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Jak karnawał,  
to karnawał

GDZIE MAJĄ DORABIAĆ 
URZĘDNICY?
I czy w ogóle muszą, bo prze-
cież, w porównaniu z całą armią 
tych, co się zadowalają minimal-
nym wynagrodzeniem, całkiem 
nieźle zarabiają. A już na pewno 
nie muszą mieć “chałtury” w pod-
stawowym miejscu pracy, np. mi-
nisterstwie. Właśnie to wytknęła 
pani prezydent poszczególnym 
resortom, w których, jak się oka-
zało, etatowi biurokraci pracują 
nad opracowywaniem projektów 
realizowanych za europejskie pie-
niądze. W jednym ministerstwie 
takich urzędników naliczono 21, 
w innym – 14, w kolejnym – 7, 
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Czas karnawału, obejmujący okres od zakończenia Świąt Bożego Narodzenia do zapustów jest okresem 
zabaw i radości. Tak było przed kilkoma setkami lat, kiedy po wsiach i miasteczkach szalały dzwoniące 
dzwoneczkami kuligi, a piękne sale pałaców i salony dworków, jak też wiejskie chaty zapraszały gości na 
wystawne bale maskowe, wieczorki towarzyskie i potańcówki z przebierańcami. Tak jest też dziś – może 
mniej romantycznie, ale nie mniej wystawnie czy szałowo.

CAŁA SALA TAŃCZY Z NAMI...

zaś w Państwowej Inspekcji Po-
datkowej – aż 54!  Według kie-
rowników resortów, jest to legalny 
proceder, bowiem z pracownikami 
zostały podpisane umowy o wy-
konanie odpowiedniego zakresu 
prac. Powstaje jednak pytanie, w 
jakim czasie urzędnik trudzi się 
za podstawowe wynagrodzenie 
państwowego biurokraty, a kiedy 
jego głowę zaprzątają tematy z 
„europejskiej chałtury”. Według 
założeń i podpisanych umów, 
dorabianie ma się odbywać po 
godzinach pracy. Problem jed-
nak polega na tym, że nie da się 
tego tak naprawdę skontrolować. 
Prawda, o ile „dorabiający” urzęd-

nik nie jest na kierowniczym sta-
nowisku, może nad jego głową 
stać pryncypialny zwierzchnik i 
co kwadrans spoglądać na ekran 
monitoru, czy aby z zapałem pra-
cujący kolega wykonuje ministe-
rialne zadania, czy też zajęty jest 
fuchą. Pani prezydent, do której 
informacja o „dorabiających” w 
taki sposób urzędnikach dotarła 
z kilkuletnim opóźnieniem (Musiał 
ktoś z zazdrośników-kolegów za-
denuncjować trudzących się za 
europejskie pieniądze pracusiów. 
Pieniądze, trzeba przyznać, wca-
le, wcale imponujące), wielce się 
oburzyła i zaraz pośpieszyła z 
przygotowaniem odpowiednich 

poprawek do ustaw, określają-
cych, czym się może i za jakie 
pieniądze zajmować państwowy 
urzędnik na etacie w minister-
stwie. Wynika z nich, że takiego 
rodzaju „dorabiania” nie powinno 
być ani słuchu. Bo mało tego, że 
taki urzędnik czas pracy nieod-
powiednio wykorzystuje, to jesz-
cze ma ułatwiony dostęp do tego 
rodzaju fuszerek, bowiem to mi-
nisterstwo tworzy ekipy mające 
pracować nad przygotowaniem 
odpowiednich projektów, nieko-
niecznie z najbardziej kompetent-
nych specjalistów. To „polowanie” 
na pracowitych biurokratów roz-
poczęło się od wpadki, jaka się 

zdarzyła w Ministerstwie Spraw 
Socjalnych i Pracy, którego urzęd-
nicy dorabiali sobie w roboczej 
grupie (tak kochanej przez rząd 
Butkevičiusa), która miała opra-
cować jedną ze strategii rozwoju 
polityki socjalnej. Praca została 
wyceniona na ponad półtoramilio-
nową kwotę, której większa część 
już została wypłacona. Po wykry-
ciu tego procederu pani minister 
Pabedinskienė usprawiedliwiała 
się wręcz żenująco: podobne hi-
storie są codziennością też w in-
nych resortach. No, więc pani pre-
zydent będzie miała pełne ręce 
roboty. Na szczęście jest bardzo 
pracowita!
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Czas karnawału, obejmują-
cy okres od zakończenia Świąt 
Bożego Narodzenia do zapu-
stów jest okresem zabaw i ra-
dości. Tak było przed kilkoma 
setkami lat, kiedy po wsiach 
i miasteczkach szalały dzwo-
niące dzwoneczkami kuligi, a 
piękne sale pałaców i salony 
dworków, jak też wiejskie chaty 
zapraszały gości na wystawne 
bale maskowe, wieczorki to-
warzyskie i potańcówki z prze-
bierańcami. Tak jest też dziś – 
może mniej romantycznie, ale 
nie mniej wystawnie czy sza-
łowo. Bo czas karnawału jest 
właśnie po to, byśmy poczuli 
radość obcowania, dobrej zaba-
wy, którym musowo powinien 
towarzyszyć dobry humor, we-
soła muzyka, tańce i śpiew.

Hołdując narodowej  tra-
dycji Wileński Oddział Miej-
ski Związku Polaków na Litwie 
na czele z prezes Alicją Pietro-
wicz kolejny rok z rzędu zapra-
sza wilnian i gości na karnawa-
łową zabawę. I, jak wykazało 
doświadczenie minionych lat, 
chętnych do zabawy rodaków 
nie brakuje.

Oto też tego roku pani pre-
zes ledwie ogłosiła datę kar-
nawałowej zabawy, a już mu-
siała zamykać listę chętnych, 
bowiem ni mniej ni więcej, 
tylko ponad trzysta osób na 
niej się znalazło z 22 kół mia-
sta Wilna. A że nawet najbar-
dziej gościnna sala  – jaką jest 
sala Domu Polskiego w Wilnie 
– nie jest gumową i nie zdo-
ła pomieścić dowolnej licz-
by chętnych zabawy, więc w 

Jak karnawał, to karnawał

sobotni wieczór, 31 stycznia 
pani prezes witała 314 człon-
ków oddziału oraz gości: pre-
zesa ZPL Michała Mackiewicza 
oraz wiceprezes Związku, pre-
zes Święciańskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL Irenę Bejnar 
wraz z przedstawicielami koła 
w Podbrodziu.

Przy świątecznych sto-
łach w sali DP najliczniej się 
zgromadzili członkowie koła 
„Przyjaźń” (nazwa zobowiązu-
je), bo aż 55 osób. Bardzo licz-

nie reprezentowane było też 
koło „Karolina” – 37, koło ze-
społu „Wilia” i im. Ogińskiego 
witało na karnawałowym wie-
czorze po 25 członków. Licznie 
się stawili rodacy z kół „Melo-
dia”, „Zielone Wzgórze”, „Wi-
leńskiej Młodzieży Patriotycz-
nej”, przedszkola „Kluczyk”, 
szkoły-przedszkola „Wilia”, 
koła „Dwie drogi”. 

Karnawałową imprezę już 
nie po raz pierwszy prowadził 
wodzirej Paweł Biełous. Tego 

roku oprócz udziału w kon-
kursach wymagających spry-
tu, dowcipu, pomysłowości i 
giętkości ciała, można się też 
było zabawić w reżysera filmi-
ku z własną osobą w roli głów-
nej przy pomocy systemu zwa-
nego flipbook – stawiającego u 
nas pierwsze kroki i robiącego 
furorę na towarzyskich balach 
i weselach. W holu DP każdy 
chętny przed kamerą zreali-
zować własny scenariusz i już 
wkrótce mógł otrzymać minik-

siążeczkę ze zdjęciami, które 
zrobione w dużej częstotliwo-
ści, układały się w kolejne ka-
dry filmiku. 

Na sali uczestnicy zabawy 
mogli nie tylko i nie tyle delek-
tować się przysmakami miej-
scowej kuchni (pysznej bab-
ki ziemniaczanej z gulaszem), 
ale też posłuchać śpiewu uro-
czej solistki Diany Borkow-
skiej oraz Zbigniewa Sienkie-
wicza. I, oczywiście, do utraty 
tchu szaleć na parkiecie za-
równo w rytmach doskonale 
znanych ojczystych przebojów, 
wśród których niezmiennym 
i nieśmiertelnym wydaje się 
być pociąg, który nie ma nas 
zawieźć do Warszawy, jak też 
światowych hitów, w rytmach 
których szaleństwa karnawa-
łowe odbywają się w Barcelo-
nie, Rio de Janeiro, Londynie...

Zabawa trwająca siedem 
godzin była prawdziwym ma-
ratonem i, trzeba przyznać, 
rodacy poradzili w nim sobie 
doskonale: parkiet nie świe-
cił pustką, a zadawane przez 
wodzireja tempo tańca zdołała 
wytrzymać nie tylko młodzież, 
ale też seniorzy.

Ciesząc się z przybycia tak 
licznego grona rodaków, życząc 
wszystkim pomyślności, szczę-
ścia oraz jedności zarówno pod-
czas imprez rozrywkowych jak 
i w sprawach poważnych, jed-
noczących naszą społeczność, 
prezes Alicja Pietrowicz zapew-
niła, że Wileński Oddział Miej-
ski Związku Polaków na Litwie 
nadal będzie wierny tradycji i 
idei łączenia wilnian.

Janina Lisiewicz
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MŁODZIEŻ ŚWIETNIE SIĘ BAWIŁA PODCZAS FILMOWANIA

fot. Paweł Stefanowicz

JAK ZABAWA, TO ZABAWA
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Podczas pierwszego spotkania 
gościliśmy u siebie prezesa Stowa-
rzyszenia Naukowców Polaków 
Litwy dr. Henryka Malewskiego. 
Wygłosił on referat na bardzo po-
ważny i, niestety, ciągle aktualny 
temat: „Przestępczość i sprawy 
z nią związane”. Bardzo dogłęb-
nie i wszechstronnie, podając 
przykłady z życia oraz  prakty-
ki pracy służb czuwających nad 
bezpieczeństwem i porządkiem 
publicznym, naświetlił prelegent 
jedną z niezbyt chlubnych stron 
życia społeczeństwa. Tak już jest, 

Radość obcowania

Ostatnie dwa spotkania członków Polskiej Akademii Trzeciego  
Wieku w Wilnie odbyły się w krótkim odstępie czasu, w dwie  
soboty z rzędu – 17 i 24 stycznia br. Pozostawiły one w pamięci ich  
uczestników bardzo dużo miłych wspomnień.

że życie ma nie tylko jasne bar-
wy. Z wielką uwagą słuchaliśmy 
opowiadania pana Henryka Ma-
lewskiego, wiedzeni nie tylko cie-
kawością, ale też myślami o tym, 
by ustrzec swoich bliskich i siebie 
przed nieszczęściem.

Niewesołe myśli oraz smutne 
refleksje pomogła nam rozwiać 
druga część spotkania, wesoły 
karnawałowy wieczór. Były ma-
ski, przebierańce, scenki, przed-
stawiające tradycje różnych naro-
dowości. A najważniejsze – była 
żywa muzyka. Czesław Stefano-

wicz wraz ze swoim akordeonem 
i Roman Lachowicz z harmonią,  
jak gdyby przypięli skrzydła zebra-
nym, wrócili ich do młodości. Se-
niorzy niczym młodzi wywijali w 
tańcu, śpiewali piosenki z lat swo-
jej młodości. Każdy z nas na te kil-
ka godzin zapomniał o swych pro-
blemach i troskach, ile ma lat i co 
mu dolega. Mogliśmy się na swoim 
przykładzie przekonać, że dobra 
muzyka i piosenka nie tylko po-
prawiają humor, ale wręcz uzdra-
wiają człowieka. Słowem, był to 
powrót do młodości. Było nam we-

soło i miło w swoim gronie, wca-
le nie odczuwaliśmy zmęczenia. 
Czas spędzony na wspólnej zaba-
wie zabłysnął cudowną tęczą barw, 
pozostawiając w pamięci każdego 
z obecnych piękne wspomnienia... 

Kolejne nasze styczniowe spo-
tkanie – to romantyczny wieczór 
poezji. Wykład pt. „Poezja księdza 
Jana Twardowskiego” wygłosiła 
docent, członek SNPL dr Halina 
Turkiewicz. Właśnie ten rok jest 
jubileuszowym rokiem tego po-
ety. Twórczość ks. Jana Twardow-
skiego jest promowaniem wartości 
chrześcijańskich, jest też określana 
jako tzw. poezja kapłańska. Pani 
docent bardzo szczegółowo zapre-
zentowała nam karty życiorysu i 
twórczości poety. W czasie wykła-
du wiersze ks. Twardowskiego czy-
tały i wypowiadały swoje zdanie o 
jego twórczości również słuchacz-
ki Akademii: Irena Lipska, Ma-
ria Czupryna oraz niżej podpisa-
na. Zabierający głos podkreślali, 
że poezja ks. Twardowskiego jest 
prosta, dostępna, a zarazem filo-
zoficzna, pobudzająca do refleksji.

Po wykładzie swoje wiersze 
oraz utwory innych autorów czy-
tali, oprócz wspomnianych już 
pań, Stanisław Prutkowski i Cze-
sław Stefanowicz. Poezja, która 

brzmiała w ich wykonaniu była 
dostępna i bliska każdemu z nas, 
strofy proste i zrozumiałe, są tym 
pięknem, które ludziom wrażli-
wym i otwartym na urok poezji 
towarzyszyć będzie na co dzień. 

Oprócz tematów poetyckich, 
omawialiśmy podczas spotkania 
sprawy bieżące Akademii oraz 
plany na przyszłość. A na zakoń-
czenie spotkania były tak oczeki-
wane, wprost niezbędne w szarej 
codzienności: biesiada, kawały, 
muzyka, śpiew...

Na jesieni życia podobne spo-
tkania są niczym barwne dni ba-
biego lata, do których tęsknimy. 
Nic więc dziwnego, że każdy z nas 
jest bardzo wdzięczny kierow-
nictwu PATW, jak też tym, kto 
w miarę swoich sił i możliwości 
przyczynia się do aktywnej dzia-
łalności podobnych towarzystw.

Józefa Łyczkowska,
słuchaczka PATW
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SŁUCHACZE AKADEMII PODCZAS WYKŁADU DR. HENRYKA MALEWSKIEGO
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DR HALINA TURKIEWICZ I IRENA LIPSKA PODCZAS  
DYSKUSJI O POEZJI KS. TWARDOWSKIEGO
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KARNAWAŁOWA ZABAWA U SENIORÓW
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Ekspatriacja ludności pol-
skiej z kresów wschodnich  
II RP na mocy porozumień za-
wartych przez Wielką Trójkę 
na konferencji w Teheranie i 
Jałcie sprawiła wyludnienie 
znacznych obszarów terenów 
wiejskich i miast w trzech so-
wieckich republikach: Ukra-
inie, Białorusi i Litwie. Wielka 
wędrówka ludów, która się od-
bywała w latach 1944-47 stwo-
rzyła podstawy do powstawa-
nia nowych realiów życia w 
zaistniałej Litewskiej Repu-
blice Radzieckiej. Statystykę i 
wydarzenia badający history-
cy, odtwarzają w swych pracach 
obraz tamtych lat. Jedną z nich 
jest dr Vitalija Stravinskienė, 
pracownik naukowy Instytutu 
Historii Litwy. Na podstawie 
wygłoszonego przez nią refe-
ratu na Wolnym Uniwersytecie 
(LUNI) oraz faktów zawartych 
w innych pracach, możemy się 
pokusić o rekonstrukcję wyda-
rzeń sprzed 70 lat (oczywiście, 
fragmentaryczną), zaistniałej 
rzeczywistości i kondycji spo-
łeczności polskiej Wilna i Wi-
leńszczyzny znajdujących się 
w granicach ówczesnej LSRR.

Według danych z różnych 

Wyludnienie Wileńszczyzny

źródeł na wyjazd do Polski z 
sowieckiej Litwy zarejestrowa-
ło się od 379 do 383 tys. osób 
(obywateli polskich), wyjecha-
ło zaś w ramach tzw. repatria-
cji (taki termin był najbardziej 
masowo używany na Litwie i w 
Polsce Ludowej w oficjalnych 
dokumentach i źródłach prak-
tycznie w ciągu ponad pół wie-
ku) od 171 158 do 197 156, co 
stanowiło 45-51 proc. ludności 
polskiej tych ziem, a na Litwie 
Kowieńskiej – 8,3 proc. Wraz 
z nimi opuściło Litwę około 17 
tys. Litwinów i ponad 3 tys. Ży-
dów. Ciekawym może wydać się 
fakt, że władze Polski Ludowej 
oczekiwały, że z Litwy przybę-
dzie od 500 do 750 tys. prze-
siedleńców, zaś władze LSRR 
„planowały” wyeksmitować z 
kraju około 250 tys. Polaków.

Jesienią 1946 r. pełnomoc-
nik Polski Jan Szkop podjął ko-
lejne starania o przedłużenie 
procesu przesiedlania ludności 
polskiej, jednak władze litew-
skie uznały go za zamknięty i 
nie zgodziły się na jego konty-
nuację oraz przystąpiły do za-
mykania placówek ds. ewaku-
acji. Strona polska oceniała, 
że na Litwie realnie pozostało 
jeszcze 219 tys. Polaków, w tym 
– 49 tys. byłych obywateli Litwy 
Kowieńskiej, którzy otrzymali 
nawet karty ewakuacyjne, ale 
nie uzyskali pozwolenia na wy-
jazd. Jak wiadomo, wobec lud-
ności Wilna, terenów wiejskich 
i Litwy Kowieńskiej stosowano 
różne kryteria. 

Swoistą „zachętą” do spraw-
niejszego przebiegu wysiedlenia 
były represje i areszty  Polaków, 
szczególnie masowe w Wilnie. 
Na podstawie oskarżenia o dzia-

łalność antyradziecką do grud-
nia 1945 roku zostało aresztowa-
nych 12 tys. osób.  Na terenach 
wiejskich, gdzie swe urzędowa-
nie rozpoczynała sowiecka wła-
dza i musiała realizować wy-
tyczone normy dostarczania 
produktów rolnych, urzędnicy 
w obawie przed karami za niewy-
konanie tych norm, nie wydawa-
li lub niszczyli już przygotowane 
dokumenty na wyjazd, by ludzie 
nie mogli z nich skorzystać. Ci, 
co szykowali się do opuszczenia 
ojczystych stron, musieli sporzą-
dzić szczegółowe spisy nie tylko 
majątku w postaci ziemi, domów, 
zabudowań gospodarskich, ale 
też inwentarza, bydła, dobytku. 
Wszystko to pozostawało dla 
„nowych gospodarzy”. Na wsi 
bez właścicieli pozostało 9 tys. 
gospodarstw. W Wilnie ludzie 
opuszczali nie tylko mieszkania, 
ale też całe dzielnice domków 
jednorodzinnych. To one miały 
stać się miejscem osiedlenia przy-
byszy. Czekały na nich całe dziel-
nice wybudowane przez przed-
stawicieli prężnie rozwijającej się 
w międzywojniu średniej klasy, 
jak np. Kolonia Magistracka w 
Wilnie, Kolonia Wileńska nie-
opodal miasta.

Ludzie zostawiali swoje do-
tychczasowe życie: pierwszą 
szkołę, miejsca randek i dro-
gich sercu miejsc, groby najbliż-
szych… Wielu z nich odważy-
ło się powrócić do tych „miejsc 
nieobecnych” tylko po upływie 
kilkudziesięciu lat. Niektórzy 
nie potrafili pokonać bólu i już 
nigdy nie podjęli próby powro-
tu…

Na Litwie biura pełnomoc-
nika ds. ewakuacji działały w 
Wilnie, Duksztach, Ignali-

nie, Święcianach, Podbrodziu, 
Landwarowie, Jaszunach, Dru-
skienikach, Rzeszy, Szumsku, 
Trokach, Nowej Wilejce, Ru-
dziszkach, Olkienikach. Na tak 
szeroką skalę rozpoczęte wy-
płukiwanie elementu polskie-
go, poczyniło niepowetowane 
straty, które praktycznie spo-
łeczność polska na Litwie od-
czuwa do dziś, pozostając jed-
ną z tych, która ma najniższy 
wskaźnik przedstawicieli legi-
tymujących się wyższym wy-
kształceniem. Jest to skutkiem 
tego, że nie tylko praktycznie w 
90 proc. inteligencji wyjecha-
ło, ale też pozostałe warstwy 
społeczne posiadały słabą mo-
tywację do kształcenia dzieci, 
zdobywania wykształcenia i 
sięgania po prestiżowe zawody. 
(Proces ten wielce pogłębiła ko-
lejna, druga ekspatriacja ludno-
ści polskiej w latach 1956-57, 
w ramach której Litwę opuściło 
ok. 50 tys. osób, a wśród nich 
ci, którzy już w Litwie sowiec-
kiej ukończyli gimnazja i szko-
ły wyższe, a byli wychowywani 
i kształceni przez rodziców i pe-
dagogów, którzy sami dorastali 
i zdobywali wiedzę w II RP).

W ramach wysiedlenia zor-
ganizowanie wyjeżdżali przed-
stawiciele poszczególnych klas 
i zawodów. Profesorowie i pra-
cownicy Uniwersytetu Stefana 
Batorego w większości wyjecha-
li do Torunia, by tam reaktywo-
wać Uniwersytet noszący imię 
Mikołaja Kopernika. Znany jest 
też fakt sformowania 4 trans-
portów tzw. nauczycielskich:  
1 i 2 wyjechały w lipcu-sierpniu 
1945 roku, 3 – we wrześniu te-
goż roku, zaś 4 – w lipcu 1946.  
Z 310 nauczycieli w powojen-

nym Wilnie chęć wyjazdu za-
deklarowało 72 proc. Źródła li-
tewskie wskazują, że pozostało 
zaledwie  46 pedagogów z wyż-
szym wykształceniem uniwer-
syteckim.

W wyniku masowej ekspa-
triacji zanikały szkoły: wśród 
wyjeżdżającej ludności dzieci i 
młodzież w wieku 8-18 lat sta-
nowiły 22 proc. W roku 1947 
w Wilnie i na Wileńszczyźnie 
brak było nie tylko lekarzy, na-
uczycieli, urzędników i wykwa-
lifikowanych specjalistów, ale 
też np. 20 tys. pracowników 
kolei.

W takiej sytuacji miejscowe 
władze litewskie były zmuszone 
do dwojakich działań. Z jednej 
strony kierując się przemożną 
chęcią pozbycia się ze stolicy 
żywiołu polskiego, z drugiej, 
w ramach zachowania spraw-
nego funkcjonowania miasta, 
utrudniały wyjazdy dla wykwa-
lifikowanych specjalistów, sta-
rały się przekonać do współ-
pracy z nową litewską władzą. 
Rozwinięto też szeroką akcję 
propagandową i mobilizacyj-
ną, skierowaną na sprowadze-
nie brakujących specjalistów, 
zaludnienie miasta przez Litwi-
nów z etnicznej Litwy.

Na zorganizowanym w lu-
tym 1945 roku posiedzeniu 
Komitetu Centralnego Komu-
nistycznej Partii Litwy podjęto 
uchwały o zaludnieniu Wilna. 
Z miast i powiatów kowień-
skiego, szawelskiego, ponie-
wieskiego, wiłkomierskiego 
zaplanowano przesiedlenie 30 
tys. osób. Ale ta akcja poniosła 
fiasko – udało się sprowadzić 
zaledwie 5 tys., ale i oni, przy 
nadarzającej się okazji, opusz-
czali miasto.

Na stawiane pytanie: dla-
czego Litwini nie chcieli jechać 
do tak wymarzonej i wreszcie 
odzyskanej stolicy, są raczej 
proste odpowiedzi: miasto było 
w dość dużym stopniu zburzo-
ne, nie było mieszkań, wy-
gód, miejsc pracy – wszystkie-
go tego, co mieli w rodzinnych 
stronach. Ponadto nie znali ani 
polskiego, ani rosyjskiego, więc 
w Wilnie, gdzie nadal mieszka-
ło sporo Polaków, a przybywa-
ło też wielu Rosjan, Białorusi-
nów, Ukraińców kontakty były 
utrudnione. Ponadto zarówno 
litewskie elementy patriotycz-
ne (działające podziemie), jak 
i polskie środowisko w Wilnie, 
delikatnie mówiąc, prowadzi-
ło propagandę skierowaną na 
to, by tego „przesiedlenia” nie 
uskuteczniać.

Władze komunistyczne Li-
twy chciały na tereny Wileńsz-
czyzny przesiedlić chłopów z  
Litwy Centralnej. Jednak chęt-
nych do takiej akcji nie było, 
a ponadto, nie wyraziły na to 

WŁADZE KOMUNISTYCZNE 
LITWY CHCIAŁY  
NA TERENY 
WILEŃSZCZYZNY 
PRZESIEDLIĆ  
CHŁOPÓW Z  
LITWY CENTRALNEJ
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To, że twórczość Sławomira 
Mrożka cieszy się szczególnymi, 
rzec można, względami Polskie-
go Studia Teatralnego w Wilnie 
(kierownik Lilia Kiejzik), wiedzą 
doskonale widzowie i sympatycy 

„Emigranci” – trzecie podejście

tego teatru. Zespół ma na swym 
koncie sześć wystawionych jego 
dramatów i miał też szczęście 
przed paroma laty spotkać się z 
mistrzem i przedstawić na jego 
osąd swoją grę.

Przed paru laty Studio wzięło 
na warsztat napisaną w 1974 r. 
sztukę „Emigranci”. Wyreżyse-
rowania dramatu podjął się aktor 
i reżyser z Polski, przyjaciel ze-
społu Sławomir Gaudyn. Podczas 

premiery bohaterów sztuki: inte-
ligenta AA i robotnika XX zagrali 
Edward Kiejzik – wieloletni aktor 
Studia oraz debiutant na deskach 
scenicznych, ale doskonale zna-
ny jako działacz ZPL społeczno-
ści polskiej – Edward Trusewicz.

Premiera „Emigrantów” stała 
się jednym z ciekawszych wyda-
rzeń w ówczesnym polskim, wi-
leńskim sezonie teatralnym. Nie 
bez znaczenia była, oczywiście 
aktualność tematu: dziś zarówna 
na Litwie, jak i na Wileńszczyźnie 
trudno znaleźć rodzinę, w której 
ktoś nie wyjechał za granicę w po-
szukiwaniu swego eldorado. 

Aktualność tematu oraz in-
teresujące jego ukazanie poprzez 
przedstawienie dwóch typów 
emigrantów: duchowych i zarob-
kowych, oprawione w dramatycz-
ną, filozoficzną, jak też komicz-
ną treść ich dialogów zapewniły 
sztuce sympatię widzów. Powtór-
ka spektaklu, prawda, odbyła się 
w częściowo zmienionej obsadzie: 
partnerem Edwarda Kiejzika zo-
stał reżyser Sławomir Gaudyn. 

I oto w jubileuszowym roku 

Studio postanowiło uskutecz-
nić trzecie podejście do tematu. 
30 stycznia widzowie na scenie 
Domu Polskiego w Wilnie oglą-
dali „Emigrantów” w obsadzie: 
Edward Kiejzik plus Robert Bal-
cewicz. Tym razem partnerami 
zostali dwaj wychowankowie Stu-
dia, którzy już nieraz grali w tan-
demie (m. in. w spektaklu „Cho-
chochochochopin).  

Publiczność, która bardzo 
licznie przybyła na spektakl, do-
skonale się bawiła (świadczyły o 
tym salwy śmiechu) słuchając dia-
logów i będąc świadkami prze-
komarzań bohaterów. Miała też 
szansę całkiem serio zastanowić 
się nad tym, co dla człowieka tak 
naprawdę jest ważne. Pomimo 
różnic „pochodzeniowych”, do-
świadczeń i dążeń, jak się okazało, 
są rzeczy, które można uznać za 
nasz ludzki wspólny mianownik. 
To on daje nam szansę na poro-
zumienie.

Brawa i słowa uznania oraz 
kwiaty – ewidentny znak, że trze-
cie wileńskie spotkanie z „Emi-
grantami” Mrożka w reżyserii 
Sławomira Gaudyna było udane. 

Janina Lisiewicz

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić 
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 narodowejzgody władze w Moskwie. Jak 
podkreślano podczas dysku-
sji w Wolnym Uniwersytecie, 
wszystkie zasadnicze decyzje, 
co do polityki prowadzonej w 
republice, były podejmowane 
w Moskwie.

Niechęć Litwinów do opusz-
czania swoich rodzinnych stron 
spowodowała, a polityka usku-
teczniana przez Moskwę ugrun-
towała decyzję o tym, że do Wilna 
i na Wileńszczyznę przybyło oko-
ło 100 tys. osób: specjalistów, by-
łych wojskowych, funkcjonariu-
szy partyjnych z Rosji, Białorusi i 
Ukrainy – terenów zniszczonych 
w czasie wojny. M. in. przybyło 
też niemało Polaków z Białorusi, 
która po zakończeniu ekspatria-
cji Polaków w 1946 r. oznajmiła, 
że obywateli takiej narodowości 
na jej terenie nie ma. (A przecież 
powszechnie wiadomo, że przed-
stawiciele jakże licznej diaspory 
polskiej z ówczesnych terenów 
BSRR, mieli wielce utrudnione 
możliwości wyjazdu do Polski, 
pomimo oficjalnych uzgodnień 
– byli potrzebni do odbudowy go-
spodarki i zostali poddani wzmo-
żonej sowietyzacji).

To, jakich spustoszeń dozna-
ła społeczność polska na Litwie, 

ilustruje dobitnie zmniejszają-
ca się w latach 1944-47 liczba 
szkół polskich i uczniów. W po-
wiecie święciańskim z istnieją-
cych w roku szkolnym 21 szkół 
początkowych i trzech polskich 
progimnazjów, w 1947 zostało 
zaledwie 13 początkowych; w 
trockim – z 39 początkowych 
i 2 gimnazjów – 56 początko-
wych, w wileńskim – z 143 po-
czątkowych, 5 progimnazjów i 
1 gimnazjum – 113 początko-
wych, 8 progimnazjów i 1 gim-
nazjum. W Wilnie z 14 począt-
kowych, 1 progimnazjum i 2 
gimnazjów – odpowiednio 6 po-
czątkowych i 1 gimnazjum. Za-
częły powstawać szkoły miesza-
ne: polsko-litewsko-rosyjskie 
– symbol sowieckiego modelu 
nauczania i wychowania.

Jak zmniejszała się liczba 
uczniów możemy obserwować 
na przykładzie 3 gimnazjum 
męskiego w Wilnie. W roku 
szkolnym 1944-45 – od paź-
dziernika do końca roku – licz-
ba wychowanków zmniejszyła 
się z 1252 do 530, a w 5 żeń-
skim – z 2220 do 871. Ogól-
na liczba uczniów w polskich 
szkołach w Wilnie od 1944 do 
1946 roku zmalała do 2939 
(było 7033).

Te wskaźniki oraz brak 
nauczycieli (w roku 1947 do 
Trockiego Seminarium Na-
uczycielskiego przyjęto 30 kan-
dydatów na nauczycieli  klas 
polskich i 90 osób zaproszono 
na 30-dniowe kursy przedmio-
towe) i podręczników (nie były 
na Litwie wydawane, dopiero 
po paru latach sprowadzono je 
z Ukrainy) sprawiły, że po za-
kończeniu procesu wysiedle-

nia Polaków, podjęto próbę w 
roku szkolnym 1948-49 prze-
kształcenia szkół polskich w 
litewskie. Decyzję taką podję-
to po feriach zimowych. Było 
to samodzielne postanowienie 
władz partyjno-oświatowych 
Litwy. 

Jednak opór rodziców i ich 
aktywna postawa – wystąpie-
nie ze skargami do Moskwy 
– zmusiły władze do ponow-
nego odtworzenia systemu 
szkolnictwa w języku polskim. 
Władze moskiewskie, kieru-
jąc na Litwę specjalistów róż-
nych narodowości do pracy na 
kierowniczych stanowiskach 
w gospodarstwach rolnych, w 
powstającym przemyśle sku-
tecznie próbowały „rozcień-
czyć” zarówno polski jak i li-
tewski żywioł, wobec których 
nie miały zaufania.

Niby więc mieliśmy podob-
ny los. Jednak w porównaniu do 
litewskiej części społeczeństwa, 
Polacy byli w bardziej trudnej 
sytuacji, bowiem wypłukani 
z inteligencji, sowietyzowani 
i rusyfikowani, w poszczegól-
nych dziedzinach byli też nie 
akceptowani przez współoby-
wateli Litwinów, którzy nie 
mogli się pogodzić z ciągle ży-
wotną w Wilnie i na Wileńsz-
czyźnie polskością.

Temat tego, jak Polacy, któ-
rzy pozostali na ziemi ojców 
potrafili wbrew wyżej wymie-
nionym procesom zachować 
język, kulturę, tradycje i wia-
rę postaramy się z pomocą na-
szych Czytelników naświetlić w 
najbliższej przyszłości.

Janina Lisiewicz

SWOISTĄ „ZACHĘTĄ” 
DO SPRAWNIEJSZEGO 
PRZEBIEGU WYSIEDLENIA 
BYŁY REPRESJE 
I ARESZTY POLAKÓW, 
SZCZEGÓLNIE  
MASOWE W WILNIE

fo
t. 

An
to

ni
 R

ad
cz

en
ko

SCENA ZE SPEKTAKLU



5-11 lutego 2015 r., nr 5 (1146) www.zpl.lt6

Są w styczniu takie dni, któ-
re na stałe zapisały się w naszym 
przedszkolnym kalendarzu, wśród 
nich Dzień Babci i Dziadka. Te 
zimowe dni, stają się gorącymi za 
sprawą ogrzanych miłością serc 
wnuków i dziadków. To właśnie 
27 i 28 stycznia śpieszyli dziad-
kowie do wileńskiego przedszkola 
„Kluczyk”, do swoich wnuków, by 
jako widzowie wysłuchać przygo-
towanych wierszy, piosenek, ży-
czeń, popatrzeć jak tańczą i wspól-
nie pobawić się  z wnukami.

Program artystyczny rozpo-
częła grupa taneczna przedszko-
la, która zatańczyła tango dla 
babci i dziadka.

Z wielką radością i dumą 
oglądali goście popisy najmłod-
szych dzieci, które wdzięczne 
są za spędzone razem chwile, 
wielką cierpliwość i radość, jaką 

Babciu, dziadku – kochamy was

wnoszą babcie i dziadkowie do 
ich dzieciństwa.

Dziadkowie najmłodszych 
dzieci dziękują zespołowi przed-
szkola za trud wkładany co-
dziennie w wychowanie wnu-
ków, który daje tak dużo radości 
i szczęścia.

Śliczne „Myszki Miki” z gru-
py „Pszczółki” pięknie tańczyły, 
deklamowały wierszyki.

Pan Stanisław, dziadek Oliwii, 
który uczestniczy już w kolejnej 
organizowanej w przedszkolu 
uroczystości, mówił, że ta z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka dostar-
czyła wiele pozytywnych emocji 
i radości, jak żadne inne święto. 

– Poczułem się naprawdę 
kimś bardzo ważnym, słysząc, 
jak nasze pociechy kierują tak 
ciepłe i czułe słowa pod na-
szym adresem. Na widok pięk-

nie wystrojonych dzieci, które 
z ogromnym przejęciem grały 
swoje role nie mogłem się nie 
wzruszyć i jestem pewien, że 
niejednej babci i dziadkowi za-
kręciła się łza w oku” – wyznał 
dziadek Stanisław.

Podobnie wzruszony był 
dziadek Jerzy, który już po raz 
piąty uczestniczy w takim świę-
cie. Tego dnia podziwiał popisy 
wnuczka Adama.

Najstarsze dzieci naszego 
przedszkola – grupa „Kropel-
ki” – dobrze wiedzą, że „babcia 
jest jak wróżka z bajek, że babci 
wszystko się udaje, że wszystko 
umie, wszystko może, w smut-
ku pocieszy, w pracy pomoże. A 
dziadek zawsze dobrze wie, cze-
go wnuczek chce, zabawkę zre-
peruje, czekoladą poczęstuje”.

W podzięce dziadkom kie-

rowali wnukowie wiersze, ży-
czenia oraz piosenkę „Babciu, 
Dziadku – dziękujemy”.

Każdy na swój sposób chciał 
umilić święto – zarówno mali, 
jak i dorośli. Niespodziankę 
przygotowały również panie 
wychowawczynie, które zorga-
nizowały „Familiadę”. Panie Re-
gina, Teresa,  Julia, Tatjana, Ali-

cja i Jadwiga, niczym prawdziwe 
aktorki, wcieliły się w role babć 
i dziadków i swym żartobliwym 
występem i strojami rozweseliły 
wszystkich widzów. Dziadkowie 
Lukrecji i Oliwera mówią, że po-
mysłowa i pełna humoru „Fa-
miliada” w wykonaniu wycho-
wawczyń – to wspaniałe święto!

Babcia Ludwika i dziadek 
Stanisław podziwiali również 
urocze krakowianki z koszycz-
kami pełnymi słodyczy. A słody-
cze, oczywiście, były dla dziad-
ków. Dziękowali serdecznie za 
podtrzymanie tradycji, polsko-
ści i wielkość serc.

– Piękne wierszyki, piosenki, 
nawet „Tango”, a najważniejsze 
– szczęśliwe i uśmiechnięte buzie 
dzieciaków. To zasługa wszyst-
kich pań i dyrekcji „Kluczyka” – 
mówili państwo Olszewscy.

Na zakończenie dzieci spra-
wiły wielką przyjemność swym 
kochanym osobom, wręczając 
własnoręcznie wykonane upo-
minki.

Dziękujemy serdecznie ko-
chanym dziadkom za wszystko, 
co robią dla wnuków, za opiekę, 
gdy rodzice nie mają czasu, za 
pyszne smakołyki, za uśmiech, 
którymi witają każdy sukces swo-
ich pociech. Życzymy więc im ra-
dosnych dni, spokojnych nocy, 
zdrowia, pogody ducha, szczę-
ścia i wszelkiej pomyślności.

Stanisława Gawerska, 
Pedagog wychowania 

przedszkolnego
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SZCZĘŚLIWI WIDZOWIE – KOCHANI DZIADKOWIE
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MŁODOCIANI ARTYŚCI DEDYKUJĄ SWÓJ WYSTĘP BABCIOM I DZIADKOM

fot.  archiwum

UROCZE KRAKOWIANKI
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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.

Po raz siedemnasty odbywa-
jący się plebiscyt organizowany 
przez codzienną gazetę „Kurier 
Wileński”, mający wyłonić „Po-
laka Roku”, tytuł ten przyniósł 
siostrze zakonnej ze Zgromadze-
nia Jezusa Miłosiernego Michaeli 
Rak. I, jak przyznali organizato-
rzy, nominowana do tego tytułu 
dziesiątka kandydatów, i czytel-
nicy, jeszcze nigdy nadanie tego 
tytułu nie było tak jednomyślne 
i niekwestionowane.

Bo czyż można nie chylić czo-
ła przed siostrą Michaelą, która 
przybyła do Wilna przed sześciu 
laty i w cudzym mieście, obcym 
kraju, w zrujnowanym klaszto-
rze, mając jedynie błogosławień-
stwo ówczesnego arcybiskupa, 
potrafiła zdobyć – jedynie ona i 
jej współtowarzysze wiedzą, ile 
to „zdobywanie” kosztuje wy-
siłku – środki i zmaterializować 
w postaci pierwszego na Litwie 
hospicjum ideę Bożego Miło-
sierdzia, które tu, w Wilnie za 
sprawą widzeń siostry Faustyny 

Zwyciężyło miłosierdzie

Kowalskiej, jej spowiednika bł. 
ks. Michała Sopoćki – wiernego 
orędownika kultu Jezusa Miło-
siernego, się zrodziło.  

Wielka gala uhonorowania 
dziesiątki nominowanych do 
tytułu Polaka Roku, których 
zgłaszali czytelnicy dziennika, 
a Kapituła wytypowała spośród 
kandydatów, odbywająca się w 
Domu Polskim w Wilnie w dniu 
1 lutego, zgromadziła parę setek 
przyjaciół, sympatyków i, oczy-
wiście, czytelników „Kuriera Wi-
leńskiego”.

W gronie dziesięciu nomi-
nantów znaleźli się ludzie róż-
nych zawodów, z różnych za-
kątków Wileńszczyzny. I co 
najbardziej cieszy nas, jako 
członków Związku Polaków na 
Litwie, w ich szeregach znalazł 
się prezes Wędziagolskiego Od-
działu ZPL pan Ryszard Jankow-
ski. Człowiek, którego energii, 
zapału, wytrwałości w odnaj-
dywaniu, dokumentowaniu i 
ochronie polskich śladów na Ko-

wieńszczyźnie, Laudzie można 
pozazdrościć i mu podziękować. 
Działając w jakże szczupłym gro-
nie rodacy w Wędziagole, wbrew 
przeciwnościom losu i ludzi, po-
trafili założyć polską bibliotekę, 
uruchomić portal internetowy, 

prowadzić aktywną działalność 
na rzecz promowania śladów Po-
wstania Styczniowego, noblisty 
Czesława Miłosza i innych, jak-
że zasłużonych dla tej ziemi, a 
zapomnianych postaci.

Wśród wyróżnionych przez 
czytelników znaleźli się tego 
roku: Alicja Klimaszewska – pre-
zes Społecznego Komitetu Opie-
ki nad Starą Rossą, posłanka na 
Sejm RL, przewodnicząca frakcji 
AWPL Rita Tamašunienė, Alfre-
da Jankowska – dyrektor Gimna-
zjum im. ks. prałata Józefa Ob-
rembskiego w Mejszagole, ksiądz 
Rusłan Wilkiel, Adam Błaszkie-
wicz – dyrektor Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wilnie, Bole-
sław Daszkiewicz – były dyrek-
tor administracji samorządu so-
lecznickiego, dziekan wydziału 
ekonomiczno-informatycznego 
wileńskiej filii Uniwersytetu w 
Białymstoku prof. Jarosław Woł-
konowski, Walenty Wojniłło – 
redaktor portalu Wilnoteka.lt.

Jak zaznaczył redaktor na-
czelny „Kuriera Wileńskiego” 
Robert Mickiewicz, losy tego-
rocznych, jak i nominantów 

oraz zwycięzców konkursów z 
minionych lat (ogółem ponad 
180 osób), mogą być jakże wy-
mowną historią Wileńszczyzny. 
Bo wszyscy oni w mniejszym 
lub większym stopniu, każdy na 
swojej „placówce” robi wszystko, 
by imię Polaka na Litwie, wizeru-
nek polskiej społeczności – i nie 
tylko wizerunek, ale też kondy-
cja, stan posiadania były jak naj-
lepsze. I właśnie za to są darze-
ni przez rodaków szacunkiem i 
uznaniem.

Serdeczne gratulacje, kwiaty 
i mądre, pełne ludzkiego ciepła i 
miłości – która prowadzi do Boga 
– słowa siostry Michaeli Rak były 
piękną oprawą gali. Miłym jej ak-
centem był też występ zrzeszo-
nych w niedawno powstałym 
Klubie Miłośników Pieśni Bie-
siadnej wykonawców.

Wypada życzyć gazecie i 
wszystkim nam, by też w dal-
szych latach nie zabrakło osób, 
których praca, działalność spo-
łeczna będą zasługiwały na na-
sze szczere uznanie.

Janina Lisiewicz

Końcowym akordem stycz-
niowych imprez w Kowieńskim 
Oddziale ZPL stało się otwar-
cie wystawy fotografika Mar-
cina Święcickiego w Aleksocie 
– jednej z dzielnic Kowna. Jest 
to już trzecia z kolei wystawa 
w naszym mieście, organizo-
wana przez nasz oddział. Re-
alizując te inicjatywy mamy na 
celu promowanie twórców-Pola-
ków, polskiej kultury, zapozna-
wanie z nią mieszkańców Kow-
na różnych narodowości, co ma 
sprzyjać wzajemnemu pozna-
waniu się, zrozumieniu i zbli-
żeniu. Możemy wnioskować, że 
ta inicjatywa naszego oddziału 
się sprawdziła. W realizacji wy-
żej wymienionych zamierzeń 
dzielnie sekunduje nam pol-
ski zespół folklorystyczny „Ko-
twica”, który również podczas 
otwarcia wystawy fotograficznej 
pana Marcina Święcickiego za-

Wystawa w Aleksocie
prezentował w całej krasie swój 
repertuar: piosenki oraz polskie 
słowo poetyckie i stroje. Dało to 
możność zwiedzającym odczuć 
ducha tej ziemi, która w chlub-
nej swej historii tworzyła wspól-
notę Litwy i Korony.

Wystawa Marcina Święcic-
kiego ilustrowała bardzo ważny, 
wręcz „krzyczący” temat – stan 
otaczającego nas środowiska, 
przyrody, za który jesteśmy od-
powiedzialni dziś i jakie szkody, 
świadomie lub nie, jej wyrządzi-
liśmy. Dzielnica Aleksota może 
służyć jako oryginalny przykład 
stosunku człowieka do przyro-
dy. Pięknie położona – opasana 
wstęgą starego Niemna – nieste-
ty, poddawana jest wszystkim 
negatywnym skutkom działal-
ności cywilizacyjnej człowieka: 
wycieki ropy, odpady przemy-
słowe, zwykłe śmieci – wszyst-
ko to jest skutkiem naszych nie-

odpowiedzialnych zachowań, 
ignorancji, braku wyobraźni, 
że zniszczone przez nas środo-
wisko naturalne, szkodzi wła-
śnie nam – ludziom tu miesz-
kającym.

Fotografie eksponowane na 
wystawie nawołują do opamię-
tania się, zastanowienia i po-
czynienia pierwszych kroków 
w kierunku ochrony przyrody 
niszczonej przez obojętnego 
homo sapiens.

W dniu otwarcia wystawy, 
w dzielnicy odbywało się spo-
tkanie z jej starościną panią Lu-
krecją Navickienė. Zdając przed 
mieszkańcami sprawozdanie z 
zakresu wykonanej pracy w 
2014 roku, gospodyni dzielnicy 
– odwołując się do treści wysta-
wy – nawoływała mieszkańców 
Aleksoty, by nie byli obojętni 
wobec własnej dzielnicy, podej-
mowali kroki mające na celu 

ochronę środowiska, uczestni-
czyli w czynach społecznych, 
skierowanych na uporządko-
wanie terenów zamieszkania. 
Dzięki tym akcentom ekspo-
nowana wystawa w sposób na-
turalny stała się integracyjnym 
czynnikiem dwóch kultur: pol-
skiej i litewskiej, które nawza-
jem się harmonijnie dopełniły. 

Cieszymy się, że nasza – ko-
wieńskich Polaków – inicjatywa 
przyczyniła się zarówno do zilu-
strowania palącej sprawy ochro-

fo
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 WYDAWCA „KURIERA WILEŃSKIEGO” ZYGMUNT KLONOWSKI 
WRĘCZA PUCHAR ZWYCIĘZCY PLEBISCYTU – S. MICHAELI RAK

fot.  M
arian Paluszkiewicz

ZASZCZYTNE GRONO TEGOROCZNYCH LAUREATÓW

ny środowiska, jak i nawiązania 
współpracy pomiędzy dwoma 
społecznościami miasta – pol-
ską i litewską – żyjącymi obok 
siebie od wieków, dla których 
Kowno jest jednakowo drogie. 
Mamy zamiar też w przyszło-
ści kroczyć drogą odnajdywa-
nia coraz to nowych płaszczyzn 
wspólnej działalności.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL
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BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Ga-
zety” informuje, że wszy-
scy członkowie Związku 
Polaków na Litwie oso-
biście, a także koła i od-
działy Związku mogą 
nieodpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać po-
zdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia 
członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedyko-
wać inne urzędy, organi-
zacje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy na 
adres e-mailowy: nasza-
gazeta@zpl.lt  lub faks 
233 10 56.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników 

i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenume-
rować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocz-
towym na terenie całej Litwy na 2015 rok. Pre-
numerata na marzec będzie trwała do 22 lutego. 
Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bez-
płatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za 
dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks 
wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Pola-
ków 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. 

Z okazji Jubileuszu 80. Urodzin Janowi  
ANDRZEJEWSKIEMU najserdeczniejsze ży-
czenia: zdrowia, szczęścia rodzinnego, wy-
trwałości oraz wielu nowych pomysłów i 
pomyślnej ich realizacji w działalności in-
żynieryjno-społecznej

składają członkowie Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Polskich na Litwie 

Z okazji Jubileuszu 80. Urodzin Panu Janowi 
GRIKINIOWI składamy wiązankę serdecz-
nych życzeń. Niech Jezus darzy Cię swoim 
błogosławieństwem, napełni Cię pokojem 
i będzie Twoją mocą.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Jubileuszu Urodzin Szanownej Alinie 
BOJARUN najserdeczniejsze życzenia: zdro-
wia, spełnienia marzeń i realizacji planów

składa zespół „Srebrne pasemko” oraz 
Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknych Jubileuszy członkiniom 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Solecznikach: Alicji GRYGOROWICZ, 
Halinie MIŁTA, Edycie SINKIEWICZ i 
Reginie BUĆKO najserdeczniejsze życzenia 
trwałego zdrowia i wytrwałości na długie lata, 
pogody ducha i aktywności w pracy społecznej, 
satysfakcji z własnych dokonań oraz nieustającej opie-
ki Matki Boskiej Ostrobramskiej

składa Zarząd PUTW i koło ZPL

 W ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Polski 
Teatr w Wilnie serdecznie zaprasza na spektakl ,,Pułapki miłości” 
reż. Inki Dowlasz (Kraków), który odbędzie się w Domu Kultury 
Polskiej 15. lutego o godz. 16. 

Uniwersalny temat podjęty w sztuce „Pułapki miłości” w takim 
samym stopniu odnosi się do szerszej społeczności, jak trafia do ser-
ca indywidualnego odbiorcy – bo czyż o miłość i o wszystko co z nią 
związane nie potykamy się w każdej chwili naszej codzienności?

Jednocześnie nie zawsze widząc całokształt, a jedynie wycinek, 
który – co często się zdarza – w żaden sposób nie jest chciany, je-
steśmy zaskakiwani końcowym rezultatem.

Podobnie jest ze sztuką „Pułapki miłości”. Do ostatniej sceny trzy-
mając w napięciu ukazuje najważniejszą cząstkę ludzkiego życia, do 
tego czyniąc to ciekawie, w sposób zaskakujący i nieprzewidywalny.

Od autorki:
– Po co pisać nowe sztuki mając do dyspozycji tyle arcydzieł?
– W całej historii dramatu niewiele znajdziemy świadectw, że 

dramaturg myślał: „A teraz stworzę arcydzieło”. Łatwiej sobie wy-
obrazić, że w różnych miejscach świata, na szczególnym rodzaju 
gleby powstawały i powstają – jak rośliny – sztuki teatralne.

Tak to z owej „gleby” – obserwacji, zdziwień a także zachwytu 
i wyobraźni powstały „Pułapki miłości”. 

Bilety w cenie 2 euro do nabycia w sekretariacie DKP, II piętro.


