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Zapusty  
– koniec karnawału

ZAPUSTOWE OBRAZKI Z SOLECZNIK

STADION – SŁOWO-
-PRZEKLEŃSTWO  
DLA WILNIAN
Litwa – to bodajże jedyne państwo w 
Unii Europejskiej, które nie ma… sta-
dionu narodowego. Prawda, nie ma 
też wartościowego futbolu, ale nie z 
powodu wielce średniego potencja-
łu w kopaniu piłki w ubiegłym roku 
Litwini musieli się czerwienić przed 
fanami futbolu z Wielkiej Brytanii, ale 
właśnie stadionu w stolicy kraju. Do 
tego obiektu Wilno zdecydowanie 
nie ma szczęścia. Słowo „stadion” 
od czasów, kiedy na szeszkińskim 
wzgórzu zastygły kikuty obiektu ma-
jącego być chlubą stolicy, stało się 
wręcz przekleństwem. No i czy może 
być inaczej, kiedy od trzydziestu lat 

– więc bawiono się gwarnie i wesoło. W Solecznikach zabawa zapustowa odbywała się w parku miejskim. Ze-
branych licznie mieszkańców miasta i gości weselili „Solczanie” oraz zespół z Kiejdan „Daumantų muzikantai” 
i Białorusi – „Kupalinka”. Jarmark, konkurs na najlepszą maskę zapustową, obfitość jedzenia i, co najważniej-
sze, dobry humor obecnych sprawiły, że pożegnanie karnawału i spalenie symbolu zimy – Marzanny wypadły 
bardzo udanie. O to, by tradycyjne zapusty były właśnie takie zadbali animatorzy kultury rejonu.

panoramę nowoczesnego miasta 
„upiększają” współczesne betono-
wo-metalowe kikuty. Dodajmy: kikuty, 
w które wpompowano setki tysięcy 
litów. Warto przypomnieć, że projekt 
stadionu, który powstał w ubiegłym 
wieku – w roku 1985 – rozpoczęto 
realizować w 1987. Przyszła jednak 
zmiana ustroju i władzy, skończyły 
się pieniądze i budowa zamarła. Ko-
lejne władze miasta i rządy nie potra-
fiły znaleźć środków ani chętnych do 
kontynuowania budowy. Traf chciał, 
że po raz drugi budowa miała ruszyć 
akurat przed samym kryzysem – w 
2007 roku „znaleziono” (w naszych, 
obywateli kieszeniach) 100 mln litów 
– ogromne pieniądze, by to betonowe 
monstrum zakonserwować i zrobić 

chociażby krok do przodu. W 2009 
roku stadion miał pełnić, częściowo, 
swoją funkcję. Niestety. Pieniądze 
tak „po gospodarsku” wykorzysta-
no, że znaku po nich nie zostało, a 
ruiny, owszem, na dalsze lata pozo-
stały w pejzażu miasta. I oto niemal 
po 10 latach kolejny „zryw” na sta-
dion. Rada samorządu, bynajmniej 
nie z przyprawiającą o zawrót głowy 
jednomyślnością (praktycznie jedna 
trzecia radnych nie miała zdania na 
ten temat, prawda, tylko dwoje po-
wiedziało – nie) głosowała za tym, 
by znów pieniądze na stadion dać. 
Tym razem mają to być tak upra-
gnione fundusze unijne, które sta-
nowić będą prawie połowę kosztów 
– z 79 mln – 32. Jak taki publiczno-

-prywatny triumwirat: samorząd m. 
Wilna, Departament Kultury Fizycz-
nej i Sportu oraz prywatny inwestor 
wykorzysta tak potężny zastrzyk fi-
nansowy niedługo się przekonany. I 
daj Boże, by nie było to znów bolesne 
doświadczenie. Co ma powstać za 
te miliony, tym razem – euro? Oferta 
brzmi bardzo imponująco: wielofunk-
cyjny kompleks edukacyjno-sporto-
wo-rekreacyjny (taką  „rozległą” na-
zwę wybrano widocznie dlatego, by 
dodać solidności inwestycji). Jednak 
stadion ma być – na 15 tys. miejsc. 
Mają też powstać 4 boiska do piłki 
nożnej,  boisko lekkoatletyczne, a 
jeszcze: muzeum sportu, centrum 
informacyjne, a na dokładkę – przed-
szkole i… domy mieszkalne. Bo na 

23 hektarach, które ma stadion ob-
jąć, właśnie na taką zabudowę ze-
zwolono inwestorowi prywatnemu. 
Najwidoczniej, by nie wyszedł na mi-
nus z tą inwestycją, którą ma niepo-
dzielnie zarządzać w ciągu 22 lat. 
Budowa ma trwać trzy lata. Zaś po 
22 latach inwestor ma oddać „obiekt” 
miastu. Przypuszczalnie (a raczej jest 
to pewne), by już władze samorzą-
dowe znalazły środki na… remont 
„dwudziestolatka”. A tak na margi-
nesie: dawna chluba Wilna – były 
stadion „Żalgiris”, znajdujący się w 
centrum miasta – już jest rujnowany 
– trwają tu prace ziemne. Powstaną 
bloki mieszkalne – jak widać, jest to 
nieodłączny element stadionów w 
naszym mieście. 
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W sobotę, 6 lutego, miesz-
kańcy gminy zujuńskiej, tak jak 
i większość mieszkańców róż-
nych zakątków Wileńszczyzny, 
bawili się na zabawie zapustowej 
w Ośrodku Kultury w Zujunach. 
Prowadząca – Liana Rudak zapro-
siła licznie zebranych gości na dłu-
gą podróż pociągiem. Prowadziła 
ona przez największe karnawały 
świata: we Francji, Austrii, Hisz-
panii, Brazylii oraz Stanach Zjed-
noczonych. Oczywiście, w czasie 
„podróży” bawiono się i tańczono 
kankana, walca, makarenę, lam-
badę, czy też rock and rolla. Stacją 
końcową było Rio de… Zujunie-
wo! A w Zujunach – jak na impre-

zę zapustową na Wileńszczyźnie 
przystało – czekało mnóstwo za-
baw, smakołyków i tańców. 

Zespół „Kresowy płomień” 
rozgrzał publiczność polskimi 
utworami ludowymi, opowiada-
jąc historię miłosną pewnej dziew-
czyny. Waldemar Dudojć wyko-
nał bardziej współczesne utwory, 
zaś zespół „Ciechanowiszczanka” 
nie tylko wykonał znane i lubia-
ne piosenki w języku polskim, ale 
zaśpiewał też po białorusku. Pu-
bliczność miała również możność 
obejrzeć scenkę – śmieszny dzień 
z życia rodziny, która w ciągu kil-
ku minut powstała z obecnych na 
sali osób. Najbardziej wszystkich 

Jak zapusty, to zapusty! rozbawił Słoń, na którego popi-
sy pośpieszyła cała rodzinka na 
czele z tatą. 

Po wspólnej zabawie, konkur-
sach i tańcach w sali przyszła pora 
pożegnać zimę. Marzanna, która 
ustawiona była na dworze, spło-
nęła w mgnieniu oka! Nie miała 
innego wyjścia, gdyż głośne okrzy-
ki: „Marzanno, Marzanno już nie 
chcemy ciebie, niech świeci nam 
słonko na wiosennym niebie”, 
świadczyły o tym, że ludzie dość 
już mają zimy. Zabiegając do przo-
du warto odnotować, że nazajutrz 
na wileńskim niebie pięknie świe-
ciło słońce: więc wygląda na to, że 
zabawy zapustowe na Wileńsz-
czyźnie były wielce udane i wy-
powiedziane na nich życzenia się 
spełniły!

Na zakończenie całej impre-
zy odbyła się dyskoteka. Tadeusz 
Maksimowicz wraz z Moniką 
Rynkiewicz poderwali zebranych 
do tańca, przeplatanego konkur-
sami przyszykowanymi przez pro-
wadzących. 

Z kolei członkinie zespołu 
„Kresowy płomień” przygoto-
wały suty zapustowy poczęstu-
nek, by każdy z gości, jak naka-
zuje tradycja, mógł „tłusto” zjeść 
na zapustach.

Dziękujemy starostwu zujuń-
skiemu za pomoc organizacyjną w 
przygotowaniu święta, zaś  Wie-
lofunkcyjnemu Ośrodkowi Kultu-
ry w Rudominie oraz kołu ZPL w 
Zujunach za wsparcie finansowe.

Ilona Jurewiczfo
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ZESPOŁY WESELIŁY PUBLICZNOŚĆ SWOIM ŚPIEWEM

TŁUMNIE SIĘ ZGROMADZONO NA PALENIE MARZANNY

Starzy ludzie mówią, że zapusty 
trzeba koniecznie świętować, bo ci, 
którzy tego nie zrobią, w ciągu ca-
łego roku nie będą mogli obronić 
się od nieszczęść. Więc zgodnie z 
tym twierdzeniem, w Podbrodziu 
hucznie świętowano koniec karna-
wału, by tradycji stało się zadość, a 
stawiający pierwsze kroki rok da-
rzył obfitością.  Impreza, zorgani-
zowana przez Święciański Oddział 

Rejonowy Związku Polaków na Li-
twie (prezes Irena Bejnar) odbyła 
się w niedzielę, 7 lutego w Dolnym 
Parku miasteczka.

Zabawę, do której zostały włą-
czone staropolskie obyczaje, rozpo-
czął barwny korowód grupy zapust-
ników, który ze śpiewem i tańcami 
przeszedł główną ulicą Podbrodzia. 
Na czele korowodu kroczył Zapust 
z Marzanną. Jaskrawo umalowane 

Zabawa w Podbrodziu

twarze zarówno dzieci jak i doro-
słych przypominały o trwającym 
karnawale, który jednak liczył już 
ostatnie dni.

Miejscowi mieszkańcy radośnie 
witali świąteczny orszak – wszak 
zapusty – to dzień wesołej zabawy. 
Tańce, śpiewy, żarty – to nieodzow-
ne elementy zapustne.  Zebranych 
w parku witały wesołe piosenki w 
wykonaniu Oli Lipskiej oraz zespo-

łu „Magunianka”. Skoczna i gło-
śna muzyka zachęcała do pusz-
czenia się w tany. Atmosfera była 
wprost rewelacyjna, bo zwyczaje 
zapustne są wesołe i swawolne –  
tylko się bawić! I ludzie korzystali 
z tej możliwości. Wielu chętnych 
gromadziły różnego rodzaju kon-
kursy i gry, gdzie na zwycięzców 
czekały nagrody i niespodzianki. 
W konkursie na „Najsilniejszego 

mieszkańca Podbrodzia”, zwycięz-
cą okazał się Bronius Vilimas – do-
skonale wszystkim znany kierow-
nik orkiestr dętych. Podczas święta 
nie zabrakło również atrakcji dla 
dzieci, którymi bardzo troskliwie i 
pomysłowo opiekowały się „Cyga-
neczki” z Gimnazjum „Żejmiana”. 
Nie tylko na zwycięzców czekały 
upominki – każde dziecko zostało 
obdarowane balonikiem i cukier-
kami. 

Zgodnie z tradycją na zapusty 
trzeba dużo i często jeść, nawet 12 
razy. Gdy tak człowiek sobie do-
godzi tego dnia, to w ciągu całe-
go roku będzie syty i silny. Więc 
oprócz rozrywek, był także poczę-
stunek: gorące napoje oraz kasza. 
A kiedy przyszła pora pożegnać 
się z Marzanną, która symbolizuje 
zimę, choroby i wszelkie zło, sło-
mianą kukłę umieszczoną na dłu-
gim kiju podpalono. W taki sposób 
wypędzono zimę i przywoływano 
wiosnę. 

Taka wspólna impreza – weso-
ła i przyjazna – pozostanie w na-
szej pamięci na długi czas. Należą 
się za to podziękowania jej orga-
nizatorom. Szkoda, że dopiero za 
rok znów będziemy wspólnie wi-
tać tradycyjne święto. Mamy jed-
nak nadzieję, że wiosna, lato i jesień 
też przyniosą nam wiele miłych 
chwil spędzonych razem. Prze-
cież w dużej mierze to od nas za-
leży, czy chcemy być wspólnotą… 

Danuta Stępień
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NA ZABAWIE NIE ZABRAKŁO PRZEBIERAŃCÓW
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Chociaż przysłowie ludowe 
mówi: „Idzie luty – szykuj ciepłe 
buty” –  to jednak pogoda, jaka 
nam nastała w pierwszym jego 
tygodniu, sprzyja raczej myśle-
niu o wiośnie. 

7 lutego po polskiej Mszy św. 
w turmonckim kościele pw. Ser-
ca Jezusowego członkowie Jezio-

Z myślą o wiośnie

roskiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie po-
śpieszyli do siedziby Oddziału, 
by tu wspólnie świętować zapu-
sty. Na tradycyjne święto przy-
byli do Turmont rodacy z Kim-
barciszek, Tylży, Czepukiszek, 
oczywiście, byli obecni również 
członkowie miejscowych kół 

ny obrządek zapowiedział, że 
już wkrótce i do Turmont przyj-
dzie wiosna, a wraz z nią ludzi 
mieszkających na wsi czeka pra-
ca na roli, więc warto im życzyć, 
by to co posieją i zasadzą dało 
obfite plony. 

Jak nakazuje tradycja zapu-
stowa, tego dnia należy suto i 
tłusto jeść. O taki właśnie po-
częstunek zadbały nasze nie-
strudzone panie-gospodynie 
– Tamara Usinowicz i Aldo-
na Laudanskienė. Pięknie się 
również spisał w roli gospoda-
rza prezes młodzieżowego koła 
Marius Bukauskas. Dziełem jego 
rąk było przygotowanie poczę-
stunku dla dzieci i młodzieży. 
On też zatroszczył się o to, by 
wesołe zapusty zostały nie tyl-
ko w pamięci uczestników tego 
spotkania, ale też na zdjęciach. 
Miłą i smakowitą niespodziankę 
sprawiła rodakom Halina Gór-
ska, która sama usmażyła całą 
górę pączków.

Uczestnicy zapustowej za-
bawy są wdzięczni prezesowi 
Związku Polaków na Litwie 
Michałowi Mackiewiczowi oraz 
posłance na Sejm RL Wandzie 
Krawczonok za wspieranie ini-
cjatyw Jezioroskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL. Z wielką ser-

decznością też wspominają byłą 
wieloletnią prezes Oddziału – 
Weronikę Bogdanowicz, która 
potrafiła zjednoczyć i zaktywi-
zować mieszkających na tych 
terenach Polaków oraz sympa-
tyków polskiej kultury. Ludzie 
mieszkający w małych miastecz-
kach i wsiach nie mają zbyt wie-
lu rozrywek, więc każde takie 
spotkanie w gronie rodaków 
przynosi wiele radości z możli-
wości obcowania i kontynuowa-
nia tradycji, które przetrwały w 
naszej społeczności od najdaw-
niejszych czasów.

Teresa Narkevičienė,
prezes Jezioroskiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

ZPL – „dorosłego” i niedawno 
powstałego – młodzieżowego. 

Uczniowie niedzielnej szkół-
ki „Uśmiech”, działającej pod 
opieką Związku, wraz z nauczy-
cielka Anną Łotoczko-Šukelienė 
wykonały Marzannę. Marzanna 
– jako symbol odchodzącej zimy 
została spalona. Ten symbolicz-

Wesołą zabawą zapustową 
pożegnało podwileńskie Ru-
domino tegoroczny karnawał. 
Jak w wielu miejscowościach 
na Wileńszczyźnie, impreza 
odbyła się tu w sobotnie po-
południe, 6 lutego. 

Zarówno miejscowi miesz-
kańcy, jak i przybyli goście, w 
świątecznym nastroju  obej-
rzeli koncert zapustowy, ba-
wili się wspólnie na placu przy 
Gimnazjum im. Ferdynanda 
Ruszczyca, raczyli się zapusto-
wymi daniami, razem z prze-
bierańcami tańczyli i śpiewa-
li. Zgodnie z ludową tradycją, 
została też spalona Marzanna.

Kontynuując tradycje lo-
kalnej społeczności, które tu 

przetrwały od dziada pradzia-
da, mieszkańcy Rudomina i 
okolic lubią wspólnie się za-
bawić, poweselić, biesiadować. 
Gremialnie więc biorą udział 
w imprezach, które się tu od-
bywają na Kaziuka, na Jana 
oraz z innych okazji. 

Podczas koncertu w ra-
mach zabawy zapustowej wy-
stąpił Zespół Tańca Ludowego 
„Zgoda”, popisali się też swy-
mi talentami uczniowie Gim-
nazjum im. F. Ruszczyca oraz 
dzieci z miejscowego przed-
szkola. 

Ciesząca się od lat wielką 
popularnością „Zgoda” zapre-
zentowała polskie, litewskie i 
żydowskie tańce ludowe, zaś 

Karnawałowe ostatki w Rudominie
grupa wokalna zespołu za-
śpiewała polskie piosenki lu-
dowe. Występy uczniów oraz 
przedszkolaków były staran-
nie przygotowane i zbierały 
gromkie brawa publiczności. 
Uroku zapustowej zabawie do-
dali przebierańcy, w których 
udanie wcielili się członko-
wie zespołów: „Borowianka” 
z Czarnego Boru, „Gija” z Ru-
domina oraz „Przyjaciółki” z 
Kowalczuk. 

Zgodnie z zapustowym 
zwyczajem był też kiermasz, 
gorąca herbata i gryczana ka-
sza. Ludzie chętnie korzysta-
li z możliwości spróbowania 
zapustowego poczęstunku. 
Jak nakazuje tradycja, wśród 
oferowanych dań były, oczy-

wiście,  bliny, wędliny, fawor-
ki, pączki… Nikt z tej imprezy 
nie wyszedł głodny. Poczęstu-
nek przygotowali i częstowa-
li gości członkowie zespołu 
„Rudomianka”, przedstawi-
ciele wspólnoty gminy, przed-
szkola oraz polskiego gimna-
zjum. Piękna pogoda sprzyjała 
wesołej zabawie oraz figlom 
przebierańców, którzy „Polką 
zapustową” zachęcili zebra-
nych do wspólnego tańczenia 
oraz śpiewania. Zabawa trwała 
do wieczora. Wioleta Ceresz-
ko, dyrektor Wielofunkcyjne-
go Ośrodka Kultury w Rudo-
minie, organizator imprezy, 
mogła się cieszyć tak licznym 
i jakże aktywnym udziałem 
przybyłych w zapustowej za-
bawie. 

Teresa Markiewicz

JAK NAKAZUJE 
TRADYCJA  
ZAPUSTOWA,  
TEGO DNIA  
NALEŻY  
SUTO  
I TŁUSTO JEŚĆ
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PRZEBIERAŃCY – TO ATRAKCJA ZAPUSTOWEJ ZABAWY

MŁODZIEŻ ZA CHWILĘ SPALI SYMBOL ZIMY

GRUPA WOKALNA „ZGODY” PIĘKNIE SIĘ SPISAŁA



11-17 lutego 2016 r., nr 6 (1199) www.zpl.lt4

Wiadomo, Polska jest sąsia-
dem Litwy na przestrzeni wie-
ków. Tak było i tak jest. A że 
z sąsiadami różnie bywa, więc 
też dwa kraje miały raz gorszy, 
a raz lepszy wobec siebie stosu-
nek. Nieraz wzorowały się na 
sąsiedzie, to znów wytykały so-
bie wady. Jak będzie tym razem 
i o co chodzi? Zgodnie z porze-
kadłem, że jak nie wiadomo o 
co chodzi, to chodzi o pienią-
dze lub kobietę – słynne cher-
chez la femme. Dziś mamy tak, 
że akurat i jedno, i drugie jest na 
topie. Zacznijmy więc od pie-
niędzy (niech wybaczy kobie-
ta), a raczej ich braku. Otóż nie 
od dziś wiadomo, że u sąsiada – 
Polski – podatek VAT na arty-
kuły pierwszej potrzeby (spo-
żywcze oraz książki, czasopisma 
specjalistyczne) wynosi 5 proc. 
oraz 8 proc. (m. in. materiały 
do budowy, remontu, moderni-
zacji, przebudowy i ich części 
zaliczane do budownictwa ob-
jętego społecznym programem 
mieszkaniowym) przy 23 proc. 
podstawowej stawki VAT.

Na Litwie na artykuły pierw-
szej potrzeby obecnie podatek 
VAT wynosi 21 proc. No i jest 
tak, że obywatel Litwy (nawet 
zdeklarowany patriota) przy 
obecnym kursie złotego i na-
szych zasobach euro w kiesze-
ni, bez trudu sobie wykalkulu-
je, że robić zakupy w Polsce – to 
czysty zysk dla rodzinnego bu-
dżetu.

Co w takiej sytuacji będzie 
się działo z budżetem pań-
stwa, o to szeregowego obywa-
tela niby głowa nie musi boleć. 
Chociaż praktycznie, musiała-
by. Ale skoro państwo (tak roz-
waża obywatel) myśli, że czło-
wiek na Litwie jest „wyjątkowy” 
i może zapłacić czynsz, zdrowo 
się odżywiać w ciągu miesiąca, 
opłacić usługi transportu i inne 
niezbędne wydatki za plus mi-
nus 300 euro (tyle dostają do 
ręki ci, co mają minimalne wy-
płaty, a takich jest procento-
wo najwięcej, nie mówiąc już o 
emerytach i osobach żyjących z 
zasiłków), więc obywatel ma też 
prawo uważać, że z kolei pań-
stwo da sobie radę bez VATu 
płaconego na Litwie i jedzie na 
zakupy… do Polski. Tak czyniąc 
podnosi gospodarkę sąsiedniego 
kraju i sprzyja rozwojowi i roz-
kwitowi przygranicznych tere-
nów Polski.

O zatrważającej sytuacji z 
pozyskiwaniem podatku VAT 
mówił w ubiegłym tygodniu 
przewodniczący frakcji Par-
tii Pracy w Sejmie RL Kęstutis 
Daukšys, zgłaszając poprawkę o 
zmniejszeniu tego podatku do 5 
proc. na artykuły pierwszej po-
trzeby (żywnościowe). Trzeba 
powiedzieć, że nie jest w tym te-
macie pionierem, bowiem jesz-
cze w ubiegłym roku podobną 
zgłosiła przewodnicząca frakcji 

AWPL Rita Tamašunienė, a i 
inni posłowie też próbowali w 
tym temacie ingerować. Jednak 
dotychczasowe ich wysiłki speł-
zły na niczym. Nawet pani pre-
zydent, która tak lubi w swych 
wystąpieniach nawoływać do 
myślenia o obywatelach, była 
przeciwna tym zmianom, posą-
dzając partie o załatwianie wła-
snych interesów i twierdząc, że 
na tym się wzbogacą znów pro-
ducenci i sklepy, bo ceny nie-
koniecznie zostaną obniżone. 
Ciekawe, jak to jest w Polsce, że 
ten obniżony VAT służy obywa-
telom. A może tak jest dlatego, 
że też władze im służą, wiedząc 
zresztą, że cierpliwość też ma 
swoje granice…

Dzięki temu, że artykuły 
spożywcze pierwszej potrze-
by są znacznie tańsze, ludzie w 
Polsce mogą sobie pozwolić na 
bardziej jakościowe odżywianie. 
Z kolei 5 proc. VAT  m. in. na 
książki, realnie, a nie deklara-
tywnie sprzyja ich kupowaniu 
i wzrostowi czytelnictwa. Jak-
że cyniczne wydają się w takim 
zestawieniu nawoływania na-
szej głowy państwa do tworze-
nia „czytającej Litwy”, kiedy 
ceny lektur są dla budżetu ro-
dziny żyjącej z minimalnego (i 
nawet średniego) wynagrodze-
nia horrendalnie wysokie. Dyle-
mat: kupić dziecku nowe buty, 
czy ładnie ilustrowaną książecz-
kę, niestety, jest rozstrzygany na 
korzyść tych pierwszych.

O ile dobrobyt mieszkań-
ców nie jest, jak już wiemy, ar-
gumentem dla naszej władzy do 
tego, by obniżyła VAT, to czy 
groźba deficytu budżetowego 
w roku wyborów (a więc brak 
możliwości poczynienia „pań-
skich gestów” w rodzaju stycz-
niowego podniesienia emery-
tur o 6-8 euro) może stać się 
tym katalizatorem, który poru-
szy ten proces. Cóż, już wkrót-
ce się dowiemy, wiosenna sesja 
pracy Sejmu nie za górami – ma-
rzec mamy dosłownie na nosie.

A skoro pomówiliśmy o pie-
niądzach, więc możemy przejść 
do tematu „kobieta”. Uprzedzić 
wypada, że będzie tu mowa o 
pewnej „symbolicznej pani”, 
zwanej potocznie i roman-
tycznie kostuchą… Jest to, być 
może, zbyt brutalne, ale takie 
jest życie, że w pewnym mo-
mencie nadchodzi jego kres… 
Otóż ostatnio mamy, rzec moż-
na, modę na kremację zwłok. 
Związana ona jest też z prak-
tycznym podejściem do spra-
wy pochówku, kiedy rodzina 
nie musi zwłok wozić na duże 
odległości oraz  często rozwią-
zuje sprawę z brakiem miej-
sca na miejskich cmentarzach. 
„Modne” jest  umieszczanie urn 
z prochami poza terenem cmen-
tarzy, a nawet pozostawiania w 
domu. 

Przed paroma tygodniami 

w wileńskim polskim dzien-
niku pojawiło się ogłoszenie o 
usługach kremacji zwłok w Bia-
łymstoku. Wieźć zmarłego do 
sąsiedniego państwa kilkaset 
kilometrów – czy to ma sens i 
się opłaci, nasuwa się pytanie. 
Chyba jednak tak. Skąd taka 
pewność. Ano z informacji w 
mediach. Jeden z portali podał 
bardzo interesujące (i dające 
dużo do myślenia nie tylko w 
temacie śmierci) zestawienie 
cen kremacji, średniej emery-
tury, średniej wypłaty oraz licz-
by zgonów w ciągu roku w czte-
rech państwach: Litwie, Łotwie, 
Estonii i Polsce. I nie jest trudno 
czytelnikowi się domyślić, gdzie 
ten stosunek jest najbardziej ko-
rzystny dla obywatela. Oczywi-
ście, w Polsce. 

Ale zacznijmy od cen kre-
macji. Na Litwie i Łotwie jest po 
jednym krematorium, w Esto-
nii – 2, zaś w Polsce – 41. Kosz-
ty kremacji na Litwie: od 315 
euro. Odpowiednio w Łotwie i 
Estonii: 250 i 249, zaś w Polsce 
– 148 euro. Takie ceny mamy 

Czy przykład sąsiada będzie zaraźliwy?
przy średniej emeryturze na Li-
twie: 247 euro, Łotwie i Estonii: 
288 i 371, w Polsce – 480 euro. 
Odpowiednio średnia wypłata 
na Litwie wynosi 569 euro, w 
Łotwie i Estonii: 611 i 842, zaś 
w Polsce – 858 euro.

Nie trzeba być bardzo spo-
strzegawczym, by zauważyć, że 
niemal przy dwukrotnie więk-
szej średniej emeryturze, cena 
kremacji w Polsce jest ponad 
dwukrotnie niższa niż na Li-
twie. Winny monopol? Chyba 
jednak nie tylko. Właściciele li-
tewskiego krematorium w Kiej-
danach mówią o tym, że mają 
najbardziej nowoczesny, a więc 
i ekologiczny zakład, spośród 
porównywanych. Z kolei Ło-
twa – gdzie ta usługa jest w ge-
stii państwa, stwierdza, że pry-
watni inwestorzy przy pomocy 
wysokiej ceny zwracają włożo-
ne środki. Jedno jest ewident-
ne (nie tylko w sprawie palenia 
zwłok): przy niższych niż u są-
siadów dochodach, płacimy za 
nie drożej.

Ostatnio w Wilnie rozgo-

rzała dyskusja o budowie kre-
matorium. Ma ono powstać 
– tak chcą potencjalni budow-
niczy – przy ulicy Holender-
skiej (Olandų), obok zakładu 
pogrzebowego. Pomysł ten wy-
daje się być absurdalny – krema-
torium praktycznie w centrum 
stolicy, ale nie dla wszystkich. 
Podobno ma to być wygodne, 
mieć taki zakład obok sal wy-
stawiania zwłok. A jak się mają 
czuć mieszkańcy tej dzielnicy 
w takim sąsiedztwie? Ponad-
to jest to teren parku i stare-
go cmentarza żydowskiego (w 
odróżnieniu od katolików, któ-
rzy dopuszczają, chociaż nie po-
pierają kremacji, judaizm sta-
nowczo nie zezwala na palenie 
zwłok). 

Czy i kiedy Litwa pójdzie 
za przykładem Polski i odwró-
ci się twarzą do potrzeb swoich 
obywateli, którzy w obecnej sy-
tuacji dość gremialnie odwra-
cają się do swej ojczyzny ple-
cami wsiadając do samolotów, 
by udać się tam, gdzie człowiek 
pracujący – choć na obczyźnie 
– może godnie żyć.

Janina Lisiewicz
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8 lutego minęła 65. roczni-
ca śmierci legendarnego majora 
Zygmunta Szendzielarza  „Łu-
paszki”. Właśnie tego dnia w 
1951 roku wykonano wyrok, na 
mocy którego dowódca V Wi-
leńskiej Brygady AK został ska-
zany na 18-krotną karę  śmier-
ci. Wyrok wydał Wojskowy Sąd 
Rejonowy Warszawy 2 lutego 
1950 roku. Nastąpiło to po 
dwuipółletnim okrutnym śledz-
twie (Zygmunta Szendzielarza 
aresztowano 30 czerwca 1948 
roku na Podhalu), podczas któ-
rego niezłomny dowódca całą  
odpowiedzialność za działal-
ność oddziału wziął na siebie.

Przyszły legendarny dowód-
ca pochodził z Kresów – uro-
dził się w 1910 roku w Stryju. 
Tam też ukończył gimnazjum 
matematyczno-przyrodnicze. 
Po dwóch latach na ochotnika 
wstąpił na kurs Szkoły Podcho-
rążych Piechoty w Ostrowi Ma-
zowieckiej. Następny etap jego 
szlifów wojskowych – to Szkoła 
Podchorążych Kawalerii w Gru-
dziądzu. Po jej ukończeniu los 
go wiąże z Wilnem – w 1934 
roku jako podporucznik dostał 
skierowanie do 4. Pułku Uła-
nów Zaniemeńskich, który sta-
cjonował w Wilnie.

Ze swoim pułkiem ppor. 
Zygmunt Szendzielarz brał 
udział w kampanii wrześniowej. 
Tragiczny koniec wrześniowych 
walk spotkał w Grupie Opera-
cyjnej Kawalerii dowodzonej 
przez słynnego generała Wła-
dysława Andersa. Już w pierw-
szej odsłonie wojennej tragedii 
wykazał się jako żołnierz i do-
wódca – został odznaczony za 
udział w kampanii wrześnio-
wej Krzyżem Virtuti Militari 
V klasy.

O odwadze i twardym cha-
rakterze niezłomnego żołnie-
rza świadczy fakt, że  po tym, 

jak trafił w końcu września 
do sowieckiej niewoli, zdołał 
z niej uciec po kilku dniach. 
Jego droga na Węgry – do pol-
skiego wojska – wiodła przez 
Lwów. Jednak po kilku nieuda-
nych próbach przedostania się 
do tego kraju, w listopadzie po-
wrócił do Wilna. 

Już od początku 1940 roku 
włączył się do konspiracji w śro-
dowisku 4. Pułku Ułanów. To tu 
przyjął pseudonim „Łupaszka”. 
Po roku rozpoczął organizowa-
nie siatki wywiadowczej na li-
niach kolejowych Wilno-Ryga 
i Łyntupy-Świr.

W sierpniu 1943, poprzez 
Komendę Wileńskiego Okręgu 
Armii Krajowej, na mocy roz-
kazu ppłk. Aleksandra Krzy-
żanowskiego „Wilka” został 
mianowany na stanowisko do-
wódcy oddziału AK działają-
cego na Pojezierzu Wileńskim 
pod dowództwem ppor. Anto-
niego Burzyńskiego „Kmicica”. 
Ta nominacja, a raczej tragiczne 
wydarzenia jakie zaistniały w 
tym okresie na tych terenach, 
miały, rzec można, decydujący 
wpływ na dalszy partyzancki, 
bojowy życiorys niezłomnego 
„Łupaszki”.

Po dotarciu do bazy oddzia-
łu „Kmicica” dowiedział się, że 
sowieccy partyzanci z oddzia-
łu Fiodora Markowa podstęp-
nie napadli na oddział – zginę-
ło 80 żołnierzy „Kmicica” oraz 
on sam. Nowo mianowany do-
wódca odtworzył oddział, który 
od listopada 1943 roku działał 
jako V Wileńska Brygada AK. 
W wielkiej potyczce pod Wor-
nianami w styczniu 1944 „Łu-
paszka” zostaje ranny. W kwiet-
niu 1944 znów jest w Wilnie 
i tu dochodzi do jego aresztu 
przez Niemców. Ale, podobnie 
jak z sowieckiej niewoli, potrafił 
salwować się ucieczką.

Podczas operacji „Ostra Bra-
ma” brygada „Łupaszki” nie do-
tarła do Wilna. Major nie wie-
rzył w możliwość autentycznej 
współpracy z Armią Czerwoną. 
Przezornie nie stawił się też na 
wyznaczone (już po wyzwo-
leniu miasta) przez Sowietów 
miejsce zbiórki oddziałów AK. 
Nie ufał im. W jednej z rozmów 
na temat współdziałania z woj-
skami sowieckimi w operacji wy-
zwolenia Wilna powiedział, że 
nie widzi takiej możliwości, bo-
wiem nie chce, by jego chłopcy 
zostali przez „sojuszników” za-
mordowani. W toku walk party-
zanckich poznał taktykę i meto-
dy działania Sowietów. Między 
innymi, dzięki temu jego jed-
nostka tylko częściowo została 
rozbrojona przez Armię Czer-
woną w Puszczy Grodzieńskiej i 
przeszła do Puszczy Augustow-
skiej. W sierpniu 1944 roku te-
renem jej dyslokacji był rejon 
Bielska Podlaskiego – Puszcza 
Różańska. W listopadzie tegoż 
roku Zygmunt Szendzielarz zo-
stał awansowany na majora. Na 
wiosnę 1945 roku odbudowa-
na V Brygada w składzie około 
250 żołnierzy włączyła się  do 
działań przeciwko „nowej wła-
dzy”, będąc w dyspozycji Ko-
mendy Białostockiego Okręgu 
AK. Uskuteczniła kilkadziesiąt 
akcji przeciwko oddziałom róż-
nych struktur ówczesnej komu-
nistycznej władzy.

Jednak we wrześniu, na 
mocy rozkazu Komendy,  
V Brygada została rozformowa-
na. Major Zygmunt Szendzie-
larz wyjechał na Pomorze, gdzie 
nawiązał kontakt z podziemiem 
i był w dyspozycji eksterytorial-
nego Wileńskiego Okręgu AK 
pod dowództwem ppłk. Anto-
niego Olechnowicza „Pohorec-
kiego”. Jego służba polegała na 
działalności dywersyjnej.

W kwietniu 1946 „Łupasz-
ka” odtworzył w Borach Tu-
cholskich V Brygadę w składzie 
około 70 osób, której tereny 
działalności obejmowały wo-
jewództwo zachodniopomor-
skie, gdańskie i olsztyńskie. Je-
sienią tegoż roku przeniósł się 
z niewielką grupą na Białostoc-
czyznę i tam działał w ramach  
VI Brygady Wileńskiej. 

Latem 1947 roku opuścił 
oddział. Przebywał w Warsza-
wie, potem na Podhalu, gdzie 
latem 1948 roku został aresz-
towany przez struktury komu-
nistyczne. 

Po śledztwie i wykonaniu 
wyroku śmierci oprawcy spra-
wili, by miejsce pochówku ma-
jora nie było znane. Tak było 
przez ponad 50 lat. Dopiero w 
2013 roku dzięki prowadzonym 
przez IPN pracom ekshumacyj-
nym na tzw. Łączce Cmentarza 
Wojskowego na Powązkach od-
kryto jego szczątki, które znaj-
dowały się w mogile, przez któ-
rą prowadziła asfaltowa droga. 

Przed 10 laty, w 55. roczni-
cę śmierci majora Zygmunta 
Szendzielarza, Sejm RP pod-
jął uchwałę w sprawie nie-
złomnego żołnierza Ojczyzny. 
Stwierdza się w niej, że major 
Zygmunt Szendzielarz stał się 
symbolem niezłomnej walki o 
niepodległą Polskę. Ostatnio 
zapadła decyzja o tym, że 24  
kwietnia ma się odbyć uroczyste 
przeniesienie szczątków zwłok 
majora i ich pochówek zgodnie 
z wojskowym ceremoniałem na 
Cmentarzu Wojskowym na Po-
wązkach, poprzedzone uroczy-
stym ich przewiezieniem na la-
wecie ulicami Warszawy.

Polska, o którą walczył w 
ciągu dziewięciu lat wojny i an-
tysowieckiego podziemia, god-
nie pożegna swego niezłomne-
go syna.

Tego lata, w przeddzień 70. 
rocznicy śmierci  – 27 sierpnia, 
zostanie też upamiętniona po-
stać bohaterskiej sanitariusz-
ki, jednej z najmłodszych ofiar 
komunistycznego terroru – Da-
nuty Siedzikówny „Inki”, którą 
skazano na karę śmierci w wie-
ku 17 lat. Była ona sanitariusz-
ką i łączniczką m. in. V Wileń-
skiej Brygady AK dowodzonej 
przez „Łupaszkę”. 

Z inicjatywy społecznego 
komitetu, w którego składzie 
znalazło się 30 osób, zosta-
ła  zorganizowana publiczna 
zbiórka pieniędzy na pomnik 
młodej bohaterki. Zostanie on 
odsłonięty w Miłomłynie w wo-
jewództwie warmińsko-mazur-
skim – właśnie tu na przełomie 
lat 1945-1946 „Inka” pracowa-
ła w tamtejszym nadleśnictwie 
pod przybranym nazwiskiem, 
zanim wróciła do leśnego od-
działu „Łupaszki”.

Ze społecznych pieniędzy 
zamówiono popiersie z brą-
zu, które zostanie ustawione 
na granitowej kolumnie, któ-
rą ufundował przedsiębiorca 
z Warszawy. Właśnie w ubie-
głym tygodniu pomnik został 
pozytywnie oceniony przez 
Wojewódzki Komitet Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeń-
stwa w Olsztynie. Postanowio-
no, że na pomniku obok napisu 
„Inka” Danuta Siedzikówna 
1928-1946” znajdą się też sło-
wa wypowiedziane przez mło-
dą patriotkę przed straceniem: 
„Niech żyje Polska! Niech żyje 
major „Łupaszka”! Obok po-
mnika ma się znaleźć tablica, 
informująca o „Ince” i innych 
żołnierzach niepodległościowe-
go podziemia. 

Jak uważają inicjatorzy 
upamiętnienia Danuty Sie-
dzikówny, ma to służyć patrio-
tycznemu wychowaniu mło-
dzieży. Warto przypomnieć, 
że też w Wilnie, dzięki inicja-
tywie IPN mieliśmy możność 
oglądać film o młodej boha-
terce – „Ince”, która skazana 
na wyrok śmierci poprosiła 
spowiednika, by przekazał jej 
babci, że do końca pozostała 
wierna przysiędze. Ta dzielna 
dziewczyna w wieku 15 lat zło-
żyła przysięgę w AK i odbyła 
szkolenia sanitariuszki. Służ-
bę m. in. odbywała w V Wileń-
skiej Brygadzie AK. W czerwcu 
1946 roku została z oddziału 
wysłana do Gdańska po medy-
kamenty i tam została areszto-
wana przez UB. Po okrutnym 
śledztwie została skazana na 
karę śmierci. 

Zarówno uroczysty pochó-
wek bohaterskiego majora Zyg-
munta Szendzielarza „Łupasz-
ki”, jak i ustawienie pomnika 
sanitariuszki z jego brygady, jest 
spłaceniem wielkiego długu lu-
dziom, którzy o wolną i niepod-
ległą Polskę walczyli z tymi, kto 
ich Ojczyźnie odmawiał prawa 
do niezawisłego istnienia na 
mapie Europy.

Tragiczne losy niezłomnych

MAJOR „ŁUPASZKA”
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Kościół Pana Jezusa na An-
tokolu (często nazywany ko-
ściołem Zbawiciela, czy też 
Trynitarzy, w latach między-
wojnia – kościół na Piaskach) 
został zbudowany w latach 
1694-1717 z fundacji hetma-
na Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i wojewody Wilna Jana 
Kazimierza Sapiehy. Architek-
tem kościoła był Włoch Giovan-
ni Battista Frediani, sztukate-
rie, prawdopodobnie, wykonał 
Pietro Peretti, również Włoch, 
który kilkanaście lat wcześniej 
dekorował kościół pw. śś. Piotra 
i Pawła w Wilnie.    

Kościół Zbawiciela zbudowa-
ny jest w kształcie ośmiobocznej 
rotundy z wysoką kopułą. Wyjąt-
kowe jest  to, że w kopule umiesz-
czono okna. Wykonano to po raz 
pierwszy i  jedyny na Litwie. Cza-
sza kopuły jest wzorowana na 
kopułach rzymskich kościołów.  
Kościół miał siedem ołtarzy. Nad 
sześcioma z nich były umieszczo-
ne naturalnej wielkości postacie 
apostołów, które, niestety, nie za-
chowały się do naszych czasów.

Świątynia ta należała do Za-
konu Przenajświętszej Trójcy- 
Trynitarzy. Do Polski trynitarze 
przybyli w czasach panowania 

Jana III Sobieskiego, a na Litwę 
– z inicjatywy hetmana Sapiehy, 
w 1693 roku.

Zakon został założony  w 
1193 roku w dobie wypraw krzy-
żowych przez  św. Jana z Malty 
i św. Feliksa de Valois, a w 1198 
zatwierdzony bullą papieża In-
nocentego III.  Najważniejszym 
ich zadaniem było wykupywanie 
niewolników z pogańskiej nie-
woli, często sami się poświęca-
li, by wyzwolić nieszczęśników. 
Według obliczeń historyków, za 
okres swej działalności uratowali 
ponad 900 000 jeńców. 

Szkaplerz trynitarzy ma trzy 
barwy: tło stanowi początek 
wszystkich barw – biel – ozna-
cza Boga Ojca, niebieska – po-
zioma belka krzyża (jest on rów-
noramienny) symbolizuje Syna 
Bożego, a czerwona – pionowa – 
Ducha Świętego. Cztery ramio-
na krzyża są symbolami wierno-
ści, honoru, wstrzemięźliwości i  
przezorności.

Trynitarze propagowali kult 
Męki Pańskiej. Całość wnętrza 
świątyni trynitarskiej miała uka-
zywać wiernym fundamentalną 
zasadę katolicyzmu: dzięki męce 
syna Bożego mogą osiągnąć nie-
biańskie wybawienie. W zwień-
czeniach kątów ośmiobocznej 
świątyni wkomponowane są po-
stacie trzymające symbole męki 
Chrystusa: krzyż, więzy, kolum-
nę, koronę cierniową, tytuł, mło-
tek, gwoździe, włócznię. Jednak 
obecnie postacie te są okaleczone 
i niektórych symboli można się 
tylko domyślać.  

W tej świątyni znajdo-
wał się cudowny Krucyfiks, 
który obecnie możemy zoba-
czyć w Katedrze Wileńskiej, 
w Kaplicy Zesłańców. Innym 
wyróżniającym kościół atry-

butem była przywieziona  w 
1711 roku z Rzymu do Wil-
na drewniana figura Chrystu-
sa Nazareńskiego, wykonana 
w Rzymie na wzór madryckiej 
cudownej figury Ecce Homo. 
Z wielką pompą została ona 
umieszczona w nowym koście-
le trynitarskim. Cudowna figu-
ra Chrystusa przyciągała tłumy 
wiernych. Kościół i klasztor 
otrzymywały od papieży wie-
le indulgencji, dających całko-
wite odpuszczenie grzechów 
za przyjście i modlitwę przed 
cudownym Chrystusem. W ko-
ściele w każdy piątek maja od-
bywały się uroczyste nabożeń-
stwa i procesje. Właśnie przed 
tą figurą Chrystusa w XIX wie-
ku brał ślub polski kompozy-
tor Stanisław Moniuszko, ślu-
bując swej ukochanej Oleńce 
wierność, miłość i uczciwość 
małżeńską. 

W XVIII w. czynne tu było 
kolegium zakonne. Zachowały 
się rękopisy wykładowców filo-
zofii. Od 1726 r. działała przy 
klasztorze szkoła parafialna. W 
podziemiach kościoła w 1734 r. 
urządzono krypty rodziny Sa-
piehów. Zostały zniszczone w 
XIX w. w czasie zaboru carskie-
go.

W 1838 roku trynitarze wła-
snym kosztem odrestaurowali 
kościół, ale już w 1864 na roz-
kaz gubernatora Michaiła Mu-
rawjowa-wieszatiela zostaje on 
przekształcony w cerkiew św. 
Michała Archanioła. Niepowta-
rzalne piękno kościoła zostało 
zniszczone: rzeźby, rokokowa 
ambona, pomnik Aleksandra 
Sapiehy, ołtarze, Krucyfiks i fi-
gurkę Chrystusa Nazareńskie-
go przeniesiono do innych ko-
ściołów. Przebudowano fasadę i 

dobudowano kruchtę, kształty 
kopuł przerobiono  na styl pra-
wosławny. W klasztorze na dłu-
gie dziesięciolecia rozlokowały 
się koszary.

Po Powstaniu Styczniowym 
wnętrze kościoła bardzo ucier-
piało. Zobaczyć jak kościół był 
wspaniale dekorowany, można 
dziś tylko na litografii z „Al-
bum Wileńskie” Jana Kazimie-
rza Wilczyńskiego. 

W 1919 roku kościół zwró-
cono  katolikom. Był to kościół 
garnizonowy. W tym okresie 
Piotr Hermanowicz restauruje 
stiuki, a Jan Borowski – tworzy 
nowe ołtarze. Budynki klaszto-
ru w 1924 roku przystosowano 
do potrzeb klinik Uniwersytetu  
Stefana Batorego, mieściła się tu 
klinika dermatologiczna. 

W czasach radzieckich ko-
ściół służył jako magazyn na te-
renie obiektu wojskowego.

Obecnie kościół jest w trak-
cie renowacji, jednak odbywają 
się tu nabożeństwa (co praw-
da, tylko w języku litewskim), 
a w klasztorze jest kilku zakon-
ników jonitów. Jest to zakon 
powstały 40 lat temu we Fran-
cji. Zakonnicy są różnej naro-
dowości: Polak, Litwin, Hisz-
panin, ale pięknie ze sobą się 
porozumiewają i współpracu-
ją. Kościół znajduje się przy 
ulicy Antakalnio 27. Będąc 
w niedzielę o 12.00 na Mszy 
św., byłam zachwycona atmos-
ferą tam panującą i zaskoczo-
na tłumem ludzi, który wypeł-
niał kościół. Myślę, że gdyby 
powstała taka inicjatywa, mo-
głyby tu być odprawiane rów-
nież nabożeństwa w języku 
polskim. Obecnie z inicjatywy 
księży są tu przeprowadzane 
wycieczki dla wiernych, pod-
czas których zbiera się ofiary 
na kościół.

Albina Drzewiecka

Kościół Zbawiciela na Antokolu

Niedzielami, w czasie świąt 
i w dni powszednie  parafianie z 
Wędziagoły  i pielgrzymi licznie 
zbierali się do wędziagolskiego 
kościoła pw. Świętej Trójcy. Tak 
się działo nie tylko wówczas, kie-

dy parafia była bardzo rozległa i 
do niej należały obecne parafie w 
Bobtach i Łabunowie, które póź-
niej się oddzieliły, ale i wtedy, kie-
dy granice parafii się skurczyły. 
Więc nic dziwnego, że trzeba było 

rozbudować kościół i nabyć nowe 
organy.

W 1838 roku proboszcz   
ks. Justyn Sperski ze środków wła-
snych oraz mieszkańców szlachec-
kich wsi parafii,  kupił dla kościo-

Wędziagolskie organy ła nowe, na tamte czasy wielce 
współczesne organy o dwóch kla-
wiaturach mistrza C. A. Herma-
na z Lubawy. Na tych organach w 
wędziagolskim kościele pw. Świę-
tej Trójcy gra się również obecnie 
podczas liturgii Mszy św. Wpraw-
dzie  organy mocno ucierpiały pod-
czas II wojny światowej. Rosyjski 
samolot wojskowy zrzucił bom-
bę, która trafiła  w wieżę kościoła 
i organy, rozbiła i popsuła wiele 
trąbek organów, ale, na szczęście, 
nie wybuchła. Gdyby tak się stało, 
nie mielibyśmy kościoła.  (Nale-
ży przypomnieć, że ten tragiczny 
wypadek, który skończył się sto-
sunkowo szczęśliwie, jest uważa-
ny za jeszcze jeden przykład cudu  
kościoła w Wędziagole). 

 Niestety, wyrządzonej orga-
nom szkody nie dało się całko-
wicie zlikwidować: druga klawia-
tura nie działa. Przed laty, kiedy 
jeszcze nie  było elektryczności,  
a i nieco później, miechy  orga-
nów musieli nogami pompować 
ludzie. W wędziagolskim kościele 

dęła w miechy przez wiele lat wie-
loletnia dzwonnik kościoła Zo-
fia Mordasowa, pomagały jej w 
tym również własne dzieci. Niżej 
podpisanemu też często wypada-
ło dąć w miechy. To była niełatwa 
i odpowiedzialna praca...

W 1968 roku, dzięki stara-
niom proboszcza kościoła Anto-
niego Sławińnskiego, do organów 
została podłączona elektryczna 
turbina i od tego czasu już nie było 
potrzeby przy pomocy nóg pom-
pować miechów w czasie liturgii. 
W 2012 roku proboszcz Oskaras 
Petras Volskis zamienił starą, bę-
dącą  w awaryjnym stanie turbinę 
na nową oraz zamówił nowe mie-
chy, które bez wątpienia poprawi-
ły możliwości dźwiękowe starych 
organów. Więc stare, można rzec, 
historyczne organy w wędziagol-
skim  kościele nadal służą ku chwa-
le Boga podczas liturgii Mszy św. 

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL
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Film dokumentalny pt. 
„Życia nie można zmarnować” 
to opowieść o życiu  dwóch 
polskich zakonników brutal-
nie zamordowanych w Peru w 
1991 roku.

Franciszkanie Michał To-
maszek i Zbigniew Strzałkow-
ski, w momencie śmierci mieli 
31 i 33 lata. Ojciec Zbigniew 
Strzałkowski i ojciec Michał 
Tomaszek zostali zastrzele-
ni przez członków komuni-
stycznej organizacji „Świetlisty 
Szlak”. Zostali beatyfikowani 
5 grudnia 2015 r. w Peru. Będą 
pierwszymi polskimi misjona-
rzami – męczennikami.

Film odpowiada na pyta-
nia: dlaczego zginęli, jakimi 
byli ludźmi, co dla każdego z 
nas może wynikać z ich mę-
czeńskiej śmierci. Film został 
zrealizowany przez ekipę TVP 
w peruwiańskich Andach i w 
Polsce. 

W filmie widzowie zoba-
czą m. in. wypowiedzi ostat-
niego świadka porwania pol-
skich zakonników – siostry 
zakonnej Berty Hernandez, a 
także emerytowanego bisku-
pa, który zaprosił polskich za-
konników Luisa Bambarena, 
mieszkańców Pariacoto i pol-
skich misjonarzy obecnie tam 
pracujących. W Polsce zostały 
nagrane rozmowy z rodzinami 
męczenników, w tym z mamą 
Zbigniewa Strzałkowskiego, 
która przez wiele lat nie chcia-
ła się wypowiadać o tych dra-
matycznych wydarzeniach.

Zdjęcia filmowe w Peru 
ekipa TVP realizowała w Li-

mie, Chimbote, w Barrance 
nad Oceanem Spokojnym i w 
parafii Pariacoto. Pariacoto to 
obecnie miasteczko, w którym 
mieszka 2 tys. osób, natomiast 
teren parafii to 73 wsie znajdu-
jące się w peruwiańskich An-
dach.

Film – to również opowieść 
o efektach pracy pierwszych 
polskich misjonarzy – męczen-
ników.

Pokazane zostaną wypowie-
dzi osób, które zmieniły swoje 
życie pod wpływem polskich 
męczenników, m. in. rozmo-
wa z o. Dariuszem Mazurkiem, 
który po zamordowaniu za-
konników postanowił wstąpić 
do zakonu i obecnie jest misjo-
narzem w Peru. Po 24 latach od 
śmierci o. Michała Tomaszka i 
o. Zbigniewa Strzałkowskiego 
zobaczymy Peruwiańczyków, 
którzy każdego dnia dziękują 
za pracę zamordowanych Po-
laków. 

Scenariusz i reżyseria: 
Krzysztof  Tadej 

Zdjęcia: Wojciech Kozłow-
ski, dźwięk: Wojciech Zająkała, 
światło: Sławomir Dębkowski 

Montaż: Paweł Gołdziński, 
lektorzy: Janusz Szydłowski i 
Lesław Żurek 

Oprawa muzyczna: Joanna 
Fidos

Kierownicy produkcji: To-
masz Rychter, Katarzyna Ragu 
- Pokropek 

Producent: Ryszard Urba-
niak 

Redakcja: ks. Rafał Sztejka 
SJ, Joanna Ładzińska - Molak

„Życia nie  
można zmarnować”

16 marca w Sejmie Litwy odbędzie się kon-
ferencja pt. „Oświata mniejszości narodowych 
na Litwie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. 

Początek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej 
(I gmach Sejmu, al. Giedymina 53).

Sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury 
12 stycznia dał zgodę na złożoną przez wiceprze-
wodniczącego Sejmu RL Jarosława Narkiewicza 
propozycję zorganizowania konferencji, podczas 
której będą poruszone problemy i osiągnięcia 
oświaty mniejszości narodowych na Litwie.

Do udziału zapraszani są posłowie, przedsta-
wiciele rządu i Ministerstwa Oświaty i Nauki, 
społeczności szkół mniejszości narodowych i in.

Program:
8.30-9.00 – rejestracja uczestników;
9.00-9.15 – początek konferencji;
9.15-9.30 – słowo wstępne. Przegląd oświaty 

mniejszości narodowych na Litwie. Wiceprzewod-
niczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;

9.30-9.45 – przemówienie minister oświaty i na-
uki RL Audronė Pitrėnienė;

9.45-10.00 – słowo powitalne przewodniczącego 
sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Ra-
imundasa Paliukasa;

10.00-10.15 – „Prawa mniejszości narodowych – to 
przyrodzone prawa człowieka”. Dr Elżbieta Kuzborska;

10.15-10.30 – „Polityka oświaty mniejszości na-
rodowych: dokąd prowadzi?”. Poseł na Sejm RL, 
prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie ,,Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski;

10.30-10.45 – „Szkoły z rosyjskim językiem 
nauczania w świetle systemu oświaty na Litwie”. Ta-
mara Lachankina;

10.45-11.00 – „Szkoły mniejszości narodowych: 
wizja ukrytego szlaku i grzęzawiska”. Prof. hab.  
dr Vilija Targamadze;

11.00-11.20 – Kształcenie dzieci w języku ojczy-
stym oczami rodziców. Przewodnicząca Forum Ro-
dziców Szkół Polskich rejonu solecznickiego Renata 
Cytacka; przedstawiciel Forum Rodziców Szkół Pol-
skich miasta Wilna Mirosław Szejbak;

11.20-11.30 – Przemówienie I zastępcy kancle-
rza rządu RL Rimantasa Vaitkusa.

11.30-12.00 – dyskusja;
12.00-12.30 – przerwa;
12.30-12.40 – „Oświata mniejszości narodowych 

w systemie oświaty Litwy”. Przedstawiciel Litewskie-
go Związku Pracowników Oświaty;

12.40-12.55 – „Wyzwania i trudności w naucza-
niu i uczeniu się języka litewskiego w szkołach mniej-
szości narodowych. Problematyka ujednoliconego 
egzaminu z języka litewskiego”. Nauczyciel języka 
litewskiego szkoły ogólnokształcącej;

12.55-13.10 – „Problemy i osiągnięcia ogólno-
kształcących szkół mniejszości narodowych”. Przed-
stawiciel placówki ogólnokształcącej;

13.10-13.25 – „Znaczenie oświatowych aktów 
prawnych oraz ich projektów w poprawie systemu 
oświaty mniejszości narodowych”. Radna miasta 
Wilna Edyta Tamošiūnaitė;

13.25-14.00 – Dyskusja;
14.00-14.30 – Podsumowanie konferencji. Do-

radca prezydent RL Rūta Kačkutė; Wiceprzewodni-
czący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;

14.30 – Zakończenie konferencji.

KONFERENCJA
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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 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 współczu-
cia 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.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Pań-

stwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie 
całej Litwy. Prenumerata na marzec i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do  
22 lutego. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcz-
nej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarcza-
nie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie 
Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich 
domach. 

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 narodowej

Wileńska Młodzież Patriotyczna ma zaszczyt zaprosić Państwa na 
koncert Andrzeja Kołakowskiego — polskiego poety i barda, śpiewa-
jącego przy akompaniamencie gitary.

Za czasów komunizmu działał w opozycji, wydawał podziemne 
czasopisma, organizował manifestacje przeciw totalitarnej władzy. 
Od wielu lat koncertuje wykonując swoje piosenki o tematyce histo-
ryczno-religijno-społeczno-politycznej, przy akompaniamencie gita-
ry. Został przez prezydenta Polski odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

Inspiracją dla twórczości Andrzeja Kołakowskiego są rzeczy, któ-
re nie przemijają i są zawsze obecne w życiu człowieka, a więc wiara, 
nadzieja i miłość. Wszystkie one znajdują odbicie w historii, stąd też 
ballady historyczne służą nie tylko upamiętnieniu osób i wydarzeń, 
ale ukazaniu znaczenia tych wielkich wartości w życiu ludzkim. Wy-
dał także płytę inspirowaną Włodzimierzem Wysockim.

Sponsorem wydarzenia jest Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

11 lutego, godz. 18.00, duża sala Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie (Naugarduko 76)

WSTĘP WOLNY


