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Dzień Obrońców
Wolności

OFIAROM 13 STYCZNIA SKŁADANO HOŁD NA CMENTARZU ANTOKOLSKIM

– tak nazwano dzień 13 stycznia, który nastał po krwawych wydarzeniach w Wilnie w nocy z 12 na 13
stycznia 1991 roku. Tego roku Litwa obchodzi ćwierćwiecze tamtych wydarzeń, kiedy niespełna rok
istnienia niepodległego i suwerennego państwa jego obywatele musieli bronić własnymi ciałami na skutek
akcji sowieckich wojskowych, którzy wykonując dyrektywy z Moskwy podjęli próbę jeżeli nie zdławienia
młodej niepodległości, to zademonstrowania brutalnej siły i okupacji obiektów, które miały służyć realizacji
propagandowych celów. Ludzie tej nocy bronili nie tylko gmachu Sejmu (w przededniu stanęli w obronie
Domu Prasy, który został zajęty przez wojsko jako jeden z pierwszych), ale też gmachu Litewskiego Radia i
Telewizji oraz Wieży Telewizyjnej, przy której rozegrały się najbardziej tragiczne wydarzenia. To właśnie tam
pod gąsienicami czołgów i na skutek ataku komandosów zginęło 13 osób. 13 stycznia, trzynaście osób – liczby
te tragicznym akcentem wpisały się w historię liczącej ćwierćwiecze odrodzonej niepodległości Litwy.
DYŻURNY TEMAT
Gdyby ktoś myślał, że temat oryginalnej pisowni nazwisk nielitewskich na
Litwie może przestać być aktualnym,
to grubo się myli. I wcale nie za sprawą jego rozwiązania, czy też totalnego zmęczenia zainteresowanych mitrężeniem ciągnącym się przez lata.
Otóż jest to wspaniały wprost dyżurny temat, m. in. dla obecnego premiera, kiedy koniecznie musi się wypowiedzieć o planach swojej partii,

a akurat, najwidoczniej, niczego tak
naprawdę już nie planuje, tylko marzy, by utrzymać wysokie rankingi
do jesieni – czasu wyborów sejmowych. I o czym może powiedzieć, co
zaplanować?
Więc sięga po „dyżurny temat” – oryginalna pisownia nazwisk. Dosłownie
przed kilkoma dniami pan Butkevičius całkiem poważnie oznajmił, że
ta kwestia będzie na wokandzie Sejmu na wiosnę.

O, premierze, ileż to jesieni, wiosen,
początków kadencji i ich końcówek
ten temat, który ma być istotny nie
tylko dla Polaków – obywateli Litwy,
ale też dla wszystkich tych, kto „przez
nieostrożność” związał swe losy z
obcokrajowcem, w którego nazwisku
znalazły się litery-postrachy na Litwinów-patriotów dbających o czystość
języka, minęło i co? Ano nic. I jakiś
głos podpowiada, że nadal nic się w
tym temacie nie zmieni. Bo skąd by

się wziął drugi taki „idealny” dyżurny
temat dla polityków, kiedy na gwałt
muszą się a to mniejszościom przypodobać, a to strategicznego partnera pocieszyć, czy dla odmiany
hurra-patriotów zmobilizować przed
wyborami. I chociaż dałoby się znaleźć jeszcze parę tematów z historią
(walka z korupcją, dbałość o powrót
emigrantów na łono ojczyzny), to nie
wydaje się, że mogą skutecznie konkurować z „nazwiskami”.

A może stanie się cud i wiosna Anna
Domini 2016 będzie, niczym Wiosna
Ludów, wyzwoleniem Litwy z literkowej zaściankowości? Może jeszcze raz uwierzmy w to, że w okresie
Świąt Bożego Narodzenia złożona
przez premiera obietnica spełni się
w czasie Świąt Wielkanocnych. Tak
miło jest móc wierzyć i mieć nadzieję. Chociaż ta, jak rzecze przysłowie,
jest matką niezbyt mądrych.
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Dzień Obrońców Wolności

PRZEDSTAWICIELE AMBASADY RP W WILNIE BRALI UDZIAŁ W BIEGU „DROGĄ ŻYCIA I ŚMIERCI”

Tego roku Litwa upamiętnia
ćwierćwiecze wydarzeń 13 stycznia 1991 roku. Przed 25 laty
obywatele młodej, odrodzonej
republiki stanęli w obronie swojej niepodległości wobec ataków
sowieckiego wojska. W wyniku
krwawych wydarzeń zginęło 13
obywateli. Jako hołd pamięci składany tym ofiarom ustanowiono
Dzień Obrońców Wolności.
Jubileuszowe obchody Dnia
Obrońców Wolności na Litwie nie różniły się zasadniczo
od tych, które trwały w ciągu
ćwierćwiecza. Tradycyjnie odbył
się bieg „Drogą Życia i Śmierci”,
którego trasa zaczyna się przed
Cmentarzem Wojskowym na
Antokolu i kończy się przy Wieży Telewizyjnej. Cieszył się on
wielką popularnością, wzięły w
nim udział tysiące uczestników.
Jak podała Ambasada RP w Wilnie, wśród biegaczy znalazła się

chargé d’affaires Maria Ślebioda oraz konsul Łukasz Kaźmierczak z polskiej placówki dyplomatycznej.
Przy memoriale ofiarom 13
stycznia na Antokolu zostały
uroczyście złożone wieńce przez
przedstawicieli władz Litwy, placówek dyplomatycznych, wojsko,
obywateli. W Sejmie RL odsłonięto tablicę upamiętniającą obrońców wolności oraz otwarto wystawy fotograficzne, obrazujące
tamte wydarzenia sprzed ćwierćwiecza. Zarówno w Sejmie jak i sali
na Wieży Telewizyjnej odbyły się
spotkania osób, które ucierpiały w
wyniku sowieckiej agresji (około
600 osób doznało tragicznej nocy
poważnych obrażeń) oraz rodzin
tych, co zginęli. Nie zabrakło na
nich pięknych słów o pamięci i
wdzięczności. Ale były też gorzkie spostrzeżenia. Niestety, czas
nieubłaganie mija i ludzie ci, któ-

rzy mocno podupadli na zdrowiu
po krwawej nocy, już odchodzą.
Rzeczywistość jest taka, że ich rodziny nie zawsze są w stanie pokryć wciąż wzrastających kosztów
pochówku. W Sejmie nie została
przyjęta uchwała o tym, by wydatki te państwo wzięło na swe barki. Smutne to konstatacje po 25
latach niepodległości, o którą się
walczyło ryzykując własnym zdrowiem i życiem…
Hołd obrońcom wolności oddano również przy Wieży Telewizyjnej, siedzibie Litewskiego Państwowego Radia i Telewizji oraz
na Placu Niepodległości 12 stycznia tradycyjnie zapalając ogniska
pamięci. W ceremonii zapalania
ognisk wzięli udział przywódcy
kraju: prezydent, premier, przewodnicząca Sejmu oraz pierwszy
przewodniczący Sejmu Restytucyjnego Vytautas Landsbergis.
Nie było tego wieczora oficjal-

nych przemówień, jednak każdy
z przywódców wypowiedział się
na temat tragicznych wydarzeń.
Dzień ten uczczono również
dwiema artystycznymi imprezami: na Placu Niepodległości wystąpili znani litewscy wykonawcy,
zaś w kościele śś. Janów odbył się
koncert „In memoriam”. W ten
sposób składanie hołdu ofiarom
połączono z radością obronienia
niepodległości.
13 stycznia o godz. 8.00 w
oknach wszystkich instytucji państwowych i szkołach zapalono, też
już tradycyjnie, ogieńki pamięci. W
tym też dniu na Placu Niepodległości odbyło się uroczyste podniesienie flagi, prezentacja wojska oraz
złożenie kwiatów przy pomniku
obrońców wolności. W Sejmie RL
odbyło się uroczyste posiedzenie.
Upamiętnienie tegorocznego jubileuszowego dnia tak bardzo ważnego w historii litewskiej
niepodległości, nie obyło się bez
pewnych zgrzytów. W uroczystościach odbywających się w Sejmie
oraz uroczystym jego posiedzeniu
nie brał udziału Vytautas Landsbergis. Nazwał on „to miejsce” –
Sejm – ośrodkiem dwulicowości.
Na sformułowanie takiej definicji
niewątpliwie wpływ miało to, że
tego roku nie została przyznana i
wręczona Premia Wolności. Warto przypomnieć, że podczas głosowania o jej przyznaniu właśnie V.
Landsbergisowi w Sejmie nie zdołano uzyskać większości głosów.
Wywołało to wielkie oburzenie
nie tylko w szeregach konserwatystów, ale też wśród przedstawicieli innych partii, w tym też przywódcy socjaldemokratów, chociaż
to ich głosów faktycznie zabrakło,
by premia została przyznana byłemu przywódcy „Sąjūdisu” i konserwatystów właśnie w jubileuszowym roku.

Pierwsza dama może kłamać?
Ależ, oczywiście – nie. Może
zmienić zdanie, mogą ją ludzie nie
tak zrozumieć, wreszcie może wyrzec się swoich słów... Ale kłamać?
Co to, to nie. To tak, jak w anegdocie o zwierzchniku z sowieckiej rzeczywistości: „on wsiegda
praw”.
O żywotności na Litwie tej „sowieckiej rzeczywistości” i modelu
„sowieckiego zwierzchnika” kolejny raz mogliśmy się przekonać
w ubiegłym tygodniu, słuchając
dorocznej konferencji prasowej
pani prezydent. W dość spokojnej formie głowa państwa mówiła na swoje „ulubione” tematy: o
tajemniczych wrogich emisariuszach, wyrabianiu odporności na
dezinformację, o rządzie, od którego nie spodziewa się cudów u
schyłku kadencji oraz wzmocnieniu wojska, dla którego przyzna

się tego roku 1,5 proc. ogólnego
dochodu narodowego.
Będąc przy temacie wojska
zganiła ministra, który nie optuje
za wprowadzeniem na stałe poborowych. Obok akcji poparcia rozbudowy armii, prezydent obwieściła, że wewnątrz kraju ma być
prowadzona kampania przeciwko
alkoholizmowi i socjalnej nierówności, mająca na celu utworzenie
bezpiecznej Litwy.
Piękne hasła, piękne kampanie. I dość dobrze znane, m. in.
z sowieckich czasów. Jeszcze pamiętamy kampanię walki z pijaństwem za Sowietów. Lecz one mijają, a problem pozostaje. Bo nie
wystarczy obwieścić wszem i wobec, że będziemy walczyć, tylko…
walczyć. A raczej nie walczyć, tylko pracować – podejmować odpowiednie decyzje i wcielać je w

życie. Na to potrzebne są pieniądze. Takie środki, które potrafią
istotnie wpłynąć na poprawę życia każdego obywatela, który za
zarobione w ciągu miesiąca pracy pieniądze będzie mógł nie tylko zapłacić czynsz za mieszkanie
(najczęściej korzystając z ulg) i polując na akcje i zniżki odżywiać się
bezwartościowymi produktami,
ale planować przyszłość – swoją
i dzieci. Bo kiedy nie ma żadnej
szansy na te „marzenia”, to, niestety, najłatwiej jest mu o nich zapomnieć przy pomocy alkoholu.
Jakie są tego skutki, doskonale
wiemy. Wie też głowa państwa. A
skoro wie, to może by tak te 1,5
ODN z taką samą determinacją
zechciała skierować na wewnętrzne bezpieczeństwo kraju.
Bo tak na poważnie, to chyba mało kto wierzy, że ktoś ko-

niecznie zechce na nas napaść i
zniszczyć. A trwając w takiej beznadziei, jaka dziś panuje w jakże
wielu rodzinach, sami siebie zniszczymy – już niszczymy – prędzej,
niż to zrobi ktoś obcy.
Wracając do tematu prawdy i kłamstwa, przypomnijmy
sobie, że po tragedii w rejonie
kiejdańskim, pani prezydent na
spotkaniu z kierownikami resortów wypowiedziała się o potrzebie utworzenia kolejnej instytucji
obrony praw dzieci – inspekcji,
która miałaby większe kompetencje i koordynowała działania poszczególnych służb. Po dość ostrej
fali krytyki, co do tworzenia nowych instytucji, a nie usprawnienia pracy już istniejących, pani
prezydent na wspomnianej konferencji powiedziała zebranym,
że nie mówiła o tworzeniu insty-

Niemałe poruszenie i falę oburzonych głosów spowodował tego
roku taki zdawałoby się niewinny
kwiatek jak niezapominajka. Akcję przypinania do klap w Dniu
Obrońców Wolności tego kwiatka objęła patronatem prezydent
Dalia Grybauskaitė. Jej hasło: „Pamiętam, dlaczego jesteśmy wolni”.
Wielu z pewnością jeszcze pamięta, że przed paru laty już mieliśmy
skandal z „niezapominajką”, którą
użyto jako symbolu pamięci. Wtedy przeciwnicy tego kwiatka odnotowali, że właśnie on był wykorzystywany przez nazistów. Prawda,
tego roku nikt nazistów już nie
wspominał. Prawdziwi „patrioci”, wśród nich wielu działaczy
„Sąjūdisu”, zarzucali miłośnikom
„niezapominajki”, że poprzez jej
promowanie są rugowane litewskie symbole narodowe: trójkolorowa flaga, Słupy Giedyminowe,
Pogoń. Przypomnieli też, że o ile
inicjatorom akcji chodziło o wykorzystanie w formie symbolu rośliny, to bez trudu mogli znaleźć
tradycyjną litewską: np. gałązkę
ruty. Niewinny niebieski kwiatek
oskarżano o „rosyjskość” (to w
Rosji jest popularna „niezabudka”), a także kojarzono z pewną
„mniejszością”. Niestety, również
w jubileuszowym roku nie zabrakło przysłowiowej łyżki dziegciu…
Za takową można też uznać
„popisy” na portalach i w prasie polityków i byłych aktywnych działaczy, którzy wciąż snują teorie spiskowe, gloryfikują „swoich” i oskarżają
„obcych”, podnoszą własne zasługi
i, oczywiście, wraz z upływem lat są
coraz bardziej dalecy od prawdy historycznej. Która takową pozostaje
jedynie w stenogramach i przyjętych
dokumentach. Właśnie z nich możemy wnioskować, jak dramatyczne chwile przeżywała Litwa przed
ćwierćwieczem.

tucji, tylko dodatkowych funkcji. Podkreślając wyniośle, że każdy usłyszał to, co chciał. Jednak
tym razem dziennikarze nie dali
za wygraną. Kanały telewizyjne
wraz z reportażem z konferencji puściły urywek z wystąpienia
głowy państwa podczas spotkania
w prezydenturze, gdzie wyraźnie
brzmiało twierdzenie o potrzebie
utworzenia instytucji. Prawda, o
dodatkowych funkcjach też była
mowa.
I co, prezydent przeprosiła
dziennikarzy i widzów? Bynajmniej. Urząd prezydencki posunął
się o krok dalej – skorygował wypowiedź pani prezydent: została
zmieniona treść sprawozdania ze
spotkania z ministrami i już żadna
„instytucja” w nich nie figuruje.
Pierwsza dama może kłamać?
Niech każdy odpowie sobie sam
na to pytanie.
Janina Lisiewicz
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W Turmontach – świątecznie i roboczo

CZŁONKOWIE KOŁA MŁODZIEŻOWEGO W SIEDZIBIE ODDZIAŁU

Świąteczne – pierwsze w nowym roku – spotkanie członków Jezioroskiego Oddziału

Rejonowego ZPL zostało połączone ze sprawozdaniem obecnej prezes Teresy Narkevičienė,

która w minionym roku objęła
ster oddziału oraz przedstawienia planów pracy na 2016 rok.

Na świąteczno-robocze
spotkanie do siedziby oddziału w Turmontach przybyli członkowie kół z Kimbarciszek (prezes Helena
Górska), Tylży (prezes Stanisław Obolewicz), Czepukiszek (prezes Wanda Lewikina) oraz Turmont (prezes
Elena Zawadskienė). Radosnym akcentem zebrania
było zarejestrowanie kolejnego koła – młodzieżowego.
Jego prezesem został Marius
Bukauskas, który jest absolwentem szkółki języka polskiego „Uśmiech” i jednym z
najaktywniejszych członków
oddziału. W kole młodzieżowym, które ma wszelkie szanse by się rozszerzać, jest też
Vladas i Walentyn Gawsztelowie, Alona Filipowa, Renata Gurska i Edvardas Gurskis.
Składając sobie noworoczne życzenia wspominano
miniony rok, w którym nie
zabrakło tradycyjnych imprez: uroczystej inauguracji
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i zakończenia roku szkolnego w szkółce języka polskiego „Uśmiech” (nauczycielka
Anna Łotoczko-Šukelienė),
która jest chlubą oddziału; festynu kultury polskiej; udziału rodaków w ogólnorejonowych imprezach, takich jak
święto plonów czy gospodyń.
Bieżący rok zostanie zainaugurowany przyjacielskim spotkaniem dwóch
szkółek: „Uśmiech” oraz z
Nowych Święcian pod kierunkiem pani Wandy Gołubiewej. Dzieci i młodzież 17
stycznia spotkają się podczas
wystawiania jasełek. Warto
odnotować, że jest to piękną tradycją szkółki języka
polskiego w Nowych Święcianach. 7 lutego zaś czeka
na wszystkich zabawa zapustowa. Polacy z rejonu jezioroskiego będą tego roku obchodzili uroczyście Dzień
Polonii i Polaków za Granicą,
Dzień Ojca oraz inne rocznice i święta związane z naszą
historią i tradycjami. Wypada życzyć, by przyniosły wiele miłych chwil obcowania.

W Kownie – przyjacielskie spotkanie
Przy suto zastawionym stole,
filiżankach z aromatyczną herbatą, obcując w ojczystym języku (co w Kownie nie tak często
się zdarza), omawiano sprawy
osobiste i wydarzenia społeczne. Obserwując zebranych, serdeczność i radość panującą w
siedzibie, można było odczuć
prawdziwą satysfakcję z naszej
działalności i, oczywiście, posiadania siedziby, naszego kowieńskiego Polskiego Domu, który
zawdzięczamy szczodrości Macierzy, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, która zadbała o
to, byśmy mieli takie miejsce do
spotkań rodaków.
Tego dnia czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka: opierając się o laskę, zawitał do siedziby
Święty Mikołaj z workiem prezentów. Prawda, nie rozdawał ich
„za darmo” – obdarowywani musieli popisać się śpiewem piose-
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W ubiegłą niedzielę, 10 stycznia, już tradycyjnie po Mszy św.
w kościele pokarmelickim pw.
Świętego Krzyża kowieńscy Polacy śpieszyli do siedziby Kowieńskiego Oddziału ZPL. Tu na nich
czekało przyjacielskie noworoczne
spotkanie, które uświetniła swym
występem „Kotwica” (kierownik
Marian Zienkiewicz). Zespół
wprowadził zebranych w urzekający, tajemniczy świat kolęd. Doskonale znane obecnym, były śpiewane wspólnie, jednocząc melodią
i ojczystym słowem: brzmiał jeden
głos – śpiewali wszyscy.
Tego popołudnia uczczono
pięciu solenizantów, dla których
brzmiało gromkie, nasze polskie
„Sto lat”, do których dołączono
miłe życzenia dla: Łucji Jankowskiej, Genowefy Chomańskiej,
Reginy Židonienė, Danuty
Paulikienė oraz Henryka Kryniewskiego.

KOWIEŃCZYCY POTRAFIĄ CENIĆ BYCIE RAZEM

nek czy kolęd. Jak się okazało, na
talentach nam nie zbywa. Była to
miła zabawa, która trwała dość
długo i wywołała wiele pozytyw-

Sienkiewicz na Laudzie
Wielu naszych rodaków z Litwy, Polski oraz innych państw
świata jest stałymi czytelnikami
portalu www.vandziogala.eu. Poprzez pocztę elektroniczną zwracają się oni do Polskiej Biblioteki w Wędziagole z pytaniem, czy
mogliby tego roku przyjechać do
Wędziagoły, na Laudę i obchodzić setną rocznicę śmierci autora
Trylogii, laureata Nagrody Nobla
Henryka Sienkiewicza. Chcieliby oni wspólnie z wędziagolanami

podróżować po tych niezapomnianych miejscach, które w tak romantyczny i obrazowy sposób odtworzył pisarz w powieści „Potop”.
Jeszcze w dzieciństwie czytane przez nich powieści historyczne („Ogniem i mieczem”,
„Potop”, „Pan Wołodyjowski”)
podtrzymywały ducha polskiego
również w latach ucisku narodowego. Dlatego w Polsce rok 2016
został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Tego roku bę-

dzie szeroko obchodzona 170.
rocznica urodzin oraz 100. rocznica śmierci pisarza. Podkreśla
się, że jest to pierwszy Polak, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, oceniony za całokształt swojej twórczości. Jego
twórczość była i jest ceniona nie
tylko w Polsce, ale też na całym
świecie. Wędziagolanie, którzy
mieszkają na sienkiewiczowskiej
Laudzie, są dumni z jej chlubnej
przeszłości historycznej, ciągle

nych emocji. Nikt nie śpieszył do
domu, bowiem potrafimy cenić
to bycie razem. I wypada życzyć,
by zawsze tak było.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego
Oddziału ZPL

przypominają i cytują strofy z
„Potopu”. Czytając go niejeden
raz, coraz bardziej identyfikują się i odczuwają bliskość z jego
bohaterami. Polacy z Wędziagoły od dawna z wielkim entuzjazmem propagują swoją starą,
przez H. Sienkiewicza opiewaną
Laudę, której specyficzna kultura wydała na świat laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza.
Ta ich troska została odnotowana w reprezentacyjnym wydaniu
„Dziesięciolecia Kowieńszczyzny”,
które ukazało się w końcu ubiegłego roku. Autorzy książki tak oto

napisali o Polakach z Wędziagoły:
„Wyjątkowość spadkobierców byłych mieszkańców tego kraju wzbogaca życie kulturalne starostwa – są
to ludzie, którzy, między innymi, w
swoim domu założyli bibliotekę zawierającą 2,5 tysiąca książek i organizują telemosty łączące rodaków
z całego świata...”. Więc czekamy
na wszystkich, kto zechce razem z
nami cieszyć się rokiem świetności
naszego kraju.
Ryszard Jankowski
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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fot. Marian Grygorowicz

W rytmie karnawału

dbała Maria Makiewicz, a
o naprawdę pyszny stół zatroszczyła się niezrównana
gospodyni Janina Sadowska.
Tradycyjnie o oprawę muzyczną wieczorka zatroszczył
się Marian Moisiewicz. Pozostali też ich dzielnie wspierali
swoim udziałem. Oczywiście,
jak przystoi na zabawę karnawałową, nie mogło zabraknąć
masek – tu liczyła się pomysłowość. Więc były cyganki,
kwiaty, eleganckie damy i panowie jak z dawnych czasów.
Zabawie towarzyszyły gry,
wspólne śpiewanie i skoczne tańce. Tradycyjnie nie zabrakło poezji – swoje wiersze
na aktualne tematy czytała
Maria Czupryna. A najważniejsze, że panująca atmosfera promieniowała duchem
szczerej przyjaźni, z którą
wkraczamy w nowy – 2016
rok.
Józefa Łyczkowska,
słuchaczka PATW
w Wilnie

SENIORZY BYLI PRZYGOTOWANI DO KARNAWAŁU

Wilnie zebrało się ponad 20
osób – „młodych duchem” seniorów. Nie mogły im w tym
przeszkodzić ani siarczysty
mróz, ani skaczące ciśnienie.
Słuchacze Akademii w ciągu
minionych lat przekonali się,
że nie ma nic lepszego na poprawę zdrowia i humoru niż
bycie razem. Kiedy wszystkie troski i problemy zostają za drzwiami i liczy się dobra zabawa, podczas której
nie brakło uśmiechu, życzliwości. Przy „sterze” zabawy karnawałowej była zawsze
aktywna Teresa Vaišvilienė,
o świąteczny wygląd sali za-

fot. Marian Grygorowicz

Na ostatnim ubiegłorocznym spotkaniu słuchaczy
Polskiej Akademii Trzeciego Wieku padła propozycja
zorganizowaniu karnawału w drugim dniu Nowego
Roku. Niektórzy wątpili,
czy to się uda, bowiem tradycyjnie Nowy Rok spotykają w domu, w gronie najbliższych. Jednak, jak się okazało,
chętnych do zabawienia się
na imprezie karnawałowej nie
zabrakło. Potwierdziło to po
raz kolejny, że nasza Akademia – to również wielka rodzina, jednocząca seniorów.
2 stycznia w Domu Polskim w

BAWIONO SIĘ WESOŁO...

fot. archiwum

Wielokulturowa impreza w Zujunach

„KAPELA ZUJUŃSKA” CIESZY SIĘ POWODZENIEM

10 stycznia, w niedzielę, w
Ośrodku Kultury w Zujunach –
jest to Oddział Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie

– odbyło się Święto Trzech Króli. Bardzo licznie przybyli na nie
mieszkańcy gminy zujuńskiej, wypełniając salę do ostatniego miej-

sca. Wśród obecnych byli też
członkowie zespołów „Kresowy
Płomień” i „Ciechanowiszczanka”
– tym razem jednak w roli widzów.

W programie artystycznym przygotowanym z tej
okazji wzięły udział zespoły:
„Seni draugai” z Bujwidziszek,
„Kapela Zujuńska” oraz goście
z Wilna – zespół „Pojuszczije
sierdca”. W tym wielonarodowym gronie znalazł się również
Waldemar Dudojć z Ciechanowiszek, który swoimi parodiami znanej gwiazdy show
biznesu potrafił rozweselić publiczność i nawet poderwać do
tańca. W roli artysty wystąpił
też senior z Zujun – Leonas Juozelskis. Dziewięćdziesięciolatek deklamował wiersz Bernardasa Brazdžionisa „Ažuolas”,
za co został przez zebranych
na sali nagrodzony rzęsistymi
brawami.
Podczas święta zostali uhonorowani jubilaci – zespół „Seni
draugai”, który tego roku obchodzi swoje 20-lecie. Z tej okazji kierownik wydziału kultury,
sportu i turystyki samorządu re-

WYSTĄPIŁ TEŻ
SENIOR Z ZUJUN –
LEONAS JUOZELSKIS.
DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLATEK
DEKLAMOWAŁ WIERSZ
BERNARDASA
BRAZDŽIONISA
„AŽUOLAS”
jonu wileńskiego Edmund Szot
wręczył im list gratulacyjny, zaś
przedstawiciele Ośrodka Kultury w Zujunach obdarowali zespolaków teczkami do nut oraz
dyplomami.
Po koncercie artyści oraz
najmłodsi widzowie otrzymali
świąteczne paczki, zaś wszyscy
zebrani mieli możliwość obcować delektując się poczęstunkiem przygotowanym przez gospodarzy imprezy.
Rima Dubicka
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Dzieci – dzieciom

MALI ARTYŚCI WRAZ Z MONIKĄ RYNKIEWICZ

– właśnie tak można by
było określić piękną akcję – koncert charytatywny

„Maleńka miłość” na rzecz
pokrzywdzonych przez los
dzieci, który już po raz dru-

gi zorganizowali przedszkolacy i uczniowie z Wilna.
Autorką pomysłu prze-

prowadzenia takiej akcji jest
Monika Rynkiewicz – uczennica Gimnazjum im. Jana
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Pawła II (stała uczestniczka Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej). Monikę w realizowaniu
tej idei wsparła jej mama –
nauczycielka religii w Szkole
w Leszczyniakach, pani Wiesława Rynkiewicz.
W charytatywnym koncercie „Maleńka miłość”
wzięły udział: dzieci z przedszkola „Zameczek”, zespół
„Serduszka” i teatr szkolny
„Twardy orzeszek” (z Leszczyniaków), zespół „Ad
Astra” z Gimnazjum im. Jana
Pawła II, schola „Gloria” z
parafii pw. św. Jana Bosko,
„Kapela Pana Krzysia”, studium taneczne „Jan Niewierowicz i Walentyna Dubowka” oraz parafia, na której
terenie są placówki oświatowe uczestniczące w koncercie.
Uczestnicy koncertu tegoroczne datki – a zebrano
850 euro – przekazali dyrektor placówki opieki nad niemowlakami, znajdującej się
w Wilnie, przy ul. Žolyno,
pani Elwyrze Lotc.

W niedzielę, 10 stycznia,
na zakończenie okresu Bożego Narodzenia, w uroczystość
Chrztu Pańskiego, w kościele
pw. bł. Jerzego Matulewicza w
Wilnie odbył się piękny koncert. Zaprezentowała go parafianom schola „Gaudium”,
której śpiew co niedziela w tym
kościele towarzyszy odprawianiu liturgii.
Dzieci i młodzież należące
do scholi nie tylko śpiewają,
ale też grają na różnych instru-

fot. Anna Milewska

Prezent scholi
dla parafian
mentach muzycznych, wśród
których są zarówno tradycyjne, jak akordeon, skrzypce, jak
też elektryczna gitara, saksofon i gęśle.
Koncert odbył się po Mszy
św. i był tak ułożony, że zebrani parafianie i goście mogli nie
tylko słuchać śpiewu i gry młodych wykonawców, ale też dołączyć do wspólnego śpiewania
ulubionych kolęd.
MŁODOCIANI MUZYCY ZE SCHOLI

Ilona Jurewicz

fot.Walery Jemieljanow

Zabawa w Nowych Święcianach

RODZINNE GRONO RODAKÓW W DOMU POLSKIM

Czas karnawału – obejmujący okres od Świąt Bożego Narodzenia do Zapustów – jest przeznaczony na zabawy i wielkie
szaleństwa. W tym okresie możemy się cieszyć beztroską radością, bez pośpiechu spotkać
się i poobcować z przyjaciółmi,
sąsiadami, znajomymi.
W karnawałową sobotę,
9 stycznia, w Domu Polskim w
Nowych Święcianach zebrali
się starsi wiekiem członkowie
miejscowego koła ZPL, by pośpiewać, potańczyć, poweselić
się w swoim gronie. Miejscowe
koło może się chlubić pięknym
budynkiem oddanym przed rokiem do użytku rodaków zamieszkujących w rejonie święciańskim. Właśnie tu mogą
organizować swoje imprezy, prowadzić różnorodne zajęcia i próby. Przybyłych na karnawałową

zabawę serdecznie witał prezes
koła ZPL w Nowych Święcianach Wacław Wiłkojć.
Na świąteczne spotkanie swoich parafian przybył też ksiądz
proboszcz miejscowego kościoła pw. św. Edwarda Raimundas
Macidulskas. Złożył wiernym
życzenia z okazji Świąt i życzył
wszelkich łask Bożych. Obecna
była również wiceprezes Związku
Polaków na Litwie, prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL, radna Irena Bejnar oraz
prezes koła ZPL w Święcianach
Sławomir Alancewicz.
Zespół „Marzenie” – pod
kierunkiem Leny Gryncewicz
– uświetnił spotkanie wykonaniem pięknych kolęd, które razem z zespolankami śpiewała
cała sala. Wesoła zabawa połączyła wszystkich – wszak to
karnawał. Tego roku, niestety,
dość krótki.
Walery Jemieljanow
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Pomniki i pomniczki Wilna

w 1973 r. znajduje się na rogu
ulicTrockiej i Zawalnej.
Pisanka – w skwerze przy
ulicy Zawalnej, na wysokiej kolumnie umieszczone gipsowe
jajo o wadze 300 kg. Jest symbolem odradzania się życia. Rzeźbę wykonała w 2002 r. Lijana
Turskytė.
Sen Sfinksa – rzeźba autorstwa Johna Weidmana z USA.
Została ustawiona w 1992 r. przy
ulicy św. Ignacego.
Litewska Ballada – rzeźba
umieszczona w centrum miasta
w 1973 r. z okazji 650-lecia Wilna. Autor – Vladas Vildžiūnas.
Według jednej z wersji trzy popiersia symbolizują Giedymina,
Witolda i Mendoga.
Syrenka – autorem rzeźby
jest Romas Vilčiauskas. Figurka
z brązu umieszczona jest w niszy
na nabrzeżu przy starym moście
przez Wilenkę. Podobno to ona
przyciąga tu ludzi z całego świata. A ci, co nie mogą oprzeć się
jej urokom, pozostają na Zarzeczu na zawsze.
Święty Jerzy – kompozycja

znajduje się na dachu jednej z
kamienic przy alei Giedymina.
Budynek ten został zbudowany
w 1895 r. Do 1940 r. był w nim
hotel Georges i rzeźba była jego
wizytówką, ale została zniszczona w 1944 r., gdy hotel spłonął.
Autorem współczesnej jest Kęstutis Balčiūnas.
Koszykówka – symbolizuje
rękę trzymającą piłkę, znajduje
się przy ul. Ozo, przy Siemens
Arenie. Pierwsza w Europie rzeźba poświęcona koszykówce. Na
5 kolumnach, symbolizujących
rękę koszykarza, umieszczono
stalową piłkę. Wysokość rzeźby wynosi 6 metrów, waga – 30
ton. Autorem jej jest Tadas Gutauskas.
Jabłuszka – jest to ułożona
na skwerze Stanisława Moniuszki płyta chodnikowa autorstwa
Gitenisa Umbrasasa przedstawiająca jabłko, które symbolizuje spotkanie, zwłaszcza zakochanych. Skwer St. Moniuszki
jest bardzo lubianym przez wilnian i gości miejscem spotkań i
różnych imprez kulturalnych.

Wilno nie jest miastem, które
może się szczycić jakimiś szczególnymi kompozycjami pomnikowymi. Jednak, obok wzniesionych – mniej lub bardziej
udanych – pomników wybitnych postaci historycznych i pisarzy, działaczy (a do tych, jak
wiemy, w naszej zmieniającej
się historii nie zawsze mieliśmy
szczęście) jest dość sporo sympatycznych akcentów – mniejszych
pomniczków, które nadają miastu szczególnego uroku. Niektóre z nich są dość dobrze znane,
inne – mniej, bowiem możemy
na nie natrafić nie na głównych
arteriach, ale w krętych uliczkach, czy też ciasnych podwórkach wileńskiej starówki. Warto
odnotować, co szczególnie jest
ważne dla naszego wielonarodowościowego i wielokulturowego
miasta, że istniejące kompozycje
upamiętniają słynnych wilnian

NA 5 KOLUMNACH,
SYMBOLIZUJĄCYCH
RĘKĘ
KOSZYKARZA,
UMIESZCZONO
STALOWĄ
PIŁKĘ.

różnych narodowości: Polaków,
Litwinów, Rosjan, Białorusinów,
Niemców, Żydów, Francuzów…
Są też pomniki alegoryczne.
Przypomnijmy sobie niektóre
z nich i wędrując ulicami miasta postarajmy się zwrócić na nie
uwagę i, oczywiście, pokazać je
gościom miasta.
Medeina – litewska bogini
lasów i łowów. Wykonana z brązu, powstała w 1988 r., autorem
jest Marius Grušas. Znajduje się
przy ulicy Stiklių. Przy tej ulicy
jest też pomnik Drukarz. Autorem jego jest Vaclovas Kruti-

fot.Albina Drzewiecka

fot.Albina Drzewiecka

fot.Albina Drzewiecka

BOGINI MEDEINA DOSIADA NIEDŹWIEDZIA

nis. Pomnik powstał w 1973 r. i
został ustawiony na dziedzińcu
kamienicy, w której w XVI wieku mieszkał Franciszek Skoryna,
nazywany „Wileńskim Gutenbergiem” i gdzie w 1522 r. były
wydrukowane pierwsze książki.
Święto Muz: Drama – Kaliope, Komedia – Talia, Tragedia – Melpomena – znajduje się
nad głównym wejściem do Narodowego Teatru Dramatycznego.
Powstały w latach 1981-1982.
Autorem jest Stanislovas Kuzma.
Strażnik – praca dyplomowa
Stanislovasa Kuzmy, wykonana

WILEŃSKA SYRENKA WITA NA ZARZECZU

Pomnik Franka Zappy – to
upamiętnienie słynnego amerykańskiego kompozytora, gitarzysty i piosenkarza. Artysta, wyróżniający się swoistym stylem,
jest nazywany ojcem nowoczesnej muzyki. Autorem rzeźby jest
Konstantinas Bogdanas.
Brzuszek Szczęścia – popularny akcent ulicy Wileńskiej, który
chętnie dotykają i gładzą przechodnie i turyści, z nadzieją oczekując
szczęścia i powodzenia. Legenda
mówi, że kiedyś w pewnej biednej
rodzinie matka swoje dzieci głaskała po główce, rączkach, brzuszku,
chcąc, by z nich wyrośli mądrzy,
pracowici i syci ludzie. Wykonana
z brązu rzeźba ma 40 cm. Została
ustawiona w czerwcu 2013 r. Autorem jest Romas Kvintas.
BRZUSZEK SZCZĘŚCIA Z LITEWSKIEJ LEGENDY

Albina Drzewiecka
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AKCJA
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –

miejscem
pamięci narodowej

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miejsca 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)

Teatr Polski
w Wilnie
zaprasza
24 stycznia 2016 r.
o godz. 16.00
do Domu Kultury
Polskiej w Wilnie,
ul. Naugarduko 76
na jubileuszowy
spektakl

„Damy i huzary”
Aleksandra Fredry.

Bilety do nabycia
w sekretariacie DKP,
pokój 203.
Cena biletu 4 euro
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Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin Walentynie GAWSZTEL wiązankę
serdecznych życzeń: zdrowia, szczęścia,
pogodnych i jasnych dni w gronie najbliższych osób oraz wielu łask Bożych
składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL
Z okazji Jubileuszu 25. Urodzin Edwardasowi GURSKASOWI moc serdecznych
życzeń: zdrowia, radości i szczęścia,
spełnienia marzeń oraz realizacji planów życiowych
składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA

Na starcie – Turnieje Sportowe
o Puchary Związku Polaków na Litwie'2016
Zapraszamy miłośników koszykówki i siatkówki
Zgłoszenia do udziału w Turniejach są przyjmowane do 25 stycznia br. na
e-mail: centrumsportowe.zpl@gmail.com
Spotkanie przedstawicieli drużyn odbędzie się 28 stycznia br. o godz. 18.00 w DKP w
Wilnie. Zostanie na nim zatwierdzony system rozgrywek (będzie zależał od liczby zgłoszonych drużyn).
Regulamin Turniejów zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Zakładamy, że nie
będzie się on wiele różnił od ubiegłorocznego.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Turniejach chcemy poinformować, że w tym
roku w koszykówce i siatkówce będą utworzone dwa dywizjony: jeden dla drużyn silnych,
a drugi dla tych, które nie są pewne swych sił, by stanąć do gry z zaawansowanymi zawodnikami. Mogą to być drużyny szkolne lub oddzielnych grup miłośników gry w koszykówkę lub siatkówkę. Podstawowym celem Turniejów jest treściwe spędzanie wolnego czasu!
Zachęcamy więc wszystkich miłośników tych dwóch dyscyplin do wzięcia udziału w
Turniejach Sportowych o Puchary ZPL, gdyż każda ekipa będzie mogła pokazać, na co ją
stać, nie narażając się na totalną przegraną. Zakwalifikowanie drużyny do pierwszego czy
drugiego dywizjonu będzie zależało od wyników ubiegłorocznych zawodów.
W ubiegłym roku uczestnicy Turniejów zaproponowali, by zawody w turach organizować w swoich salach. Komitet organizacyjny uważa, że to jest dobry pomysł, więc czekamy na propozycje ze wskazaniem miejscowości. Rozgrywki mogą się odbywać wieczorami.
Spotkania półfinałowe i finałowe będą przebiegały na „neutralnym” terenie. Czekamy na
zgłoszenia: centrumsportowe.zpl@gmail.com
Poszukujemy ochotników do ekipy organizacyjnej Turniejów o Puchar ZPL’2016! Proszę się zgłaszać pod mailem: centrumsportowe.zpl@gmail.com

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na luty i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do
22 stycznia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, 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 Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć
w swoich domach.
Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe:
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

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

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.

Ubolewamy i składamy wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim
z powodu śmierci

Władysława Chawziuka
ze Starych Święcian
Święciański Oddział Rejonowy ZPL
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
byłej kierowniczce zespołu „Kotwica”

Alinie Pacowskiej
składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
w związku ze śmiercią

Ewalda Pacowskiego
kierujemy do

żony Ireny, córki Aliny
i syna Ewalda
oraz krewnych i bliskich
Kowieński Oddział ZPL

Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w
ramach konkursu na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2015 r.”

