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Do Siego Roku!

Wkraczając w Nowy – 2015 Rok, powitajmy go z wiarą i nadzieją, że niepokoje i zagrożenia jakich  
doświadczyć nam przyszło w roku minionym odejdą wraz z nim. Niech radość życia, twórczej pracy,  
pielęgnowania rodziny i serdecznych stosunków międzyludzkich pozwoli nam doznać uczucia miłości i 
szczęścia, do których każdy z nas ma prawo. Niech w każdym domu panuje zgoda i wzajemny szacunek, a 
zdrowie i ciepłe uczucia pozwolą nam cieszyć się każdą przeżywaną chwilą. Postarajmy się też swoim  
szczęściem, dobrobytem, miłością dzielić z tymi, komu nasze dobre słowo, uśmiech, wsparcie tak bardzo są 
potrzebne. Bądźmy hojni – nie skąpmy dobroci. Wbrew zasadom matematyki, to, czym dzielimy się  
z bliźnim, mnoży się, a nie ubywa. Niech w Nowym – 2015 Roku łączą nas otwarte serca i wrażliwe dusze!   

Michał Mackiewicz 
Prezes Związku Polaków na Litwie

Z SIANKIEM  
DO WYBORCY
Chociaż od dnia, kiedy pójdziemy do 
urn wyborczych, by wybierać najbliż-
sze obywatelom – władze samorzą-
dowe oraz merów miast i miasteczek 
(po raz pierwszy w bezpośrednich 
wyborach) – dzielą nas dwa miesią-
ce, to jednak okres Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku chętni do 
zajęcia foteli w samorządach i ratu-
szach wykorzystać się starali jak naj-
bardziej owocnie. Czyli – zdobywając 
przychylność  najważniejszych osób 
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WRAZ Z NESTOREM POLSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH NA WILEŃSZCZYŹNIE – „WILIĄ” – WITAJMY NOWY ROK

w trakcie wyścigu do stołków – wy-
borców. Jako że nowe zasady prowa-
dzenia kampanii wprowadzają ogra-
niczenia środków, jakie kandydat do 
obieralnego stanowiska może prze-
znaczyć na tzw. prezenty dla obywa-
teli – wynoszą one 5 litów, a faktycz-
nie, bo z litem się właśnie żegnamy, 
1,45 euro, wymaga to od pragnącej 
służyć nam osoby szczególnego po-
myślunku. No i trzeba przyznać, że 
takowego przyszłym wybrańcom ludu 
nie brakuje. Oczywiście, nie mówimy 
tu o  długopisach z nazwami partii i 

ruchów, nazwiskami przyszłych sa-
morządowców, kubeczkach, popular-
nych magnesikach... To dawno prze-
brzmiałe trendy i wrażenia raczej na 
pospólstwie nie robią, chociaż nikomu 
nie zaszkodzi dodatkowy długopis czy 
kubek do herbaty – gubią się i tłuką. 
Prawda, chociaż kosztować mają tak 
niewiele, to partie przeznaczą na nie 
dość pokaźne, jak na kieszeń szere-
gowego obywatela, kwoty: średnio 
po 350 tys. litów, czyli 100 tys. euro. 
Już dziś liberałowie deklarują wydatki 
rzędu prawie 190 tys., zaś Partia Pra-

cy 136 tys. litów. Jednak magiczny 
okres świąt ma swoją aurę, przyznać 
to muszą nawet ci, co z tradycjami 
religijnymi – przynajmniej ze względu 
na nazwy swoich partii – nie mają zbyt 
wiele wspólnego. Otóż przedstawiciel 
jednej z nich postanowił wyborców 
uszczęśliwić... siankiem. Tak, tak – 
siankiem, suszoną trawką z podwileń-
skich pól i łąk. Ładnie opakowaną, z 
życzeniami i prezentacją własnej oso-
by nawet w języku mniejszości. Jak 
trafił na katolika – to dobrze, mógł też 
trafić na miłośnika zwierząt – dajmy 

na to morskich świnek, posiadacza 
kozy... A jak szanowny wyborca tra-
dycji nie przestrzega, sianka pod ob-
rus nie kładzie (albo jest alergikiem), 
zwierzątek w swoim blokowym miesz-
kaniu nie hoduje, to co z tym sianem 
ma począć? Stare porzekadło głosi, 
że tym, co nie zdążyli się odchamić 
słoma wystaje z butów. Parafrazując, 
na starcie kampanii wyborczej mogli-
byśmy pokusić się o wniosek, że co 
poniektórzy „wybrańcy ludu” – o zgro-
zo! – mają siano w głowie. I po cóż 
nam tacy u władzy? 
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– naszych najpiękniejszych pie-
śni i tańców narodowych, pol-
skiego folkloru mieliśmy moż-
ność w ostatnich dniach grudnia 
żegnać Stary i witać Nowy – 
2015 Rok wraz z Polskim Ze-
społem Artystycznym Pieśni i 
Tańca „Wilia” – nestorem po-
krewnych kolektywów, który w 
bieżącym roku będzie obchodził 
swój wspaniały jubileusz – 60. 
urodziny.

Tego roku tradycyjny świą-
teczny koncert, który od lat 
prezentuje swemu wiernemu 
widzowi w ostatnich dniach 
grudnia „Wilia”, zauroczył wi-
dza nie tylko inauguracyjnym 
polonezem i mazurem, ale też 
wykonaniem cudownej kolędy 
„Cicha noc”. Zaśpiewał ją chór 
reprezentacyjny zespołu, a na 
scenie towarzyszyły mu dzieci 
z młodszych grup – pasterze, 

W rytmie kolęd, poloneza, mazura...

krakowianki  – tworząc obra-
zek szopki betlejemskiej. Jaśnie-
jące płomyki ledowych świec w 
rękach artystów, wystrój sceny – 
zimowy pejzaż, piękna muzyka i 
śpiew stworzyły niepowtarzalną 
świąteczną scenerię. 

Podczas dwóch koncertów, 
jakie dała „Wilia” w Domu Pol-
skim w Wilnie 29 grudnia, sala 
była wypełniona praktycznie do 
ostatniego miejsca. Nic w tym 
dziwnego, zespół legitymujący 
się historią sześciu dziesięcio-
leci, w swych szeregach zjed-
noczył kilka setek miłośników 
ojczystego folkloru. To oni, 
członkowie ich rodzin, dzieci i 
wnukowie nie tylko wypełniają 
widownię, ale też tworzą god-
ną zamianę tym wspaniałym 
chórzystom i tancerzom, któ-
rzy w jakże dziś odległych – z 
minionego wieku przecież – la-

tach tworzyli zespół. Może nie 
mieli wtedy takich pięknych 
strojów, ale tańczyli i śpiewali z 
nie mniejszym zapałem. Patrząc 
na szeregi chórzystów, wirujące 
pary niejeden z obecnych na sali 
oczyma wyobraźni widział tych, 
którzy zespół kształtowali przed 
czterema, trzema, dwoma dzie-
siątkami lat...

Podczas świątecznego kon-
certu na scenie okazję do za-
prezentowania swego kunsz-
tu artystycznego miał zarówno 
reprezentacyjny skład zespołu, 
jak i chór składający się z młod-
szych dzieci, młodociani tance-
rze, a także kapela, która nie tylko 
podczas wykonania kilku utwo-
rów towarzyszyła chórowi, ale też 
wykonała kilka melodii osobno. 

Na pierwszą część koncer-
tu złożyły się kolędy, polone-
zy i mazury. Wśród doskonale 

znanych, znalazł się też nowy 
polonez – Karola Kurpińskie-
go „Cześć Ci Polsko”, powró-
ciły również do repertuaru pio-
senki wykonywane przed wielu, 
wielu laty. Popisy swe mieli też 
soliści: Alina Ewelina Szostak, 
Andrzej Iwaszko oraz Małgorza-
ta Nausewicz-Andrijauskienė, 
Elżbieta Jurgielewicz i Sylwe-
ster Stankiewicz – wykonanie 
przez tę trójkę piosenki o Wil-
nie, które jest obecne w pamię-
ci repatriantów, wielu wzruszy-
ło do łez. 

W drugiej części widzowie 
mogli podziwiać pieśni i tań-
ce z różnych regionów Polski. 
Pięknie tu solowała w pieśni 
„Beskidy, Beskidy” Elana Ga-
lin. Można rzec, że gwoździem 
programu w drugiej części stało 
się wykonanie tańców opoczyń-
skich. Stroje z tego regionu – to 
jeden z ostatnich nabytków ze-
społu, zrealizowany dzięki ko-
lejnemu projektowi. 

Burza oklasków wieńcząca 
ostatnie akordy koncertu była 
podziękowaniem zarówno dla 
artystów, jak i dla kierownictwa: 
Renaty Brasel (chórmistrza, kie-
rownika zespołu), Marzeny Su-
chockiej (choreografa), Beaty 
Bużyńskiej (choreografa młod-
szej grupy) oraz kierownika ka-
peli Anny Kijewicz – za trud i ra-
dość, jaką darują widzom swoim 
umiłowaniem polskiego folkloru. 

Szykując się do koncertu, 
poszukując nowych scenicznych 
rozwiązań kierownik  zespołu 
postanowiła zmienić usytuowa-
nie chóru na scenie. Sympatycy 
„Wilii” pamiętają, że przed laty 
chór znajdował się w głębi sce-
ny, pozostając tam również pod-
czas popisów tancerzy. Później, by 
pozbyć się statyczności, „rozru-
szać” chórzystów przemieszczał 

się, a podczas tańców zajmował 
miejsca po obu stronach sceny. 
Na ostatnim koncercie znów zo-
stał usytuowany tradycyjnie. Nie 
było to zbyt komfortowe dla tan-
cerzy, jednak ogólny widok całe-
go zespołu na scenie (chórzystów  
i tancerzy, w sumie ponad setka 
osób) robił wrażenie. Ładnie się 
też prezentowała młodsza grupa 
chóru w „śnieżnych zaspach” w 
głębi sceny. Już od 10 lat istnie-
jące młodsze grupy chórzystów 
i tancerzy, jak uważa kierownik, 
zdały egzamin. Młodzież stopnio-
wo „awansuje” do reprezentacyj-
nego chóru i par tanecznych. Dziś 
„Wilia” w zmienionej formule li-
czy około 140 osób. 

Rok 2015 – jubileuszowy 
nie będzie łatwy. Jak zaznacza 
kierownik, zapowiadany na li-
stopad koncert z okazji 60-lecia 
zespołu zmusi do wytężonej pra-
cy. Prawda, pani Brasel pytana o 
szczegóły, nie chciała ich zdra-
dzać. Tak na dobrą sprawę, kon-
cepcja jubileuszowej prezentacji 
jest jeszcze opracowywana. Kie-
rownik jest przekonana (prawie 
na sto procent), że ludowy cha-
rakter zespołu ustawia pewne 
ramy, których mają zamiar się 
trzymać i raczej żadnych „rewo-
lucji” nie będzie. Możliwe, że z 
okazji jubileuszu zrobią – wraz 
z weteranami – prezentację naj-
bardziej udanych, charaktery-
stycznych dla poszczególnych 
okresów istnienia „Wilii” nu-
merów. Ale do jesieni jest jeszcze 
daleko, więc koncepcja galowe-
go koncertu przeżyje z pewno-
ścią niejedną metamorfozę.

A na wiosnę, w maju, jak 
zaznaczyła Renata Brasel, ze-
spolacy planują uczcić przypa-
dającą setną rocznicę urodzin 
swego legendarnego choreografa –  
śp. Zofii Gulewicz. Wieczór 
wspomnień o pani Zofii jej by-
łych wychowanków, połączony 
z wyświetleniem posiadanego fil-
mu ma stanowić osnowę tego spo-
tkania. Kierownik  chciałaby, żeby 
młodzież poznała tę niezwykłą 
postać, historię „Wilii” opowia-
daną przez byłych zespolaków. 

Wypada więc życzyć arty-
stom i kierownictwu „Wilii”, by 
w nowym, jubileuszowym dla 
zespołu roku, wszystkie zamie-
rzenia i plany zostały zrealizo-
wane, a przyjaciół i sponsorów 
oraz sympatyków nigdy zespo-
łowi nie zabrakło. Obecnym 
podczas koncertu serdecznie 
dziękowano. Realizację ambit-
nych planów i zorganizowanie 
świątecznego koncertu zespół 
zawdzięcza wsparciu Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej poprzez 
Ambasadę RP w Wilnie w ra-
mach realizacji projektów skie-
rowanych na rzecz Polonii i Po-
laków poza granicami Macierzy. 

Janina Lisiewicz

...I POPŁYNĘŁA KOLĘDA

fo
t. 

Je
rz

y 
Ka

rp
ow

icz

WILIOWCY W TRIUMFALNYM POLONEZIE „CZEŚĆ CI POLSKO”
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Tego roku Wileński Od-
dział Miejski Związku Polaków 
na Litwie po raz 25 zaprosił pol-
skie dzieci z Wilna na świątecz-
ne spotkanie ze Świętym Miko-
łajem. Nie może nie cieszyć fakt, 
że dzieci nam przybywa, więc za-
równo Święty Mikołaj, jak i pani 
prezes Miejskiego Oddziału Ali-
cja Pietrowicz, chociaż musieli się 
niemało natrudzić, by około tysią-
ca świątecznych paczek łakoci dla 
dzieci przygotować i rozdać, wcale 
nie narzekali.

Ale nie tylko słodycze czeka-
ły na dzieci w Domu Polskim w 
Wilnie podczas okresu świątecz-
nego. Tradycyjnie już dla naj-
młodszych wilnian co roku spek-
takl-bajkę przygotowują aktorzy 
wileńskich polskich teatrów. Tego 
roku Polskie Studio Teatralne w 
Wilnie pod kierownictwem Lilii 
Kiejzik wystawiło bajkę „Przygo-

Święta z Koziołkiem Matołkiem

dy Koziołka Matołka”, której wy-
reżyserowania podjął się Sławo-
mir Gaudyn – reżyser z Polski, z 
Rzeszowa, który współpracuje ze 
Studiem.

By wszystkie dzieci wraz z ro-
dzicami i dziadkami mogły obej-
rzeć premierę „Przygód Koziołka 
Matołka”, aktorzy Polskiego Stu-
dia Teatralnego kolejno musieli 
zagrać bajeczkę dwa razy. Nie było 
to znów tak łatwe wyzwanie, bo-
wiem tych przygód główny boha-
ter doświadczyć musiał niemało, 
jednak ich trud został nagrodzony 
hucznymi brawami przez widzów, 
którzy podczas obydwu przedsta-
wień wypełnili salę po brzegi.

Tegoroczna premiera „Przy-
gód Koziołka Matołka” – to kolej-
na bajka, której wystawienia pod-
jęło się Studio. Należy zaznaczyć, 
że aktorzy tego zespołu co roku 
sięgają po nowe bajeczki dla dzie-

ci, bowiem pani kierownik uwa-
ża, że polskie dzieci z Wilna i Wi-
leńszczyzny muszą mieć swój teatr 
i możliwość oglądania bajeczek po 
polsku. Zresztą w ten sposób, jak 
żartuje pani kierownik, wychowu-
ją sobie widza od najmłodszych lat. 
Warto przypomnieć, że przed ro-
kiem wystawiona bajka „Powtórka 
z Czerwonego Kapturka” cieszy 
się ogromną popularnością zarów-
no na Litwie jak i w Polsce (zespół 
gościł z nią w kilku miastach w 
Macierzy). Również podczas tego-
rocznego okresu świątecznego od-
były się trzy przedstawienia „Kap-
turka” w Wilnie i Rudominie, a na 
widowni nie było wolnych miejsc.

Tegoroczna premiera – „Przy-
gody Koziołka Matołka” (w głów-
nej roli wystąpiła aktorka Studium 
Sabina Lachowicz) jest scenicz-
ną adaptacją pierwszego polskie-
go komiksu, którego autorem jest 

popularny pisarz dziecięcy Kornel 
Makuszyński – 130. rocznicę jego 
urodzin obchodziliśmy w minio-
nym roku. Opisane przez niego 
przygody zabawnego Koziołka 
Matołka, który wyruszył z ojczy-
stych stron do Pacanowa, a droga 
prowadziła go nieomal przez cały 
świat, bawią już kilka pokoleń ma-
łych rodaków.

Sceniczna wersja „Przygód” 
okazała się nie mniej fascynująca, 
a ze względu na współczesne moż-
liwości techniki audio-wizualnej, 
może nawet bardziej atrakcyjna 
dla dziatwy. W scenografii zosta-
ły one bardzo pomysłowo wyko-
rzystane. Na ekranie filmowym 
mogliśmy np. oglądać przestwo-
rza oceanu, piracki statek, widoki 
Nowego Jorku i innych miejsc, do-
kąd prowadziły wesołego Koziołka 
jego przygody.

W bajce zagrali w większości 

młodociani aktorzy, dla których 
spektakl ten był pierwszym popi-
sem na scenie. No i zdali swój sce-
niczny egzamin na bardzo dobrze. 
W przedstawieniu nie zabrakło pio-
senek, atrakcyjnych tricków, żartów 
– czyli tego wszystkiego, co potrafi 
przykuć uwagę, rozśmieszyć i na-
wet (całkiem odrobinę) postraszyć, 
jak np. widok ogromnego, drapież-
nego ptaka. Ale właśnie tak ma być 
w  prawdziwej bajce, dzieci to lubią. 
Najważniejsze jest, by wszystko się 
dobrze skończyło. I tak się też stało: 
Koziołek Matołek dotarł szczęśliwie 
do Pacanowa!

A dzieci na dodatek mogły 
podczas przerwy zgadywać za-
gadki i jako nagrodę otrzymać 
cukierki od miłej Agatki i, oczy-
wiście, słodkie paczki świąteczne z 
rąk Świętego Mikołaja – doskonale 
w tej roli się spisał aktor Studium 
Grzegorz Jakowicz.

Kierownictwu i aktorom Pol-
skiego Studia Teatralnego nale-
żą się duże brawa za to, że dbają 
o małego widza i pozostaje mieć 
nadzieję, że „Przygody Koziołka 
Matołka” będą miały okazję obej-
rzeć wszystkie polskie dzieci na 
Wileńszczyźnie.

Z kolei kierownictwo PSTwW 
pragnie podziękować Minister-
stwu Spraw Zagranicznych RP, 
które poprzez Fundację „Pomoc 
Polakom na Wschodzie” oraz Am-
basadę RP i jej wydział konsularny 
w Wilnie wspiera jego działalność 
oraz Związkowi Polaków na Li-
twie i Domowi Polskiemu w Wil-
nie za życzliwość i pomoc.

Słowa wdzięczności kieruje do 
MSZ RP za wsparcie poprzez Am-
basadę RP w Wilnie i Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska” oraz do 
radnych samorządu miasta Wilna 
z ramienia AWPL również Wileń-
ski Oddział Miejski ZPL.

Janina Lisiewicz  
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fot. Paweł Stefanowicz

KOZIOŁEK MATOŁEK NA CZARNYM LĄDZIE

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W AKCJI BAJKA TAK ZAFASCYNOWAŁA DZIECI, ŻE CHCIAŁY BYĆ JAK NAJBLIŻEJ SCENY
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BÓG BOWIEM 
PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT 
JAKO ŚWIATŁO, 
STAŁ SIĘ 
ŚWIATŁOŚCIĄ 
ŚWIATA

W świątecznie udekoro-
wanej jednej z sal Domu Pol-
skiego w Wilnie na spotkaniu 
opłatkowym zebranych słu-
chaczy Akademii Trzeciego 
Wieku wraz z księdzem pro-
boszczem Henrykiem Na-
umowiczem witał prezes Jerzy 
Grygorowicz. O tradycjach i 
atrybutach Świąt Bożego Na-
rodzenia, które na przestrze-
ni wieków przychodziły do 
nas z innych krajów, czy też 
rodziły się tu, na naszej zie-
mi, by stać się częścią składo-
wą niepowtarzalnego klimatu 
Świąt kolegom przypomnie-
li w swych krótkich prelek-
cjach Teresa Vaišvilienė, Ja-
nina Olechnowicz i Stanisław 
Prutkowski.

Mówiono o znaczeniu i 
miejscu świecy – światła w na-
szych domach; opłatku – da-
rze ofiarnym, który przetrwał 
do naszych czasów zaledwie w 
kilku krajach – w tym w Pol-
sce i na Litwie, i którym dzie-
limy się w Wigilię Świąt nie 
tylko z ludźmi, lecz też z do-
mowymi zwierzętami, symbo-
lice dwunastu potraw na stole 
podczas wigilijnej wieczerzy.

Ksiądz Henryk Naumo-
wicz zabierając głos podkre-
ślił, że o ile potrawy wigilij-
ne symbolizują oczekiwanie 
obfitości darów, którymi ma 
nas obdarować nadchodzący 
rok, to dwa znaki – światło i 
chleb są szczególne. Bóg bo-
wiem przyszedł na świat jako 
światło, stał się światłością 
świata, a kto za nim pójdzie, 
jak ogłosił, nie będzie w ciem-
ności.

Tradycje, które łączą

Członkowie Akademii Trzeciego Wieku w przededniu Świąt na spotkaniu opłatkowym w 
Domu Polskim w Wilnie przypomnieli o tradycjach, które im towarzyszą i łączą rodaków.

Symboliczne jest to, że to 
właśnie po najdłuższej nocy, 
25 grudnia zaczyna przyby-
wać dnia i coraz więcej świa-
tła nam niesie. Ważne jest, 
podkreślił proboszcz, byśmy 
światło pojmowali jako dobro 
i przyjęli je do naszych serc. 
Ks. Henryk opowiedział też 
o tym, że w roku 1986 naro-
dził się zwyczaj pobierania 
ognia z Groty Betlejemskiej. 
Jego pierwsza wędrówka od-
była się do Austrii. Z miejsca 
narodzin Boga przychodziło 
światełko do potrzebujących 

go ludzi. Kolejno wędrowało 
do Czech, a w 1991 roku po 
raz pierwszy przybyło do Pol-
ski, zaś w 1996 – na Litwę.  

Z kolei znak chleba nawią-
zuje do Betlejem, które jest 
domem chleba. Jezus karmił 
chlebem, pomnażał go na pu-
styni. Największy znak Chry-
stusowy – eucharystia. Jest to 
owoc boskiej mocy – być w 
chlebie i winie.

Czcigodny proboszcz mó-
wił też o trzech etapach ludz-
kiego życia, kiedy najpierw 
się człowiek uczy, potem sam 

uczy i pracuje, i wreszcie kie-
dy dzieli się tą wiedzą, którą 
zdobył i pomaga innym. Każ-
dy z tych etapów jest na swój 
sposób ważny, jest naszym po-
wołaniem i misją. 

Po odczytaniu słów z 
Ewangelii wg św. Łukasza 
(ksiądz Henryk poprosił też 
zebranych, by odczytali je w 
swoich domach przed Wi-
gilią) i wspólnej modlitwie 
dzielono się opłatkiem. Skła-
dano sobie życzenia, przede 
wszystkim zdrowia, które 
pomoże pozostawać aktyw-

nym, pokonywać przeciw-
ności losu, być pogodnym i 
szczęśliwym. Śpiewano kolę-
dy, częstowano się przygoto-
wanymi tradycyjnymi dania-
mi wigilijnymi. Nie zabrakło 
też tego popołudnia twórczo-
ści. Swe wiersze czytały Józe-
fa Łyczkowska i Maria Czu-
pryna. Do kolęd przygrywali 
panowie Roman Lachowicz i 
Czesław Stefanowicz.

Tradycyjnie też złożo-
no życzenia tym, kto w tym 
miesiącu obchodził urodzi-
ny. Serdeczne słowa kierowa-
ła do nich Teresa Vaišvilienė, 
a nowy członek Akademii pan 
Czesław Stefanowicz musiał 
zgadnąć, z jaką cyferką każ-
demu się należy symbolicz-
ny medal. Uczynił to bez-
błędnie. Każdy solenizant 
otrzymał drobny upominek i 
płonący ognik – symbol świa-
tła i radości. Niestety, tego 
dnia z 9 solenizantów obec-
nych było zaledwie czworo: 
Jadwiga Krupowicz, Danuta 
Grygaliunienė, Longin Cho-
micz oraz Jan Kratkowski.  

Żegnano się w jakże pod-
niosłym nastroju – ciepło 
serc, życzliwość tak bardzo 
potrzebne są człowiekowi 
zawsze, a szczególnie w star-
szym wieku. Właśnie tu, na 
spotkaniach w swojej Akade-
mii, doświadczają tych uczuć.

Janina Lisiewicz
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ŻYCZENIA SOLENIZANTOM SKŁADAJĄ JÓZEFA ŁYCZKOWSKA I IRENA LIPSKA
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W PROGRAMIE  
ZNALAZŁY SIĘ  
RÓWNIEŻ PIOSENKI  
I TAŃCE  
OBRAZUJĄCE  
DOROBEK ZESPOŁU

„Wilenka” – najstarszy szkolny 
polski zespół ludowy pieśni i tań-
ca działający w Wileńskiej Szko-
le Średniej im. Wł. Syrokomli od 
1972 roku, którego pomysł zało-
żenia zrodził się właśnie w okresie 
Świąt, już po raz kolejny zaprosił 
rodziców, nauczycieli, sympatyków 
i przyjaciół zespołu na koncert ko-
lęd i pieśni świątecznych „Kolęda 
naszych serc”. W programie zna-
lazły się również piosenki i tańce 
obrazujące dorobek zespołu, w któ-
rym mogły siebie zaprezentować 
wszystkie grupy wiekowe. 

Zestawem kolęd naszych 
serc: „Gdy się Chrystus rodzi”, 
„Wśród nocnej ciszy”, „Przybie-

Kolęda naszych serc

W przededniu Świąt Bożego Narodzenia Zespół Pieśni i Tańca  
„Wilenka” oraz „Wilenka Studium” zaprosili widzów na koncert  
kolęd oraz prezentację swego dorobku, na który składa się praca 
kilku pokoleń, bowiem zespół liczy ponad 40 lat.

żeli do Betlejem” – chór „Wi-
lenki” wprowadził zebranych w 
świąteczny nastrój. A tuż za nimi 
najmłodsi koledzy tańcem i pio-
senką o lesie zielonym, zajączku 
i Zosieńce oraz od 42 lat wyko-
nywanym przez kolejne pokole-
nia zespolaków „Zasiali górale” 
– kontynuowali prezentację ar-
tystycznych umiejętności. Naj-
młodsi popisali się w wiązance lu-
dowych pieśni i tańców i zbierali 
zasłużone brawa.

W koncertowym maratonie 
zmienili ich starsi koledzy, którzy 
po odtańczeniu  tańca ludowego 
ustąpili miejsca kolegom z “Wi-
lenki Studium”. W ich wykona-

niu zabrzmiała w kilku językach 
jedna z najpiękniejszych kolęd – 
„Cicha noc”. Kolejno brzmiały 
świąteczne melodie i piosenki, 
światowe przeboje w wykonaniu 
jakże uroczych duetów. 

A kiedy znów na scenę powo-
li wkraczali najmłodsi zespolacy 
i wraz z chórem, śpiewając kolę-
dy „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulaj-
że, Jezuniu” odegrali wzruszający 
obrazek narodzin Zbawiciela, w 
którym nie zabrakło rzewnej gry 
skrzypek i kolędy “Śpiewajcie i 
grajcie mu” przez młodocianych 
solistów, sala nagrodziła ich po-
pisy prawdziwą burzą oklasków.

Podczas świątecznego koncer-

tu ładnie się też zaprezentowa-
ła grupa wokalna dziewczynek, 
która śpiew połączyła z tańcem. 
Miłą niespodzianką był występ 
męskiego sekstetu. W jego skła-
dzie jak i w „Wilenki Studium” 
śpiewają członkowie kapeli i mło-
dzi kierownicy poszczególnych 
grup. 

Deklamacje o zimowym, za-
śnieżonym Wilnie, świątecznym 
nastroju przeszły w jakże wzru-
szającą „Kolędę dla nieobecnych” 
– hołd oddany tym, kto szkołę, ze-
spół tworzył, wspierał, uczył kil-
ka pokoleń ich kolegów w dawnej 
Szkole Średniej nr 19, dziś im. 
Wł. Syrokomli. Na ustawionym 
przy scenie ekranie portrety: by-
łej wieloletniej dyrektor szkoły 
pani Zinaidy Subačiuvienė (to 
za jej kadencji powstała „Wilen-
ka”), pań od klas początkowych 
Teresy Urbanowicz i Henryki 
Burokienė, nauczycieli-przed-
miotowców: Zygmunta Stanile-
wicza, Haliny Sakowicz, Barbary 
Jasińskiej, Walentyny Ganiewicz, 
polonistki Heleny Zacharkie-
wicz (to jej teksty i słowa piose-
nek znalazły się w repertuarze ze-
społu), Algisa Dubinskasa, Marii 
Dovgelienė, założyciela i kierow-
nika „Wilenki” Władysława Kor-
kucia i jakże wcześnie odeszłych 
koleżanek zespolaków Ewy Boro-
wik, Ilony Sankowskiej, Doroty 
Łukaszewicz... Bo święta – to też 
pamięć o tych, kto odszedł i już 
nie zasiądzie z nami do wigilijnej 
wieczerzy... 

 Koncert wieńczyła  kolęda, w 
której triumfująco brzmiały sło-
wa o tym, że „Bóg się rodzi, moc 
truchleje”. 

Kwiaty i podziękowania na 
ręce kierownictwa zespołu wśród 
innych składała dyrektor Centrum 

Kultury Polskiej na Litwie im. St. 
Moniuszki Apolonia Skakowska, 
która zwracając się do kierownicz-
ki zespołu Janiny Łabul  (jest w tej 
roli od 1992 roku) podkreśliła, że 
wraz z kolegami przez te wszystkie 
lata profesjonalnie i z sercem pro-
wadzi zespół. Dyrekcji, rodzicom, 
sponsorom (zespół jest wspiera-
ny przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych RP poprzez Amba-
sadę RP w Wilnie),  wszystkim 
obecnym dziękowała kierownik i 
chórmistrz zespołu Janina Łabul, 
akcentując też rolę kolegów: reży-
ser Danuty Korkus, choreografów 
i kierowników młodszych grup: 
Ireny Zacharkiewicz-Brazis, Mo-
niki Bogdziewicz, Renaty Łabul, 
kierownika kapeli Rajmunda Bu-
rzyńskiego. 

Miłym, a zarazem trochę 
smutnym akcentem było poże-
gnanie przez “Wilenkę” matu-
rzystów, którzy, jest nadzieja, nie 
rozstaną się na długo z zespołem, 
tylko zasilą szeregi “Wilenki Stu-
dium”.

Wspólna modlitwa wraz z ka-
techetką siostrą Anną oraz dzie-
lenie się opłatkiem, który na salę 
przyniosły dziewczynki z zespołu, 
połączyły obecnych w jedną wiel-
ką polską rodzinę.

Janina Lisiewicz   
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Woda – to życie

W grudniu słuchacze Polskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Wilnie mieli spotkanie z doktor 
nauk chemicznych, panią Emilią 
Iwaszkiewicz – znanym chemi-
kiem, byłym starszym pracowni-
kiem naukowym Instytutu Chemii 
i Technologii Chemicznych Litwy.

Temat spotkania dotyczył 
trzech czynników przyrodniczych: 
wody, soli i sody i, jak podkreśliła 
prelegent, przygotowała go specjal-
nie dla słuchaczy PUTW.

W swoim wykładzie pani dok-
tor przypomniała nam, że woda 
jest podstawowym życiodajnym 
czynnikiem. Ponad 80 proc. orga-
nizmu człowieka stanowi właśnie 
ona. Ponadto jest ona codziennym 
tematem w jego życiu. O wodzie 
krąży dużo mitów, wiele też jest 
praktycznych zaleceń co do jej sto-
sowania.

Powszechnie znane są określe-
nia: woda złota, srebrna, burszty-
nowa, źródlana, morska... Dla nas 
najbardziej aktualna i najważniej-
sza jest woda z kranu oraz głębino-
wa ze studni artezyjskich, którą się 
wydobywa z głębokości 300-400 i 
więcej metrów i nie jest ona skażo-
na azotanami (nitratami), bo jest 
na pokaźnej głębokości. Woda w 
studniach tradycyjnych w więk-
szości wypadków zawiera azota-
ny, ponieważ ich głębokość jest 
stosunkowo nieduża: 15-30 m. 
Obecność nitratów jest skutkiem 
używania dużej ilości sztucznych 
nawozów, które podczas reakcji 
glebowych i innych wytwarzają 
azotany. Im z większej głębokości 
czerpiemy wodę, tym jest czystsza, 
ponieważ przechodzi przez wie-
le warstw glebowych  i skalnych.

Na pytanie jednego ze słucha-
czy, czy drewniana cembrowina 
studni ma wpływ na jakość wody, 
pani profesor odpowiedziała, że 

ta kwestia nie jest dostatecznie 
zbadana. Jednak niektóre gatun-
ki drewna (np. osika) posiadają 
właściwości bakteriobójcze. Dlate-
go np. w studniach mających cem-
browiny z takiego drewna woda 
jest smaczniejsza i lepiej się prze-
chowuje.

Wiadomo, że woda oczyszcza-
na jest nie tylko przez naturalne 
czynniki. Pracują w tym celu 
oczyszczalnie wody – obiekty o 
specjalnym przeznaczeniu, gdzie 
panuje surowy rygor – wejście dla 
osób postronnych jest wzbronio-
ne. Uzasadnione jest to tym, iż 
zanieczyszczenie takiej oczysz-
czalni zarazkami mikrobiologicz-
nymi lub innymi może spowo-
dować masowe zatrucia, wręcz 
katastrofę. 

Mówiąc o najlepszej i naj-
zdrowszej wodzie mamy na my-
śli taką, której wskaźnik pH jest 
około 7. Jeśli jest on niższy –  
3,3 - 3,5 – to taka woda jest kwa-
sowa, zaś powyżej siedmiu –  
7,6 - 7,8 – zasadowa. 

Często słyszymy pytanie, czy 
wodę do picia należy gotować. 
Owszem, gotowanie zabija część 
bakterii, lecz nie usuwa nitratów. 
Zaś wapń i magnez (potrzebne 
dla organizmu pierwiastki) pod-
czas gotowania tworzą osad. Po-
wstaje tzw. miękka woda, która 
nie jest wskazana dla naszego or-
ganizmu. Więc wody do picia ra-
czej nie należy gotować. 

Dyskutuje się również o roli 
chloru. Na Litwie Wschodniej w 
wodzie wodociągowej chlorków 
jest mniej więcej 1-2 mg/l, czyli 
praktycznie prawie nie ma. Na 
Żmudzi i w okolicach Kłajpedy 
– do 9 mg/l. Dość istotna różni-
ca. Chlor przyśpiesza wchłania-
nie jonów aluminium, a ich kon-
centracja (szczególnie w mózgu) 

wywołuje procesy, które mogą do-
prowadzić do określonych zmian 
w zachowaniu, np. utraty woli, 
potęguje uległość. Podczas II woj-
ny światowej Niemcy hitlerow-
skie masowo w dużych ilościach 
chlorowali wodę. W ten sposób 
zapobiegano nie tylko rozprze-
strzenianiu się bakterii, ale też 
próbowano kształtować pożąda-
ne postawy.   Chlorowanie wody 
w niedużych ilościach jest uży-
teczne – wzmacnia emalię zębów. 

Rozważając na temat tego, ile 
wody musimy wypijać codzien-
nie, pani profesor zaznaczyła, że 
zależy to od wagi człowieka i po-
trzeb indywidualnych. Przyjęte 
jest, że osoba powinna wypijać 
różnych płynów około 3 litrów 
w ciągu doby. 

Jakość wody ulepsza srebro. 
Jeszcze na dwa tysiące lat przed 
Chystusem nagrzanym srebrem 
oczyszczano wodę. Jednak sre-
bro może się gromadzić w orga-
nizmie. W takim przypadku skó-
ra człowieka staje się szara, takie 
osoby mogą zapadać na choro-
by związane z używaniem (w 
dużych ilościach) tzw. srebrnej 
wody. Z kolei tzw. „złota woda” i 
pyłek złota w wódce – to chwyty 
reklamowe nie mające wpływu na 
stan organizmu.

Osoby, które mają podwyż-
szoną kwasowość żołądka muszą 
pić wodę zasadową. Zakwasze-
nie organizmu powodują słody-
cze, uczucie złości, radości, nie-
nawiści.

Japoński uczony zauważył 
dodatni wpływ na zdrowie tzw. 
wody strukturyzowanej – wody 
zamarzniętej, a następnie roz-
topionej. Taka woda nie ma do-
mieszek, zawsze jest przeźroczy-
sta, to tak zwana wiosenna woda 
z topniejącego lodu. Taką wodę 

Spotkanie opłatkowe prze-
wodników wileńskich odbyło się 
w tradycyjnym miejscu naszych 
spotkań – w  piwnicy Muzeum 
Adama Mickiewicza w Wilnie. 
Był na nim obecny również dy-
rektor placówki Rimantas Šalna. 
Inicjatorką spotkania była Barba-
ra Ogonowska – prezes koła ZPL, 
która zadbała o przygotowanie 
tradycyjnych 12 potraw wigilij-
nych: kisiela z żurawin, śledzia, 
karpia, śliżyków, makowca i in. 
Nasze grono i opłatki pobłogo-
sławił ksiądz dziekan Józef Asz-
kiełowicz, który opowiedział też 
o tradycjach wieczerzy wigilijnej. 
Po przełamaniu się opłatkiem i 
złożeniu życzeń śpiewaliśmy ko-
lędy, które w piwnicy o doskona-
łej akustyce brzmiały szczególnie 
pięknie. 

Nastroju poetyckiego na-
szemu spotkaniu nadał dr Józef 

Opłatek  
u Mickiewicza

Szostakowski. Zabawne historie 
z życia przewodników opowia-
dali Helena Noreikienė, Paweł 
Giedrojć i Ludwik Juchniewicz. 
Opłatkowi towarzyszył duch 
Wieszcza Adama. Mirosława 
Naganowicz opowiedziała nam 
o wileńskiej polonistce Stanisła-
wie Pietraszkiewiczównie (uczy-
ła jej mamę), która deklamowała 
z pamięci „Pana Tadeusza”, do-
skonale znała twórczość Adama 
Mickiewicza i dzieje filaretów 
(jeden z nich – Onufry Pietrasz-
kiewicz był jej krewnym). Dzie-
liliśmy się również wrażeniami 
z imprezy czytania „Pana Tade-
usza” w różnych językach. Cie-
szy to, że poeta, którego los tak 
ściśle z Wilnem połączył, ciągle 
jest obecny w dziejach naszego 
miasta.

 Albina Drzewiecka     

DR EMILIA IWASZKIEWICZ WRAZ Z REKTOREM PUTW RYSZARDEM KUŹMĄ PODCZAS WYKŁADU
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

fot. archiwum
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Gościnne Łopie

W przedświątecznym okre-
sie, 19 grudnia, w sali imprez 
w Łopiach odbyło się spotka-
nie bożonarodzeniowe. Nasi 
przyjaciele z Łop zawsze pa-
miętają o tym,  by zaprosić 
również nas, wędziagolan na 
swoje imprezy i razem świę-
tować. Jesteśmy radzi spo-
tkaniom z tymi wspaniałymi 
ludźmi, dojrzałą miejscową 
społecznością, która umie 
pracować i bawić się. Podczas 
tego spotkania również zosta-

li uhonorowani ci ludzie, któ-
rzy tego roku dobrze pracowa-
li, działali na rzecz rozwoju i 
rozkwitu miasteczka. Życzo-
no im zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności  w nadchodzą-
cym Nowym Roku.

W programie świątecz-
nym zaprezentowały się ze-
społy amatorskie z Łop, które 
mają piękne osiągnięcia twór-
cze. Jest tu sporo młodzieży, 
która pięknie gra i śpiewa. 
Wśród uczestników świą-

tecznego wieczoru znalazły 
się: młodzieżowy zespół „The 
Beatles Band”, studio tańca 
„Flash Dance”, duet estrado-
wy „Teściowe” („Uošvės”), 
zespół „Genuja” oraz kapele 
ludowe „Na czwartego” („Ant 
ketvirto”) i „Girnapusė”.

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele samorządu 
rejonu kowieńskiego, liczne 
grono pracowników admini-
stracji starostwa w Łopiach, 
komendy policji, przedsię-

biorcy. Serdeczna atmosfe-
ra, dobra muzyka, wspaniali 
prowadzący – młodzi, wese-
li, pełni humoru – prawdziwi 
zawodowcy – Lina i Aurelijus 
z zespołem „Genuja” z Kow-
na potrafili stworzyć prawdzi-
wie świąteczny nastrój, który 
na długo pozostanie w naszej 
pamięci...

Od dawna jest znana go-
ścinność mieszkańców Łop. 
Dlatego też poczęstunek był 
obfity – niczego nie zabrakło. 
Wędziagolan podczas święta 
reprezentował duet „Teścio-
we”, który zaprezentował 
muzyczne pozdrowienie – po 
polsku wykonaną piosenkę, w 
ten sposób honorując i czyniąc 
nam przyjemność.

Żegnając się z organiza-
torami i uczestnikami świę-
ta, dziękowaliśmy Stasieczce 
i Jadwidze (członkiniom du-
etu), Sigitasowi i Jonasowi, 
kapeli ludowej „Na czwarte-
go”, śpiewakom i muzykom, 
staroście Łop, jego zastępczyni 
za ciepłe spotkanie, za to, że o 
nas pamiętają i zapraszają na 
święta do swego miasteczka.

Wspominając miniony czas, 
z żalem musimy przyznać, że 
chociaż jesteśmy sąsiadami, 
lecz tak dobrze zorganizowa-
nych świąt – jednoczących spo-
łeczność, wielokulturowych, 
pełnych tolerancji – w Wędzia-
gole ze świecą nie znajdziesz. 
Niestety...

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

każdy z nas może przygotować w 
zamrażarce. Można ją zamrażać 
jeden raz w emaliowanym naczy-
niu (nie z plastyku), używając po 
roztopieniu.

Wody mineralne, które mamy 
w sklepach, są mocno minerali-
zowane. Według stopnia mine-
ralizacji możemy je uszeregować 
w ten sposób: „Tiche”, „Birutė”, 
„Vytautas”. Ta ostatnia ma sporo 
chloru, wapnia i magnezu. Zasa-
dową jest woda „Akvilė”, „Bor-
żomi” i „Nałęczowianka” – ma 
ona małą mineralizację. Któ-
rą z nich  preferować? Należy 
przede wszystkim uwzględniać 
stan zdrowia organizmu, przy-
zwyczajenia i upodobania.   

Uczestników spotkania cie-
kawił też temat, co to jest „ciężka 
woda”. Prelegent opowiedziała, 
że taką wodę używa się w energii 
jądrowej. Ilość neutronów deute-
ru jest w takiej wodzie kilkakrot-
nie większa. Wynaleziona była 
w fiordach Norwegii w czasie  
II wojny światowej, w celu stwo-
rzenia bomby atomowej. Deuter 
plus tlen daje ciężką wodę. Jest to 
reakcja skomplikowana i częścio-
wo zakonspirowana. 

Nasze poznawanie właściwo-
ści różnych gatunków soli roz-
poczęliśmy od rozmowy o naj-
bardziej znanej – soli kuchennej 
NaCl. Często taka sól jest wzbo-
gacana jodem (jodkiem potasu). 
Sól kamienna z kopalni (np. w 
Wieliczce) zawiera różne pier-
wiastki. Sól różowa (himalajska) 
jest najczystszą solą, zawiera jed-
nak związek żelaza i mikrodo-
datki. Sól morska posiada mniej 
chlorku sodu niż inne gatun-
ki. W organizmie człowieka sól 
i wapń regulują bilans białka, 
poprawiają procesy przemiany 
materii. Tak zwana 83 proc. sól 
francuska jest morskiego pocho-
dzenia, posiada lekko słonawy 
smak, jej odmiana z wodorosta-
mi i bazyliką oraz innymi zioła-
mi cieszy się dużą popularnością 
na świecie. Nie sposób wymienić 
wszystkich odmian soli, należy 
jednak podkreślić, jak zauważy-
ła prelegent, że ich nadużywa-
nie powoduje wzrost ciśnienia 
tętniczego, więc należy używać 
ich z umiarem.

Pani profesor dała nam też 
receptę na czarną pleśń, która 
powstaje czasami pomiędzy ka-
felkami w kuchni lub łazience. 
Trzy czwarte sody pitnej oraz jed-
na czwarta odbielacza – taką mie-
szanką należy czyścić spoiny po-
między kafelkami.

Podczas wykładu pani doktor 
otrzymaliśmy sporo ciekawej i 
pożytecznej informacji. Pozna-
liśmy wiele osobliwości i specy-
fikę otaczającego nas środowiska 
naturalnego, dostaliśmy niemało 
praktycznych rad, które będzie-
my mogli zastosować w swoim 
życiu.

Stefania Kuźmo, 
wicerektor Polskiego 

Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wilnie

fot. Ryszard Jankowski

PODCZAS ŚWIĄTECZNEGO SPOTKANIA

Polski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Solecznikach (PUTW) 
został założony 15 stycznia 2011 
roku. Nie zważając na pietrzące 
się trudności (brak na terytorium 
rejonu bazowej wyższej uczelni, 
30-40-kilometrowe odległości 
pomiędzy miastami i osiedla-
mi, problemy finansowe i in.) w 
pierwszym roku działalności uda-
ło się wypracować swoisty dwupo-
ziomowy model pracy – wykłady, 
imprezy i wycieczki edukacyjno-
-kulturoznawcze na pierwszym 
poziomie ogólnouniwersytec-
kim oraz imprezy i warsztaty na 
drugim poziomie w trzech filiach 
(Soleczniki, Ejszyszki i Jaszuny) i 
w kołach zainteresowań (zdrowy 
tryb życia, twórczość amatorska, 
ogród-sad, robótki ręczne, wiara 
katolicka, koło ZPL PUTW, klub 
seniorów i in.).

Pomyślny rozwój naszej dzia-
łalności jest uwarunkowany nie 
tylko entuzjazmem seniorów, lecz 
także dużą pomocą merytorycz-
no-finansową prezesa Solecznic-
kiego Oddziału Rejonowego ZPL 
i mera samorządu rejonu solecz-

nickiego Zdzisława Palewicza, 
metodyczno-patronacką opie-
ką prezesa Olsztyńskiej ATW 
Czesława Wojniusza, pomocą fi-
nansową prezesa DS Smith-Pol-
ska AS w Kielcach Krzysztofa 
Sadowskiego, starosty Warsza-
wa-Zachód Jana Żychlińskiego 
oraz innych, bardzo nielicznych, 
sponsorów z Polski.

Nie zważając na trudności fi-
nansowe, pomyślnie realizowany 
jest ośmioetapowy projekt „Śla-
dami Jana Pawła II” (zostały już 
zrealizowane:  1 etap: Szydło-
wo-Cytowiany-Góra Krzyży; 2 
– Wilno-Kalwaria; 3 –  Warsza-
wa-Niepokalanów-Częstochowa;  
4 – Kraków- Łagiewniki-Wie-
liczka; 5 – Licheń-Poznań-Gnie-
zno; kolejne etapy są w planie 
następnych lat); sześcioetapowy 
projekt: „Rola Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w odrodzeniu Pań-
stwa Polskiego” (zrealizowano  
1 etap – Zułów- Powiewiórka; 
2 – Wilno-Pikieliszki; 3 – War-
szawa-Kraków-Kielce, następne 
etapy planujemy doprowadzić do 
skutku w przyszłości); długofalo-

wy projekt „Integracja między-
pokoleniowa” (wspólna wysta-
wa robótek ręcznych i malarstwa 
seniorów i uczniów Szkoły Sztuk 
Pięknych im. St. Moniuszki w So-
lecznikach, poranki poezji oraz 
przedstawienia seniorek PUTW i 
uczniów Jaszuńskiej Szkoły Śred-
niej im. M. Balińskiego, współ-
praca z Centrum Osób Niepeł-
nosprawnych, z Domem Dziecka 
i in.).

W 2011 roku oprócz imprez i 
zajęć edukacyjnych udało się zor-
ganizować 10 wycieczek kultu-
roznawczych do Taboryszek, Ja-
szun, Kiejdan, nad Wersokę, na 
Górę Krzyży, do Sejmu RL i Kal-
warii na Litwie oraz do Pułtuska, 
Sokółki i Olsztyna w Polsce.

Rok 2012 zaowocował dwu-
nastoma zajęciami wyjazdowymi: 
do Ambasady RP w Wilnie, Ma-
riampola, Zułowa, Taboryszek, 
Puszczy Rudnickiej, Pawłowa, 
Pikieliszek, Ejszyszek i Wilna na 
Litwie oraz do Olsztyna, Sokółki 
i Łomży – w Polsce.

W 2013 roku pogłębiając 
wiadomości historyczno-krajo-

znawcze zwiedziliśmy Kowno, 
nadniemeńskie zamki, Połągę, 
Częstochowę, Warszawę, Kiel-
ce, Wieliczkę, Kraków, Olsztyn, 
Toruń i Ciechocinek.

W minionym – 2014 roku 
mieliśmy cztery wycieczki po Wi-
leńszczyźnie, wzięliśmy udział w 
Spotkaniu Integracyjnym UTW 
zza Wschodniej Granicy w Olsz-
tynie i pielgrzymowaliśmy do Li-
chenia-Poznania-Gniezna.

Obecnie w pracy Uniwersy-
tetu bierze aktywny udział 103 
seniorów-Polaków, reprezentan-
tów dwunastu różnych zawodów. 
Najwięcej, bo aż 63 proc. stano-
wią nauczyciele. 74 proc. naszych 
słuchaczy ma wyższe wykształce-
nie, 26 – średnie zawodowe. Cie-
szymy się, że nasi seniorzy stali się 
dzięki działalnści PUTW bardziej 
aktywni i otwarci na świat, sprzy-
jają temu liczne przedsięwzięcia 
w filiach i kołach zainteresowań, 
wykłady oraz imprezy relaksa-
cyjne. Wspólnymi siłami nie da-
jemy się zepchnąć na margines 
życia społecznego, lecz aktywnie 
działamy na rzecz zachowania i 
rozwoju kultury ojczystej, trady-
cji i polskiego etosu na Wileńsz-
czyźnie. 

Antoni Jankowski,
prezes PUTW  w Solecznikach  

Seniorzy z Solecznik  
– żądni wiedzy pasjonaci
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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.

BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej 
Gazety” informuje, 
że wszyscy członko-
wie Związku Pola-
ków na Litwie oso-
biście, a także koła 
i oddziały Związ-
ku mogą nieodpłat-
nie na łamach ga-
zety zamieszczać 
pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolen-
cje, bądź inne infor-
macje. Życzenia czy 
wyrazy współczucia 
członkom Związ-
ku bez opłaty mogą 
też dedykować inne 
urzędy, organizacje 
bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je na-
leży na adres e-ma-
ilowy: naszagazeta@
zpl.lt  lub faks 233 
10 56.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 18 grudnia 2014 roku 
zmarł w wieku 84 lat były zesłaniec do Kirgizji,  

członek Polskiej Sekcji WWWPiZ

Dobrosław Franciszek 
PLAWGO

Pochowany został na nowym cmentarzu na Lipówce.
Wyrazy serdecznego współczucia przekazujemy 

Rodzinie i bliskim Zmarłego.
Prezes i członkowie Polskiej Sekcji  

Wileńskiej Wspólnoty  
Więźniów Politycznych i Zesłańców

Ubolewamy z powodu śmierci szkolnej koleżanki

Teresy Jakutowicz
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i bliskim

Koło ZPL „przyjaciółki”

Szczere wyrazy współczucia

Irenie Duchowskiej
z powodu śmierci 

siostry
składa Kowieński Oddział ZPL
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Niech każdy dzień dostarcza radości,  
a uśmiech w sercu zawsze gości./ Niech 
problemy omijają, a wszyscy Cię cią-
gle kochają.

Życzenia te składamy z okazji Pięk-
nych Urodzin Pani Gieni USINOWICZ.

Członkowie koła ZPL w Turmontach oraz 
Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

Z okazji Pięknych Jubileuszy słuchacz-
kom PUTW Jadwidze KUCEWICZ i Ja-
dwidze SWOROBOWICZ najserdecz-
niejsze życzenia: dobrego zdrowia na 
długie lata, aktywności w pracy społecz-
nej, pogody ducha oraz wiele wszelkiego do-
bra od Boga i ludzi

składa koło ZPL Polskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Solecznikach   


