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Duma z tych,  
co o wolność walczyli

MIEJSCA PAMIĘCI O POWSTAŃCACH NA PLACU ŁUKISKIM W WILNIE, DUBICZACH I ZUŁOWIE

WSZYSTKIEMU WINNE 
RÓWNOUPRAWNIENIE
No i mamy tę swoją emancypację, 
mamy równouprawnienie. My, ko-
biety. Mamy stanowiska i honory. I 
co? Ano, niby wszystko dobrze, a 
jednak… Jak wilka ciągnie do lasu, 
tak nas, zgodnie z tradycją, do… 
dowartościowywania mężczyzn. I 
mamy potem problemy. Na skalę 
państwową. Prawda, jako że pań-
stwo mamy niezbyt duże, więc i te 
problemy, jakby tu powiedzieć, są ta-
kie …karłowate. Ale są! Oto ostatnio 
na godzeniu skutków emancypacji 
i wierności tradycji poślizgnęła się 
pani minister  oświaty. Pani Audronė 

W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim – 22 stycznia – pamięć tego zrywu 
patriotyczno-wyzwoleńczego została uczczona w Wilnie przez złożenie wieńców w miejscu stracenia jego 
przywódców na Placu Łukiskim przez Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosława 
Czubińskiego wraz z kierownikiem wydziału konsularnego ambasady, radcą-ministrem Stanisławem 
Cygnarowskim oraz przedstawicieli Związku Polaków na Litwie – prezesa, posła Michała Mackiewicza oraz 
prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego Alicję Pietrowicz.

Pitrėnienė nie po raz pierwszy zresz-
tą doświadczyła, jak niełatwo jest 
być kobietą piastującą wyższe sta-
nowisko niż małżonek. Będąc dy-
rektorką gimnazjum w Skuodasie 
(prowincja, to prawdziwa skarbni-
ca naszych ministrów, prokuratorów 
itp.) zatrudniła męża w charakterze 
pracownika technicznego na półto-
ra etatu, widocznie, by był bardziej 
dowartościowany. No i poszła so-
bie na wybory i została posłanką na 
Sejm RL. Los chciał, że wkrótce zo-
stała panią minister i akurat wypa-
dła jej okazja udać się do Londynu 
na oświatowe forum. Czy mąż pani 
Pitrėnienė nigdy w Londynie nie był, 

czy pani minister po prostu postano-
wiła go „dopieścić” (siedzi biedak w 
tym Skuodasie, kiedy żona w Wil-
nie rządy nad całą litewską oświatą 
sprawuje), jednym słowem, pan mąż 
został wciągnięty w skład oficjalnej 
delegacji MOiN. Jak twierdzą klerko-
wie ministerstwa, jako specjalista od 
technologii informacyjnych. Widocz-
nie wybitnie zdolny jest to człowiek, 
skoro ze Skuodasu trafił w skład 
państwowej delegacji posiadając je-
dynie średnie wykształcenie (odkryli 
to wścibscy dziennikarze, zaglądając 
do ankiety, którą pan Pitrėnas wypeł-
niał kandydując do rady samorządu 
swego rejonu). Zanim żona reprezen-

towała kraj, on, podobno, zwiedzał 
wystawę technologii informacyjnych. 
Za bilet do Londynu zapłacił osobi-
ście (ciekawie dlaczego, skoro był w 
składzie delegacji), dopłacił też, jak 
twierdzą klerkowie, za nocowanie z 
własną żoną-minister w ekskluzyw-
nym hotelu w centrum stolicy Wielkiej 
Brytanii aż… 13 euro za dobę (przy 
koszcie pokoju ponad 200 euro). Dla 
pani minister ten wyjazd do Londynu 
okazał się wręcz pechowym, chociaż 
wykazała się nie tylko współczuciem 
do męża, ale też kobiecą solidarno-
ścią: wraz ze sobą zabrała dyrektor 
departamentu ogólnego wychowa-
nia, która na to stanowisko trafiła… 

z fotelika wicedyrektora jednej z wiej-
skich szkółek w ojczystym rejonie 
pani minister. No i czym się w życiu 
ma kierować biedna kobieta, która 
na skutek emancypacji dorobiła się 
równych praw i jako skutek – piastuje 
wysokie stanowisko: kobiecą solidar-
nością, współczuciem do męża, inte-
resem państwowym… Nietrudno się 
w tym pogubić, kiedy poczyniło się, 
chyba, zbyt wysoki skok w karierze. 
Ale czyż to nie nam wmawiano, że 
nawet kucharka potrafi rządzić pań-
stwem. Pani Pitrėnienė akurat należy 
do tego pokolenia, któremu usilnie 
to wbijano do głowy. A tak Bogiem 
a prawdą, czy potrafi? 
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Powstanie 1863-64, które w 
Królestwie Polskim rozpoczę-
ło się 22 stycznia 1863, kiedy 
to Centralny Komitet Narodo-
wy ogłosił Manifest Tymczaso-
wego Rządu Narodowego, w 
który został przekształcony, na 
Litwie rozwinęło się 1 lutego, 
trwało do jesieni 1864 roku. To 
ono wprowadziło do narodowej 
walki wyzwoleńczej takie ter-
miny jak państwo podziemne 
z jego prawami i instytucjami, 
które po upływie niespełna 80 
lat stało się fenomenem Polski w 
walce z faszystowskim najeźdź-
cą. Hasło „Za wolność naszą i 
waszą” przyświecało kolejnym 
zrywom i walkom o wolność i 
demokrację wszędzie tam, gdzie 
Polacy stawali w obronie tych 
pojęć, często walcząc o nie w od-
ległych od Ojczyzny o tysiące ki-
lometrów punktach na mapie. 

Było to powstanie, które za-
kładało dwa postulaty: wyzwo-
lenie narodowe i poszanowanie  
godności ludzkiej. Hasło: „Idź 
walczyć za swoje ludzkie i na-
rodowe wyzwolenie” – nawoły-
wało do  uwłaszczenia chłopów 
i zaangażowanie ich do patrio-
tycznego czynu. Połączenie or-
ganiczne tych dwu pojęć na 
przełomie drugiej połowy XIX 
wieku, stało się poniekąd przy-
czynkiem do tego, że Powstanie 
Styczniowe na przeciągu biegu 

Duma z tych, co o wolność walczyli
historii było wykorzystywane 
przez ideologów poszczegól-
nych państw i ustrojów. Tak na 
Litwie w pewnym okresie było 
uważane za „polskie”, które 
przyniosło wielkie szkody li-
tewskiemu odrodzeniu naro-
dowemu i rozwojowi państwa. 
Z kolei sowiecka propaganda 
akcentowała dzieje powstań-
cze jako ruch internacjonalny 
chłopów o swe wyzwolenia od 
ucisku ciemiężycieli „prostego 
ludu”. Tak „umiejętnie” wyko-
rzystano fakt, iż do walki wy-
zwoleńczej przeciwko caratowi 
włączyły się patriotyczne siły 
Polski, Litwy, Białorusi i Ukra-
iny nawoływane słowami: „Do 
broni więc, Narodzie Polski, Li-
twy i Rusi, do broni! Bo godzina 
wspólnego wyzwolenie już wy-
biła, stary miecz nasz wydobyty, 
święty sztandar Orła, Pogoni i 
Archanioła rozwinięty…”. 

Przeciwnicy powstania w 
Macierzy obwiniali jego inspi-
ratorów o wyniszczenie warto-
ściowego pierwiastka ludzkiego 
i zniszczenie kraju. Tu przypo-
mnieć należy, że krwawy plon 
powstania – to 20 tysięcy zabi-
tych, tysiąc straconych, około 
38 tys. zesłanych i 10 tys. tych, 
kto opuścił kraj udając się na 
emigrację. To też 1600 znisz-
czonych, skonfiskowanych ma-
jątków, kasacja zakonów katolic-

kich, pozbawienie miasteczek 
praw miejskich i ich degradacja, 
zamknięcie szkół wyższych, za-
kaz nauki i posługiwania się pu-
blicznie językiem ojczystym…

Jednak, jak to nieraz udo-
wodniła historia, bez wielkich 
zrywów i ofiar nie ma prawdzi-
wej i trwałej  wolności. A przy-
kłady patriotów zagrzewają do 
walki wciąż nowe pokolenia. 
Apologeci powstań narodo-
wych tak oto pisali: „(…) Po-
wstania czy wielkie, czy małe, 
są pokarmem moralnym, am-
brozja bogów dla narodowe-
go ducha i wzmacniają w nim 
żywotne siły, a krew wasza 
szlachetna, którą poicie wro-
ga, wsiąkając w polską ziemię, 
wsiąka także w ciało jej miesz-
kańców, przerabiając ich w po-
dobnych do was półbogów, w 
waszych późniejszych mścicieli. 
Choć zginiecie okropnie, wzór 
godny naśladowania pozosta-
wicie po sobie. Imię wasze bę-
dzie talizmanem narodu(…)”. 
Warto przypomnieć, że to na 
etosie Powstania Styczniowego 
dorastał i kształtował się przy-
szły Marszałek Polski Józef Pił-
sudski, który swą działalnością 
i determinacją, dał Polsce gra-
nice, wolność, moc i szacunek 
po 123 latach niewoli. 

Z przywódcami powstania 
władze carskie rozprawiły się 

okrutnie: na stokach Warszaw-
skiej Cytadeli został stracony 
jeden z dyktatorów powstania 
Romuald Traugutt, zaś przy-
wódcy Zygmunt Sierakowski i 
Konstanty Kalinowski w Wil-
nie, na Placu Łukiskim. Kon-
stanty Kalinowski był jednym z 
najmłodszych przywódców Po-
wstania Styczniowego – miał 
zaledwie 26 lat. To on z aresz-
tu przekazał swój symboliczny 
testament młodego, a zarazem 
dojrzałego powstańca do współ-
obywateli: „Gorzko jest zosta-
wiać ziemię rodzinną i ciebie, 
drogi mój ludu. Ściśnie pierś, 
zaboli serce, lecz nie żal zginąć 
za twoją prawdę. Przyjmij ludu, 
moje szczere przedśmiertelne 
słowo, jak gdyby z tamtego już 
świata, ale dla twego dobra pi-
sane. Nie ma, bracia, większe-
go szczęścia dla człowieka na 
tym świecie, niż mieć w głowie 
rozum i wykształcenie. Tylko 
wtedy on może mieć szacunek, 
żyć w dostatku i tylko wtedy 
rozwinie swe uczucia i pokocha 
cały naród. Ale jak dzień z nocą 
nie chodzą razem, tak nie idzie 
w parze prawdziwa nauka z nie-
wolą moskiewską. Dopóki ona 
będzie, nic nie będziemy mieli: 
ani prawdy, ani bogactwa, ani 
żadnej nauki; jedynie nami jak 
bydłem pomiatać będą, nie dla 
dobra, a na zgubę naszą. (…) 

To ja ci, ludu, mówię spod szu-
bienicy, że tylko wtedy będziesz 
żyć szczęśliwie, kiedy nad tobą 
cara już nie będzie. (…)”. Jak-
że, wbrew upływu czasu, są ak-
tualne te słowa, mające odnie-
sienie do „carów wszystkich 
czasów”. Szkoda, a i wstyd, że 
miejsce kaźni przywódców po-
wstania, dla których los kraju, 
los narodu, współobywateli był 
sprawą ważniejszą ponad ży-
cie też dziś, w wolnym i demo-
kratycznym kraju, jakim jest 
od ćwierćwiecza Litwa, tak ja-
koś wstydliwie i jakże skromnie 
upamiętnione jest na obrzeżu 
Placu Łukiskiego i praktycznie 
nieznane dla jakże wielu miesz-
kańców  miasta. Jest nadzieja, 
że wraz z rekonstrukcją placu, 
nastąpi nobilitacja również tego 
miejsca. Prawda, nie wiadomo 
kiedy do tej rekonstrukcji doj-
dzie. Nie ma ten plac przysło-
wiowego łutu szczęścia do uwa-
gi władz. Może ciąży nad nim 
krwawa przeszłość: tu i w jego 
okolicach stracono ok. 150 po-
wstańców. Cześć ich pamięci! 
Możemy i musimy być z nich 
dumni, tak jak zaznaczył w wy-
wiadzie z okazji kolejnej  rocz-
nicy powstania Jego Ekscelen-
cja Ambasador RP w Republice 
Litewskiej Jarosław Czubiński.

Janina Lisiewicz

W przededniu narodzin Wil-
na jako miasta na mapie świata 
– właśnie 25 stycznia 1323 roku 
książę Giedymin wysłał list do 
rzemieślników, kupców miast 
europejskich z wiadomością o 
tym, że gród nad Wilią czeka na 
nich i to jest data zaistnienia na-
szego miasta w źródłach histo-
rycznych –  Ambasada Rzeczy-

Oryginalny prezent dla miasta

pospolitej Polskiej w Wilnie wraz 
z partnerami-sponsorami, spółka-
mi LitPolLink oraz Ergo Lietuva 
podarowała  miastu multimedial-
ną ławeczkę. Jest to pierwsza tego 
typu atrakcja na Litwie. Gest ten 
stał się symbolicznym uwieńcze-
niem minionego roku – roku ob-
chodów  250. rocznicy urodzin 
Michała Kleofasa Ogińskiego – 

księcia, dyplomaty, męża stanu, 
uczonego, muzyka, czynnego 
uczestnika Insurekcji Kościusz-
kowskiej i jednego z tych, którzy 
tak organicznie łączyli Polskę i 
Litwę.  Dla większości szerego-
wych obywateli znanego jako au-
tora jakże wzruszającego polone-
za „Pożegnanie Ojczyzny”. 

W samo południe w sercu 

Starówki wileńskiej, w skwe-
rze K. Sirvydasa, który niejako 
łączy tereny dwóch ambasad: 
Francji  i Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przy dość licznym udzia-
le wilnian, odbyło się uroczyste 
otwarcie ławeczki. Krótkie prze-
mówienia z tej okazji wygłosiły  
I radca, kierownik Wydziału Po-
lityczno-Ekonomicznego Amba-
sady RP w Wilnie Maria Ślebio-
da oraz doradczyni mera Wilna 
Dalia Bardauskienė (szkoda, że 
„ojcom” miasta zabrakło fanta-
zji, by wziąć udział osobiście w 
tym jakże sympatycznym akcie), 
po czym rozwiązały dwie sym-
boliczne szarfy w barwach na-
rodowych Polski i Litwy i oczom 
zebranych ukazała się multime-
dialna ławeczka z napisami w 
języku litewskim, polskim i an-
gielskim, informującymi o tym, 
komu jest poświęcona. Znala-
zły się na niej też fotokody dar-
czyńców i sponsorów, fragment 
dekoracyjny – grające ręce. Przy-
cisk umieszczony na ławeczce po-
zwala posłuchać utworów M. K. 
Ogińskiego, które minionej nie-
dzieli po raz pierwszy zabrzmiały 
dla wilnian. 

Kontynuacją sympatycznej 
uroczystości była gra miejska wi-
leńskimi śladami M. K. Ogińskie-
go. Jej uczestnicy (zameldowało 
się kilkadziesiąt drużyn) w cią-
gu ponad dwóch godzin musieli 
dotrzeć do 10 punktów w ten czy 

inny sposób związanych z oso-
bą księcia. A były to dość odległe 
od siebie obiekty, takie jak Pałac 
Słuszków, skwer St. Moniuszki, 
Uniwersytet Wileński, Muzeum 
Energetyki i Techniki, Zarzecze. 
Jako pierwsza na mecie stanęła 
drużyna Spam Squad, drugim 
finalistą był Juozapas, trzecim 
– Baziliškai. Trudno oprzeć się 
pokusie, by nie zwrócić uwagi na 
nazwy drużyn. W trzech wymie-
nionych mamy precedens użycia 
litery q i dziwnego zlitewszcze-
nia „polskiego” bazyliszka, i tylko 
jedna nazwa jest „czysto” litewska 
– ot, taka nasza wileńsko-litewska 
rzeczywistość.

 Uczestnicy gry w mediach 
społecznościowych dziękowali 
organizatorom za dobrą rozryw-
kę, więc widocznie była to uda-
na impreza. Zresztą, już druga 
gra miejska organizowana z ini-
cjatywy Ambasady RP w Wilnie 
(pierwsza odbyła się w listopa-
dzie i dotyczyła osoby Wieszcza 
Adama). 

Wybierając się w okolice uli-
cy Wielkiej, skweru K. Sirvyda-
sa nie zapomnijcie państwo od-
naleźć multimedialną ławeczkę 
i posłuchać utworów muzycz-
nych wybitnego Polaka, którego 
ród na Żmudzi przed około 150 
laty niósł postęp i oświatę.

Janina Lisiewicz     
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MULTIMEDIALNA ŁAWECZKA ZAISTNIAŁA W WILNIE
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W prawdziwie zimowy 
dzień, jakim się okazał 20. 
stycznia, członkowie Kowień-
skiego Oddziału ZPL udali się 
na spotkanie z seniorami do 
Panemuńskiego Domu Star-
ców. Była to rewizyta – bowiem 
przed pewnym czasem gości-
liśmy u siebie teatr z centrum 
dziennego pobytu pod kie-
rownictwem pani Aleksandry 

Grudzinskienė, działający przy 
tym domu. Nasze popołudnio-
we spotkanie odbywało się pod 
hasłem „Za chrześcijańską jed-
ność”. Koordynatorka impre-
zy, pani Salomeja Karasevičienė 
miała wykład na temat rozprze-
strzeniania się chrześcijaństwa 
na przeciągu lat i wieków oraz 
w kontekście różnorodnych hi-
storycznych wydarzeń.

W darze seniorom Interesującym akcentem 
spotkania okazało się obcowa-
nie z księdzem emerytem Pe-
trasem Kražauskasem, który do-
wiedziawszy się, kim jesteśmy i 
jaką organizację reprezentujemy 
był zaskoczony, a jednocześnie 
się ucieszył. Podzielił się z nami 
wspomnieniami o jakże boga-
tych duchowo spotkaniach z 
przedstawicielami duchowień-
stwa z Polski. 

Temat naszego obcowania 
bardzo udanie dopełniły popisy 

naszego zespołu „Kotwica”, któ-
ry wykonał kolędy. Członkowie 
zespołu zwrócili się do obecnych 
o  „pomoc” w śpiewaniu. I, jak 
się okazało, większa część senio-
rów doskonale sobie poradziła 
z wykonaniem kolęd. Sprawi-
ło to nam bardzo miłą niespo-
dziankę. Przy wspólnym stole 
już brzmiały na przemian wyko-
nywane polskie i litewskie pie-
śni biesiadne. To spotkanie dało 
nam odczuć, że mieszkając obok 
siebie, przez wiele lat obracając 

21 stycznia w sali filii 
Wielofunkcyjnego Ośrodka 
Kultury w Rudominie  w Zu-

„Nad moimi wodami”

junach odbyło się otwarcie 
wystawy Wojciecha Klima-
szewskiego pt. „Nad moimi 

wodami”. Na uroczystości 
był obecny prezes Stowarzy-
szenia Fotografików przy Et-

nograficznym Muzeum Wi-
leńszczyzny Marian Dźwinel, 
dyrektor Szkoły Średniej w 
Zujunach Marek Pszczołow-
ski, prezes lokalnej grupy 
działania rejonu wileńskie-
go Violeta Jankauskienė, 
kierowniczka filii Biblioteki 
Centralnej w Zujunach Ja-
dwiga Rybakowa oraz miesz-
kańcy starostwa, krewni, zna-
jomi i koledzy oraz uczniowie 
i współpracownicy autora ze 
Szkoły Średniej w Zujunach, 
w której Wojciech Klima-
szewski pracuje – jest znanym 
i lubianym nauczycielem.

Podczas ceremonii otwar-
cia autor opowiedział o swo-
im zamiłowaniu do fotografii 
i podziękował za wsparcie fi-
nansowe staroście gminy zu-
juńskiej Mirosławowi Gajew-
skiemu oraz organizatorom 
wystawy.

Do Polskiej Biblioteki w Wę-
dziagole dotarł prezent z Polski 
– nowiutkie, niedawno wydane 
książki „Czasoprzestrzeń Cze-
sława Miłosza”.

Ubiegłego lata, w czerwcu, 
gościła u nas grupa uczniów z 
Pińczyc. Przewodniczyła jej, we-
spół z innymi wychowawcami, 

dyrektor Zespołu Szkół w Piń-
czycach mgr Joanna Sularz. Sza-
nowna pani dyrektor przysłała 
książki i serdeczny list z podzię-
kowaniami prezesowi Wędzia-
golskiego Oddziału ZPL. Pani 
dyrektor dziękuje za gościn-
ność i pomoc w realizacji pro-
jektu „Czasoprzestrzeń Czesła-

wa Miłosza”, końcowym etapem 
realizacji którego był wyjazd na 
Litwę – do kraju lat dziecinnych 
poety. Tu razem z wędziagola-
nami odwiedzili ojczyste strony 
Czesława Miłosza,  obchodzili 
104. rocznicę jego urodzin. Pro-
jekt zwieńczyły pięknie wyda-
ne książki, bogato ilustrowane 

Prezent dla wędziagolan

się w kręgu dwóch kultur, potra-
fimy szanować zarówno swój ję-
zyk i tradycje, jak i współobywa-
teli innej narodowości. Jesteśmy 
dobrej myśli, że nasze pierwsze 
spotkanie nie będzie ostatnim, 
bowiem omówiliśmy naszą dal-
szą współpracę.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Uczestnicy imprezy zosta-
li zauroczeni widokami swo-
ich ojczystych  okolic, któ-
rych piękna na co dzień jakże 
często nie zauważają. Dzięki 
artystycznym zdjęciom potra-
fili dojrzeć otaczające ich bo-
gactwo przyrody. Ta świado-
mość wprowadziła obecnych 
w romantyczny, pogodny na-
strój. Żegnając się z autorem 
zdjęć i organizatorami wysta-
wy, życzyli Wojciechowi Kli-
maszewskiemu nowych twór-
czych pomysłów. 

Kolejna impreza w Zuju-
nach odbędzie się 6 lutego 
o godz. 16.00 pt. „Zapusty, 
to zapusty!”. Zapraszamy na 
święto pożegnania zimy i po-
witania wiosny.

Rima Dubicka

zdjęciami z wyprawy do miejsc 
rodzinnych twórcy. Znalazły się 
w nich również wiersze uczniów, 
które powstały tu, w dolinie Issy, 
podczas twórczego seminarium 
oraz widoki rzeki, namalowane 
w czasie pleneru. Wędziagolan 
bardzo ucieszyły te książki. Te-
raz w bibliotece, dosłownie pod 
ręką, będziemy mieli wspomnie-
nia o tej wspaniałej młodzieży 
z Polski, która nas odwiedziła, 

z którą razem podróżowaliśmy, 
obchodziliśmy kolejną rocznicę 
urodzin poety. Będziemy wspo-
minali wielce uzdolnionych 
młodych ludzi, którzy tu ukła-
dali wiersze, malowali, śpiewali 
i grali... Cieszymy się również z 
tego, że Polska Biblioteka w Wę-
dziagole staje się wciąż bogatsza 
i łączy wszystkich, którzy ją od-
wiedzają i tworzą.

Mroźna, głęboka zima uwię-
ziła w swoich objęciach i nie 
odpuszcza wędziagolskiej pa-
rafii i miasteczka. Niedaw-

Dobro nie zamarznie...

ne wydarzenia, które miały 
miejsce w naszej parafii, we 
wsi Sawaczany i stały się gło-
śne na całej Litwie, wydaje 

się mocno wstrząsnęły świa-
domością  mieszkających tu 
ludzi. Niestety, nieustający 
mróz skuł też ludzką dobroć. 

Władze, dotknięte duchowym 
chłodem, nie przedsięwzięły 
żadnych kroków w kierunku 
zmiany i polepszenia zaistnia-
łej sytuacji. Życie toczy się po 
staremu. Ma się wrażenie, że 
wszyscy z tym złem się pogo-
dzili, zwykli...

Nie czekając na nowe nie-
szczęścia, widząc taką sytu-
ację, wolontariusze – człon-
kowie Wędziagolskiego 
Oddziału Związku Polaków 
na Litwie pośpieszyli z po-
mocą samotnym rodakom w 
starszym wieku. Niektórzy 
z nich są nieco młodsi, inni 
– już przekroczyli dziewiąty 
dziesiątek. Wolontariusze po-
stanowili pomóc im przetrwać 
nadeszłe chłody: codziennie 
rano przynoszą drwa, poma-
gają ogrzać domostwa, zaopa-
trują w gorące posiłki tych, 
którzy nie mają ciepłej strawy 
lub nie mogą sami ugotować. 

Kupują również leki, dostar-
czają ciepłe ubrania, pomagają 
rozwiązać problemy bytowe. 
Dobrzy ludzie nie zapomina-
ją też o sprawach duchowych 
– troszczą się o to, by te osoby 
odwiedził ksiądz. Jego słowo 
– to wielkie wsparcie ducho-
we. Jeszcze całkiem niedawno 
taka charytatywna działalność 
(pomoc bliskiemu, sąsiadowi, 
potrzebującemu, staremu sa-
motnemu człowiekowi, wdo-
wie) dla wiejskich ludzi była 
czymś naturalnym. Teraz tak 
nie jest. Obojętność i nihilizm 
biorą górę, a ludzie są w po-
trzebie. Dlatego chcę zaapelo-
wać: nie bądźmy obojętni wo-
bec siebie nawzajem – kiedy 
zamarzną nasze dusze, wszy-
scy zginiemy. 

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 
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W minioną sobotę w Domu 
Polskim w Wilnie odbyło się ko-
lejne zebranie koła ZPL „Dro-
gowcy”. Mieliśmy też gości. Swą 
obecnością zaszczycił nas prezes 
ZPL, poseł Michał Mackiewicz 
oraz prezes Wileńskiego Od-
działu Miejskiego Alicja Pietro-
wicz. Tego popołudnia gościliśmy 
również rodaków z Pikieliszek. 
Wraz z prezesem koła ZPL „Pi-
kieliszki” Antonim Rudakiem 
przyjechał zespół „Jezioranka” 
pod kierownictwem Justyny Ra-
czyńskiej. „Jezioranka” przyby-
ła ze specjalnie przygotowanym 
programem pt. „Kolędnicy”, a na 
dodatek przywieźli pyszne dania: 
zapiekaną gęś, nadziewaną rybę i 
wspaniały tort. 

Witając gości jako prezes 
koła, życzyłam zebranym, by w 
Nowym Roku wszystkim dopi-
sywało zdrowie, nie opuszczała 
pomyślność, a energii i planów 
do krzewienia ojczystej kultu-
ry i tradycji nigdy nie zabrakło. 
Serdeczne życzenia kierowane 

były też do babć i dziadków, któ-
rzy swe święto obchodzili 21 i 22 
stycznia. Miałam również okazję 
podziękować rodakom z Pikieli-
szek – z zespołem „Jezioranka” 
i miejscowym kołem ZPL łączy 
„Drogowców” wieloletnia przy-
jaźń, która owocuje bardzo miły-
mi spotkaniami zarówno w Wil-
nie, jak i w rejonie wileńskim, do 
którego należy to osiedle. 

Sobotni koncert kolęd w wy-
konaniu „Jezioranki” wypadł 
bardzo pięknie i wzruszająco – u 
niejednego z obecnych łza zakrę-
ciła się w oku: śpiew przywołał 
wspomnienia dzieciństwa, urok 
Świąt… Mogliśmy się przeko-
nać, że zaprzyjaźniony zespół z 
każdym rokiem doskonali swój 
poziom artystyczny i wzbogaca 
repertuar, co bez wątpienia w du-
żym stopniu jest zasługą kierow-
niczki „Jezioranki” Justyny Ra-
czyńskiej. 

Po popisach zespołu prezes 
Związku Polaków na Litwie Mi-
chał Mackiewicz wręczył nowe 

legitymacje członkom naszego 
koła: Ludwice Lisowskiej, Łu-
cji Dubickiej, Łucji Żawneryk i 
Jadwidze Paniczewej. Pan Mac-
kiewicz mówił o pracy Związku, 
jego celach i udziale w ich reali-
zacji każdego z członków. Opo-
wiedział też o najbardziej aktu-
alnych sprawach, które Związek 
Polaków na Litwie ma w polu swej 
uwagi. Zaznaczył, że każdy z nas 
– członków ZPL –  powinien być 
aktywnym propagatorem polsko-
ści i dbać o to, by żaden rodak nie 
stał na uboczu życia społeczności 
polskiej na Litwie. Miło nam było 
usłyszeć z ust prezesa pochwa-
ły pod naszym adresem za czyn-
ny udział w działalności Związ-
ku, aktywność członków naszego 
koła, którzy biorą udział zarówno 
w obchodach świąt i rocznic hi-
storycznych, jak też w organizo-
wanych akcjach i wyborach. 

Nie zabrakło też miłych słów 
o naszym kole w wystąpieniu 
Alicji Pietrowicz, która życzyła 
nam długich lat życia w zdrowiu, 

Towarzyskie spotkanie „Drogowców” koła, które ciągle się zwiększa, nie 
skarżą się na brak pomysłów w 
działalności. Naszą pasją są po-
dróże, które, jak wiadomo, kształ-
cą, treściwe wspólne spędzanie 
czasu wolnego – to dzięki obco-
waniu w gronie rodaków wzbo-
gacamy się duchowo, zapomina-
my o trudach dnia codziennego. 

O swoim kole, które liczy 
obecnie 57 członków oraz pla-
nach jego działalności opowie-
dział zebranym prezes koła 
„Pikieliszki” Antoni Rudak. Zo-
staliśmy przez pana Antoniego 
zaproszeni do odwiedzenia Pikie-
liszek 2 lipca – będzie tam na nas 
czekała wspólna impreza.

Po przemówieniach i serdecz-
nych życzeniach nastał czas na 
gry i zabawy. Ileż żartów i śmie-
chu wywołał taniec Alberta Ro-
mejki, Mieczysława Wiszniewiec-
kiego i Kazimierza Stapurewicza 
z balonami, które w odpowiedniej 
chwili musiały złapać zwinne pa-
nie. Nie mniej emocji dostarczyła 
również gra - liczenie orzechów, w 
której wzięli udział Czesław Ste-

szczęścia rodzinnego oraz dzię-
kowała za działalność społeczną, 
która służy konsolidacji rodaków, 
popularyzowaniu historii i kultu-
ry polskiej.

Jesteśmy wdzięczni za te cie-
płe słowa. Członkowie naszego 

fanowicz, Hieronim Bartosze-
wicz, Józef Kudalew i Stanisław 
Stefanowicz. Wszyscy uczestnicy 
pomysłowych i wesołych zabaw 
otrzymali upominki oraz „meda-
le” z rąk Łucji Dubickiej. Jako pre-
zes otrzymałam oryginalny upo-
minek za troskliwą opiekę nad 
kołem. Ten gest ze strony kole-
gów był bardzo miły. 

Dalszy ciąg sobotniego spo-
tkania odbywał się przy wielce 
imponująco prezentujących się 
stołach. O te wszystkie  pyszno-
ści oraz piękne udekorowanie  za-
troszczyły się panie: Irena Krat-
kowska, Łucja Dubicka, Ludwika 
Lisowska, Jadwiga Paniczewa, 
Łucja Żawneryk, przy czynnym 
udziale Hieronima Bartoszewi-
cza i Józefa Kudalewa oraz, oczy-
wiście, prezes koła. Serdecznemu 
biesiadowaniu dodała uroku gra 
na akordeonie Czesława Stefano-
wicza. Wspólne śpiewanie i tańce 
umiliły nam nasze pierwsze  spo-
tkanie koła „Drogowców” w no-
wym – 2016 roku.

Janina Ozarowska,
prezes koła ZPL  

„Drogowcy”
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„DROGOWCY” LUBIĄ ŚPIEWAĆ

„JEZIORANKA” POPISAŁA SIĘ WYKONANIEM KOLĘD

PREZES ZPL MICHAŁ MACKIEWICZ WRĘCZA 
LEGITYMACJĘ ŁUCJI DUBICKIEJ
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W roku 1969, gdy łamy „Ko-
lumny Literackiej” w wileńskim 
„Czerwonym Sztandarze” okaza-
ły się za ciasne dla robiącej wielką 
furorę na naszym gruncie twór-
czości Sławomira Worotyńskie-
go, wysłał on wiązankę swych 
wierszy do „Radaru” w Polsce, 
chętnie hołubiącego twórczość 
młodych adeptów poezji. Po ich 
wydrukowaniu i – jak to w zwy-
czaju tego pisma było – podaniu 
adresu zwrotnego autora, Nowa 
Wilejka, gdzie mieszkał, została 
zasypana listami rodaków z Ma-
cierzy, komu owe strofy wyraźnie 
przypadły do gustu. Wśród tako-
wych była też zamieszkała w Płoc-
ku Wanda Gołębiewska, młodsza 
o trzy lata od urodzonego w roku 
1942 Sławka.

Nie potrafi dziś powiedzieć, 
czy aby liczyła wtedy na odpo-
wiedź, świadoma bycia wśród 
nadawców w liczbie mnogiej. 
Przelała na papier szczerze to, co 
dyktowało wzruszenie po prze-
czytanych wierszach kogoś z Wil-
na, gdzie za sprawą Adama Mic-
kiewicza i Juliusza Słowackiego 
narodził się polski romantyzm, 
o czym – jako nauczycielka polo-
nistka – doskonale przecież wie-
działa. A na domiar ten ktoś ja-
wił się jako bratnia dusza, gdyż 
podobnie jak on próbowała za-
mknąć w strofach otaczający 
świat i własne doznania.

Ku miłemu zaskoczeniu 
dostała odpowiedź datowaną  
12 września 1969 roku. Sławo-
mir, zwracając się do niej per 
Pani, donosił o pisanych i druko-
wanych w „Czerwonym Sztan-
darze” wierszach, o działającym 
przy redakcji kółku literackim, 
zdradzał o swych literackich, mu-
zycznych i malarskich upodoba-
niach. Korespondencję zamykał 
wiersz Aleksandra Puszkina w 
jego przekładzie.

W ten to sposób pomiędzy 
Nową Wilejką a nadwiślańskim 

Worotyńskiego powrót w listach

Płockiem z pomocą listów prze-
rzucony został pomost pomiędzy 
dwojgiem ludzi z pokrewnymi za-
interesowaniami. W obie strony 
wędrowały więc ku sobie próbki 
własnej twórczości z konieczną 
ich warsztatową oceną, przemy-
śleniami o życiu, istocie sztuki, 
informacjami o Nowej Wilejce, 
Wilnie i Płocku, podbudowanymi 
ich widokami na pocztówkach, 
fascynacją przyrody, której pięk-
nem jakże zgodnie byli oczaro-
wywani. Za każdym razem starali 
się spojrzeć na to, co im wycho-
dziło spod piór, okiem dobro-
dusznych krytyków. By wzrastać 
w literackim kunszcie, nieco po 
szkolnemu zadawali nawzajem 
tematy (np. „wieczór”, „krople na 
liściach”, „słoneczniki”), które 
potem każdy po swojemu ujmo-
wał w poetyckie ramy.

Nie dane im było się spotkać. 

Poprzez listy – swoiste spowie-
dzi na odległość – kontaktowali 
się natomiast od jesieni 1969 do 
wiosny 1971 roku. Ku zaświatom 
wypada kierować dziś pytanie, 
jaki użytek z tej korespondencji 
zrobił Sławek. Bo Pani Wanda, 
wtopioną między pisane od 15. 
roku życia pamiętniki, skrzętnie 
ją przechowała. Co więcej, z lek-
kiej dziennikarskiej ręki Leszka 
Skierskiego, który na podstawie 
rozmów i pamiętników w łącznej 
liczbie 71 (!) grubych zeszytów 
napisał o Pani Gołębiewskiej opa-
słą książkę, opatrzoną tytułem 
„Niepokorna”, 18 epistolarnych 
perełek autorstwa Worotyńskiego 
złożyły się na jej ostatni rozdział. 
Stanowiący jakże piękny przykład 
międzyludzkiej spójni, zamyka-
nej przez tak staroświecko dziś 
postrzeganą listowną przestrzeń.

Ubiegłoroczna przypadkowa 

znajomość wileńskiej dziennikar-
ki Jadwigi Podmostko z Leszkiem 
Skierskim podczas targów książki 
w Warszawie zyskała wymowny 
praktyczny przejaw. Chodzi bo-
wiem o to, że 23 stycznia br. od-
była się u nas prezentacja „Niepo-
kornej” z udziałem jej bohaterki 
– Wandy Gołębiewskiej, autora 
– Leszka Skierskiego oraz Joan-
ny Banasiak – dyrektor Książni-
cy Płockiej im. Władysława Bro-
niewskiego, która to książnica 
wydatnie się przyczyniła, by rze-
czona edycja ukazała się drukiem. 
Po naszej stronie rolę gospodarzy 
spotkania pełniły natomiast: pro-
wadząca je Jadwiga Podmostko, 
prezesowane przez Aleksandra 
Sokołowskiego Republikańskie 
Stowarzyszenie Literatów Pol-
skich na Litwie oraz młodzież, 
zrzeszona w Nowej Awangardzie 
Wileńskiej.

Położona na trzecim piętrze 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie 
sala ledwie zmieściła wszystkich 
chętnych, co wbrew upływowi 
czasu znowu i znowu dowodzi-
ło o żywotności osobowości Sła-
womira Worotyńskiego oraz jego 
twórczości wśród rodaków na Li-
twie. Szczególnie tych starszej 
daty, którzy nierzadko zdążyli go 
poznać osobiście, nim 16 sierp-
nia 1983 roku opuścił rodzinne 
strony, udając się na stały pobyt 
do zamieszkałej w Bielsku-Bia-
łej drugiej żony, gdzie 22 wrze-
śnia dopełnił się jego życiowy 
dramat. W centrum uwagi zgro-
madzonych, obok gości z Płocka, 
znalazła się siostra Sławka – Ali-
na Worotyńska, wciąż mieszkają-
ca w rodzinnym nowowilejskim 
domu, a pieczołowicie przecho-
wująca pamięć o Bracie.

Pamięciowa nuta pobrzmie-
wała też co rusz podczas pre-

zentacji „Niepokornej”. Jej ton 
nadała sama bohaterka – Wanda 
Gołębiewska, przywołując czasy, 
kiedy pisali do siebie, opowiada-
jąc o znaczeniu, jakie ta korespon-
dencja miała w jej wspinaczce na 
Parnas, w czym Sławek wyciągał 
pomocną dłoń. Zgromadzeni mo-
gli zresztą o tym się przekonać, 
gdyż młodzież z Nowej Awangar-
dy Wileńskiej odczytała fragmen-
ty listów, kierowanych z Nowej 
Wilejki do Płocka. Nie obeszło 
się też bez przywołania twórczo-
ści Worotyńskiego. W roli jej re-
cytatorów wystąpili uczniowie 
wileńskich szkół, natomiast Wia-
czesław Zienkiewicz, Joanna Za-
walska i Teresa Markiewicz wy-
konali piosenki do strof autora 
„Złamanej gałązki bzu”.

Wanda Gołębiewska nie kryła 
wzruszenia z możliwości ponow-
nego odwiedzenia Wilna, które, 
odkąd zawiązała listowną znajo-
mość ze Sławkiem, mocno wro-
sło w jej życie. Po raz pierwszy do 
grodu nad Wilią trafiła w roku 
1991, zaproszona przez mieszka-
jącą w podwileńskich Sorok Tata-
ry Teresę Kodź, z którą od wielu 
lat utrzymuje korespondencyjną 
łączność, a z którą teraz ponow-
nie mogły się spotkać.

Każdy natomiast, kto nabył 
ponad 270-stronicową książkę 
pióra Leszka Skierskiego, prócz 
poznania niezwykłego losu jej 
głównej bohaterki, po przeczy-
taniu słanych z Nowej Wilejki do 
Płocka listów, zyskał też możli-
wość upewnienia się po raz kolej-
ny o bogactwie duszy, wrażliwości 
na otaczającą rzeczywistość ich 
nadawcy, co w sposób szczegól-
ny uzewnętrzniało się w przeuro-
czych wierszach, jakie po sobie 
zostawił potomnym.

Henryk Mażul
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PRZEDSTAWICIELE NOWEJ AWANGARDY WILEŃSKIEJ CZYTALI URYWKI Z LISTÓW
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Wiadomo, dziadkowie są po 
to, by nas – całkiem małe dzieci, 
czy też już te, bardziej dorosłe 
– rozpieszczać. Ale jest też je-
den, nie, nawet dwa dni w roku, 
kiedy to wnukowie rozpieszcza-
ją dziadków. Dzień Babci (21 
stycznia) i Dzień Dziadka (22 
stycznia) – są w polskim kalen-
darzu obok siebie i tak być po-
winno. Niestety, na Litwie nie 
mamy oficjalnie obchodzonych 
tych dni. Jednak w polskich śro-
dowiskach –  szkołach, przed-
szkolach – zapożyczone z Polski 
dni babci i dziadka są co roku 
świętowane i jakże oczekiwa-
ne zarówno przez dzieci, któ-
re mogą popisać się przed ko-
chanymi seniorami, jak i przez 
dziadków, bo cóż może być bar-
dziej wzruszającego niż występ 
wnuczki czy też wnuka w roli 
artysty na scenie. Warto przy-
pomnieć, że święta te również 
w Polsce nie są bardzo „stare”, 
raczej przeciwnie – dość mło-
de, bo dopiero obchodzone od 
52 lat.

Tradycja w ciągu dwóch dni 
honorować babcie i dziadków 
jest bardzo skrupulatnie prze-
strzegana w wileńskim przed-
szkolu „Kluczyk” („Raktelis”, 
dyrektor Danuta Michno). 
Jest to jedno z najstarszych i 
największych przedszkoli, w 
którym są polskie grupy. Dziś 
do „Kluczyka” uczęszcza 234 
dzieci w dziesięciu grupach.

Witając licznie przyby-
łe babcie i dziadków, prowa-
dząca uroczystość Stanisława 
Gawerska wymieniła honoro-
wych gości: panią Janinę Gie-
czewską (która jest nie tylko 
babcią, ale też pra, prabab-
cią), prezes Polskiej Sekcji 

Wileńskiej Wspólnoty Więź-
niów Politycznych i Zesłań-
cow oraz wielkim i szczodrym 
przyjacielem „Kluczyka” i 
pana Jerzego Karpowicza – fo-
tografika, kochanego dziad-
ka, którego zdjęcia, w tym też 
dzieci, prezentowane są na ła-
mach prasy polskiej na Litwie. 

Wierszem o święcie najdroż-
szych dziadków i „Tańcem z 
chustkami” w wykonaniu grupy 
tanecznej pod kierunkiem Tatia-
ny Wojśniewicz zainaugurowa-
no tegoroczną uroczystość. Ko-
lejno, witani gromkimi brawami 
i jakże ciepłymi spojrzeniami za-
kochanych oczu seniorów, były 
„Zajączki” i miły taniec „Przy-
tulaniec”. Widzowie  z uwagą 
słuchali gry na dzwoneczkach 
oraz śpiewu o pajacykach i la-
leczkach uroczych „Kotków”. 
Popisy muzyczne przygotowa-
ne zostały przy czynnym udzia-
li pani od muzyki Emilii Oza-
rowskiej.

A kiedy zjawiły się na sce-
nie „Maczki”, zebrani usłysze-
li, jakim skarbem są dla rodzi-
ny dziadkowie: „Dziadkowie to 
skarb, bo mają czas, by darzyć 
swoich wnuków miłością, uczą 
mądrości życiowej, pielęgnują 
tradycje rodzinne i ludowe”. To 
im w podzięce dzieci z „Macz-
ków” deklamowały, śpiewały i 
tańczyły. A ich młodsi koledzy 
– jakże sympatyczne „Krasno-
ludki” śpiewały z ogromnym 
przejęciem. 

Dziadkowie w ciągu dwóch 
dni obchodów swego święta mie-
li też okazję podziwiać  „Kropel-
ki”, a także popisy „Pszczółek” 
i „Biedronek”. 

Dla seniorów humorystycz-
ne scenki przygotowały również 

Tacy kochani dziadkowie

panie wychowawczynie. Podpa-
trzone fakty z życia, artystycz-
nie zaprezentowane przez panie 
przedszkolanki,  wielce rozwe-
seliły seniorów. 

Zarówno dzieciom, jak też 
wszystkim wychowawczyniom 
i kierownictwu przedszkola 
„Kluczyk” należą się słowa po-
dziękowania, że tak starannie 
dbają o to, by wartości rodzin-
ne, uczucia szacunku i miłości 
do starszych były kształtowane 
i pielęgnowane u naszych dzie-
ci. Znamy przecież przysłowie: 
Czym skorupka za młodu na-
siąknie... Dobrze jest, że w pol-
skich szkołach i przedszko-
lach dba się o tę treść.

DZIADKOWIE 
TO SKARB, 
BO MAJĄ 
CZAS, BY 
DARZYĆ SWOICH 
WNUKÓW MIŁOŚCIĄ, 
UCZĄ 
MĄDROŚCI ŻYCIOWEJ

fo
t. 

Je
rz

y 
Ka

rp
ow

icz
 

fot. Jerzy Karpowicz 
fot. Jerzy Karpowicz 

MIGAWKI Z MIŁEGO ŚWIĘTA
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Kabareton „StuDnia 2016” 
czas zacząć! OTWIERAMY!!!

„Pukajcie, a będzie Wam otworzone!” – zachęca Pismo św., dlatego też odpowiadając na puka-
nie do redakcji Wilnoteki uczestników i sympatyków pierwszej edycji Kabaretonu postanowiliśmy 
OTWORZYĆ naszą „StuDnię”! Otworzyć szeroko – także dla tych, którzy wspomnienia o stud-
niówce noszą już w sercu i pamięci, ale dowcipu im nie brakuje, tryskają humorem i chcą pokazać, 
na co ich stać! Właśnie z myślą o wszystkich satyrach i satyrykach Wilna i Wileńszczyzny, których 
talenty gdzieś po zaściankach się marnują, ogłaszamy nowość – kategorię OPEN, która otworzy ry-
walizację równoległą, a może i rzuci wyzwanie kategorii STUDNIÓWKA. Festiwal Humoru Stud-
niówkowego (i nie tylko) powraca w nowej, lepszej postaci!

Doświadczenia z pierwszej edycji – a wiadomo, pierwszy blin bywa przesmażony – pozwoliły 
nam doprecyzować Regulamin i dziś już możemy zawołać: II edycja Kabaretonu „StuDnia” zapra-
sza do rywalizacji polskie szkoły z całej Wileńszczyzny i otwiera scenę dla wszystkich, którzy chcą 
spróbować swoich sił w kabarecie!

  
Jedna rzecz pozostaje niezmienna – świetne nagrody dla tych, którzy nie padną ofiarą sławetnej 

Skromności Wileńskiej, nie zapiszą siebie z góry w poczet NN (Nudnych Nieudaczników) i podejmą 
główne wyzwanie Kabaretonu: Udowodnić, że Polacy na Litwie chcą, lubią i umią (sic!) żartować, 
dobrze bawić się, a nawet – śmiać się, choćby i z samych siebie! A cóż dopiero – z Samych Swoich! 

 
Już na wstępie wspólnie udowodnimy, że do udziału w Kabaretonie zmusza nieodparta we-

wnętrzna potrzeba Dobrego Humoru, rozpierająca nas Błyskotliwość i wola walki na ostre cięcia 
Dowcipu, a nie zwykła ludzka pazerność, dlatego O CO w tym roku będą walczyć uczestnicy Ka-
baretonu, poinformujemy już po tym, gdy powiemy STOP przyjmowaniu zgłoszeń! Dziś możemy 
tylko z ręką na sercu zapewnić – WARTO!

 
Skoro więc już jesteśmy przy konkretach i terminach – garść nowych zasad, które odnowią ob-

licze Kabaretonu, a mamy nadzieję, że także dodadzą mu rumieńców:
 
1. W II edycji Kabaretonu rywalizacja będzie odbywała się już w dwóch równorzędnych kate-

goriach: „Studniówka” i „Open”. Warunkiem udziału w Kabaretonie jest nadesłanie zgłoszenia w 
postaci Karty Zgłoszeniowej oraz linku do prezentacji wideo proponowanego występu, zamiesz-
czonej na portalu Youtube. 

 
2. W kategorii „Studniówka”, podobnie jak przed rokiem, startuje młodzież klas maturalnych 

i przedmaturalnych szkół polskich na Litwie, prezentująca najlepszy fragment (ew. skrót lub spe-
cjalną adaptację do udziału w Kabaretonie) swego tegorocznego programu studniówkowego, któ-
ry nie może przekroczyć 15 minut. Po upływie regulaminowego czasu zostanie włączona syrena 
i będą naliczane punkty karne. Podobnie jak przed rokiem liczebność każdej drużyny nie może 
przekroczyć 12 osób + nauczyciel/opiekun.

 
3. W kategorii „Open” może wystąpić każdy w wieku od 17 do 97 lat, indywidualnie lub gru-

powo z własnym programem kabaretowym, który nie może przekroczyć 8 minut. Liczebność każ-
dej drużyny w kategorii „Open” nie może przekroczyć 10 osób. Wszystkich uczestników kategorii 
„Open” obowiązuje temat „Szkoła”.

 
4. Do 1 lutego 2016 r. uczestnicy Kabaretonu powinni przesłać zgłoszenie udziału na adres ma-

ilowy: kabareton@wilnoteka.lt, zaś do 19 lutego – nadesłać link do nagrania wideo swojego progra-
mu już w wersji ostatecznej. Do finałowej rywalizacji o nagrody II Kabaretonu „StuDnia” na sce-
nie DKP zostanie zakwalifikowanych 5 uczestników w kategorii „Studniówka” oraz 5 w kategorii 
„Open”. W dniu 25 lutego finaliści zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do rywalizacji fina-
łowej, która odbędzie się 10 marca 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (początek – 17.00).

 
Wszelkiej dodatkowej i szczegółowej informacji oraz pomocy w przygotowaniach do udziału 

w Kabaretonie będą udzielać koordynatorzy tego projektu, Wielcy StuDniarze Bartosz Frątczak i 
Edwin Wasiukiewicz (tel.: +370 655 02 794, mail: kabareton@wilnoteka.lt). 

Wierzymy, że młodzież szkół polskich Wileńszczyzny także w tym roku nie zawiedzie i stanie 
murem, by udowodnić wszystkim, którzy chcą zamknąć szkoły średnie i pozbawić nas radości licz-
nych Studniówek – NIE DAMY SIĘ! Będziemy śmiać się, śmieszyć i ośmieszać (także „się”!) nie 
tylko na wiecach i placach Wilna, ale nawet w StuDni! 

 
Ci, którzy słodycz i gorycz Studniówki mają już za sobą, też nie są gorsi! Czy potrafią tylko po-

wielać cudze żarty na FB i naśladować różne ruskie „pielmieni-keweeny”? Wileńszczyznę stać na 
swój Comedy Club! Wszak różnych młodzieżowych kół i kółek, zębatek sportowych, patriotycz-
nych i folklorystycznych, polskich żaków, działaczy, tancerzy, śpiewaków, aktorów i artystów ma-
ści wszelkiej ci u nas dostatek, a „mowa nasza śpiewna” z jej arcyeuropejskim bogactwem leksy-
kalnym, sięgającym od Tamizy po Ural, całą Macierz w kilku zdaniach potrafi rozbroić i rzucić na 
kolana ze śmiechu!

  
Zegar Kabaretonu zaczął odmierzać 50 dni. Skoro 100 dni trwają przygotowania do matury z 

litewskiego, połowa tego czasu wystarczy na przesłanie zgłoszenia, przygotowanie, nagranie i zlin-
kowanie prezentacji – prosta droga do StuDni, czyli na scenę Gali Finałowej!

Pokażmy, na co nas stać! 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i 

Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumero-
wać „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie poczto-
wym na terenie całej Litwy. Prenumerata na ma-
rzec i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do  
22 lutego. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest 
bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za do-
starczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wyda-
nia: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Na-
szą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie 
– mieć w swoich domach. 
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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.”

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. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-

kowie 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, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

męża Władysława Gruździa 
składamy 

Żonie Honoracie i bliskim
Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Henryka Drozdowskiego 
składamy siostrom 

Wandzie Kamienieckiej i Walerii Jałowieckiej 

oraz całej rodzinie
Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie

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.

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
niestrudzonej prezes Społecznego Ko-
mitetu Opieki nad Starą Rossą Alicji 
KLIMASZEWSKIEJ wiązankę serdecz-
nych życzeń: zdrowia, realizacji planów 
i zamierzeń, satysfakcji z minionych lat i 
działania oraz tylko pogodnych i jasnych dni 
na długie, długie lata

składa Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie 

Wiązankę najserdeczniejszych ży-
czeń z okazji 40. Urodzin Rasie 
ŠIUGŽDINIENĖ  z Akademii Dat-
nowskiej

składają Laudańczycy

Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczowi 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Henrykowi TRACEWSKIEMU moc ser-
decznych życzeń: trwałego zdrowia na 
długie lata, miłości i szczęścia wśród naj-
bliższych, poczucia satysfakcji z własnych 
dokonań, społecznego uznania i szacunku

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Soleczni-
kach

Święciański Oddział Rejonowy  
Związku Polaków na Litwie

serdecznie zaprasza
w niedzielę, 7 lutego br.

na tradycyjne 

Zapusty,
które odbędą się w Parku Dolnym w Podbrodziu

W programie:
ognisko i palenie Marzanny,

wesoła muzyka,
tańce i zabawy

oraz gorąca herbatka
i inne niespodzianki

Początek imprezy o godz. 12.00
Organizatorzy


