklorystyczny zespół 

„Kotwica”, działający przy Ko-
wieńskim Oddziale Związku Po-
laków na Litwie pod kierownic-
twem Mariana Zienkiewicza, w 
ubiegłym roku na Święta przy-
gotował program kolęd śpiewa-
nych w Kownie i jego okolicach. 
Swoim nowym repertuarem pra-
gnął podzielić się z zaprzyjaź-
nionymi środowiskami roda-
ków. W świątecznym tygodniu, 
27 grudnia, zespół oraz człon-

Świąteczne spotkania

kowie Kowieńskiego Oddziału 
ZPL wybrali się do Kiejdan. 

Po Mszy św. w kiejdańskim 
kościele pw. św. Józefa, który 
przez miejscowych jest nazywa-
ny „drewnianym kościółkiem”, 
śpiewaliśmy kolędy. Przez nas 
zapoczątkowany koncert prze-
dłużyła kiejdańska „Issa” – pol-
ski zespół działający na Ziemi 
Kiejdańskiej pod kierownic-
twem Walerii Wancewicz. A 
już po występach udaliśmy się 
na spotkanie rodaków do sie-
dziby ZPL w Kiejdanach. Pre-
zes miejscowego Oddziału ZPL 

Irena Duchowska opowiedzia-
ła o działalności Związku Pola-
ków na tych terenach. Dzieląc 
się opłatkiem składaliśmy sobie 
świąteczne i noworoczne ży-
czenia. Przy świątecznym stole 
śpiewaliśmy piosenki, naszych 
dziadków i rodziców. Chcieliby-
śmy, by jak najdłużej przetrwały 
w tym regionie, żyły w pamięci 
kolejnych pokoleń Polaków z 
Kowieńszczyzny, Laudy...

Swoje koncertowe tournee 
postanowiliśmy przedłużyć: po 
odprawionej w dniu 28 grud-
nia Mszy św. w kowieńskim 

pokarmelickim kościele pw. św. 
Krzyża ruszyliśmy w kierun-
ku Druskienik. Czekali tam 
na nas rodacy w miejscowym 
Domu Polskim. Prezes Druskie-
nickiego Oddziału ZPL Helena 
Ališkevičienė opowiedziała o ży-
ciu Polaków w Druskienikach. 
Po krótkim odpoczynku przy 
herbatce udaliśmy się do sana-
torium „Białoruś”. Właśnie tam 
daliśmy koncert kolęd i pieśni 
patriotycznych. Licznie zebrani 
rodacy – zarówno z Druskienik, 
jak i kuracjusze z Macierzy – nie 
szczędzili oklasków oraz śpie-

wali razem z nami. Jakże wzru-
szające było to wspólne śpiewa-
nie: piosenka, kultura są tym 
spoiwem, które nas, Polaków, 
łączą na całym świecie. 

Po koncercie mieliśmy spo-
tkanie opłatkowe. Ksiądz Re-
nald Kuczko pobłogosławił nas 
i świąteczny stół. Po złożeniu 
życzeń i przełamaniu się opłat-
kiem znów popłynęły piosenki, 
mające swój rodowód w regio-
nach, gdzie są nasze korzenie.

Chociaż mieliśmy bardzo 
„pracowity” weekend przed-
noworoczny, to jednak nie od-
czuwaliśmy wcale zmęczenia, 
wręcz przeciwnie – byliśmy pod-
niesieni na duchu, pełni radości 
z tego, że mogliśmy podzielić się 
naszą twórczością z rodakami, 
dać cząstkę siebie innym. Oby 
więcej takich spotkań było w 
Nowym Roku.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

27 grudnia w Kiejdanach 
odbyło się święto kolęd. Tra-
dycyjna impreza miała miejsce 
w kościele pw. św. Józefa. Kon-
cert zespołów odbył się po Mszy 

Kolęda, kolęda...

św., wystąpiły dwa zespoły – ko-
wieńska „Kotwica” (kier. Marian 
Zienkiewicz) i kiejdańska „Issa” 
(kier. Waleria Wansewicz). Ze-
spół folklorystyczny „Kotwica” 

działa od 1961 roku, zaś Polski 
Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej 
„Issa” – od 1998 r. Zaprzyjaźnio-
ne ze sobą zespoły wielokrotnie 
występowały na Litwie i w Polsce. 

Swym pobytem imprezę za-
szczycił dziekan kiejdańskie-
go dekanatu, proboszcz parafii 
św. Józefa ksiądz Gintaras Puras. 
Były obecne prezeski   kowień-
skiego – Franciszka Abramo-
wicz oraz „Lauda” – Irena Du-
chowska oddziałów ZPL, Polacy 
z Kiejdan i okolic. U rodaków, 
stęsknionych za polską kolędą, 
na wspomnienie, jak to kiedyś 
było, wielokrotnie „wilżyły się 
oczy”... Po koncercie rodacy 
spotkali się przy świątecznym 
stole w wynajmowanym przez 
ZPL pomieszczeniu na starów-
ce kiejdańskiej. Zespołom wrę-
czono pamiątkowe dyplomy. 
Spotkanie przeszło w spokoj-
nej, miłej, serdecznej i ciepłej 
atmosferze, łamano się opłat-
kiem, nawzajem składano sobie 
życzenia. Rodacy z Kiejdan ser-
decznie dziękują Kowieńskie-
mu Oddziałowi ZPL za pokrycie 
kosztów transportu na przyjazd 
„Kotwicy”. Warto zaznaczyć, że 
od dwudziestu lat społecznie or-
ganizowane polskie imprezy w 
Kiejdanach odbywają się nieza-
leżnie od tego, czy projekty im-
prez otrzymały jakieś dofinan-
sowanie, czy też nie…

(Inf. wł.)

W ostatnich dniach 
grudnia minionego 
roku na spotkanie 

opłatkowe swoich członków i 
sympatyków zaprosiło Stowa-
rzyszenie Techników i Inżynie-
rów Polaków. Jedną z sal Domu 
Polskiego wypełnili założycie-
le, weterani, jak również mło-
dzi ludzie – nowi członkowie, 
między innymi, dyrektor Za-
jezdni Autobusowej w Wilnie, 
doktor nauk technicznych, 
wykładowca na wydziale trans-
portu drogowego Wileńskiego 
Uniwersytetu Technicznego im. 
Giedymina Jerzy Zaranka.

Wśród gości byli ksiądz dzie-
kan Józef  Aszkiełowicz i Roman 
Lachowicz – wieloletni nauczy-
ciel historii w polskich szkołach 
na Litwie, który napisał i na wła-
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PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE W KIEJDANACH

HELENA ALIŠKEVIČIENĖ DZIELI SIĘ OPŁATKIEM Z KOWIEŃCZYKAMI

WSPÓLNE ZDJĘCIE „KOTWICY” I „ISSY” PO KONCERCIE KOLĘD
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ZAWSZE  ILEKROĆ 
UŚMIECHNIESZ SIĘ  
DO BRATA  
I WYCIĄGNIESZ  
DO NIEGO RĘKĘ –  
JEST BOŻE NARODZENIE

Tradycyjnie w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia, w Gimna-
zjum „Żejmiana” w Podbrodziu 
odbywają się spotkania opłatko-
we dla uczniów i rodziców oraz 
członków Święciańskiego Od-
działu Rejonowego ZPL. Tak też 
było w minionym już roku. 

Przy dźwiękach kolęd i pa-
storałek młodzi wykonawcy 
wprowadzili uczestników tego  
szczególnego spotkania w ma-
giczną atmosferę świąt.

Swoją obecnością zaszczyci-
li nas w tym dniu mili goście: 
Irena Bejnar – radna samorzą-
du rejonu święciańskiego, prezes 

Kiedy przychodzą święta...

Święciańskiego Oddziału Rejo-
nowego  ZPL, Maria Sadowska-
ja – starosta Podbrodzia, Edward 
Worszyński – jej zastępca, Alek-
sander Gajcauskas – ksiądz-wi-
kary miejscowej parafii oraz 
Jerzy Awdziej – przyjaciel gim-
nazjum z Polski, z Sokółki.

Młodociani aktorzy z oka-
zji świątecznego spotkania za-
prezentowali gościom  przed-
stawienie pt. ,,Wigilijna ulica”. 
Uczniowie, pod kierownictwem 
nauczycielek Alicji Pieślak oraz 
Anny Łastowskiej, wystawili ja-
sełka i pokazali jak są odbierane   
we współczesnym świecie, jaką 

wiedzę na ich temat mają przy-
padkowi ludzie z ulicy. Boha-
terami z ulicy byli biznesmeni, 
dla których święta – to okazja do 
zrobienia większych interesów; 
nastolatki, co to czas świąt utoż-
samiają z robieniem zakupów;  
dwie starsze panie, z których 
jedna chwaliła się, że święta spę-
dza u wnuczki, druga zaś musia-
ła je spędzić sama. Był też na sce-
nie przypadkowy przechodzień, 
który unikał rozmów. Znalazła 
się również rodzina i to właśnie 
dziecko wypowiedziało najbar-
dziej trafną definicję świąt:

,,Zawsze  ilekroć uśmiech-

niesz się do brata i wyciągniesz 
do niego rękę – jest Boże Naro-
dzenie. / Jest ono zawsze, ile-
kroć milczysz, by wysłuchać 
innych. / Zawsze, kiedy rozda-
jesz nadzieję. / Zawsze, kiedy 
niesiesz pomoc zrezygnowa-
nym, zniechęconym, słabym. 
/ Zawsze, gdy przyznajesz jak 
małe są twe możliwości – gdy 
sam prosisz o pomoc. / Zawsze, 
ilekroć pozwolisz, by Bóg po-
kochał innych poprzez ciebie. 
/ Zawsze wtedy jest Boże Na-
rodzenie!”

Kolejna część przedstawie-
nia odbywała się w Betlejem, 
gdzie przyszedł na świat Jezus. 
Towarzyszyły jej śpiewane przez 
uczniów kolędy. Prezentacja 
uczniów została bardzo ciepło 
przyjęta przez zebranych na sali 
i nagrodzona głośnymi brawa-
mi. To przedstawienie było nie 
tylko rozrywką, ale też dało nam 
wiele do myślenia. Pokazało, że 
święta – to nie tylko prezenty, 
smaczne jedzenie i wolne dni. 
Święta – to przede wszystkim 

Opłatek „u inżynierów”

radość bycia razem, spędzania 
czasu wraz z rodziną...

Ciepłe, wzruszające spotka-
nie uwieńczone zostało dziele-
niem się opłatkiem i składaniem 
sobie życzeń przez uczniów, na-
uczycieli i gości oraz spożyciem 
wigilijnych potraw przy wspól-
nym stole, gdzie jedność i radość 
panowała w sercach wszystkich.

Niech nasze serca zawsze 
będą pełne miłości i ciepła, które 
nam daruje okres Świąt Bożego 
Narodzenia.

Alicja Pieślak

sny koszt wydał książkę-pod-
ręcznik pt. „Krótki zarys histo-
rii narodu polskiego”.

Spotkanie opłatkowe zagaił 
członek zarządu Henryk Fal-
kowski. Prezes STIP Robert 
Niewiadomski opowiedział o te-
gorocznych osiągnięciach Sto-
warzyszenia, o przewodnictwie 
w Europejskiej Federacji Polo-

nijnych Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych. Mówił też o 
zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie dwóch międzynaro-
dowych konferencjach w Wil-
nie, które odbywały się w Domu 
Polskim.

Ksiądz dziekan Józef Aszkie-
łowicz pozdrowił obecnych ze 
Świętami Bożego Narodzenia, 

życzył opieki Bożej we wszyst-
kich twórczych inicjatywach. 
Po przełamaniu się opłatkiem i 
złożeniu sobie nawzajem życzeń 
śpiewaliśmy razem z księdzem 
kolędy. W naszym świątecznym 
spotkaniu wziął też udział so-
lista zespołu „Rudomianka” – 
Jarosław Królikowski. Ponadto 
wszystkich zachwyciła graniem 

na saksofonie studentka Uni-
wersytetu im. Michała Romera, 
posiadaczka tytułu „Miss oso-
bowości” w konkursie „Dziew-
czyna „Kuriera Wilenskiego”  
2014 r. Diana Woroniecka.

Już po raz trzeci podczas świą-
tecznych spotkań organizowana 
jest loteria, która cieszy się wiel-
ką popularnością. Brali w niej 
udział praktycznie wszyscy obec-
ni. Prawda, tym razem uczestni-
cy jej mieli trochę utrudnione za-
danie: zanim odebrali wygraną, 

musieli  opowiedzieć anegdotę, 
zaśpiewać lub zatańczyć. Okaza-
ło się, że inżynierowie i technicy 
posiadają też talenta artystycz-
ne.  Świąteczne spotkanie, które 
przekształciło się w wesołą zaba-
wę trwało do późnego wieczora. 
Wszystkim dopisywał humor, a 
do podtrzymania nastroju wielce 
się przyczyniła gra na harmonii 
Romana Lachowicza. 

Stanisław Olszewski, 
członek STIP
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UCZNIOWIE GIMNAZJUM NA ŚWIĄTECZNEJ SCENIE

WIECZÓR OPŁATKOWY UŚWIETNILI MUZYCY

OPŁATKIEM Z KSIĘDZEM DZIEKANEM JÓZEFEM ASZKIEŁOWICZEM 
DZIELI SIĘ FRANCISZKA BRZOZOWSKA

GOŚCIE Z UWAGĄ SŁUCHALI I OGLĄDALI PRZEDSTAWIENIE
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BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej 
Gazety” informuje, 
że wszyscy członko-
wie Związku Polaków 
na Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały 
Związku mogą nieod-
płatnie na łamach gaze-
ty zamieszczać pozdro-
wienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczu-
cia członkom Związku 
bez opłaty mogą też de-
dykować inne urzędy, 
organizacje bądź oso-
by prywatne. Nadsy-
łać je należy na adres 
e-mailowy: naszagaze-
ta@zpl.lt  lub faks 233 
10 56.

Żal i smutek spowodowany utratą  
najdroższej osoby  

może ukoić czas oraz świadomość tego,  
że Pan daruje życie wieczne tym,  

których kocha.

Podzielamy ból oraz  
składamy szczere wyrazy współczucia 

Wandzie i Leonardowi  
Talmontom  

oraz  
rodzinie i bliskim 

z powodu śmierci 

Syna
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

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. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin 
Donacie RYBAKOWEJ najserdeczniejsze 
życzenia:

Ile w ulu pszczół robotnic, / ile po-
ciąg mija zwrotnic, / ile kwiatów liczy 
łąka, / ile kropek ma biedronka, / tyle szczę-
ścia i słodyczy / w Dniu Urodzin Tobie życzy

koło ZPL w Nowych Święcianach

Z okazji Pięknych Jubileuszy seniorkom 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Solecznikach Benedykcie FALEWICZ i 
Weronice DUCHNIEWICZ najserdecz-
niejsze życzenia: trwałego zdrowia na 
długie lata, szczęścia i radości na co dzień, 
satysfakcji z własnych osiągnięć, społecznego 
uznania oraz stałej opieki Bożej

składa Zarząd PUTW i koło ZPL 

Z okazji Jubileuszu Urodzin 3 stycznia 
2015 r. Szanownej Pani Czesławie SAL-
WIŃSKIEJ składamy najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pomyślności, pogo-
dy ducha oraz radości ze wszystkiego, co 
Ją otacza.

Niech dalsze lata życia będą pogodne i 
szczęśliwe, spokojne i radosne.

Prezes, koleżanki i koledzy z Polskiej Sekcji Wileń-
skiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców

Z okazji Pięknego Jubileuszu 25. Urodzin Alinie PIECHOWSKIEJ 
wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, spełnienia marzeń, miło-
ści i tylko jasnych dni

składa koło ZPL w Tylży i Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL


