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Wilia w jesiennym 
obramowaniu

Dobiegło końca babie lato, powoli znikły z rzeki lekkie stateczki, gdzieś się ulotnił św. Nepomucen i różowe 
flamingi. Brzegi rozpromieniły się barwami złotej jesieni. Kolejno znikają nadbrzeżne, jakże nieliczne  
atrakcje w postaci łodzi-kawiarenek.  Cały pejzaż nad rzeką mówi nam wyraźnie: minie zaledwie parę  
tygodni i już tylko ogołocone z liści kikuty drzew będą się przeglądały w szarych falach Wilii, zanim nie  
zaszkli je zimowy chłód...
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EKSPERT Z OBWE
Na Litwie gościła ekspert ds. praw-
nych Biura Wysokiego Komisa-
rza Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie do Spraw 
Mniejszości Narodowych Weronika 
Kristkowa. Miała ona, między innymi, 
spotkanie z frakcją AWPL w Sejmie 
Litwy, przedstawicielami rosyjskiej 
mniejszości narodowej,  odwiedzi-
ła Państwową Komisję Języka Li-
tewskiego, odbyła wizytę w rządzie,  
Ministerstwie Oświaty i Nauki  oraz  
Spraw Zagranicznych Litwy. Przed-
stawicielka OBWE gościła także w  
Domu Wspólnot Narodowych. Jak 

wynika z bardzo ograniczonych ko-
mentarzy tych wizyt i spotkań – no-
szą one charakter konfidencjonalny, 
tak samo jak i raporty oraz rekomen-
dacje wystosowywane do rządu Li-
twy, co podkreśliła osobiście ekspert 
-  przedstawicielkę Biura Wysokie-
go Komisarza przede wszystkim 
ciekawiła sytuacja  mniejszości na-
rodowych oraz to, na jakim etapie 
znajduje się  przygotowywana  od 
dłuższego czasu Ustawa o Mniej-
szościach Narodowych. Ekspert wy-
kazała też zainteresowanie  stano-
wiskiem m. in. Państwowej Komisji 
Języka Litewskiego w sprawie pisow-

ni nielitewskich nazwisk.  Jak poda-
ły agencje, wielce wyczerpującą in-
formację uzyskała ekspert w kwestii 
postulatów wysuwanych przez spo-
łeczność polską na Litwie podczas 
spotkania z frakcją AWPL. Jednak 
szerszego komentarza w mediach 
litewskich doczekało się  spotka-
nie pani ekspert z przedstawicielką 
Związku Rosjan Larisą Dmitrijewą. 
Otóż jak wynika z relacji w Litew-
skiej TV,  sekretarz odpowiedzialny 
Związku Rosjan oświadczyła, że w 
świetle ostatnich wydarzeń na Ukra-
inie, Rosjanie mieszkający na Litwie 
odczuwają negatywny stosunek do 

siebie, spotykają się z oskarżeniami  
o nielojalność, wstydzą się przyzna-
wać do swej narodowości i wręcz  
boją się rozmawiać w języku rosyj-
skim.  Przedstawicielka mniejszości 
rosyjskiej  oświadczyła, że Rosjanie 
nie wiedzą w jaki spośob mają udo-
wodnić swoją lojalność wobec Litwy. 
Uważa bowiem, że przyznanie oby-
watelstwa, popieranie aspiracji Litwy 
w sprawie przystąpienia do Unii Eu-
ropejskiej, praca na rzecz kraju za-
mieszkania są dostatecznym wyra-
zem lojalności obywatelskiej. To, że 
w mediach litewskich nie wspomnia-
no o bardzo rzeczowej rozmowie w 

sejmowej frakcji AWPL, a jedynie o 
stanowisku przedstawicielki Rosjan, 
po raz kolejny udowodniło, że ostat-
nio nie Polacy, ale mniejszość rosyj-
ska na Litwie jest szczególnie pilnie 
obserwowana przez służby i media.  
Z drugiej strony wzrosło też „uprzy-
wilejowanie“ tzw.  grupy rosyjskoję-
zycznej. W Państwowej Litewskiej TV 
zwiększono czas nadawania audycji 
dla mniejszości rosyjskiej,  zjawił się 
też nowy  program w języku rosyj-
skim pt. „Nowoje Wriemia“ („ Nowy 
czas“) obejmujący szeroki wachlarz 
informacji  i wydarzeń zachodzących 
na świecie. 
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OSTATNIM AKORDEM 
ŚWIĄTECZNEGO 
PROGRAMU BYŁO 
TRADYCYJNE 
SKŁADANIE 
ŻYCZEŃ

W jednej z sal Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie, ude-
korowanej darami jesieni – 
plonem pracy rąk słuchaczy 
Akademii, witała kolegów ser-
decznie Teresa Vaišvilienė. 

Wypoczęci, eleganccy i 
jakże podekscytowani senio-
rzy dzielili się wrażeniami, 
wspomnienami, pokazywa-
li sobie nawzajem wakacyj-
ne „plony“: nie tylko to, co 
wyhodowali na działkach i 
w ogródkach, ale też wyda-
ne książki, napisane wiersze, 
zdjęcia z letnich podróży  i ro-
dzinnych uroczystości, wyro-
by kulinarne i przetwory. 

Przeciągająca się nieco uro-
czysta inauguracja świadczyła 
o tym, że tych letnich doko-
nań i przeżyć było sporo  i każ-

dy śpieszył podzielić się nimi. 
Bo nie tylko w celu doskonale-
nie siebie, zdobywania wiedzy 
uczęszczają do Akademii, ale 
też po to, by w gronie rówie-
śników spędzić czas, wysłu-
chać siebie nawzajem, ocenić 
twórczość kolegów i zaprezen-
tować własny dorobek. 

Początek nowego roku ak-
demickiego wraz z seniorami 
witali tego dnia prezes Związ-
ku Polaków na Litwie Michał 
Mackiewicz (seniorzy nazy-
wają go swoim ojcem chrzest-
nym, bowiem wielce przy-
chylnie ustosunkował się do 
inicjatywy założenia Akade-
mii), konsul Ambasady RP w 
Wilnie Anna Maria Kasińska 
oraz dyrektor Domu Kultu-
ry Polskiej Artur Ludkowski. 

Jak przystało na tak uro-
czystą chwilę, słuchacze od-
śpiewali swój hymn. Autor-
ką jakże treściwych i mądrych 
jego słów  jest słuchaczka Aka-
demii, Irena Lipska.

Miłym akcentem inaugu-
racyjnego spotkania było wrę-
czenie przez panią konsul 
Kart Polaka dla pięciu człon-
ków Akademii, któremu to-
warzyszyły gratulacje i okla-
ski kolegów.

O założeniach działalno-
ści Akademii, planach pracy 
na bieżący rok mówił jej pre-
zes Jerzy Grygorowicz. Pod-
kreślił, że głównym celem sto-
warzyszenia seniorów jest to, 
by każdy członek zespołu zo-
stał zauważony, miał możność 
realizować swe plany twórcze, 

rozwijać zdolności. Poprzez 
odczyty, wycieczki, pełnienie 
takich obowiązków, jak m. in. 
opieka nad grobami żołnier-
skimi na wileńskiej Rossie, 
udział w imprezach i obcho-
dach świąt i rocznic organi-
zowanych przez Związek Po-
laków na Litwie (Akademia 
jest kołem w strukturze ZPL), 
Instytut Polski i Dom Polski w 
Wilnie seniorzy znajdują się 
w centrum życia społeczności 
polskiej na Litwie, promowa-
nia polskiej kultury, dbają o 
zachowanie tradycji i pamięci.  
W najbliższym czasie czeka na 
słuchaczy Akademii spotka-
nie  z Ambasadorem RP na Li-
twie Jarosławem Czubińskim 

Życie seniorów – pogodne, poetyckie i pracowite

11 października został zainaugurowany już piąty sezon akademicki na Akademii Trzeciego 
Wieku w Wilnie. Seniorzy podsumowali okres wakacyjny oraz uroczyście i nastrojowo  
rozpoczęli kolejny – 2014-2015 rok.

w gmachu ambasady przy ul. 
Paca, wieczorek literacki (wie-
lu członków nie tylko pasjo-
nuje się literaturą i poezją, 
ale też pisze własne utwory) 
w Muzeum im. Adama Mic-
kiewicza w Wilnie. 

Ciekawymi obiecują też 
być spotkania z prezesem 
Stowarzyszenie Polaków Na-
ukowców Litwy  Henrykiem 
Malewskim oraz autorką ksią-
żek o wybitnych Rodakach,  dr 
Lilianą Narkowicz, która tym 
razem podzieli się wrażeniami 
z pobytu w Chinach. 

Wiele ukrytych talentów 
pozwoli, bez wątpienia,  od-
kryć wystawa pt. „Moje hob-
by”. Podczas comiesięcznych 
spotkań czekają też słuchaczy 
inne tematy i  wycieczki, które 
pomogą zrealizować tworzone 
tzw. komitety organizacyjne. 

Jerzy Grygorowicz serdecz-
nie  dziękował tym, którzy 
wspierają działalność Akade-
mii, w szczególności Amba-
sadzie RP za sfinansowanie 
zakupu nowego sprzętu au-
diowizualnego. Kończąc swe 
inauguracyjne przemówienie 
prezes życzył kolegom zdro-
wia i codziennej troski o roz-

wój własnej osobowości.
Wielkiego zadowolenia 

z bycia razem, nieustają-
cej energii i chęci działania, 
twórczości i sukcesów oraz 
służenia przykładem młode-
mu pokoleniu życzył  zebra-
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NAUCZYCIELE – SENIORZY ZOSTALI OBDAROWANI PRZEZ KOLEGÓW MIECZYKAMI

PREZES JERZY GRYGOROWICZ PRZEDSTAWIŁ KOLEGOM PLANY 
NA NOWY ROK AKADEMICKI

TAKIE POMYSŁOWE JESIENNE STROJE WYCZAROWAŁY PANIE MARIA I TERESA
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PODPISANA 
UMOWA ZAKŁADAŁA 
WPROWADZENIE  
NA LITWĘ  
20 TYSIĘCY  
SOWIECKICH ŻOŁNIERZY

O ZAŁOŻENIACH 
DZIAŁALNOŚCI AKADEMII, 
PLANACH PRACY NA 
BIEŻĄCY ROK MÓWIŁ 
JEJ PREZES JERZY 
GRYGOROWICZ

Życie seniorów – pogodne, poetyckie i pracowite
nym prezes ZPL Michał Mac-
kiewicz. Zwrócił też  uwagę 
na jakże piękny w swej treści 
hymn Akademii i pogratulo-
wał jego autorce. 

Oklaskami i wyrazami 
uznania dziękowali też słu-
chacze Akademii swym ko-
legom, a raczej koleżankom–
poetkom. Pełne jesiennej 
nostalgii, a zarazem pogody  
były wiersze Marii Czupry-
nej;  szczególną subtelnością 
i wnikliwą obserwacją otacza-
jącego świata wyróżniały się 
strofy autorstwa Józefy Łycz-
kowskiej. Z kolei Irena Lip-
ska tym razem zaprezento-
wała swój utwór pt. „Czwarte 
urodziny“ – wprost tryskający 
humorem i samoironią.  Obec-
nym została też przedstawio-
na edycja „Krótki zarys histo-
rii narodu polskiego“ (drugie 
wydanie), której autorem jest 
ich kolega Roman Lachowicz;  
swój nowy zbiorek zaanonso-
wał  Witold Iwaszko; ogłoszo-
no o powstaniu już trzeciego  
tomu kroniki życia Akademii 
(każdy liczy po 100 stron!), 
którą z pietyzmem prowadzi  
Irena Rymszonek.

Wśród kilkudziesięciu słu-

chaczy Akademii Trzeciego 
Wieku obecnie jest trzynastu 
byłych nauczycieli. To właśnie 
im wspaniałe mieczyki i ser-
deczne słowa darowali kole-
dzy Maria Makiewicz i Marian 
Mojsiewicz.

Z przerywnikiem arty-
stycznym przed kolegami  
popisał się chórek Akade-
mii  pod kierunkiem Janiny 
Olechnowicz (pani Janina 
akompaniowała też zespoło-
wi na akordeonie). Wykonał 
on kilka utworów, wśród któ-
rych znalazła się jakże popu-
larna przed kilkoma dziesię-
cioleciami żartobliwa fińska 
piosenka ludowa. Swój debiut 
miała też grupa taneczna se-

niorów: cztery pary tancerzy 
wkroczyły na salę w takt uro-
czystego poloneza. Janina Si-
monowicz, która podjęła się 
misji roztańczenia kolegów, 
dziękowała za wyrozumiałość 
prezesowi i Janinie Olechno-
wicz za akompaniament, a 
kolegów zapraszała stanąć do 
tańca: czeka na nich nowe wy-
zwanie – opanowanie kroków 
oberka i krakowiaka. 

Nadzwyczaj barwnie się 
prezentowała kolejna część 
programu jesiennego spotka-
nia: przebrane za Jesień i Mar-
chewkę panie Maria Makie-
wicz i Teresa Vaišvilienė nie 
tylko sławiły pięknymi sło-
wami tę złotą porę roku, ale 
też zachwalały plony wyho-
dowane przez pracowitych ko-
legów: Danutę Grigaliuniene, 
Annę i Stanisława Prutkow-
skich (dorodne jabłka, sło-
dziutkie winogrona, z których 
był też sok i domowa nalew-
ka). Obecni zostali obdaro-
wani plonami, m. in. porcja-
mi dyni, którą wyhodowała w 
swym ogródku  Pani Jesień – 
Maria Makiewicz. 

Ostatnim akordem świą-
tecznego programu – inau-
guracji nowego roku akade-
mickiego – było tradycyjne 
składanie życzeń tym, którzy 
w okresie wakacji obchodził 
urodziny. Maria Czupryna, 
Jadwiga Kwiatkowska, Wala 
Vaitonienė, Anna Prutkow-
ska, Stanisław Prutkowski, 
Marian Mojsiewicz i Czesław 
Kornecki wraz z serdecznymi 
życzeniami otrzymali od ko-
legów również pewną kwo-
tę „eurów“, by łatwiej mogli 
sobie poradzić po wprowa-
dzeniu nowych pieniędzy. 
Symboliczny globus został 
też wręczony  Janinie Olech-
nowicz, która często  pełni 
rolę przewodnika również dla 
swych kolegów.

Wesoła muzyka, doskona-
ły nastrój, smakowity poczę-
stunek złożyły się na dalszą 
część jesiennego popołudnia, 
które zaprosiło seniorów na 
kolejny sezon w Akademii 
Trzeciego Wieku.

Janina Lisiewicz

To „zagospodarowanie” po-
legało między innymi na rabo-
waniu majątku, wprowadzeniu 
terroru wobec patriotycznie 
nastawionej ludności, a także 
realizacji planów wykorzysta-
nia zagrabionych terenów w 
celach pozyskania wpływów na  
sąsiadów, którzy w dalekosięż-
nej polityce stalinowskiej mie-
li pełnić rolę strefy buforowej, 
a zarazem swoistej trampoliny 
na wypadek konfliktu zbroj-
nego z wielkim sojusznikiem, 
pozyskanym dzięki paktowi 
Ribbentrop-Mołotow i jego 
tajnym protokołom. 

Już w parę tygodni po wkro-
czeniu do Wilna, władze so-
wieckie rozpoczęły dyploma-
tyczne manewry wokół faktu 
przekazania Wilna i części Wi-
leńszczyny Litwie. 29 września 
posłowi Litwy w ZSRR oznaj-
miono, że czas rozpocząć per-
traktacje w sprawie politycznej 
orientacji Litwy.

W tym celu do Moskwy zo-
stał wydelegowany minister 
spraw zagranicznych Litwy 
Juozas Urbšys. Rozmowy na 
temat układu pomiędzy Litwą 
a ZSRR rozpoczęły się 3 paź-
dziernika późnym wieczorem 
– tradycją Stalina było prowa-
dzenie „nocnych pertrakta-
cji“. Grożąc Litwie rozbiorem 
do spółki z Niemcami  hitle-
rowskimi, sowieci wręczyli 
litewskiej delegacji przygo-
towane  dokumenty  żegna-
jąc delegację przypomnieli, 
że wprowadzenie wojska so-
wieckiego nie zagraża Litwie, 
a wręcz przeciwnie, gwarantu-
je jej bezpieczeństwo w razie 
obcej agresji.

W tym samym  czasie na 
Litwie,  „oddolnie‘ , komuni-
styczni działacze rozpoczęli 
rozpowszechniać propagandę 
o tym, że Litwie grozi hitlerow-
ska okupacja i dlatego kraj po-
winien orientować się na so-
jusz z ZSRR.W takiej sytuacji 
rząd litewski raczej się skła-
niał do współpracy z sowieta-
mi, lecz występował przeciwko 
wprowadzeniu tzw. ograniczo-
nego kontyngentu wojsk.

 Jednak w dalszym ciągu 
rozmów Moskwa wręcz doma-
gała się wprowadzenia armii 
sugerując, że, czy ze zgodą, 
czy bez zgody Litwy, woj-
ska sowieckie i tak znajdą się 

na jej terytorium. A o ile Li-
twa będzie „pokorna”, to za 
tę „usługę” dostanie Wilno. 
Wykorzystano też dodatko-
wy argument: skoncentrowa-
no na granicy z Litwą potężny 
kontyngent wojskowy liczą-
cy prawie 200 tys. żołnierzy i 
parę tysiący jednostek techni-
ki wojskowej.

Litewski rząd miał do roz-
wiązania  bardzo trudny dy-
lemat: z jednej strony było ja-
sne, że Stalin dopnie swego 
– wprowadzi wojska jeżeli nie 
na mocy układu, to poprzez 
działania wojenne. Wiedzia-
no też, że ani w państwach za-
chodnich, ani w hitlerowskich 
Niemczech nie znajdzie Litwa 
obrońcy czy sojusznika.  Zapa-
dła więc niełatwa decyzja, a jak 
się po roku okazało – wręcz sa-
mobójcza, o tym, by umowę z 
ZSRR podpisać. 

7 października do Moskwy 
wyleciała litewska delegacja, 
w której składzie byli Jonas 
Norkaitis, Stasys Raštikis, Juo-
zas Urbšys i Kazys Bizauskas.  
Ceremonia podpisania umo-
wy odbyła się 10 październi-
ka w Moskwie. Był to układ o 
wzajemnej pomocy pomiędzy 
ZSRR i Litwą  oraz o przekaza-
niu Wilna i wileńskiego okrę-
gu Litwie, który miał obowią-
zywać 15 lat.

Do tego czasu ludność na 
zagrabionych Polskich tere-
nach, które znalazły się w skła-
dzie Białoruskiej SRR i Ukra-
ińskiej SRR, „podjęła” decyzję 
o wstąpieniu do bratniej rodzi-
ny narodów ZSRR.

Podpisana umowa zakłada-
ła wprowadzenie na Litwę 20 
tysięcy sowieckich żołnierzy. 
W celu uzgodnienia miejsca 
ich  dyslokacji, na Litwę przy-
była specjalna komisja, na któ-
rej czele stał dowódca Frontu 
Białoruskiego, tego samego, 
którego żołnierze i technika 
znajdowała się przy granicy 
z Litwą. Strona sowiecka na-
legała, by rozlokować wojsko 
w Wilnie, Kownie, Szawlach, 
Wiłkomierzu i Olicie. Temu 
jednak bardzo ostro sprzeci-
wili się przedstawiciele  strony 
litewskiej. Uważali, że, sko-
ro wojsko sowieckie ma bro-
nić Litwy od zewnątrz, to ma 
być rozlokowane wzdłuż gra-
nicy, za którą były okupowa-

ne przez Niemcy hitlerowskie 
tereny. 

Niełatwe pertraktacje do-
biegły końca dopiero 28 paź-
dziernika i zakładały, że od-
działy armii sowieckiej znajdą 
się w Nowej Wilejce, Podbro-
dziu,  Olicie, Prenach, rejonie 
olickim i okolicach Gaiżun. 
Sowieckie samoloty miały 
też dostać do  swej dyspozy-
cji lotniska. W Nowej Wilejce 
i Podbrodziu wojska rosyjkie 
już były, z pozostałego terenu 
wileńskiego obwodu wycofały 
się do nowej granicy pomiędzy 
ZSRR i Litwą.

28 października wojska li-
tewskie wkroczyły na teren 
Wileńszczyny. Zaś wojska so-
wieckie ostatecznie zajęły wy-
znaczone pozycje 3 listopada. 
Oficjalna ceremonia wkrocze-
nia wojsk na Litwę odbyła się 
15 listopada w Wilnie, chociaż 
praktycznie sowieci byli w mie-
ście od 20 września.

Na Litwie znalazło się 
18786 żołnierzy, dwa pułki 
lotnicze, brygada czołgów. Li-
twini z goryczą żartowali, że 
Wilno stało się litewskie, ale 
Litwa jest w rękach ruskich.  

Na początku realizacji 
umowy sowieci unikali  wtrą-
cania się w wewnętrzne sprawy 
Litwy i nawet ostro reagowa-
li na wszelkie przejawy wystą-
pień sympatyzujących bolsze-
wikom sił, nie chcąc wzbudzać 
rozmów o tym, że ostatecznym 
celem „wzajemnej pomocy“ 
jest włączenie państw nadbał-
tyckich (podobne „umowy“ 
zostały zrealizowane z Łotwą 
i Estonią, planowano również 
taki scenariusz dla Finlandii) 
do ZSRR. Fukcjonariusze so-
wieccy z wysokich partyjnych 
trybun głosili światu, że naj-
ważniejszym celem ZSRR jest 
zapewnienie niezawisłości są-
siednich państw  i niewtrącanie 
się w wewnętrzne ich sprawy. 
Przekonywali, że ZSRR zależy 
na bratnich, przyjaznych sto-
sunkach pomiędzy narodami. 
Jak te „stosunki pomiędzy 
bratniki narodami“ wygląda-
ły na przeciągu dalszych kilku-
dziesięciu lat, dziś już wiemy 
doskonale.

Październikowe 
układy
Równo przed 70. laty, po zdradzieckiej  
napaści na Polskę i okupacji jej  
wschodnich ziem, Związek Sowiecki  
przystąpił do „zagospodarowania”  
zagrabionych terenów. 
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– właśnie tak uważa zało-
życiel „Zgody” Henryk Kaspe-
rowicz. I kiedy  przed paroma 
tygodniami, dzielącymi zespół 
tańca ludowego od galowego 
koncertu z okazji ćwierćwie-
cza istnienia, rozmawiamy o 
tym, co w „budowaniu” kolek-
tywu jest najważniejsze,  nie ma 
najmniejszej wątpliwości – są 
to ludzie. O nich (od razu za-
strzegamy: nie o wszystkich, bo 
tego  zrobić po prostu się nie 
da nawet w dłuższej rozmowie, 
więc niech się nie obrażają ci, co 
pozostaną poza jej nawiasami) 
– garść wspomnień, refleksji, 
krótkich charakterystyk, które 
kierownikowi jubilatki się na-
suwają, kiedy myśli o zespola-
kach.

Dzisiejsza „Zgoda” – to tzw. 
grupa reprezentacyjna (kon-
certowa),  do której wchodzi 8 
par tanecznych, chór i kapela 
oraz dwie grupy przygotowaw-
cze młodszych dzieci i nasto-
latków. Założycielem zespołu 
i niezmiennym „generalnym” 
kierownikiem jest Henryk Ka-

sperowicz, grupą taneczną kie-
ruje Mirosław Wojciulewicz, 
chórem – Iwona Bujnowska, 
kapelą – Romuald Piotrowski. 
Z grupami młodszymi pracu-
ją Marta Swatkowska i Greta 
Wiszniewiecka. 

Jak zaznaczyliśmy już na 
wstępie – zespół tworzą lu-
dzie. Kierownik robi swoją ro-
botę, ale żeby mógł  efektywnie 
pracować, realizować stawia-
ne cele, najpierw musi stworzyć 
kolektyw. Właśnie mieć zgra-
ny zespół, a nie poszczególne, 
niech nawet bardzo zdolne jed-
nostki. Bo kiedy ludzi coś łączy, 
kiedy wiedzą, że przychodzą na 
próby, bo tu spotkają kolegów, 
będzie swojska atmosfera, po-
dzielą się wrażeniami,  po pro-
stu posiedzą sobie słuchając 
ulubionej muzyki, wtedy  do-
piero – tak uważa Henryk Ka-
sperowicz – można skierować 
ich zbiorową uwagę na to, co 
chcą wspólnie robić: poznawać 
tajniki tańca (konkretnie – pol-
skiego), pielęgnować rodzimy 
folklor, tradycje, dbać o język 
ojczysty. Staje się to nie jakąś 
sztuczną, od zewnątrz narzu-
coną formą, ale rodzi się jako 
wspólne dążenie. Jednak by 
taka  wspólnota powstała,  w 
jej zasięgu muszą się znaleźć lu-
dzie, którzy (z różnych wzglę-
dów) zechcą ją stworzyć. I da-
lej jest już praca kierownika, by 
to zasiane  ziarno wspólnej idei 
odpowiednio zaowocowało. Lu-
bią być ze sobą, więc  polubią 
też to, co razem tworzą. 

– Przyznajmy – zaznacza 
kierownik – że rzadko się zda-
rza, by kilkunastoletnie dziec-
ko przychodząc do zespołu  wy-
artykułowało, że kocha folklor, 
lubi pieśni ludowe i chce tań-
czyć tylko krakowiaka. To zro-
zumienie i „lubienie” ludowo-
ści przychodzi z czasem. Kiedy 
np. tancerze wiedzą, że są w 
tym dobrzy i chcą być jeszcze 
lepszymi.

Oto  przykład: na jubileusz 
20-lecia wystawili „Pana Tade-
usza” w muzyczno-tanecznej 
wersji  opery rockowej. Impo-
nujące to było widowisko, do-
czekali się doskonałych recenzji 
i słów uznania. Jednak z nie-
chęcią dziś powracają do np. 

tańca z tego widowiska. Nie 
jest „ich”: nie ten klimat.

Kierownik pamięta też, jak 
uczyli się lubić polską muzykę 
rozrywkową. Przed laty, na fe-
stiwalu w Rzeszowie, kiedy Po-
lonia z całego świata szalała w 
polskich rytmach, nasi zespo-
lacy woleli muzykę rosyjską – 
jeszcze nie poczuwali się do tej 
naszej wspólnoty przynależni. 
Dziś już są. Mówi w zasadzie o 
tych, którzy w reprezentacynej 
grupie (tanecznej) są od kilku 
i więcej lat.

Chór jest „młody” – powstał 
przed 10 laty – i nieduży. Zało-
żony został z inicjatywy Edwar-
da Trusewicza. Znalazła się w 
nim Basia Kuziniewicz, która 

ma piękny głos, jest wspania-
łą organizatorką, duszą zespo-
łu, potrafiącą poprowadzić za 
sobą innych. Kiedy przyszła do 
„Zgody”, to chciała być tancer-
ką, a trafiła do kapeli i grała na 
skrzypcach. Ale zaśpiewała solo 
z Edkiem Trusewiczem i tak zo-
stała w chórze. Chórzyści  bar-
dzo lubią się nawzajem, są ze 
sobą nie tylko jako zespolacy, 
ale też perzyjaciele. Nie szuka-
ją działalności w innym gronie. 
Kierują się zasadą, że mogą do 
siebie zwyczajnie  przyjść, kiedy 
nie mają do kogo iść…

Witalik Butko – to czło-
wiek, który doskonale wie, 
czego chce, nie żałuje pracy w 
tańcu, nie jest mu ciężko, a jak 

…bo człowiek 
przychodzi do człowieka

– TAK JUŻ JEST, ŻE 
NIEKTÓRYM OSOBOM 
POTRZEBNY JEST 
BODZIEC, BY ZNALEŹLI 
SWOJE MIEJSCE, PODJĘLI 
SIĘ WYZWANIA.

fo
t. 

ar
ch

iw
um „ZGODA” W SŁONECZNEJ HISZPANII

fot. Paweł Stefanowicz

...I NA DOŻYNKACH W RUDZISZKACH
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trzeba, to potrafi każdego za-
stąpić bez żadnego krygowania 
się. Uwielbia tańczyć i jest w 
tym bardzo dobry.

Monika Bogdziewicz przy-
szła do zespołu jako nastolatka, 
która nie uczęszczała do żadnej 
grupy przygotowawczej i oznaj-
miła, że chce tańczyć. Kierow-
nik próbował ją przekonywać, 
że będzie trudno i wyraził chęć, 
by śpiewała w chórze. Przez ja-
kiś czas, owszem, śpiewała. Ale 
w międzyczasie pojechała na 
studia instruktorów tańca i po 
miesiącu (!) już mogła tańczyć 
w grupie reprezentacyjnej…

Aleksandra Żuk-Butkuvie-
nė grała na akordeonie w zespo-
le w Solecznikach. Kiedy przy-
szła do „Zgody”, to woleli, by 
grała na akordeonie w kapeli. A 
ona chciała koniecznie tańczyć 
i wcale ją nie przekonywały ar-
gumenty, że konkurencja wśród 
dziewcząt jest tu bardzo duża. 
Założyła się z kierownikiem, że 
trafi do „reprezentacji”, no i… 
wygrała zakład.

Najmłodszym członkiem 
reprezentacyjnej grupy tanecz-
nej jest Darek Burzyński. Przy-
szedł do zespołu późną jesienią 
ubiegłego roku jako jedena-
stoklasista. I dzięki ogromnej 
chęci, umiejętności słuchania 
wskazówek, dociekliwości i 
precyzji wykonania latem już 
tańczył na festiwalu w Chor-
wacji. Obecnie jest podstawo-
wym tancerzem.

Jak wynika z tych kilku 
przykładów, o sukcesie decydu-
je chęć i motywacja. Kierownik 
może zrozumieć, że czasami ze-
spolacy przychodzą na próby 
zmęczeni – po studiach, pracy. 
Można więc zrobić dłuższe pau-
zy, ale lenistwa nie toleruje. Oni 
to zresztą doskonale wiedzą.

„Uśmiechem” zespołu 
można bez przesady nazwać 
Justynę Suckiel – zawsze jest 
uśmiechnięta. Tym „wywal-
czyła” sobie miejsce w kon-
certowej trupie. 

Henryk Kasperowicz pa-
mięta doskonale, że kiedy 
przyszedł do grupy przygoto-
wawczej, by wybrać kolejną 
osobę, która zamieni starszą 
koleżankę, to Justynka na tę 
zamianę, wydawało się,  miała 
minimalne szanse: taka drob-
niutka, niby całkiem przecięt-
na… Ale była jedyną, która na 
próbie miała uśmiech na twa-
rzy: przecież szef robił kasting! 
Tą swoją rozjaśnioną buzią po-
konała konkurentki. Ale, jak 
się okazało, potrafiła tak pra-
cować, że już wkrótce nie tyl-
ko swym uśmiechem się wy-
różniała, ale też poziomem 
tańczenia, werwą, postawą. 

Taniec – to jej żywioł, 
ogromna pasja, którą realizu-
je nie tylko tańcząc na scenie, 
ale też kierując tanecznymi ze-
spolikami. 

Oddzielną kartę w  historii 
„Zgody” zapisali bracia Woj-
ciulewiczowie: Mirek, Rafał i 

Michał. Tacy różni, o odmien-
nych charakterach i zaintere-
sowaniach, jedno mają wspól-
ne – chęć do tańczenia. Zresztą 
pochodzą z rozśpiewanej, roz-
tańczonej rodziny, zaangażo-
wanej na rzecz działalności 
w środowisku polskim. Dziś 
są świetnymi tancerzami, ale 
kiedy przychodzili po kolei do 
zespołu, to brano ich do tańca 
tylko dlatego, że byli chłopaka-
mi (których najczęściej brak) 
– żadnych zdolności raczej nie 
wykazywali. Ale w każdym z 
nich w pewnym momencie na-
stępował przełom, kiedy to z 
brzydkiego kaczątka (przecięt-
nego tancerza), przekształcali 
się w łabędzi. Dziś są po stu-
diach choreograficznych, lubią 
tańczyć, robią to z pasją, a po-
nadto są bardzo towarzyscy i 
lubiani w zespole. 

W zasadzie – wszyscy się tu 
lubią, ale, jak i w każdej rodzi-
nie, nie brak sprzeczek, wymia-
ny zdań, czasem – dąsów. Ale 
kierownik jest przekonay, że 
gdyby ktoś miał jakiś poważ-
niejszy problem, to pomogliby 
mu bez zastanowienia. Są od-
powiedzialni nie tylko za sie-
bie, ale też kolegów i to pozwala 
mówić o tym, że można z nimi  
przysłowiowe konie kraść.

W zespole od lat jest ro-
dzeństwo Klukowskich: Ela i 
Jarek. Tańczyli kiedyś w „Wi-
lence”. Ela – to dojrzała tan-
cerka, pracownik, działa spo-
łecznie, m. in. w Związku 
Polaków na Litwie. Oboje  z 
domu rodzinnego wynieśli za-
miłowanie do polskiej kultu-
ry i zawsze woleli polski film, 
książkę, zespół. Cała rodzi-
na państwa Klukowskich jest 
chętna do pomocy w różnych 
sytuacjach. Ponadto Ela jest 
pilotem wycieczek i zawsze 
gościom z Polski opowiada o 
zespole, zyskuje mu sympaty-
ków. Właśnie jednym z nich 
jest burmistrz Opoczna, pan 
Jan Wieruszewski, który nie 
mając żadnych związków z 
Kresami, postanowił sprezen-
tować dla „Zgody” piękne stro-
je opoczyńskie, obdarował też 
szkoły w Rudominie, Suderwi. 
Kiedy stroje trafiły na Wileńsz-
czyznę, Ela kierowała jednym 
z mniejszych zespołów ludo-
wych. Jednak nie zostawiła ich  
dla „swego” zespołu, tylko od-
dała dla „Zgody”. Wiedziała, 
że tu zostaną one najlepiej wy-
korzystane: zespół potrafi za-
prezentować folklor opoczyń-

RZADKO SIĘ ZDARZA, 
BY KILKUNASTOLETNIE 
DZIECKO PRZYCHODZĄC 
DO ZESPOŁU  
WYARTYKUŁOWAŁO, ŻE 
KOCHA FOLKLOR

ski, więc stroje nie będą leżały 
bezużytecznie.     

Rodzina Pomiećków rów-
nież jest mocno zaangażowana 
w życie zespołu. Siostry  Krysty-
na i Wiktoria mają wielkie za-
miłowanie do fokloru, potrafiły 
też zaangażować młodsze dzie-
ci. Krystyna jest  iskrą zespoło-
wych imprez. Siostry potrafią 
przekonać cały zespół do swo-
ich idei i są świetnymi organi-
zatorkami.

Marta Swatkowska przyszła 
do „Zgody” razem z bratem. 
Jednak, pomimo tego, że ładnie 
tańczyła i pięknie prezentowała 
się na scenie, po pewnym cza-
sie zrezygnowała z tańczenia. 
Udało się ją ponownie przywró-
cić na łono zespołu po jednym 
występie, na który dała się na-
mówić. Teraz prowadzi nawet 
grupę średnią i ma wiele satys-
fakcji. 

– Tak już jest – konstatuje 
Henryk Kasperowicz – że nie-
którym osobom potrzebny jest 
bodziec, by znaleźli swoje miej-
sce, podjęli się wyzwania. 

Ostatnio przyszedł do „Zgo-
dy” Antoni Frąckiewicz, doj-
rzały tancerz, który wirował na 
parkiecie w składzie takich ze-
społów jak „Wileńszcvzyzna” 
i „Jawor”. Roztańczony, wspa-
niale się zaadaptował w zespo-
le, ma tu mnóstwo kolegów.

Osobą wielce zaangażowa-
ną w życie zespołu jest Tania 
Sienkiewicz. Ma dwoje dzie-
ci i dojeżdża na próby do Ru-
domina z najbardziej odległej 
miejscowości. Wystarcza jej sił 
na opiekę nad dziećmi, pracę 
i uśmiech podczas prób. Jest 
osobą bardzo towarzyską. I 
gdyby tak ją spytać, co najbar-
dziej ceni w zespole: taniec, 
przyjaciółki czy życie towarzy-
skie, to, najwidoczniej, miała-
by problem z udzieleniem jed-
noznacznej odpowiedzi. W 
zespole regeneruje siły, odpo-
czywa psychicznie, może się 
poczuć „szeregowcem”, pod-
czas gdy  na co dzień musi być 
„generałem”.

Agata Dowgal, Julia Ka-
czurina, Greta Wiszniewiecka, 
Lucynka Stankiewicz, Kotry-
na  Borkowska, Darek Rodzie-
wicz, Marek Markiewicz, Kuba 
Czerniawski – to młodzież, któ-
ra ma szansę wykazania się na 
koncertowych scenach  w ciągu 
niejednego sezonu.

Im wszystkim – założyciel 
zespołu, ich starszy kolega 
Henryk Kasperowicz pragnie 
podziękować nie tylko za 25 lat 
wspólnego życia artystyczne-
go, ale też za to, że pracują na 
rzecz wspólnej sprawy, że może 
być z nimi wszędzie, komforto-
wo się czuć w ich gronie. Jeżeli 
na próbach czasami nawet jest 
między nimi ostro, zaraz potem 
potrafią obcować jak przyjacie-
le. Bardzo sobie to ceni.

Janina Lisiewicz

Serdecznie zapraszamy na Święto Jesieni, 
które odbędzie się 25 października  

o godz. 14.00  
w Centrum Kultury w Podbrodziu

Organizator:  
Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); 
kod ZPL – 190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

Z okazji Pięknych Jubileuszy 
seniorkom Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Solecznikach, 
Szanownym Paniom Helenie 
SANKOWSKIEJ i Genoefie AKSAMIT 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia na długie lata, 
pogody ducha, aktywności w pracy społecznej oraz 
miłości i szacunku od najbliższych

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach 
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Wspaniała polska piosen-
karka Zdzisława Sośnicka w 
jednym ze swoich przebojów 
śpiewała o tym, że: “Na desz-
czowe dni trzeba też coś mieć./ 
Może jakiś dawno nie mówiony 
wiersz./ Może jakieś drzwi, któ-
rych adres znasz(...)”. 

Widocznie podążając  to-
kiem tych myśli członkowie Re-
publikańskiego Stowarzyszenia 
Literatów Polskich wraz z Nową 
Awangardą Wileńską uznali, że 
na jesienne dni (prawda, jeszcze 
nie deszczowe, ale jesienna słota 
tuż, tuż) należy się nam dawka 
erotyki, humoru i satyry, by co-
raz krótsze jesienne dni nie skła-
niały nas do chandry. I pomysł 
okazał się strzałem w dziesiąt-
kę, bowiem na twarzach tych, 
którzy zawitali do Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie w niedziel-
ne popołudnie 12 października, 
gościł uśmiech, a w głowie krę-
ciły się słowa humoresek obra-
zujących sytuacje podpatrzone 
z naszego życia.

Warto przypomnieć, że to 
właśnie ten tandem: Stowa-
rzyszenie i Awangarda już trzy 
lata z rzędu fundowali nam na 
wiosnę imprezę poetycko–mu-

zyczną o sympatycznej nazwie 
„Wiosno, ach to ty!“, gdzie, 
oczywiście, nie brakło również 
tekstów miłosnych. 

Pomysł powstania jesienne-
go programu nie zrodził się tak 
zupełnie na pustym miejscu, 
wpływ na jego realizację mia-
ło ukazanie się kolejnej książ-
ki (tom II) fraszek i humoresek 
doskonale znanego wileńskie-
go poety Aleksandra Śnieżki pt. 
„Żartu warte” oraz spory doro-
bek erotycznej czy, jak kto woli, 
miłosnej poezji zarówno twór-
ców starszego, jak też młodsze-
go pokolenia.

Na pierwszy ogień, w wyko-
naniu twórców z Nowej Awan-
gardy Wileńskiej: Krystyny 
Użenaite, Marzeny i Agnieszki 
Mackojć, Pawła Czechowicza, 
Dariusza Kaplewskiego i Artu-
ra Dulki, poszły wiersze z „Ma-
ratonu twórczego” Aleksandra 
Sokołowskiego – prezesa Repu-
blikańskiego Stowarzyszenia Li-
teratów Polskich. 

Z uczuciem i młodzieńczą 
egzaltacją czytane utwory trafia-
ły do słuchaczy, budząc określo-
ne emocje i skojarzenia. Ten po-
eta i naukowiec przedstawił też 

kilka utworów (w języku pol-
skim i rosyjskim) we własnym 
wykonaniu, w których były 
obecne zarówno miłosne jak i 
humorystyczne treści.

Przerywnikami pomiędzy 
strofami poezji stały się piosen-
ki śpiewane przez młodą solist-
kę (dała się poznać miłośnikom 
piosenki jako laureatka Kon-
kursu Polskiej Piosenki Dzieci 
i Młodzieży na Litwie) Joannę 
Zawalską. 

Uroczo zabrzmiały w jej wy-
konaniu własne kompozycje do 
słów „Preludium“ Marii Konop-
nickiej, pięknego miłosnego 
wiersza Adama Asnyka „Między 
nami nic nie było” oraz piosenki 
ulubionych gwiazd wykonane w 
języku angielskim. 

Utwory do słów wileńskich 
poetów Aleksandra Śnieżki oraz 
Teresy Markiewicz zaprezento-
wał publiczności znany nie tyl-
ko z wiosennych imprez Awan-
gardy wykonawca, akordeonista 
Ryszard Bryżys. Między innymi 
jego piosenka o cygańskim ży-
ciu (słowa Aleksandra Śnieżki), 
bardzo gorąco przyjęta przez wi-
downię, ma szansę stać się rodzi-
mym „biesiadnym przebojem”. 

Swoją deklamacją zarówno 
utworów wileńskich poetów, jak 
też innych – w tym żartobliwego 
utworu o doli poety – uwagę ze-
branych przykuła Bożena Cze-
pułkowska. 

Brawa zbierały też prezen-
tując własne utwory przed wi-
leńską publicznością prezes 
Centrum Kultury Polskiej na 
Litwie im. St. Moniuszki Apo-
lonia Skakowska („Podaj rękę 
ukochany”, „Utul mnie”) i Te-
resa Markiewicz oraz czytane 
przez młodzież wiersze Witol-
da Iwaszki. 

Interesujące wątki, orygi-
nalne metafory słuchacze od-
najdywali w wierszach Marzeny 
i Agnieszki Mackojć (Marzena 
ma na swym koncie już 5 wyda-

nych tomików i nawet między-
narodowe sukcesy, zaś Agniesz-
ka – studiująca na magisterce 
na wydziale medycznym UW 
– jest w drodze do poetyckich 
laurów).

W drugiej części popołu-
dniowego poetyckiego spotka-
nia swój świeżo wydany tomik 
fraszek i humoresek prezen-
tował doskonale znany poeta, 
sekretarz Sekcji Literatów Pol-
skich przy Związku Pisarzy Li-
twy Aleksander Śnieżko. 

Ma on na swym koncie 15 
tomików wierszy o różnorod-
nej tematyce, tłumaczenia wier-
szy Włodzimierza Wysockiego, 
wiele jego utworów stało się tek-

Na jesienne dni... stami popularnych piosenek. W 
2009 roku świat dzienny ujrzały 
jego fraszki i humoreski. W sło-
wie do czytelnika pisał wówczas:

„Część tematów do fraszek 
stworzyłem sam, niektore gdzieś 
usłyszałem lub przeczytałem, 
najwięcej jednak dało mi wnikli-
we obserwowanie otaczających 
mnie ludzi, ich zachowanie się 
w najrozmaitszych sytuacjach 
życiowych, a więc chyba najdo-
kładniejszym będzie określenie, 
że inspiracją do tematów w tym 
tomiku było SAMO ŻYCIE”. 

Zabierając głos przed pu-
blicznością ubiegłej niedzieli 
poeta zaakcentował, byśmy nie 
przechodzili obojętnie obok za-
bawnych sytuacji, nie zapomi-
nali anegdotek i powiedzonek, 
tylko starali się je utrwalić. Od-
powiednio opracowane mogą 
bawić zarówno nas samych, jak 
i innych ludzi, stwarzając okazje 
do uśmiechu, dobrego nastroju, 
siejąc pogodę ducha. 

Poeta na scenę zaprosił wi-
leńskiego plastyka, prezesa sto-
warzyszenia „Elipsa” Włady-
sława Ławrynowicza, z którym 
wydali wspólnie już 4 tomiki. 
To właśnie Władysław Ławry-
nowicz jest autorem ilustracji 
do dwóch tomików fraszek i hu-
moresek, które są, rzec można, 
nie tylko ilustracją, ale jak gdy-
by kontynuacją treści rymowa-
nych utworów. Warto też przy 
okazji przypomnieć, że w cza-
sie ich współpracy nad książką 
„W stronę światła” ich role jak-
by się odwróciły: do kilkudzie-
sięciu już istniejących rysunków 
malarza poeta napisał teksty.   

W drugim tomiku fraszek 
i humoresek „Żartu warte”, w 
dziesięciu jego rozdziałach zna-
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NOWA AWANGARDA WILEŃSKA DEKLAMUJE WIERSZE STARSZYCH KOLEGÓW
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JOANNA ZAWALSKA UDANIE ŁĄCZY POEZJĘ Z MUZYKĄ
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WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że 

zarówno poszczególne oddziały i koła, jak też każdy 
z członków ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura 
Zarządu Związku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, 
pokój nr 308 we środy i czwartki od godz. 11.00 do 
16.00), o ile  ma opłacone składki, może otrzymać 
nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

PROGRAM XIV TYGODNIA  
FILMU POLSKIEGO

15 października, środa
18.00 „Jack Strong“ (122’) – Multikino
18.00 „Stan posiadania“ (102’) – Pasaka
18.30 „Człowiek z żelaza“ (153’) – Skalvija
20.00 „Pod Mocnym Aniołem“ (95’) – Pasaka
20.30 „Układ zamknięty” (115’) – Multikino
21.20 „Hardkor disko“ (85 ’) – Skalvija
16 października, czwartek
14.00 „Kamienie na szaniec“ (112’) – Multikino
18.00 „Hardkor disko“  (85 ’) – Pasaka
19.00 „Kamienie na szaniec“ (112’) – Multikino
19.00 „Płynące wieżowce“ (93’) – Skalvija
19.45 „Wałęsa. Człowiek z nadziei“ (119’) 
– Pasaka
20.50 „Obietnica“, (122’) – Skalvija
17 października, piątek
17.30 „Tatarak“ (83’) – Pasaka
18.00 „Płynące wieżowce“ (93’) – Multikino
18.30 „Jack Strong“ (122’) – Skalvija
19.15 „Ida“ (79’) – Pasaka
20.00 „Pod Mocnym Aniołem“ (95’) – Multikino
20.50 „Układ zamknięty” (115’) – Skalvija
18 października, sobota
16.00 „Wałęsa. Człowiek z nadziei“ (119’) – 
Multikino
16.20 „Dekalog II“ (58’) – Skalvija
16.30 „Obietnica“, (122’) – Pasaka

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy 

członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a 
także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na 
łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wy-
razy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą 
też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby 
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: na-
szagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

 14 października na Litwie 
rozpocząl się – potrwa do 21 - 
Tydzień Filmu Polskiego orga-
nizowany przez Instytut Polski 
w Wilnie. Został on zainaugu-
rowany w centrum filmowym 
„Multikino” pokazem filmu 
„Papusza” w reżyserii Joan-
ny Kos-Krauze oraz Krzysz-
tofa Krauzego. Tegorocznemu 
Tygodniowi towarzyszy spot 
reklamowy „Nawet Ojciec 
Chrzestny miał swojego ojca 
chrzestnego”, który jest kon-
statacją faktu, że polskie kino 
miało duży wpływ na twórczość 
wielu wielkich hollywoodzkich 
reżyserów. 

Podczas tegorocznego Ty-
godnia Filmu Polskiego wi-
dzowie będą mieli możność 
obejrzeć 10 nowych filmów 
polskich w ramach programu 
głównego. Będą to utwory An-
drzeja Wajdy, wspomnianego 
wyżej duetu Joanny i Krzysz-
tofa Krauze oraz innych 
znanych twórców.  Reżyser 
Krzysztof Skonieczny będzie 
gościem tegorocznego Tygo-

dnia. 18 pażdziernika, o godz. 
18.30 spotka się z widzami po 
pokazie swego filmu „Hard-
core Disco” w „Multikinie”. 

Na miłośników Tygodnia 
Filmu Polskiego czeka  też 
program specjalny – obejmie 
on przegląd filmów z udzia-
łem wybitnej polskiej aktorki 
Krystyny Jandy. Spotka się ona 
z widzami 20 października  o 
godz. 18.00 w kinie „Pasaka”, 
przed projekcją filmu „Deka-
log II”. Zaś 21 października, 
o godz. 18.30, w Narodowym 
Teatrze Dramatycznym Kry-
styna Janda przedstawi pu-
bliczności monodram „Danuta 
W.” Po spektaklu ma się odbyć 
spotkanie zarówno z aktorką, 
jak i bohaterką monodramatu 
panią Danutą Wałęsą.

Tydzień Filmu Polskiego 
będzie się odbywał w trzech 
centrach filmowych: „Multi-
kino” (Ozo 18), „Pasaka” (šv. 
Ignoto 4/3) oraz „Skalvija” 
(Goštauto 2/15). Bilety są w 
cenie 8 Lt. Poniżej zamieszca-
my program Tygodnia.

Tydzień Filmu  
Polskiego

18.30 „Hardkor disko“  (85’) – Multikino
18.40 „Kamienie na szaniec“ (112’) – Skalvija
19.00 „Papusza“ (131’) – Pasaka
19 października, niedziela
15.00 „Człowiek z żelaza“ (153’) – Pasaka
16.00 „Ida“ (79’) – Multikino
16.00 „Pod Mocnym Aniołem“ (95’) – Skalvija
18.00 „Jack Strong“ (122’) – Multikino
18.00 „Układ zamknięty” (115’) – Pasaka
20.30 „Mephisto“ (144’) – Skalvija
20 października, poniedziałek
18.00 „Dekalog II“ (58’) Z udziałem Krysty-
ny Jandy – Pasaka
18.50 „Wałęsa. Człowiek z nadziei“ (119’) – 
Skalvija

19.00 „Papusza“ (131’) – Multikino
19.45 „Płynące wieżowce“ (93’) – Pasaka
21.10 „Stan posiadania“ (102’) – Skalvija
21 października, wtorek
18.00 „Obietnica“ (122’) – Multikino
18.00 „Ida“ (79’) – Pasaka
19.00 „Tatarak“ (83’) – Skalvija
20.00 „Mephisto“ (144’) – Pasaka
20.30 „Kamienie na szaniec“ (112’) – Mul-
tikino
20.40 „Papusza“ (131’) – Skalvija

Cezura wiekowa:
N-7 – dla widzów od lat 7
N-13 – dla widzów od lat 13
N-16 – dla widzów od lat 16

lazły się satyryczne strofy o ko-
bietach, kulturze, medycynie, 
sporcie, wódce, więzieniu, dzie-
ciach, starości... Tematach różno-
rodnych, jak i samo życie. Śmiech 
na sali, gorące brawa i słowa uzna-
nia wieńczyły prezentację książ-
ki, która ma szansę stać się do-
brym towarzyszem na te smutne 
dni, które czasami każdemu z nas 
przecież się zdarzają.

Nowy tomik można nabyć 
u autora, ma też wkrótce być 
dostępny w księgarni w DKP w 
Wilnie.

Janina Lisiewicz 

O PREZYDENCIE- 
ABSTYNENCIE
Sam głosił wojnę alkoholom
I przegrał – nie ma prezydenta!
Z tym „smokiem” wszyscy wal-
czyć wolą,
Toż sprawa narodowa, święta!

REKORD DRUŻYNOWY
–W domowej pracy masz re-
kordy!
Tyś – jeden, błędów – całe hor-
dy!
– Pisałem ją niejeden wcale,
Mam tatę, mamę – pomagali...

WSZYSTKO NA CZARNO
– Mam czarną passę… Skąd, 
dlaczego?
Coś nie wyglądasz na biednego.
– Kupiłem dom nad Czarnym 
Morzem,
Mercedes także w tym kolorze,
Po kawie – kawior – w każdej 
porze!

CHUDA NOWINA
– Wieść najsmutniejsza kiedy? 
Wiecie?
– Gdy znowu masz się poddać 
diecie!

BITWA PRZED WALKĄ
Już biją się kibole – zbóje.
– Kto?! Za co?! Z kim?! Przy-
czyny jakie?!
– Samolot zaraz odlatuje,
Po meczu czasu brak na draki!

PRZED IDEAŁEM
– Co się z figurą twoją stało?
Gdzież mój ideał? Znika z  
wiekiem?
– Dojrzewam, a twe ideały,
Nie nadążają, są dalekie…

SPÓŹNIONY – OD ŻONY
– Spóźniony – czemu? – szef 
znów wrzeszczy
– Pięć razy żona mię budziła
Do dziecka… – Toż nie macie 
jeszcze!
– I w tym jest sęk, bo chce, by 
było!

NIEZAGROŻONY
On nie ma serca! Czy to bieda?
Okrutny, aż krew w żyłach mrozi.
Nie proś pomocy – grosza nie 
da,
Lecz zawał nigdy mu nie grozi!

UCIECZKA OD WOLNOŚCI
Czy wciąż za mało nam swo-
body?
Chcesz – płacz, chcesz – skacz, 
jak małpa naga.
Więc czemu rodak piękny, mło-
dy
Znów o zamorską wizę błaga?!
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumero-

wać „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenume-
rata na grudzień będzie trwała do 22 listopada. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, 
zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt (1,33 EUR) obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za 
dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo 
„Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

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. 


