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Trzy dni  
z polską kulturą

Chociaż nie dzieli dziś nas od Polski fizyczna granica i mamy łatwy dostęp do najnowszych technologii, to 
jednak nadal, jako polska diaspora na Litwie, odczuwamy niedosyt obecności tu polskiej kultury w szerokim 
tego słowa znaczeniu. W pewnym stopniu tę lukę starają się wypełnić miejscowe środowiska twórcze. Przyznać 
musimy, że mamy coraz więcej różnorodnych imprez promujących działalność zespołów, artystycznych  
zrzeszeń, poszczególnych utalentowanych w różnych dziedzinach sztuki osób. Pomimo to, w Wilnie, jak i na 
całej Wileńszczyźnie wyraźnie jest odczuwalny głód spotkań z twórcami z Macierzy. Ilustracją tego mogły  
posłużyć Dni Kultury Polskiej, które w miniony weekend zawitały do Domu Polskiego w Wilnie i w ciągu 
trzech dni zbierały pełną salę widzów.
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MŁODOCIANI WILNIANIE WESOŁO SIĘ BAWILI WRAZ Z „ARMIĄ DZIECI”

PARTYJNY ZWIAD 
Temat pisowni nazwisk Polaków – 
obywateli Litwy w wersji oryginal-
nej powoli staje się faktem, któ-
ry niczym cierpka cytryna, budzi 
mało sympatyczny grymas. Ileż 
lat można dyskutować, przele-
wać z pustego w próżne, powo-
ływać komisje, czynić zapytania, 
zbierać opinie i wnioski... Okazuje 
się – można w nieskończoność. 

Oto ostatnio partie koalicyjne na 
swej politycznej naradzie posta-
nowiły... że każda z koalicjantek 
przeprowadzi zwiad w swojej 
frakcji sejmowej, by się dowie-
dzieć (ale tak na sto procent!), 
jak każdy z towarzyszy partyj-
nych ma zamiar głosować, gdy-
by, jak obiecywał jeden z liderów 
socjaldemokratów – Gediminas 
Kirkilas, jeszcze przed świętami 

przyszło się opowiedzieć za jed-
ną z wersji ustawy o pisowni na-
zwisk: Kirkilas-Šiaulienė, czy też 
Stundys i spółka. Przypomnijmy 
po raz n-ty: pierwsza para chce 
zezwolić na nazwiska oryginalne 
na pierwszej stronie paszportu, 
druga – jak to druga – na drugiej 
(takowej nie ma, zaznaczmy, np. 
karta tożsamości czy prawa jaz-
dy). Partie-koalicjantki mają do-

konać zwiadu w jak najkrótszym 
czasie i wtedy zdecydują, czy wy-
nosić sprawę pod obrady Sejmu, 
aby uniknąć kolejnej kompromi-
tacji, kiedy przygotowany przez 
socjaldemokratów projekt jest 
„uśmiercany” podnoszeniem rąk 
przez ich towarzyszy. Czy zwiad 
się powiedzie i czy na pewno wy-
każe rzeczywiste nastawienie ko-
alicjantów wobec budzącego co-

raz większą irytację pytania: być 
czy też nie być Brzęczyszczy-
kiewiczowi – Bzecyscykevicem. 
Prawda, znając litewskie zwycza-
je, jakoś się wydaje, że ten chwyt 
ze zwiadem sprawie nie pomoże: 
albo się okłamią nawzajem, albo 
pochorują... Bo to byłby napraw-
dę bożonarodzeniowy cud, gdyby 
kwestię Brzęczyszczykiewicza na 
Litwie rozwiązano.
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Tegoroczne Dni Kultury 
Polskiej w Wilnie obchodziły 
swój pierwszy jubileusz – odby-
ły się po raz piąty. Jednak głów-
nym ich przesłaniem było wy-
darzenie, które dla Polaków na 
całym świecie miało szczególne 
znaczenie – Papież Jan Paweł 
II został ogłoszony świętym, 
więc odbywały się pod hasłem 
„W hołdzie Janowi Pawłowi 
II”. Właśnie dlatego w ich ra-
mach znalazło się otwarcie wy-
stawy (drugiego dnia) poświę-
conej Wielkiemu Polakowi, jak 

Trzy dni z polską kulturą

W dniach 28-30 listopada w Domu Polskim w Wilnie miały miejsce Dni Kultury Polskiej. Organizowane po raz piąty 
przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaoferowały atrakcyjny program zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. 

i popisy uczniów z Progimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wil-
nie. To zespoły z tej placówki: 
chór „Nastolatki” oraz grupa 
taneczna „Ziarenko” dostąpi-
ły zaszczytu jako pierwsi wy-
stąpić podczas inaugurującego 
Dni koncertu.

Licznie zebranych widzów 
w sali Domu Polskiego w Wil-
nie, który jest partnerem Sto-
warzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” w organizowaniu Dni, 
witali wiceprzewodniczący 
Sejmu RL, prezes Trockiego 

Oddziału Rejonowego ZPL 
Jarosław Narkiewicz, prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” Longin Komołowski 
oraz konsul generalny wydzia-
łu konsularnego Ambasady RP 
w Wilnie Stanisław Cygnarow-
ski. 

Podczas pierwszego wieczo-
ru (po popisach uczniów pro-
gimnazjum) przed wileńską 
publicznością wystąpiła śpie-
waczka operowa Alicja Węgo-
rzewska (mezzosopran) oraz 
skrzypek Bogdan Kierejsza. Jak 

się okazało, pani Alicja ma ko-
rzenie wileńskie: jej mama jest 
urodzona w Wilnie, a babcia, 
jak wyznała publiczności, bra-
ła ślub w Ostrej Bramie. Popi-
som artystów publiczność nie 
szczędziła braw i słów uznania.

Drugie popołudnie w ra-
mach Dni Kultury Polskiej za-
owocowało wernisażem wy-
stawy „Jan Paweł II – Polonia 
Semper Fidelis”. Otwierając ją 
Marek Różycki – członek Zarzą-
du Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” opowiedział,  iż obejmu-
je ona plakaty przedstawiające 
podróże Jana Pawła II, pamiątki 
związane z tymi wydarzeniami 
oraz zdjęcia osobistego fotografa 
Ojca Świętego Grzegorza Gałąz-
ki i fragmenty wypowiedzi na-
szego Wielkiego Rodaka. Wy-
stawa objęła okres od 1979 do 
2002 roku, czyli od wizyty Jana 
Pawła II w Meksyku i w Polsce. 
Znalazły się tu też plakaty ilu-
strujące wydarzenia związane z 
osobą Papieża już po jego śmier-
ci, m. in. pogrzeb i uroczystości 
kanonizacyjne. Marek Różycki 
zaznaczył, że autor zdjęć –  fo-
tografik Grzegorz Gałązka jest 
autorem zdjęcia, które wybrano 
jako oficjalny wizerunek błogo-
sławionego Jana Pawła II. Przy-
pomniał też o tym, że to Ojciec 
Święty był inicjatorem spotka-
nia Polonii w Castel Gandolfo. 
Album prezentowany podczas 
wystawy „Jan Paweł II – Polonia 

Semper Fidelis” właśnie ukazu-
je fragmenty spotkania Wielkie-
go Rodaka z Polonią i Polakami 
mieszkającymi za granicą. Zwie-
dzający mogli też obejrzeć obraz 
namalowany przez wileńskiego 
malarza Roberta Bluja z okazji 
kanonizacji Jana Pawła II. 

W holu DKP mona było się  
poczęstować toruńskimi pier-
nikami, w ramach promocji 
tego regionu.

Sobotniego wieczoru sala 
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ŚPIEWA KASIA KOWALSKA
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NA SCENIE BOGDAN KIEREJSZA I ALICJA WĘGORZEWSKA
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Ubiegły weekend przyniósł 
dla wilnian wiele atrakcji. W wi-
leńskim Ratuszu już po raz dwu-
nasty odbył się Międzynarodowy 
Charytatywny Świąteczny Kier-
masz, którego organizatorem 
jest Międzynarodowa Organiza-
cja Kobiet pod patronatem mał-
żonki byłego prezydenta Almy 
Adamkienė.

Tego roku, tradycyjnie, w 
Kiermaszu wzięły udział 33 pla-
cówki dyplomatyczne. Wśród 
nich nie zabrakło też polskiej – 
Ambasada RP w Wilnie uczestni-
czy w imprezie po raz dziewiąty, a 
na jej stoisku obok kosmetyków, 
wyrobów artystycznych, słodyczy, 
które mogli nabyć odwiedzający 
polskie stoisko, znalazły się rów-
nież jabłka i wypieki domowe, 
którymi częstowano gości. Obok 
placówek dyplomatycznych w  
charytatywnym kiermaszu wzię-
ło udział 6 szkół międzynarodo-
wych. Warto odnotować, że ta do-
broczynna akcja cieszy się wśród 
wilnian i gości dużą popularno-
ścią. Zebrane środki zostaną tego 
roku przeznaczone m.in. na po-
trzeby Wileńskiego Katolickiego 
Stowarzyszenia przy kościele w 
Lazdynai, Wileńskiego Ośrodka 
Dzieci z Wrodzoną Wadą Słuchu, 
Wileńskiego Centrum Opieki Ge-
rontologicznej i Wsparcia Osób 
Niesamodzielnych oraz poszcze-
gólnych podmiotów społecznych 
w Rosieniach, Kownie i Pajegach. 

Nie tylko Ratusz, ale też Plac 
Ratuszowy przyciągnął spore tłu-
my wilnian. Tu ustawiona została 

Idą święta...

choinka, której wystrój urozma-
iciły ozdoby w postaci instrumen-
tów i znaków muzycznych. Taki 
jej wygląd wiąże się z uczczeniem 
140. rocznicy urodzin litewskie-
go kompozytora i malarza M.K. 
Čiurlionisa. Wokół choinki roz-
lokowało się również Miasteczko 
Bożonarodzeniowe – 12 domków, 
w których każdy znajdzie coś dla 
ogrzania się i połasowania.  O wie-
le liczniejsze, bo składające się z 
36 domków miasteczko świątecz-
ne zacznie funkcjonować już od 
jutra również na Placu Katedral-
nym. 

Zapalenie podstawowej cho-
inki – na Placu Katedralnym – ze-
brało w sobotni wieczór niezli-
czone rzesze widzów. 25-metrowe 
drzewko już od kilku lat składa się 
z metalowego szkieletu obleczo-
nego jodłowymi gałązkami i w ten 
sposób Wilno oszczędza przyro-
dę. Wilnian i gości ściągnęła na 
plac nie tylko świąteczna choin-
ka, ale też niezwykłe przedsta-
wienie trupy włoskich akrobatów 
KitonB, których popisy w niezwy-
kłej scenerii i na skomplikowa-
nych instalacjach zrobiły wielce 
imponujące wrażenie.

Od jutra kolejnym adresem 
świątecznych atrakcji stanie się 
też Ogród Bernardyński. To ulu-
bione miejsce letnich spacerów w 
okresie od 5 grudnia do 11 stycz-
nia będzie przyciągało świetlnymi 
iluminacjami, wesołą karuzelą, 
kawiarenkami. 

A już w sobotę od Placu Ra-
tuszowego ulicą Zamkową i aleję 

Giedymina – do Placu Łukiskie-
go – będzie kursował (do 6 stycz-
nia) świąteczny pociąg. Zaś na 
Placu Łukiskim otwarte zostanie 
lodowisko, które ma być czynne 
do 6 lutego (dzięki odpowiednim 
urządzeniom będzie można tu się 
ślizgać niezależnie od tego, czy 
na termometrach będziemy mieli 
minusową czy też plusową tem-
peraturę).

Na kolejne atrakcje świą-
teczne wilnianie będą musieli 
zaczekać parę tygodni. 20 grud-
nia zostanie ustawiona szopka 
przy Katedrze. Tradycyjnie – 25, 
w pierwszym dniu Świąt Boże-
go Narodzenia, rozjaśni miejski 
pejzaż chlubiąca się sławą najwyż-
szej choinki – Wieża Telewizyjna.

Od 25 grudnia do 31 stycznia 
będą się też odbywały projekcje ba-
jek 3D na ścianie Katedry Wileń-
skiej o godz. 17.00, 18.15 i 20.00.

Warto też przypomnieć, że 
już tradycyjnie w okresie świą-
tecznym (od 7 grudnia) na se-
niorów w niedziele będą czekały 
poszczególne kawiarnie i restau-
racje, by zaprosić na filiżankę 
kawy czy kubek herbaty. 

Święta mają swoje prawa i 
chociaż stolica jest zadłużona 
jak nigdy dotąd, to na bożona-
rodzeniowe atrakcje wyda 690 
tysięcy litów. Prawda, dwie trze-
cie tej sumy będzie pochodziło z 
kieszeni prywatnych sponsorów. 
Wypada się cieszyć, że takowych 
ojcowie miasta potrafią pozyskać 
i stworzyć w  stolicy świąteczny 
klimat.

Domu Polskiego w Wilnie led-
wie mogła zmieścić tych (cho-
ciaż usunięto krzesła z par-
teru), kto chciał posłuchać 
występu polskiej piosenkar-
ki, instrumentalistki, kompo-
zytorki, autorki tekstów pio-
senek – Kasi Kowalskiej wraz 
z zespołem utalentowanych 
muzyków. Atmosfera stwo-
rzona przez piosenkarkę, któ-
ra od ponad 20 lat utrzymuje 
się w czołówce polskich wy-
konawców, sprzyjała miłemu 
nastrojowi i dobrej zabawie, a 
poszczególne utwory, w tym 
Czesława Niemena „Warszaw-
ski świt” wywołały prawdziwą 
burzę oklasków i były śpiewa-
ne wraz z zespołem. 

Kolejne – trzecie spotkanie 

na Dniach Kultury Polskiej w 
Wilnie podarowało młodocia-
nej publiczności występ zespo-
łu „Armia dzieci”. Dzieci i do-
rośli mogli zapoznać się się z 
twórczością tego oryginalnego 
kolektywu, który w swoim re-
pertuarze propaguje chrześci-
jańskie wartości.

Żegnając kolejne Dni Kul-
tury Polskiej w Wilnie ich wier-
ni widzowie i słuchacze dzię-
kują organizatorom i żywią 
nadzieję, że w przyszłym roku 
ich program zostanie rozbu-
dowany i przyniesie wiele ko-
lejnych ciekawych spotkań z 
twórcami w różnych dziedzi-
nach sztuki.  

Janina Lisiewicz

O tym, że wchodzimy w okres oczekiwania pięknych Świąt Bożego 
Narodzenia od minionej soboty wilnianom będą przypominały już 
nie tylko kolorowymi światłami czarujące ulice, świetlnymi  
iluminacjami błyszczące budynki i świąteczne dekoracje na  
witrynach sklepów, ale też dwie miejskie choinki: na Placu  
Katedralnym i Ratuszowym.

fot. M
arian Paluszkiewicz
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POZNAWANIE TAJEMNIC TORUŃSKICH WYPIEKÓW

ZESPÓŁ „NASTOLATKI” Z PROGIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
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– tymi słowy Adam Mickie-
wicz rozpoczyna Inwokację do 
„Pana Tadeusza”. 27 listopada 
zabrzmiała ona w 27 językach 
świata. W ten sposób na Litwie 
ustanowiono rekord w czytaniu 
utworu w różnych językach. 

Inwokację do „Pana Tade-
usza” czytano w Ambasadzie Rze-
czypospolitej Polskiej w Wilnie – 
w dawnym Pałacu Paców, gdzie 
mógł też bywać Wieszcz, gdyż pa-
łac znajduje się naprzeciwko daw-
nej drukarni Zawadzkich. To w 
niej zostały wydrukowane pierw-

Inwokacja – inspiracją do rekordu

Wystawa rodaka w Kownie

sze utwory Mickiewicza, świad-
czy o tym tablica pamiątkowa 
umieszczona na tym budynku. 

Pomysłodawcami zorgani-
zowania czytania Inwokacji w 
różnych językach był Klub Prze-
wodników Wileńskich wespół z 
Muzeum Adama Mickiewicza 
w Wilnie oraz Ambasada RP w 
Wilnie. Barbara Ogonowska, pre-
zes Klubu Przewodników Wileń-
skich, podczas spotkania powie-
działa, że pomysł zrodził się z 
okazji 180. rocznicy pierwszego 
wydania „Pana Tadeusza”  w Pa-
ryżu, w 1834 roku. „Jest to utwór 
tak drogi i tak bliski wszystkim 
Polakom, który został napisany z 
wielkiej tęsknoty, miłości do Oj-
czyzny i wiary w wolną Ojczyznę 
poprzez wolną Europę” – zazna-
czyła Barbara Ogonowska. „Pan 
Tadeusz”, czyli Ostatni zajazd na 
Litwie – to szlachecka historia, w 
której na tle życia szlacheckiego 

dworku, autor przekazuje nasze 
narodowe tradycje.

W atmosferę „Pana Tade-
usza” wprowadził zebranych wy-
stęp Zespołu Pieśni i  Tańca Lu-
dowego „Zgoda”, który zatańczył 
poloneza z filmu Andrzeja Wajdy 
„Pan Tadeusz”. Muzykę do tego 
filmu napisał Wojciech Kilar. 
Do artystycznej  oprawy impre-
zy przyczyniło się również Polskie 
Studio Teatralne w Wilnie. Z ko-
lei Instytut Polski w Wilnie przy-
gotował wystawę ilustracji „Pana 
Tadeusza” autorstwa znanego ilu-
stratora J.M. Szancera. Imprezę 
poprowadziła pani Maria Ślebio-
da – radca, kierownik wydziału 
polityczno-ekonomicznego Am-
basady RP w Wilnie. 

Jako pierwszy przystąpił do 
czytania Inwokacji, oczywiście,  
po polsku ambasador RP na Li-
twie Jarosław Czubiński. Na-
stępnie zabrzmiała po litewsku, 
w wykonaniu Rimantasa Šalny 
– dyrektora Muzeum Adama 
Mickiewicza w Wilnie. Inwoka-
cję czytali w swych ojczystych ję-
zykach ambasadorowie różnych 

państw, ich współmałżonkowie, 
przedstawiciele korpusów dy-
plomatycznych, studenci obco-
krajowcy studiujący w Wilnie i 
lektorzy języków obcych. Naj-
piękniejsze dzieło Adama Mic-
kiewicza zabrzmiało po polsku, 
litewsku, francusku, chińsku, ho-
lendersku, niemiecku, czytano go 
w językach włoskim, angielskim, 
białoruskim, romskim, czeskim, 
estońskim, fińskim, gruzińskim, 
hiszpańskim, japońskim, kaszub-
skim, łotewskim, macedońskim, 
rosyjskim, rumuńskim, szwedz-
kim, ukraińskim, węgierskim, 
wietnamskim,  jidysz i esperanto. 
W drugiej części spotkania, ulu-
bione urywki z narodowej epopei 
czytali aktorzy, dziennikarze, na-
uczyciele...

Ambasada RP w Wilnie, któ-
ra wsparła inicjatywę Klubu Prze-
wodników Wileńskich i Muzeum 
Adama Mickiewicza w Wilnie, 
stała się podstawowym organiza-
torem, na którego barki spadło 
odnalezienie potencjalnych osób 
do czytania oraz zaproszenie ich, 
w tym ambasadorów różnych kra-

jów, do wzięcia udziału w tej nie-
codziennej akcji. Należy podkre-
ślić, że zaproszeni goście chętnie 
przystali na tę propozycję i jak za-
znaczył ambasador Jarosław Czu-
biński, z przyjemnością przyjęli 
zaproszenie.

 „Każdy z ambasadorów, dy-
plomatów, cudzoziemców, któ-
rzy tu przybyli, wypowiadał słowa 
„Litwo, Ojczyzno moja!” w swo-
im języku. Jest to fenomenalne, 
jest to promocja wielokulturo-
wości, promocja Litwy jako pań-
stwa przyjaznego dla każdego, 
kto tu mieszka, kto tu przebywa. 
Jest to promocja języków naro-
dowych, promocja kultury naro-
dowej i, przede wszystkim, po-
trzeba wspólnego bycia – bycia 
razem” – powiedział w rozmowie 
ambasador RP na Litwie Jarosław 
Czubiński.

 Zapytany o to, w jakim języku 
„Pan Tadeusz” zabrzmiał najład-
niej, bez wahania odpowiedział, 
iż po polsku. Nie dlatego, że sam 
czytał w tym języku, ale dlatego, 
że każdy z Polaków te słowa nosi 
w sercu i głowie, i brzmią one w 
sposób szczególny. Ambasador 
dodał, iż każdy z języków za-
brzmiał pięknie, miał swoją me-
lodię, każde wykonanie było au-
torskie i unikalne.

Przy okazji warto dodać, że 
Muzeum Adama Mickiewicza w 
Wilnie w swych zbiorach posia-
da „Pana Tadeusza” w 14 języ-
kach. Jak  powiedziała Alicja Dzi-
siewicz, starszy kustosz muzeum, 
według oficjalnych danych po-
emat został przetłumaczony na 
32 języki. Ponadto, na niektóre ję-
zyki poemat został przetłumaczo-
ny nie w całości, w innych – jest 
kilka wariantów tłumaczeń. Pani 
Alicja ma pomysł, by w przyszło-
ści zorganizować podobną impre-
zę czytając utwór w różnych języ-
kach i w różnych wersjach. 

Po udanej akcji czytania In-
wokacji w 27 językach, pozostaje 
czekać, kiedy przedstawiciel Li-
tewskiej Księgi Rekordów ogłosi 
o ustanowieniu rekordu Litwy w 
czytaniu utworu w jak najwięk-
szej liczbie języków.

Renata Dunajewska

Ostatnie dni przed adwentem 
kowieńscy Polacy spędzili w swo-
im gronie: w minioną sobotę tra-
dycyjnie świętowaliśmy andrzejki, 
zaś w niedzielę wzięliśmy udział w 
otwarciu wystawy mistrza pędzla, 
rodaka Piotra Ibiańskiego.

Dziś słynny malarz – Piotr 
Ibiański – urodził się w osiedlu 
Łabunowo w rejonie kiejdań-
skim. Wczesne lata jego dzie-
ciństwa przypadły na tragicz-
ny i niebezpieczny okres wojny 
oraz pierwszych lat powojen-
nych. Jako dorastające dziecko, 
w roku 1948, został wraz z całą 
rodziną wywieziony do Igarki. 

Tam rozpoczął naukę w szko-
le i poczuł chęć do rysowania. 
Uczęszczał więc na zajęcia z ry-
sunku. Nie mając za co kupić 
farb, rysował węglem, którego 
akurat nie brakowało...

Na Litwę jego rodzina po-
wróciła po dziesięciu latach, w 
1958 roku. Piotr rozpoczął na-
ukę w Kowieńskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, a niedługo potem do-
stał się na studia  do Wileńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Po 
studiach pracował jako wykła-
dowca na swojej uczelni. W roku 
1980 został członkiem Akade-
mii Sztuk Pięknych Litwy.

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

MUZEUM ADAMA 
MICKIEWICZA W WILNIE W 
SWYCH ZBIORACH POSIADA 
„PANA TADEUSZA” W  
14 JĘZYKACH
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W polskiej bibliotece w Wę-
dziagole (ul. Kiejdańska 26) od-
było się spotkanie z tłumaczką 
książek, kierowniczką wydaw-
nictwa, doktor nauk humani-
stycznych Jolantą Kriūnienė, 
która zawędrowała tu w poszu-
kiwaniu śladów dworu  J.W.W. 
Chłopickich oraz innych zna-
ków minionych czasów, świad-
czących o bytności tego szla-
chetnego rodu i jego sławnej 
przedstawicielki Zofii Chło-
pickiej, która na początku XIX 
wieku mieszkała w Wędziago-
le. Wędziagolanie z przyjem-
nością podzielili się materiała-
mi historycznymi i myślami o 
przedstawicielach rodu Chło-
pickich, którzy w przeszłości 
tu mieszkali. Wiele ciekawych 
faktów z życia Zofii Chłopic-
kiej usłyszeli też z ust dr Jolan-
ty Kriūnienė. Bardzo cieszymy 
się z tej znajomości i mamy na-
dzieję, iż w przyszłości przynie-
sie ona owocną współpracę.

Chciałbym też Czytelników 
zapoznać z wizerunkiem Zofii 
Chłopickiej. Został on opubli-
kowany w numerze 14 „Opie-
kuna Domowego” z 1871 roku. 
Chociaż urodziła się ona w Fur-

Chłopiccy w Wędziagole    

Wystawa rodaka w Kownie

maniszkach, nieopodal Wilna, 
jej dzieciństwo przebiegało w 
Wędziagole. W artykule opa-
trzonym jej portretem jest nie-
prawidłowo wskazany rok uro-
dzenia – 1819. Zofia Chłopicka 
urodzona jest w roku 1812. W 
roku 1824, kiedy miała dopiero 
12 lat, w Romainiai, gdzie gości-
ła u swej siostry Anny Prozoro-
wej, odwiedzał ją poeta Edward 
Odyniec. Zofia Chłopicka słynę-
ła ze swej urody i talentów: ma-
lowała, grała, śpiewała, dała się 
poznać jako literatka i aktorka. 
Bez wątpienia, znany też jest jej 
skandaliczny romans z Lwem 
Baikowem, sekretarzem wileń-
skiego generała-gubernatora 
Nikołaja Nowosilcowa. Miała 
wówczas zaledwie 16 lat, on li-
czył – 53…

Inni Chłopiccy  też mają in-
teresujące, barwne życiorysy.

Zofia Chłopicka żyła w la-
tach 1812-1870 (Zofia z Brzo-
zówki – to jej pseudonim). Jej 
rodzice –  Franciszek Chłopic-
ki i Zofia Miłejko. Rodzeństwo: 
bracia Aleksander i Józef oraz 
siostra Anna. Zofia urodzi-
ła się w Furmaniszkach, nie-
opodal Wilna. Zmarła w roku 

1870 w Warszawie. Znana jest 
jako publicystka, prozaiczka. 
Współpracowała z postępową 
inteligencją wileńską o demo-
kratycznych poglądach, pisała 
do „Gwiazdy”, którą też finan-
sowała. W roku 1851 została 
zesłana do Permi. Po powrocie 
zamieszkała w okolicach Kow-
na, w Wędziagole. Tu pisała ar-
tykuły do warszawskich gazet. 
W publicystyce dała się poznać 
jako miłośniczka ostrej pole-
miki. Szerzej znane są jej fan-
tastyczne satyry: „Niewidzial-
ny człowiek”, „Zaczarowany 
kapelusz”, opowiadania „Cho-
rzy i zdrowi”. Szkoda, że wielka 
część jej twórczości pozostała w 
rękopisach.

Oto urywek z książki Gabrie-
li Puzyniny z Guntherów „W 
Wilnie i w dworach litewskich. 
1815-1843”.

„Jedno z wydarzeń 1829 
roku – nagła śmierć Baikowa, 
tak jak i Nowosilcew nielubia-
nych przez wilnian. Oboje zo-
stali przedstawieni w „Zadusz-
kach” Adama Mickiewicza. 
Kochał on piękną Zofię Chło-
picką, był z nią zaręczony i co-
dziennie odwiedzał jej ciotkę 

panią Bagniewską, za Ostrą Bra-
mą, u której mieszkała piękna 
Zofia. Zbliżał się ku końcowi za-
pustowy wieczór. Ona grała na 
fortepianie, on zamyślony słu-
chał, słuchał do późna… Kie-
dy wypadało już się pożegnać, 
życzył jej dobrej nocy, wyszedł i 
znów wrócił, by po raz kolejny 
się pożegnać. I nie ma się czemu 
dziwić, bo kto widział te cudow-
ne oczy i odczuł moc ich spoj-
rzenia, łatwo mógł zrozumieć, 
że narzeczonemu nie było łatwo 
odejść. Następnego dnia, była to 
środa, Popielec, mój ojciec, któ-
ry szykował się do wyjazdu do 
Mińska, kończył jedzenie po-
dróżnego obiadu. Ulicą prze-
leciały sanie, rzuciliśmy się do 
okna… W tych saniach siedziała 
kobieta z głową otuloną chustą 
w czarne i czerwone kraty. To 
była Zofia Chłopicka, śpiesząca 
do lekarza Śniadeckiego. I zaraz 
ktoś pośpieszył do nas z wiado-
mością, że Baikowa, jadącego od 

narzeczonej przez Ostrą Bramę 
uderzyła apopleksja. Bez przy-
tomności był dostarczony z po-
wrotem do niej… Uratować go 
nie udało się! Na jego piersi zna-
leziono na sznureczku wiszący  
jedwabny woreczek, a w nim 
– ząb. Narzeczona poznała, że 
to jej ząb, usunęła go wówczas, 
kiedy Baikow powiedział, że ten 
ząb szpeci jej wygląd. Jego poże-
gnanie wieczorem z narzeczoną 
było podyktowane przeczuciem, 
że więcej jej już nie zobaczy, a 
jadąc przez Ostrą Bramę kazał 
woźnicy „śpieszyć, bo jemu jest 
źle” – takie były jego ostatnie 
słowa. Właśnie spod tej bra-
my akademicka młodzież była 
kierowana na zesłanie na sybe-
ryjskie przestworza, a jednym 
z tych,  kto do tego przyczynił 
się swoimi rękoma, był Baikow”.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Jako były zesłaniec brał ak-
tywny udział w ruchu odrodze-
nia Litwy. Jednak nie mógł się 
pogodzić z realiami nowej biuro-
kracji i wyjechał do Kanady, do 
Montrealu. Właśnie tam miał 
galerię przy parafii Ostrobram-
skiej. Za oceanem spędził 17 lat. 
Jego powrót na Litwę w 2011 
roku zaowocował licznymi wy-
stawami w całym kraju, miały 
one miejsce też w jego rodzin-
nym Łabunowie, Kiejdanach 
oraz na Łotwie, w Polsce, dale-
kiej Australii. Jego obrazy znaj-
dują się w muzeach, galeriach, 
u prywatnych kolekcjonerów. 

Swoje dzieła podarował także 
Wielokulturowemu Centrum w 
Kownie, jako gest wdzięczno-
ści za zorganizowanie wystawy. 
Przypominają nam one o roda-
ku, malarzu polskiego pocho-
dzenia Piotrze Ibiańskim.

Podczas otwarcia wystawy 
prac malarza, której organiza-
torem był Kowieński Oddział 
ZPL, wystąpił zespół folklory-
styczny „Kotwica” pod kierow-
nictwem Mariana Zinkiewicza. 
Miło i treściwie spędziliśmy 
wspólnie niedzielne popołu-
dnie.

Franciszka Abramowicz, 
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL 

 Świąteczna akcja
„Radosne Boże Narodzenie dla 

wszystkich” – taką świąteczną akcję roz-
poczyna Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego w Nowej Wilejce. Akcja rusza z 
myślą, by piękne Boże Narodzenie mie-
li wszyscy. Celem akcji jest dzielenie się 
wszystkim, co dobre, z mieszkańcami 
Nowej Wilejki, a głównie z tymi, któ-
rzy najbardziej tego potrzebują. Są to 
przede wszystkim osoby chore, samot-
ne, w starszym wieku. Uczniowie gim-
nazjum przygotują kartki świąteczne, w 
miarę możliwości – paczki żywnościowe.

Motto akcji „Pomagaj tam, gdzie je-
steś, przy pomocy tych środków, jakie 
posiadasz”. Czasami wystarczy tylko 
trochę pomysłowości, otwartego, wrażli-
wego serca, żeby innemu pomóc, rozja-
śnić jego szary dzień, wywołać uśmiech 
na jego twarzy.

Wszelkiego rodzaju dary można 
przynosić do szkoły, do gabinetu nr 23, 
do 12 grudnia br. Nie bądźmy obojętni 
na ludzką biedę i smutek! 
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„OPIEKUN DOMOWY” – STRONA O ZOFII CHŁOPICKIEJ
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W końcu października ucznio-
wie szkółek niedzielnych języka i 
kultury polskiej działających pod 
patronatem Związku Polaków na 
Litwie mieli okazję – dzięki finan-
sowemu wsparciu MSZ Rzeczy-
pospolitej Polskiej poprzez Am-
basadę RP w Wilnie i jej wydział 
konsularny – podczas tygodnio-
wej wycieczki poznawania Polski.

W GRODZIE KRAKA
Nowy dzień witaliśmy w Krako-
wie wraz z uroczym przewodni-
kiem, który prowadząc nas na 
Kleparz – jedną z dzielnic Starego 
Miasta zapoznał z Plantami. Słyn-
ne krakowskie Planty – znane z li-
teratury opasują Stare Miasto. Ten 
pas zieleni wraz z alejkami space-
rowymi i ławeczkami powstał na 
miejscu miejskich murów. Ujrze-
liśmy krakowski Barbakan i mo-
gliśmy być dumni, że Wilno też 
swój posiada.

Kiedy dotarliśmy na Plac Jana 
Matejki ukazał się nam monu-
mentalny Pomnik Grunwaldzki. 

Polski poznawanie

Wzniesiony został w roku 1910, 
a więc w czasie, kiedy Polska była 
jeszcze pod zaborem, z fundacji 
wybitnego kompozytora i polity-
ka Ignacego Jana Paderewskiego, 
według projektu naszego ziomka  
(m. in. autora wileńskich Trzech 
Krzyży) – Antoniego Wiwulskie-
go w 500. rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem. Górę pomnika 
wieńczy figura króla Władysła-
wa Jagiełły (litewskiego księcia, 
od którego został zapoczątko-
wany słynny ród Jagiellonów) na 
koniu. Na frontonie pomnika jest 
też figura księcia Witolda – posta-
ci wielce czczonej na Litwie, do-
wodził on wojskiem litewskim na 
polu bitwy. W pierwszym dniu na-
szego pobytu w Warszawie mogli-
śmy oglądać te postacie na obra-
zie Jana Matejki. W Krakowie, na 
placu nazwanym imieniem mala-
rza, znów mieliśmy randkę z naszą 
wspólną polsko-litewską historią. 
Na pomniku są też przedstawie-
ni wojownicy polscy i litewscy, a 
u jego stóp jest Grób Nieznanego 

Żołnierza. Na cokole monumen-
tu wyryte są słowa: „Praojcom na 
chwałę – braciom na otuchę”. W 
roku 1910 było to bardzo ważne 
dla Polaków hasło.

Pomnik odlewano w wielkiej 
tajemnicy, nawet jego autorzy nie 
wiedzieli praktycznie do ostatniej 
chwili, jakie wydarzenie będzie 
upamiętniał. Dowiedzieliśmy się 
również tego, że od listopada 1939 
roku do maja 1940 był on meto-
dycznie niszczony przez hitlerow-
ców.  Cóż, walka z pomnikami, nic 
nowego w najnowszej historii, po-
wtarza się co jakiś czas. Nieste-
ty, na Litwie też w dobie obecnej 
mamy tego przykłady. Pomnik zo-
stał odbudowany według projektu 
Mariana Koniecznego dopiero w 
1976 roku. Młodzież przy okazji 
się dowiedziała, że przy tym pla-
cu znajduje się słynna Krakowska 
Akademia Sztuk Pięknych oraz 
tego, skąd pochodzi nazwa dziel-
nicy – Kleparz. 

Podążając krakowskimi ulicz-
kami – przypominającymi nasze 
Wilno, znaleźliśmy się przy bu-
dynku ze słynnym oknem papie-
skim. To tu przez wiele lat miesz-
kał nasz Wielki Rodak, późniejszy 
Papież Jan Paweł II, dziś już święty, 
biskup Krakowa, kardynał Karol 
Wojtyła.

Nasz przewodnik opowiedział 
nam pewną historię związaną z 
Karolem Wojtyłą, która – drob-
ny epizod w pięknym życiu tego 
człowieka – świadczy o tym, ja-
kim człowiekiem był, jak potrafił 
z wysokości swojej pozycji w hie-
rarchii Kościoła, pochylić się nad 
maluczkimi, potrzebującymi po-
mocy. Otóż pewna mocno starsza 
i samotna mieszkanka Krakowa 
bardzo kochała koty, którymi się 

troskliwie opiekowała. Niestety, 
miała sąsiadów – łajdaków, któ-
rzy co pewien czas kradli jej pupila 
i zamykali, czekając aż go wyku-
pi. Rolę tego, kto te koty wyzwa-
lał z rąk nicponi pełnił ówczesny 
biskup, kardynał Karol Wojtyła. 
Ostatni raz pośpieszył na pomoc 
zatroskanej staruszce, kiedy wy-
ruszał na pamiętne konklawe do 
Rzymu, gdzie miał zostać wybra-
ny na Ojca Świętego. Opóźnił swój 
wyjazd, ale kobiecie pomógł…

Na jedną z głównych ulic kra-
kowskiej Starówki wkraczaliśmy 
przez Bramę Floriańską. Nasz 
przewodnik opowiadał nam o hi-
storii miasta i tak dotarliśmy na 
Rynek Starego Miasta – jeden z 
największych w Europie. Tu mo-
gliśmy podziwiać pomnik Wiesz-
cza Adama. Trudno było się po-
wstrzymać od porównań znanych 
nam pomników Adama Mickiewi-
cza. Niestety, pomimo solidarno-
ści ze swoim rodzinnym miastem, 
obecną stolicą Litwy, musieliśmy 
przyznać, że Kraków (jak też 
Lwów) mają o wiele piękniejsze 
pomniki wielkiego romantyka.

Kościół Mariacki i słynny hejnał, 
Sukiennice, drobne pamiątki z daw-
nych czasów, ot chociażby w posta-
ci obręczy, którymi przykuwano do 
ściany kościoła tych, kto się przewi-
nił, słynne kamienice, dorożki – po-
znawaliśmy miasto w szczegółach. 

Oczywiście, poszliśmy na Wa-
wel. Oddaliśmy hołd spoczywa-
jącym w Katedrze Wawelskiej i 
podziemiach królom, wielkim 
twórcom i politykom – wybitnym 
synom Polski: byliśmy przy gro-
bie Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(i tu znaleźliśmy cząstkę Wilna – 
wizerunek Matki Boskiej Ostro-
bramskiej), Adama Mickiewicza 
i Juliusza Słowackiego, widzieli-
śmy grobowiec tragicznie zmarłej 
podczas katastrofy lotniczej pary 
prezydenckiej – Marii i Lecha Ka-
czyńskich… Młodzież miała oka-
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MŁODZIEŻ PRZY POMNIKU GRUNWALDZKIM...

... ORAZ NA WAWELU
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zję poznać, chociaż w wielkim 
skrócie, dzieje Państwa Polskiego.

Nie obeszło się też bez pozna-
nia krakowskich legend. Jedna z 
nich opowiada o Smoku Wawel-
skim. Zeszliśmy do jego smoczej 
jamy i nawet byliśmy świadkami 
ziania ogniem przez „potwora”…  

WIELICZKA –  
KRÓLESTWO SOLI  

Podkrakowska Wieliczka – to 
prawdziwe królestwo soli. Wła-
śnie tu działa Muzeum Kopalni 
Soli, które zostało założone w kie-
dyś czynnej kopalni. Kiedy wraz z 
bardzo miłymi paniami-przewod-
niczkami musieliśmy zejść do pod-
ziemi na głębokość kilkuset me-
trów drewnianymi schodami, to 
nawet próbowaliśmy najpierw je 
liczyć, ale kiedy spojrzawszy w dół 
widzieliśmy nie kończące się rusz-
towania, zaniechaliśmy tej roboty. 

Dziś kopalnia już jest nieczyn-
na – soli się tu nie wydobywa. Jed-
nak zatrudnia setki pracowników, 
którzy troszczą się nie tylko o tury-
stów – jest ich tu co roku do trzech 
milionów! – ale też dbają o zacho-
wanie w należytym stanie tego 
unikatowego obiektu. 

Podziemne korytarze, komna-
ty, jaskinie, rzeźby, pomniki – sło-
wem wszystko jest tu z soli, która 
jest nie tylko biała i szara, ale też 
czarna. Dziwne wrażenie ogar-
nia,  kiedy się idzie po posadzce 
z soli, dotyka ścian z tego mine-
rału, podziwia rzeźby. Młodzież 
sprawdzała na smak, czy aby na-
prawdę te niekończące się kory-
tarze są wytyczone w skałach soli. 
Jak zapewniła pani przewodnik, 
lizać można tu wszystko bez oba-
wy, z wyjątkiem rzeźb, tablic (bo 
można je „zlizać”) – sól jest wspa-
niałym antyseptykiem, więc żadna 
infekcja nie grozi.

Mogliśmy poznać sposoby wy-
dobycia soli (warto odnotować, że 
w dawnych czasach był to bardzo 
cenny surowiec), to, jak zmienia-
ła się technika wydobycia, ujrzeć 
podziemne jeziora solonej wody. 
Byliśmy w kaplicy, gdzie ołtarz, ży-
randole są z soli – odprawiane są tu 
nabożeństwa, ludzie biorą śluby. 
Prawda, jak zaznaczyła pani prze-
wodnik, żaden górnik tu się nie 
żenił. Dla nich – kopalnia – czyn-
na czy też muzeum – to miejsce 
pracy. Słuchaliśmy muzyki w sali 
koncertowej, gdzie jest szczególna 
akustyka, widzieliśmy ogromną 
restaurację, gdzie ludzie spotyka-
ją Sylwestra. Wśród wielu pomni-
ków i rzeźb, oglądaliśmy też po-
mnik Marszałka, oczywiście, z soli. 

Na górę wracaliśmy windą, 
której szybkość sprawiła, że mieli-
śmy podobne uczucie, jakie się ma 
przy lądowaniu samolotu. Mło-
dzież stwierdziła jednoznacznie – 
kopalnia zrobiła wielkie wrażenie.

Żegnając się z Wieliczką po-
dążaliśmy w kierunku Tatr. Póź-
nym wieczorem  przybyliśmy do 
Bukowiny Tatrzańskiej, do miłego 
góralskiego pensjonatu. Nazajutrz 
czekało nas spotkanie z górami!

(Dokończenie nastąpi)

W październiku drużyna na-
szej szkoły wzięła udział w kon-
kursie pt. „70. rocznica Powsta-
nia Warszawskiego”, który został 
zorganizowany przez Wileński 
Miejski Oddział Związku Pola-
ków na Litwie. W trakcie przygo-
towań do konkursu każda druży-
na musiała przyszykować zestaw 
z 10 pytań, na które miały od-
powiadać pozostałe grupy. Zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc 
w nagrodę pojechali do Warsza-
wy. W tym konkursie zwycięzca-
mi byliśmy my – drużyna Szkoły 
Średniej im. Sz. Konarskiego w 
Wilnie oraz koledzy z wileńskich 
Gimnazjów im. A. Mickiewicza i  
im. Jana Pawła II.

Nasz pobyt w Polsce rozpo-
częliśmy od Pułtuska. Tu za-
mieszkaliśmy jak prawdziwi 
szlachcice w piętnastowiecznym 
zamku, który przetrwał szwedz-
ki potop. Obecnie zamek pełni 
funkcje Domu Polonii. Wspania-
łe miejsce, eleganckie i wygodne 
pokoje, pyszne potrawy. Podczas 
pobytu w zamku biskupim po-
znaliśmy historię tych murów, 
które powstały w miejscu wcze-
śniejszego, spalonego przez Li-
twinów grodu. Wiele razy go 
niszczono i odbudowywano. 
Chociaż obecnie w tym zamku 
jest hotel, jednak są tu również 
komnaty urządzone w starodaw-
nym stylu: zabytkowe meble, 
obrazy, freski. Od przewodni-
ka dowiedzieliśmy się, że w mu-
rach tego zamku bywali królo-
wie Polski: Zygmunt III Waza, 
Władysław IV Waza oraz August 
II Mocny; był tu cesarz Napole-
on I i car Rosji Aleksander I. Do 
wielce zaszczytnego grona gości, 
jak powiedział przewodnik, do-
łączyliśmy również my. 

Mieliśmy też krótką wyciecz-

Nagroda – wycieczka do  
Warszawy i Pułtuska

my, młodzież początku XXI wie-
ku, moglibyśmy poświęcić życie 
za swój kraj?

Kolejnym obiektem zwiedza-
nia był Zamek Królewski. Spotkał 
nas tu wspaniały przewodnik, któ-
ry opowiadał o historii, m. in. na 
podstawie znajdujących się tam 
obrazów. Byliśmy zachwyceni, że 
można przedstawiać historię w tak 
ciekawy i zajmujący sposób. Po-
tem czekał nas krótki spacer po 
warszawskiej Starówce i już mu-
sieliśmy wracać na zamek. Dzień 
zakończyliśmy na ciekawych roz-
mowach i zabawach, które trwały 
do późnego wieczora.

Następnego dnia budziliśmy 
się z niezbyt radosną myślą o tym, 
że czas wracać do Wilna. Zrobi-
liśmy naprawdę wszystko, żeby 
opóźnić nasz powrót, ale, nie-
stety, następnego dnia poszliśmy 
zwyczajnie do szkoły. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni 
opiekunom naszych drużyn, na-
uczycielom historii: paniom Be-
acie Kowalewskiej i Annie Ma-
kowskiej oraz panu Wiktorowi 
Łozowskiemu oraz organizato-
rowi konkursu – Wileńskiemu 
Miejskiemu Oddziałowi Związ-
ku Polaków na Litwie, w imieniu 
którego opiekował się nami pan 
Walery Jagliński, za możliwość 
poznania historii, ważnych i cie-
kawych wydarzeń, za mile spę-
dzony czas i poznanie interesu-
jących i wesołych ludzi. Jesteśmy 
pewni, że wspomnienia z War-
szawy zostaną w naszej pamięci 
na długo.

Kamila Turuta,  
uczennica klasy 9a 

oraz Tomasz Maksymowicz, 
uczeń klasy 8b 

Wileńskiej Szkoły Średniej 
im. Sz. Konarskiego

kę po mieście, a resztę dnia spę-
dziliśmy na zamku, na zabawach 
i tańczeniu – dołączyliśmy się do 
grupy młodzieży, by się poznać i 
razem zabawić.

Następny dzień rozpoczę-
liśmy wcześnie, bo musieliśmy 
mieć czas na dojazd do Warsza-
wy. Pierwszym punktem nasze-
go zwiedzania stolicy Polski było 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, które było głównym ce-
lem naszej podróży. Muzeum wy-
warło na nas ogromne wrażenie, 
bo jest stworzone w sposób no-
woczesny i wykorzystywane są 
tu multimedia. Chodząc po sa-
lach słyszeliśmy zewsząd odgło-
sy walk, dzięki temu czuliśmy się 
tak, jakbyśmy ciągle byli na polu 
bitwy. Myśleliśmy o tym, że po-
wstańcy byli niewiele starsi od 
nas, a niektórzy harcerze nawet 
młodsi. Zastanawialiśmy się, czy 

fot. archiwum

LAUREACI KONKURSU PRZY MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

fot. archiwum

PRZEWODNICZKA WYCZERPUJĄCO ODPOWIADAŁA NA PYTANIA MŁODZIEŻY
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Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 
urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić na kon-
to 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

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 Pięknych Jubileuszy seniorkom 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Szanownym Paniom Halinie WA-
ŁADKOWICZ i Galinie PRIŠMANTIENĖ 
najserdeczniejsze życzenia: trwałego zdro-
wia na długie lata, szczęścia i radości na co 
dzień, nieustającej aktywności w pracy społecz-
nej oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mą-
drości dar zwyczajny”

Szanownej Jubilatce Helenie  
RYNKIEWICZ z okazji 50. Urodzin moc 
życzeń: wiele sukcesów rodzinnych i zawo-
dowych, osiągnięcia obranego celu oraz tego, 
aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji 
i społecznego uznania

składają członkowie koła ZPL Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie


