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Ciągłość pokoleń
i wierność tradycjom

NA PARKIECIE BYŁO TŁOCZNO...

Śmigus-dyngus, czyli Lany Poniedziałek jest znany w tradycji naszego narodu od wieku XV. Witając Święta
Wielkanocne i obchodząc ich drugi dzień, jak Polska długa i szeroka, a także poza jej granicami, wszędzie
tam, gdzie mieszkają rodacy w Poniedziałek Wielkanocny leje się woda – ze strażackich wozów ustawionych
na placach miejskich i najprostszych sikawek w rękach dzieci. Oblewanie się wodą, zmywanie wszystkiego, co
jest w nas złe, no i fajna zabawa – oto symboliczne przesłanie tego święta, które co roku hucznie obchodzi w
Domu Polskim w Wilnie Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie.
JAK ROZPOZNAĆ
SZCZERE INTENCJE?
– takie pytanie wraz z ministrem spraw
wewnętrznych Litwy zadawał sobie
niejeden obywatel Litwy po tym, jak
dobiegła ich wieść, że startująca w
łyżwiarstwie figurowym Izabella Tobias (możliwie) otrzymała obywatelstwo Izraela. Dlaczego ta wiadomość
wzbudziła emocje i raczej retoryczne
pytanie? Kto ciekawi się życiem politycznym i sportem z pewnością pamięta, że w końcu 2013 roku na mocy
dekretu prezydenckiego Izabella Tobias, w drodze wyjątku, została obywatelką Litwy. Był to pierwszy przypa-

dek podpisania przez prezydent Dalię
Grybauskaitė takiej decyzji. (Wzbudziła ona wiele emocji, bowiem pamiętano o skandalicznym przyznaniu obywatelstwa przez byłego prezydenta
Rolandasa Paksasa). Nadanie obywatelstwa w drodze wyjątku, w większości wypadków za zasługi wobec
Litwy, dla amerykańskiej sportsmenki było traktowane jako awans: biorąc
udział w olimpiadzie w Soczi w parze
z Deividasem Stagniūnasem miała
się przyczynić do sukcesów sportowych kraju, w więc i jego sławy. Niestety… Na olimpiadzie para zdobyła
niezbyt zaszczytne – 17 miejsce i był

to o wiele skromniejszy wynik, niż się
po niej spodziewano. Jednak wróćmy
do obywatelstwa. Znów przywołując
wspomnienia sprzed ponad dwóch lat,
mamy przed oczyma obrazek, kiedy
nowo upieczona obywatelka Litwy
ze łzami w oczach i łamiącym się od
wzruszenia głosem mówiła o tym, jakim ważnym przeżyciem jest dla niej
otrzymanie obywatelstwa Litwy – kraju
z pięknymi tradycjami i starą kulturą
oraz wspaniałymi ludźmi. Dziś dodać
możemy – naiwnymi. Nie tylko szeregowymi obywatelami, ale też decydentami od wielkiej polityki na czele z panią prezydent, która, jak sama

twierdzi, nigdy się nie myli. Cóż, z panną Izabellą, owszem… Po marnym
wyniku w Soczi, łyżwiarska para się
rozpadła i obywatelka Litwy znalazła
sobie innego partnera – tym razem
Rosjanina, z którym chcąc startować
w zawodach rozważała, jakie obywatelstwo oboje mają przyjąć: Litwy, Rosji, USA, czy też …Izraela. Jak wyznawała dziennikarzom panna Tobias,
po konsultacjach się dowiedzieli, że
litewskiego raczej nowy partner nie
dostanie (przynajmniej na jakiś czas
Litwa będzie bardziej wrażliwa na deklaracje sportowców), rosyjskie – nie
odpowiadało raczej samej Izabelli, na

amerykańskie musiałby partner czekać rok, więc zdecydowali się na izraelskie. Na szczęście, oboje mają, jak
zaznaczyła, żydowskie korzenie. O ile
Izrael potwierdzi oficjalnie tę informację, Departament Migracji Litwy podejmie kroki ku temu, by pozbawić
Izabellę Tobias obywatelstwa Litwy.
Jak podkreślił w wywiadzie minister
Skvernelis, nie jest łatwo przejrzeć
prawdziwe intencje ludzi, którzy ubiegają się o obywatelstwo i deklarują miłość i sympatię oraz chęć działania na
rzecz kraju. Cóż, nikt nie mówi, że ma
być łatwo, ale sprawowanie władzy
zobowiązuje…
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Życzę radości i pokoju płynących ze
Zmartwychwstania Pańskiego.
Niech zwycięstwo dobra
umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość.
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy nas
wszelkimi łaskami i wielką pomyślnością.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
pragnę złożyć płynące z serca życzenia
Longin Komołowski
Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
Związek Polaków na Litwie dziękuje
wszystkim swoim przyjaciołom i sympatykom
zarówno w Polsce, na Litwie oraz w całym
świecie, za pełne ciepła i serdeczności
życzenia świąteczne. Solidarność i
przyjaźń łączą nas w jedną rodzinę –
kilkudziesięciomilionową rzeszę Polaków,
których, składając wyrazy wdzięczności,
jeszcze raz pozdrawiamy!

fot. Janina Lisiewicz

Drodzy Rodacy
rozproszeni po wszystkich kontynentach!
Z okazji Świąt,
pragnę złożyć Państwu życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie
przyniesie Państwu duchowe wzbogacenie,
wiosenny nastrój oraz serdeczne spotkania w
gronie Rodziny i Przyjaciół.
Życzę Wam, Drodzy Rodacy, by
Zmartwychwstały Chrystus
darzył wszystkich Państwa szczęściem,
zdrowiem i dostatkiem.
Wesołego Alleluja!
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Ciągłość
pokoleń i wierność
tradycjom

„ŚWITEZIANKA” Z TRADYCYJNYMI WILEŃSKIMI PALMAMI

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych członkowie Wileńskiego Oddziału Miejskiego
ZPL witali wesołą zabawą. Na
sali Domu Polskiego w Wilnie
zebrało się ponad 160 osób z
szesnastu kół Oddziału. Najliczniej przybyli członkowie kół
„Wilia”, „Ardena”, „Przyjaźń”.
Krótkim programem ludowych
tańców witał zebranych Zespół
Pieśni i Tańca „Świtezianka” z
Wileńskiej Szkoły im. Szymona Konarskiego. Witając gości
i dziękując młodocianym artystom za sympatyczną prezentację, prezes Oddziału Alicja
Pietrowicz życzyła wszystkim
zdrowia i pogodnych dni, a na
ręce kierownik zespołu Teresy
Andruszkiewicz przekazała słodycze dla zespolaków.
Dalszą część świątecznego
spotkania rodaków poprowadził
znany wileński artysta – muzyk
i śpiewak – Zbigniew Sienkie-

wicz, któremu towarzyszyła solistka Diana Borkowska. Polskie
przeboje z różnych okresów –
poczynając od lat 60. ubiegłego
wieku i kończąc na najnowszych
szlagierach dyskotekowych, popularne światowe hity – muzyka
na każdy gust i temperament –
do tańczenia i wspólnego śpiewania. Publiczność nie zawiodła
– bawiła się wyśmienicie. Warto
odnotować – zarówno starsze
pokolenie, jak i młodzież. Właśnie ona, w której szeregach tego
wieczoru znaleźli się tancerze
Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”, pokazała zebranym, jak się tańczy i
bawi w rytm muzycznych przebojów i łączy tancerzy na parkiecie w szalejące po sali korowody.
Przybyli na święto w Lany
Poniedziałek (warto odnotować
– polewanie wodą też tu zaliczono) nie tylko tańczyli, śpiewali i
konsumowali wielkanocny po-

RODACY LUBIĄ SIĘ
BAWIĆ W SWOIM GRONIE
I TAKIE ŚWIĄTECZNE
SZALEŃSTWA SĄ
POTRZEBNE
częstunek, ale też składali sobie
świąteczne życzenia „odwiedzając” się przy stołach, prowadzili szczere rodaków rozmowy.
Zabawa od popołudnia przeciągnęła się do późnych godzin
wieczornych i w ciągu ponad
sześciu godzin grzmiała muzyką i weselem na cały gościnny
Dom Polski w Wilnie, co, bez
wątpienia, świadczyło o tym, że
rodacy lubią się bawić w swoim
gronie i takie świąteczne szaleństwa są potrzebne.

Bądźmy solidarni, wspierajmy się nawzajem!
Szanowni Państwo – członkowie Związku Polaków na Litwie, jego sympatycy, ludzie, dla których sprawy Polaków
zamieszkałych na Wileńszczyźnie nie są obce: w ramach solidarności z naszymi wspólnymi celami przelejcie 2 proc.
środków od płaconego przez Was podatku dochodowego od osób fizycznych na konto ZPL. Ze swej strony możemy
zapewnić Państwa, że środki te zostaną zużyte na ważne dla polskiej społeczności sprawy, w tym – na dalsze
porządkowanie Zułowa oraz realizowanie idei powstania miejsca pamięci narodowej.
Lietuvos lenkų sąjunga im. k. 190771032.
Naugarduko g. 76, 03202 Vilnius.
Gotowe do wypełnienia druczki możecie Państwo otrzymać w oddziałach Związku, a także w siedzibie
Zarządu Głównego ZPL przy ul. Nowogródzkiej 76 w Wilnie. Przekazania 2 proc. od podatku dochodowego
możecie też dokonać za pomocą bankowości elektronicznej.
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Wokół codziennych spraw

CZŁONKOWIE TROCKIEGO KOŁA ZPL WRAZ Z GOŚĆMI W NOWEJ SIEDZIBIE

Na łamach „Naszej Gazety” chcemy podzielić się radosną nowiną. Otóż dzięki
staraniom naszych radnych:
wicemer samorządu rejonu
trockiego Marii Pucz, Teresy Sołowjowej, Aliny Kowalewskiej i Tadeusza Tuczkowskiego oraz wstawiennictwu
prezesa Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL, zastępcy przewodniczącego Sejmu
Litwy Jarosława Narkiewicza
otrzymaliśmy przy Domu Kultury w Trokach niewielki lokal,
który ma służyć jako siedziba
trockiego koła ZPL. Jesteśmy
niezmiernie wdzięczni wszystkim, kto się przyczynił do tego.
Mamy nadzieję, że nie zabiorą
nam tego przytulnego pokoju
po upływie kilku lat, jak było
dotychczas, kiedy przy kolejnej
zmianie władzy pozbawiono
nas już trzech lokali. Szczególnie z nowej siedziby cieszą się
emeryci, ponieważ będą mieli
gdzie się spotkać, by spędzić
miło czas na wspomnieniach,
podzielić się doświadczeniem,
zanucić pieśni z dawnych lat.

Należy zaznaczyć, że zarówno członkowie koła w średnim
wieku, jak i młodzież chętni są
do tego, by ożywić pracę koła.
Poczyniliśmy już pewne kroki, które mają się przyczynić
do uaktywnienia działalności
w naszej przytulnej siedzibie.
Jesteśmy pełni entuzjazmu.
Zanim jednak mogliśmy
zacząć korzystać z lokalu, należało doprowadzić go do odpowiedniego stanu. Remontu
dokonała utworzona własna
ekipa remontowa. Resztę zrobiliśmy sami. Na okna zainstalowaliśmy żaluzje, zostały też
wykonane meble na zamówienie. Wydatki na remont i wystrój pokoju – ogółem wyniosły
ponad 11,5 tys. euro, z których zdecydowaną większość –
11370 euro opłacił Trocki Oddział Rejonowy ZPL (na mocy
decyzji Zarządu) oraz symbolicznie – 150 euro – wsparł Zarząd Główny ZPL.
Chciałbym wymienić osoby, które aktywnie przyczyniły się do tego, aby lokal miał
ładny, przytulny wygląd i do-

brze służył społeczności polskiej w Trokach. Swój czas i
pracę na cele społeczne ofiarowali: Piotr Karpowicz, Alina i Jerzy Jakonisowie, Jolanta
Szoc, Danuta i Rusłan Jepifanowowie, Krystyna Sidorowicz
oraz inni członkowie koła. Organizatorem wszystkich prac
był prezes trockiego koła ZPL
Tadeusz Tuczkowski. Niemało wysiłku należało udzielić
uporządkowaniu i układaniu
książek. Zostały one przywiezione ze starego lokalu przez
Tomka Tuczkowskiego, a już
w nowym zajęły się nimi: Józefa Łyczkowska, Zofia Czapkowska, Irena Gembicka, Władysław Czapkowski, Danuta
Tuczkowska…
Pierwsze spotkanie członków koła w nowej siedzibie
odbyło się z okazji jubileuszowego dnia urodzin aktywnych
członków ZPL – Zofii Czapkowskiej i Ireny Gembickiej.
Z kolei 14 lutego br. spotkaliśmy się w siedzibie z radnymi z ramienia AWPL w rejonie trockim. Bardzo mile

przyjęli nasi polityce to zaproszenie.
Radni opowiedzieli na czym
polega ich praca w samorządzie, jak niełatwo jest niekiedy
podejmować decyzje. Zaznaczyli, że pracują dla wszystkich
mieszkańców rejonu, jednak
sprawy mniejszości polskiej są
zawsze priorytetowymi. Przypomnieli zebranym, jak wiele
musieli dołożyć starań, użyć
dyplomacji, aby zachować polskie starostwa, zadbać o to,
by szkoła średnia w Trokach
otrzymała status gimnazjum.
Wiele uwagi poświęcają radni działającym w rejonie polskim zespołom artystycznym,
dbają o to, by były odpowiednio finansowane i poszukują
na to środków. Politycy z ramienia AWPL starają się również znaleźć sprzymierzeńców
wśród radnych z innych partii do rozwiązywania problemów akcentowanych przez rodaków.
Na Ziemi Trockiej mieszkają ludzie różnych narodowości,
kraina ta od wieków jest wielokulturowa. Praca samorządu
powinna być skierowana, między innymi na to, by wszyscy
czuli się tu komfortowo i był
doskonalony wizerunek naszego zakątka Litwy.
Spotkanie odbywało się w
formie dyskusji i dotyczyło codziennych, ale jakże ważnych
spraw dla miejscowych mieszkańców. Mówiono o tym, że
sprawa remontu stacji autobusowej w Trokach pozostawia
wiele do życzenia. W związku ze zbliżającym się sezonem
letnim poruszono kwestię nieuporządkowanych brzegów
jezior, dróżek spacerowych,
braku ławek oraz złego stanu
niektórych plaż. Problemem
w mieście są świecące pustkami wykupione w atrakcyjnych
miejscach budynki, a także teren wokół stadionu piłki nożnej, który potrzebuje udoskonalenia.
Wszystkie te problemy są
dobrze znane zarówno miesz-

22 marca w Jawniuńskiej
Filii Szyrwinckiego Centrum
Kultury odbyło się spotkanie
edukacyjne pt. „Pisanki zwiastują wiosnę” dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zorganizowały je Stefania Tomaszun i
Danutė Stungienė. Z okazji
Świąt Wielkanocnych członkinie zespołu „Czerwone Maki”
przygotowały wystawę dekoracji i pisanek wielkanocnych. Po
obejrzeniu i omówieniu eksponatów rozpoczęły się zajęcia

praktyczne. Starsi uczniowie
uczyli się sztuki dekorowania,
młodsi – malowali pisanki woskiem, zaś najmłodsze dzieci
rysowały i malowały pisanki
na papierze. Razem z dziećmi
ozdabiały i rysowały pisanki
ich mamusie, a także starosta
Jawniun.
Kierowniczka Jawniuńskiej
Filii zaprosiła też obecnych na
koncert wielkanocny, który
odbędzie się w Jawniunach 3
kwietnia o godz. 15.00
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NA ZIEMI
TROCKIEJ MIESZKAJĄ
LUDZIE RÓŻNYCH
NARODOWOŚCI,
KRAINA TA
OD WIEKÓWJEST
WIELOKULTUROWA
kańcom, jak i władzom rejonu. Rozstrzygnąć je (w większości) można jedynie mając
pieniądze i zgodę co do priorytetów. Istotną przeszkodą w
ich załatwianiu jest też bardzo
często zmieniająca się władza
w rejonie.
Podczas spotkania omówiono też sprawy opłaty za wywóz
śmieci, dogląd urządzeń hydraulicznych, zdyscyplinowania właścicieli psów, którzy
muszą dbać o czystość terenu
spacerując z swymi pupilami.
Spotkanie przy herbatce
trwało ponad 2 godziny. Byliśmy świadomi tego, że zarówno
nasi goście, jak też my – gospodarze, mają satysfakcję z tego
spotkania, bo odbyło się ono
w bardzo twórczej, rzeczowej
i przyjaznej atmosferze. Zapoznaliśmy się z tym, z jakimi
trudnościami borykają się nasi
radni. Natomiast goście przekonali się o tym, jak głęboko
nurtują mieszkańców sprawy
socjalne, porządek w pięknym
zakątku Ziemi Trockiej, który zasługuje na to. By były tu
stworzone wszelkie warunki
dla dogodnego życia i rozwoju turystyki.
Radni zapraszali obecnych do wizyt w samorządzie,
by rozmawiając o nurtujących
problemach wspólnie szukać
ich rozwiązania. Serdecznie
dziękujemy naszym politykom
za to atrakcyjne spotkanie.
W imieniu obecnych na
spotkaniu
Władysław Jan
Czapkowski

fot. archiwum

„Pisanki
zwiastują wiosnę”

www.zpl.lt

UCZESTNICY EDUKACYJNEGO SPOTKANIA Z „OWOCAMI” SWEJ PRACY
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Rozśpiewane przedszkole

DZIECI UROCZO PREZENTOWAŁY SIĘ W STROJACH LUDOWYCH

nie włączają się do pomocy w
przygotowaniach do festiwalu
oraz kibicują swoim pociechom.
Przy tej okazji należy podkreślić, iż w polskich przedszkolach
i grupach szczególnie się dba o
ogólny rozwój dzieci i odkrywanie talentów, co doceniają rodzice, a za co paniom i kierowniczkom polskich placówek należą
się ogromne słowa uznania.
Tego roku w XII edycji „Rozśpiewanego przedszkola”, która się odbyła 22 marca, wzięło udział 31 placówek z Wilna
oraz rejonów wileńskiego i trockiego. Jak zaznaczyła podczas
otwarcia festiwalu Apolonia
Skakowska, celem tej imprezy jest to, „by polska piosenka
służyła dzieciom do poznawania polskiej kultury i tradycji”.
A o tym, że wiernie temu służy
świadczyły oceny jurorów. Tego

fot. Paweł Stefanowicz

Już od dwunastu lat w marcu Dom Polski w Wilnie rozbrzmiewa setkami dźwięcznych
dziecięcych głosów. To festiwal
„Rozśpiewane przedszkole”,
organizowany przez Centrum
Kultury Polskiej na Litwie im.
St. Moniuszki pod kierownictwem Apolonii Skakowskiej
zwołuje najmłodsze dzieci –
przedszkolaków do zaprezentowania swoich talentów. A że
takowych nie brak, może się
przekonać każdy, kto w dniu festiwalu zawita do DP w Wilnie.
Warto zaakcentować, że prezentacje dzieci – to nie tylko
śpiew, ale też fantastyczne kostiumy i dekoracje, pomysłowe
aranżacje i oprawa artystyczna
piosenek. Ile to wymaga pracy i
polotu fantazji wiedzą wychowawczynie – panie przedszkolanki i rodzice, którzy aktyw-

WYKONANIE PIOSENEK ŁĄCZYŁO SIĘ Z ARTYSTYCZNYMI POPISAMI

fot. archiwum

W Kłajpedzie – polski film

GOŚCIE CHĘTNIE ODPOWIADALI NA PYTANIA WIDZÓW

roku w komisji oceniającej zasiadały: wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich
na Litwie „Macierz Szkolna”
Krystyna Dzierżyńska, dyrektor szkoły-przedszkola „Wilia”
Zofia Matarewicz, wicedyrektor
przedszkola „Kluczyk” Jadwiga
Ksienzowa oraz Alicja Barbara
Kosinskienė – wieloletnia pracownik Ministerstwa Oświaty i
Nauki Litwy.
I chociaż jurorzy podczas tej
imprezy nie przyznają miejsc, to
jednak uważnie śledzą i oceniają
występy najmłodszych artystów.
Dewizą imprezy jest piosenka
i przyjaźń – do tego nawołuje
hymn festiwalu słowami „podajmy sobie ręce”. Właśnie tak
– złączeni piosenką i zabawą –
najmłodsi Polacy na Litwie udowadniają, że dorastając w kręgu ojczystej kultury i tradycji
najpełniej mogą rozwijać swoje talenty, być po prostu szczęśliwymi i pogodnymi i czuć się
bezpiecznie wśród życzliwych i
kochających je ludzi.

Chcemy podzielić się wielką radością: ziściło się od dawna w głębi
duszy przez nas – Polaków zamieszkałych nad Bałtykiem – pielęgnowane i, wydawało się, niewiarygodne
marzenie – nieodpłatnie oglądać polskie filmy w Kłajpedzie. No i nasze
marzenie stało się rzeczywistością.
16 marca mieliśmy okazję
obejrzeć polski film „Śpiewający
obrusik”. A wraz z filmem Kłajpedę odwiedził jego reżyser – rektor
Łódzkiej Szkoły Filmowej pan Mariusz Grzegorzek z małżonką oraz
koordynatorka projektów Instytutu Polskiego w Wilnie pani Justyna Seferowicz. Zaprezentowali oni
miłośnikom kultury polskiej film
dyplomowy studentów Łódzkiej
Szkoły Filmowej. Polski film wzbudził wielkie zainteresowanie. Sala
kina- klubu „8 ½”, który się mieści w gmachu tzw. „Fabryki Kultury” była wypełniona po brzegi.
Film „Śpiewający obrusik” składa
się z czterech nowel, opowiadają-

cych o zagubieniu młodych ludzi w
drastycznych życiowych realiach.
Fabuła filmu pobudziła widzów
do refleksji. Po obejrzeniu filmu
widzowie nie spieszyli opuszczać
Sali – odbyła się dyskusja z udziałem reżysera. Film oceniono jako
wartościowy, co dla nas, Polaków
mieszkających nad litewskim Bałtykiem przyjemnie było usłyszeć,
odczuwaliśmy podwójne święto:
po pierwsze, że mogliśmy obejrzeć
film polski w ojczystym języku; po
drugie, że praca twórcza rodaków
została pozytywnie odebrana i byliśmy z nich bardzo dumni.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nam taki prezent sprawili i mamy nadzieję, że jest to początek pięknej tradycji – co miesiąc
rozkoszować się polskimi filmami,
spotkaniami z polską kulturą.
Liulita Sulcienė
prezes Kłajpedzkiego
Oddziału ZPL
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Święto witać pracą – to dobra tradycja
torzy Studia, m. in. Witold Rudzianiec w roli głównej.

fot. archiwum

?

A już 7 kwietnia znów zaprosicie widza na premierę...
Premierę, ale nie sztuki, tylko
słowno-muzycznego programu
patriotycznego „Zaszum nam,
Polsko”, poświęconego upamiętnieniu 76. rocznicy zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej sprzed sześciu lat. Zostanie
on zaprezentowany w Domu
Polskim w Wilnie 7 kwietnia o
godz. 18.00. Zaś na zaproszenie
Instytutu Pamięci Narodowej
w Białymstoku pokażemy go w
Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Archidiecezji Białostockiej 10 kwietnia.

„STUDIO” WYPRÓBOWAŁO SWOJE SIŁY TAKŻE W KABARECIE

27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Teatr – jedna z najstarszych
dziedzin sztuki, pomimo upływu wieków i zmian, jakie niesie goniący czas, nadal
przyciąga. Dlaczego? Każdy ma na to swoją odpowiedź, która najczęściej zależy od
tego, czego oczekujemy udając się do przybytku Melpomeny, czy jesteśmy nastawieni na
przyjęcie tego, co autor sztuki, reżyser, aktorzy chcą nam przekazać. Są ludzie, którzy
nie lubią teatru, drażni ich „udawanie”. Są też tacy, co go kochają. Do nich, oczywiście,
należą ci, którzy nie z racji wykonywania zawodu, nie dla przysłowiowego chleba, tylko
z wielkiej potrzeby uczestniczenia w obcowaniu z widzem, bycia na scenie, po pracy,
załatwieniu spraw bytowych, śpieszą na próby, uczą się tekstów zarywając noce, by stojąc
w blasku świateł zagrać wymarzoną rolę – przekazać coś ważnego, wzruszyć, rozbawić
i usłyszeć oklaski – aktorzy nie zawodowcy. Czyli – amatorzy, ale to „amatorzy” brzmi
jakby lekceważąco, niepoważnie, a oni tę swoją teatralną pasję najczęściej traktują
bardzo serio. Od ponad 55 lat właśnie takich ludzi skupia Polskie Studio Teatralne
w Wilnie. Kolejny Międzynarodowy Dzień Teatru witają w gorączce prób, uściślaniu
harmonogramu występów, wyjazdów, premier, imprez... O tegorocznej działalności – po
wdzięcznym jubileuszu oznaczonym dwiema piątkami – rozmawiamy z Lilią Kiejzik –
kierownikiem i reżyserem Studia.

?

?

Aktywnie włączyliście się
również do obchodów Dnia
Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych.
Do powtórzenia spektaklu
„Melduję Tobie, Polsko. Rotmistrz Pilecki” zaprosiliśmy do
Wilna Przemysława Tejkowskiego z Rzeszowa. Spektakl ten, a raczej jego główny bohater, ma bezpośrednie powiązania zarówno z

szeroko pojmowaną Wileńszczyzną, jak też Wilnem.

?

Ta sztuka nie jest łatwa w
odbiorze, okrucieństwo i
perfidia katów oraz niezłomna postawa bohatera przedstawiane na scenie w monodramacie wymagają od widza
szczególnej mocy ducha, no i
wiedzy o tamtym okresie historii Polski.
Odbiorcą spektaklu w większości była młodzież gimnazjalna. Byliśmy raczej pewni, że wychowawcy, nauczyciele poloniści
i historycy przygotowali młodych
ludzi do tej niełatwej konfrontacji z zakłamywaną w ciągu tylu
lat rzeczywistością. Była to więc
kolejna lekcja historii, „przeprowadzona” w teatrze. Spektakle w
Gimnazjum im. J. Śniadeckiego
w Solecznikach i Domu Kultury Polskiej w Wilnie zgromadziły pełne sale publiczności i za to
jesteśmy wdzięczni pedagogom.

atru zbiegł się nam tego roku ze
Świętami Wielkanocnymi, więc
jego obchody „przesunęliśmy”
o kilka dni. 1 kwietnia zaprosimy widza do Wielofunkcyjnego
Ośrodka Kultury w Rudominie
na powtórkę sztuki „Kreacja”
(reżyseria Lilia Kiejzik, uw.
aut.) Ireneusza Iredyńskiego,
w której zagra znana i lubiana
przez naszego widza Agnieszka
Śnieżko i nie mniej znany i ceniony Sławomir Gaudyn. Przyjadą specjalnie z Polski, by zagrać
w dwóch spektaklach – drugi odbędzie się 3 kwietnia w DKP w
Wilnie. Serdecznie zapraszamy
widzów do obejrzenia tej sztuki,
w której obok tej pary zagrają ak-

I tak zapoczątkujecie swoje tegoroczne wyjazdy artystyczne. Dokąd uda się Studio
po premierze w Białymstoku.
Tradycyjnie – do Lwowa,
gdzie w kwietniu odbywa się festiwal „Wiosna lwowska”, któremu patronuje miejscowy konsulat Rzeczypospolitej Polskiej. Do
tego jakże kochanego przez nas
miasta zawieziemy coś dla dorosłych i dla dzieci: „Zapiski oficera
Armii Czerwonej” (reż. Sławomir
Gaudyn) i „Powtórkę z Czerwonego Kapturka” (reż. Lilia Kiejzik, uw. aut.). Prosto ze Lwowa udamy się do Warszawy, by
24 kwietnia uczestniczyć w pogrzebie legendarnego majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”
– dowódcy „naszej” V Brygady
Wileńskiej, żołnierza niezłomnego, który został zamordowany
przez reżim komunistyczny i dopiero po kilkudziesięciu latach, po
odnalezieniu jego szczątków, zostanie pochowany z honorami, na
jakie zasłużył swoją walką i postawą
żołnierza wiernego przysiędze do
końca. Również w kwietniu, jeszcze przed wyruszeniem do Lwowa,
uczcimy Dzień Pracownika Kultury. Tak oschle to brzmi, ale odbieramy go jako nasze święto, bo poczuwamy się do tego, że jesteśmy
niejako „nieetatowymi pracowni-

?

Należą się wam – jak i
twórcy spektaklu o legendarnym rotmistrzu Pileckim
Przemysławowi Tejkowskiemu – słowa podziękowania za
takie teatralne kształcenie widza. A jak powitaliście swoje święto – Międzynarodowy
Dzień Teatru.
Chociaż brzmi to może trochę patetycznie, jednak witamy święto – pracą. Dzień Te-

?

Tak powoli zbliżamy się do
lata, które ma być słodkim
okresem nicnierobienia?
Nie, raczej nie, chociaż odpoczynek wszystkim się należy i będą,
bez wątpienia, dni na luzie. Tradycyjnie już będziemy mieli niespodzianki dla młodego widza w Dniu
Dziecka. W czerwcu chcemy wziąć
też udział w „Nocy kultury”, w ramach programu Domu Polskiego
w Wilnie. Mamy również pomysł
na 24 czerwca, na Jana. Zrealizujemy go wspólnie z zaprzyjaźnionym ośrodkiem w Rudominie, ale
szczegóły na razie niech pozostaną
tajemnicą. Poza tym czekają nas gościnne wyjazdy do Warszawy, Białegostoku, Rzeszowa... W lipcu-sierpniu mają być warsztaty.

?

A potem kolejny sezon teatralny...
Już o nim myślimy i nawet
nad tym pracujemy. Czeka nas
Festiwal „MonoWschód” . Oczywiście, przygotujemy premierę na
to spotkanie braci teatralnej. Będzie też nowa bajka dla dzieci. Ale
konkretów na razie nie zdradzajmy, tym bardziej, że jeszcze dokładnie nie wiemy, czy będziemy
dysponowali odpowiednią ilością
środków na zrealizowanie zamiarów na poziomie, jakiego byśmy
sobie życzyli. Ale swoje zrobimy.

?

Cóż, przy tak napiętym harmonogramie i determinacji,
nawet w dniu święta wypada
życzyć wszystkim członkom
Polskiego Studia Teatralnego
w Wilnie sukcesów w... pracy,
oczywiście, artystycznej.
Rozmawiała
Janina Lisiewicz
fot. archiwum

Od pierwszych dni nowego
roku wzięliście ostre tempo,
prezentując swoje spektakle
nie tylko w Wilnie, ale też na
Wileńszczyźnie.
Korzystając ze szkolnych ferii i chcąc uszczęśliwić młodego widza (który, zauważmy, nie
jest zbyt rozpieszczony ofertą
teatralną w języku ojczystym),
przywieźliśmy „Przygody Koziołka Matołka” do Rudominy.
W Gimnazjum im. F. Ruszczyca ta wesoła i pouczająca epopeja poczciwego koziołka doczekała się bardzo przyjaznego
przyjęcia przez jakże licznego i
wdzięcznego widza. Kolejnym
naszym punktem docelowym,
wraz ze sztuką „Pieszo” Sławomira Mrożka (w reżyserii znanego polskiego aktora i reżysera Cezarego Morawskiego), były
Troki. Historię o niełatwych losach w końcówce II wojny światowej obejrzała młodzież szkolna
ze szkół i gimnazjów rejonu trockiego oraz miejscowi melomani.

?

kami kultury”. Obchodzić święto
będziemy w romantycznym nastroju: w Rudomińskim Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury (tak dla nas
gościnnym) zaprezentujemy przez
nas wielce lubiany program „Na wileńskiej ulicy” – z udziałem Agnieszki Rawdo – dziś już zawodowej aktorki, która świetnie zadebiutowała
na litewskiej scenie.

OJCIEC I SYN – W TEATRZE I ŻYCIU – SCENA ZE SPEKTAKLU „PIESZO”
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Wielkanocne wspomnienia

W KOŚCIELE – PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

Wspomnienia z dawnych
czasów modlitwy w Wielką Sobotę i czuwania przy Grobie
Chrystusa, rozmyślań o Jego
męce, śmierci i Zmartwychwstaniu w wędziagolskim kościele
pw. Świętej Trójcy… Tłumy ludzi, ludzi ze wszystkich 53 wsi,

które należały do parafii wędziagolskiej w Wielką Sobotę napływały do kościoła. Parafia ta, pod
względem wielkości, była największą w kowieńskim arcybiskupstwie i ciągnęła się aż przez
trzy rejony: kowieński, kiejdański i janowski. Po poświęceniu

ognia i wody, odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych rozpoczynało się czuwanie przy urządzonym grobie Chrystusa i adoracja
Przenajświętszego Sakramentu
w ciągu całej nocy. Najdłuższe
kolejki chętnych do odbycia
wielkanocnej spowiedzi ciągnę-

Rekrutacja na studia
w Polsce
Już w kwietniu rusza rekrutacja na studia w Polsce. W dniach
od 4 do 12 kwietnia br. w Wydziale Konsularnym Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie będzie można składać dokumenty w ramach rekrutacji na podjęcie w Polsce studiów I
stopnia ze stypendium Rządu Polskiego w roku akademickim
2016/2017.
Kandydaci na studia powinni złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wilnie następujące dokumenty:
• kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w dwóch egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami); imię i nazwisko ma
być pisane tak, jak jest zapisane w litewskim dokumencie tożsamości;
• oświadczenie (czytelnie podpisane); w przypadku osób niepełnoletnich również podpisane przez rodziców;
• wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku polskim);
• zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden konkretny
formularz) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku (w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza);
• potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka lub świadectwo urodzenia przetłumaczone na język polski przez tłumacza);
• inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organizacji polonijnej;
• zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy tylko osób
niepełnoletnich).
Bardziej szczegółowej informacji można zasięgnąć na stronie
internetowej Ambasady RP w Wilnie

ły się od spowiednic do drzwi
tzw. babińca. Grób Chrystusowy był ustawiony w wielkim ołtarzu. Jego ustawianie trwało w ciągu całego tygodnia – od Niedzieli
Palmowej. Wiele detali wielkiego
ołtarza demontowano, by można
było ustawić ogromne dekoracje,
żeby Grób Chrystusa wyglądał
wzniośle i ozdobnie.
Przez całą noc, przy przykrytej całunem monstrancji ustawionej w urządzonym Grobie
Chrystusa, czuwali przebrani za
żołnierzy mężczyźni z mieczami
w rękach i ani na chwilę nie oddalali się od niej. W czasie adoracji Przenajświętszego Sakramentu klęczały przy nim młode
dziewczyny ubrane w białe welony, z kwiatami w rękach. A śpiewana przez polskich chórzystów,
razem ze wszystkimi zebranymi
w kościele, pieśń „Płaczcie Anieli” stwarzała tę niepowtarzalną
atmosferę jedności.
W ciągu całej nocy do mieszkania dzwonnika kościelnego ludzie szli napić się gorącej
herbaty i ogrzać zmarznięte i
zgrabiałe od długiego odmawiania różańca ręce . Siadając
przy ogniu śpiewali pieśni, odmawiali różaniec, w ten sposób
przeganiając ogarniającą chęć
snu. Opowiadali ciekawe historie o błądzących w niektórych
wsiach parafii duchach, o swo-

TŁUMY LUDZI, LUDZI ZE
WSZYSTKICH 53 WSI,
KTÓRE NALEŻAŁY DO
PARAFII WĘDZIAGOLSKIEJ
W WIELKĄ SOBOTĘ
NAPŁYWAŁY DO KOŚCIOŁA
im doświadczeniu, widzeniach
po długim poście i niecierpliwie,
w podniosłym nastroju oczekiwali na zbliżający się brzask,
by razem z tymi, kto pozostawał w kościele, witać radosnym
„Alleluja!” Zmartwychwstałego Chrystusa. Tylko tu, z tymi
ludźmi można było odczuć tę
prawdziwą radość Zmartwychwstania Chrystusa. Nostalgiczne wspomnienia…
Dzień dzisiejszy jest o wiele
prostszy i banalniejszy. Zanikły polskie wsie w parafii wędziagolskiej wraz ze swoimi
starymi mieszkańcami. Dla nowych, którzy tu się osiedlają,
chrześcijaństwo nie jest „modne”. Pielęgnują oni nowe „tradycje”…
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Uwaga!
Konkurs Piosenki!
Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski – po
raz pierwszy na Litwie organizuje konkurs piosenki do słów Agnieszki
Osieckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników śpiewania
do wzięcia udziału w konkursie, który ma szansę stać się kolejną tradycyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie piosenki.
Regulamin I Konkursu na Litwie piosenki do słów Agnieszki Osieckiej
Organizatorzy: Związek Polaków na Litwie (ul. Naugarduko 76, LT03202 Wilno, Litwa, tel.: +370 5 2331056).
Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do solistów oraz duetów
wokalnych (bez ew. back wokalu czy grupy tanecznej). Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowane do
zaprezentowania dwa wybrane utwory z twórczości Agnieszki Osieckiej.
Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczestników formą
poezji śpiewanej; zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek
Agnieszki Osieckiej wykonawców na Litwie; wspieranie najzdolniejszych
wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich
talentów.
Kryteria oceny konkursowej: komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania utworu według poniższych kryteriów w skali od 1 do 10
punktów:
bezbłędne wykonanie utworu;

www.zpl.lt
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dykcja i artykulacja;
emisja głosu;
aranżacja utworu;
wrażenie artystyczne;
interpretacja
Eliminacje: przesłuchania w ramach eliminacji odbędą się w dniu
12 maja 2016 roku. Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru
spośród wszystkich uczestników pięciu finalistów, którzy wezmą udział
w warsztatach wokalnych zorganizowanych w Polsce, w Ostródzie. Finaliści będą mogli również wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie im.
Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w sierpniu 2016 roku w Ostródzie.
Zgłoszenia uczestników: uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie wypełnionej Karty Uczestnika do organizatorów konkursu do dnia 1 maja br.
Karta Uczestnika jest do pobrania ze strony internetowej www.zpl.lt.
Sposób i termin ogłoszenia wyników: wyniki konkursu będą podane
do wiadomości uczestników w dniu eliminacji oraz zostaną umieszczone
na stronie internetowej www.zpl.lt.
Nagrody: wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – nagrody oraz zaproszenie do wzięcia udziału w
warsztatach wokalnych organizowanych w Ostródzie oraz do występu na
koncercie galowym z akompaniamentem orkiestry studentów Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Koncert galowy odbędzie się 6 listopada 2016 roku w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na maj i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do
22 kwietnia. 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.
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Podzielamy ból i smutek
oraz składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice litewskiej

Jarosławowi Czubińskiemu
z powodu śmierci

Mamy
Kłajpedzki Oddział Związku Polaków na Litwie
Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
JE Ambasadorowi Nadzwyczajnemu
i Pełnomocnemu
Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie
z powodu śmierci

Mamy
składa Polskie Studio Teatralne w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik
Serdecznie ubolewamy z powodu śmierci

Antoniego Szniurewicza
(1925-2016)

z Kiejdan, składając wyrazy szczerego współczucia

Rodzinie i Bliskim
Oddział ZPL „Lauda” oraz zespół „Issa”
Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Anny Grużewskiej
kierujemy do

syna Bogusława Grużewskiego
oraz krewnych i bliskich
Akademia Trzeciego Wieku w Wilnie
Wyrazy najgłębszego współczucia i żalu
Naszemu Przyjacielowi

Bogusławowi Grużewskiemu
z powodu śmierci kochanej

Mamy
Z okazji Pięknego Jubileuszu 60. Urodzin Grigorijowi MAZURKIEWICZOWI najserdeczniejsze życzenia:
Urodziny dzień radosny, / Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Ci życzenia, / Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Ci słońce jasno świeci, / I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki, troski, / By nastąpił dzień radosny.
Te życzenia choć z daleka, / Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone, / Są dla Ciebie przeznaczone.
Członkowie koła ZPL w Nowych Święcianach
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
egzemplarz bezpłatny.

składa Polskie Studio Teatralne w Wilnie
z kierownik Lilią Kiejzik

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Anny Grużewskiej
Rodzinie i Bliskim
składają członkowie koła ZPL im. M. K. Ogińskiego

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 2016 r.”

