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Wilno: sentymentalny 
bilans strat

PREMIER PRZEJRZAŁ
Litwę obiegła „sensacyjna” wiado-
mość: premier przejrzał i już wie, 
dlaczego ludzie opuszczają kraj. 
Płakać czy śmiać się. Raczej to 
drugie, bo czteroletnia kadencja 
premierowania pana Butkevičiusa 
już się nam zbliża ku końcowi i naj-
prawdopodobniej się nie powtórzy. 
Wypada tego sobie życzyć. No bo 
jak może być inaczej, skoro szef 
rządu po czterech latach bycia u 
władzy (z wykształcenia ekonomi-
sta), u schyłku kadencji wreszcie 
objawia obywatelom, że już wie, dla-
czego ludzie z Litwy emigrują: są ni-
skie wypłaty (praktycznie najniższej 
w UE),  niedostateczne gwarancje 
socjalne, no i istnieje skłonność do 

narzekania i widzenia wszystkiego w 
czarnych kolorach. Ciekawe, pisali-
śmy o tym, że jeszcze przed miesią-
cem gabinet zwrócił się z pytaniem 
do obywateli, co trzeba zrobić, by 
powstrzymać falę emigracji, co wy-
wołało wielkie rozdrażnienie obywa-
teli, bo dla szeregowego zjadacza 
chleba jest to oczywiste: pracujący 
człowiek ma żyć godnie. Tylko tyle i 
„aż tyle”, jak się okazało, skoro cała 
armia polityków i decydentów nie 
może wypracować takiej strategii, 
która pozwoliłaby na urzeczywist-
nienie tego elementarnego prawa. 
Elementarnego, bo „starzy Euro-
pejczycy” nijak nie mogą pojąć, jak 
to jest, że osoby pracujące ubie-
gają się o zasiłki, bowiem nie są w 

stanie opłacić m. in. komornego. 
Nasi „młodzi Europejczycy” z kolei 
nijak nie mogą zrozumieć, że wła-
śnie tak ma być. Najpierw pytają 
obywateli, potem ogłaszają o cu-
downym przejrzeniu premiera, aż w 
końcu tworzą program skierowany 
na wstrzymanie emigracji i skłonie-
nie rodaków do powrotu do kraju. 
Jak podkreśla większość anality-
ków, program ten nie zawiera żad-
nych rewelacji, jedynie znane od lat 
deklaracje: należy zwiększyć liczbę 
miejsc pracy, uregulować świadcze-
nia, pokazywać wizerunek kraju jako 
dynamicznie rozwijającego się. Zna-
my te deklaracje na pamięć. Nic nie 
znaczą dopóty, dopóki minimalne 
wynagrodzenie „tam” i „tu” będzie 

się różniło kilkakrotnie, a w rządo-
wym programie – jako zachęta do 
powrotu na łono Ojczyzny – będą 
słowa o tym, że na reemigrantów 
czekają w czas płacone zasiłki, o 
ile będą mieli do nich prawo. I to 
ma być reakcja po przejrzeniu. Na-
wet trudno się oburzać, skoro nawet 
podczas kampanii wyborczej liderzy 
partii tytułującej siebie jako wiodą-
ca siła polityczna, wystawiają siebie 
na takie pośmiewisko. Czy ci wielcy 
partyjniacy tego nie rozumieją, czy 
też mają gdzieś opinię obywateli i 
są przekonani, że rzucając niczym 
ochłap swoim wyborcom kolejną 
podwyżkę minimalnego wynagro-
dzenia (która powoduje m. in. zwięk-
szenie opłat ubezpieczeniowych, 

patentów, uszczupla zasiłki) jako 
„troskliwi” znów dostaną mandat 
na rządzenie krajem. Wygląda też 
na to, że na tych, powracających, 
niezbyt czekają, bo dzięki temu, że 
oni wybrali anglie i norwegie mogą 
się chwalić, iż oferta miejsc pracy 
jest większa od liczby chętnych jej 
podjęcia. A te kilkaset tysięcy, któ-
rych nie możemy się doliczyć po 
ćwierćwieczu niepodległości, to nie 
jest skutek ich nieudolnego rządze-
nia, tylko unijnych zasad swobodne-
go przemieszczania siły roboczej. 
I wszystko gra. Można doznawać 
„olśnień” , tworzyć wizje i komisje, 
i – najważniejsze – być u władzy, 
czyli – przy korycie. 

Miasto jest żywym organizmem: rozwija się, rośnie, ale też doznaje atrofii, podlega procesowi umierania... Jego 
mieszkańców nie mogą nie cieszyć fakty rozwoju,  rewitalizacji, ale też siłą rzeczy nie da się ustrzec od bólu 
strat – kiedy jakże miłe sercu i oku, wspomnieniami oplecione miejsca, budynki, obiekty znikają z powierzchni 
miasta, pozostając jedynie w osobistym, sentymentalnym katalogu miejsc utraconych. W takim rejestrze 
wielu wilnian – obok utraconych podwórek dzieciństwa z ich historiami i niepowtarzalnymi klimatami, jest 
też zadrzewiona  Góra Zamkowa, stare lipy z alei Giedymina, nazwane „sowieckimi bałwanami” rzeźby z 
Zielonego Mostu...
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Tego lata w bilansie senty-
mentalnych strat wilnian zja-
wiły się kolejne adresy i szcze-
góły. Mówiąc o nich, trudno 
powstrzymać się od, chyba jed-
nak uzasadnionego, żalu do de-
cydentów, że nie potrafią, jak to 
się czyni w wielu innych mia-
stach, zachować charaktery-
stycznych symboli, niech na-
wet kosztem mniejszej elegancji 
i blichtru.

Góra Zamkowa (Giedymi-
na) wraz z wieżą tworząca wi-
zytówkę miasta od lat pozosta-
je bolesną raną (szczególnie to 
określenie pasuje do niej dziś, 
kiedy stoi na wpół obandażo-
wana). Dopełniona o nowe-
-stare fragmenty murów przed 
paru laty została pozbawiona 
drzewostanu. Według ówcze-
snych decydentów, wycinka 
drzew miała pomóc górze się 
utrzymać. Świecąc oszpeconą 
„łysiną” upstrzoną ospowaty-
mi plamami – niewykarczowa-
nymi korzeniami drzew, zma-
lała, utraciła naturalny widok 
i długo kazała się przyzwycza-
jać do swego nowego wyglądu. 
Niestety, procesy erozji gleby, 
usuwania się gruntu trwają. Eks-
perci, którzy przez dłuższy czas 

Wilno: sentymentalny bilans strat
nie mogli dojść do wspólnego 
mianownika w jakim stopniu 
zagrażają one wzgórzu, podob-
no doszli do wniosku – chociaż 
całkowitej pewności nie ma, jak 
to teraz we wszystkim, że bicie 
na alarm i ogłaszanie ekstremal-
nej sytuacji jest przedwczesne, 
podłoże jakoby jest trwałe. Te 
białe „bandaże”, środków star-
czyło tylko na część wzgórza, 
też mają pomóc. Niestety, i tu 
potwierdziło się przysłowie, że 
lepiej jeden gospodarz (ale bo-
gaty) niż kilkoro (biednych), 
no i mamy stale przed oczyma 
już nie tylko oszpecone, ale też 
„chore” wzgórze. 

W samym środku wakacji 
ojcowie miasta wreszcie zabra-
li się do „modernizacji” byłe-
go Placu Lenina – Łukiskiego. 
Do Lenina nikt z wilnian ra-
czej nie czuł sentymentu, jed-
nak do placu pełnego kwitną-
cych bzów, ocienionego starymi 
lipami, miejsca randek i przyja-
cielskich spotkań – wielu. Czy 
po ćwierćwieczu „planowania” 
rekonstrukcji wreszcie dojdzie 
do jej skutku i, co najważniejsze, 
w wyniku powstanie nie pusty-
nia z karłowatymi drzewkami, 
a funkcjonalny teren do odpo-

czynku a nie przeprowadzania 
pompatycznych ceremonii, to 
się ma okazać za dwa lata. Oby 
terminy się okazały realne, w co 
po 25 latach ogłaszania kolej-
nych „konkursów”,  jakoś trud-
no uwierzyć. 

Spycharki w środku lipca 
wkroczyły na teren położone-
go w samym sercu miasta stadio-
nu „Žalgiris”. Niegdyś chluba 
miasta (zbudowany po wojnie 
przez jeńców niemieckich) był 
miejscem piłkarskich batalii (aż 
trudno uwierzyć, kto tego nie 
pamięta z autopsji, że podczas 
meczów piłkarskich waliły tu 
tłumy, a okoliczne podwórka 
były zastawione motocyklami 
i skuterami – samochodów, na 
szczęście, wtedy w Wilnie było 
znikomo mało). Ponadto był tu 
tzw. letni basem – dwie pływal-
nie pod otwartym niebem z wie-
żami do skoków, a zimą – dwa 
wspaniałe lodowiska z wypoży-
czalnią łyżew i muzyką – przy-
ciągały co wieczór tłumy dzieci i 
młodzieży. Już wkrótce zniknie 
z mapy miasta. A stadion-upiór 
na Wzgórzach Szeszkińskich – 
obiekt, nad którym, wydaje się, 
wisi jakieś złe fatum, pochło-
nąwszy około 200 mln litów, 

ma dostać kolejnego inwestora 
i nowe zastrzyki finansowe już 
w euro, opiewające na ponad 35 
mln, z których lwia część (33,5 
mln) ma być z funduszy unij-
nych. Całkowita wartość zakoń-
czenia tego monstra ma kosz-
tować około 80 mln euro. Po 
30 latach „budowania” wprost 
trudno uwierzyć, że Wilno do-
czeka się „prawdziwego” stadio-
nu wartego stolicy. Niestety, ła-
twiej jest burzyć...

Mający już wkrótce zniknąć 
z powierzchni ziemi „umęczo-
ny” budynek kina „Lietuva”, 
który w połowie lat 60. – kie-
dy powstał – był jednym z naj-
nowocześniejszych tego typu 
obiektów i ściągał pełne sale wi-
dzów (na widowni było tysiąc 
miejsc), na pożegnanie zaprasza 
do ostatnich odwiedzin tego, co 
ze wspaniałego niegdyś kina zo-
stało. Rekord popularności po-
bił swego czasu wyświetlany tu 
film ‚Spartakus” – zbierał pełne 
sale w ciągu paru miesięcy. Jak 
trudno w to dziś uwierzyć!

Ostatnio politycy-patrioci 
swój wzrok skierowali ku skwe-
rowi, na którym stoi pomnik pi-
sarza i poety Petrasa Cvirki. Jest 
on nadal uznawany za klasyka 

litewskiej literatury (dotyczy to  
w szczególności nowel), jednak 
był członkiem delegacji, która w 
1940 roku przywiozła z Moskwy 
na Litwę „słońce Stalina” i, w 
odróżnieniu od Salomei Nėris, 
podobno nigdy tego nie żałował. 
Czy pójdzie precz z piedestału 
w ślad za sowieckimi rzeźbami 
z Zielonego Mostu, zobaczymy. 
Niby nie ma czego żałować, jed-
nak kawałka znanego krajobra-
zu w mieście by ubyło.

Chcąc kończyć bilans senty-
mentalnych strat jednak opty-
mistyczną nutą – mamy przecież 
pełnię lata i szczyt wakacji, co 
wprost zmusza do dobrego na-
stroju – chcę zaznaczyć, że mia-
sto, a więc i my, wilnianie, czasa-
mi mamy łut szczęścia. Odnosi 
się to do Ogrodu Bernardyńskie-
go. Zrewitalizowany (chociaż 
bez sławnych słoni i letniego 
kina), jest miłą oazą na terenie 
starówki; ściąga dosłownie tłu-
my ludzi i cieszy zarówno roślin-
nością jak też placykami zabaw 
dla dzieci, oczkami wodnymi, 
grającą fontanną, jak i wartkim 
nurtem Wilenki z kaczkami-ob-
żartuchami...

Janina Lisiewicz

Znane rosyjskie powiedzonko 
o tym, że sprawa ratowania toną-
cego należy do niego samego, jak 
się okazało w miniony wtorek, 
jest na Litwie nader aktualne. 
Skąd takie przekonanie? Ano, do 
takiej konkluzji dojść musiał każ-
dy, kto oglądał wtorkowy  dzien-
nik wieczorny w Litewskiej Tele-
wizji Państwowej. Skłaniały do 
niej tego wieczora dwa poruszone 
wątki: sprawa budowy sławetnej 
atomówki w Ostrowcu na Biało-
rusi oraz reportaż z osiedla w re-
jonie wiłkomierskim.

Jak wiemy, sąsiedzi – Biało-
rusini budują stację atomową w 
odległości zaledwie 50 km od 
stolicy Litwy. Powstająca stacja 
straszy jakością robót: tylko w 
tym roku odnotowano trzy wy-
padki, świadczące o tym, że tak 
poważne prace są prowadzone  
na bakier z jakością. Budzi to za-
troskanie, oczywiście, na Litwie. 
Kolejny incydent w Ostrowcu 
skłonił dziennikarzy Litewskiej 
Telewizji Państwowej do zbada-
nia sprawy, jak służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo cywil-
ne obywateli są przygotowane do 
możliwych sytuacji awaryjnych 
na atomówce.

Na pytanie reportera odpowia-
dał przedstawiciel Departamen-
tu Bezpieczeństwa Przeciwpoża-
rowego. Co radził mieszkańcom 
Wilna i okolic kompetentny 
urzędnik. Właśnie ta odpowiedź 

kazała sobie przypomnieć rosyj-
skie przysłowie. A brzmiała tak: 
w razie zagrożenia radiacją miesz-
kańcy najlepiej zrobią zamykając 
się w swych domach i mieszka-
niach szczelnie domykając drzwi 
i okna – na szczęście, większość ma 
plastikowe, więc o hermetyczność 
nie będzie trudno. Poza tym muszą 
ograniczyć spożywanie jedzenia… 
I tu na myśl przychodziło takie oto 
zakończenie „porady”: i czekają 
na śmierć poprzez uduszenie i wy-
cieńczenie. Bo urzędnik nie po-
wiedział na jak długo mają się tak 
„zabezpieczyć”, tylko dodał, że 
ewakuacja np. mieszkańców Wil-
na, nie wchodzi w rachubę, bo jest 
skomplikowana, droga i… nie ma 
sensu. Cóż, bardzo optymistyczne 
uzasadnienie. 

Litwa, rzec można, „przespa-
ła” powstawanie elektrowni ato-
mowej w Ostrowcu: nie potrafiła 
wyrobić jednoznacznego zdania 
na temat jej niewłaściwej lokali-
zacji ani w Brukseli, ani wśród 
najbliższych sąsiadów, a nawet 
w gronie rodzimych partii. Po-
mysł, by zastraszyć Białorusinów 
tym, że nikt nie będzie kupował 
przez nich wyprodukowanej 
energii elektrycznej też nie wy-
palił. Praktycznie jest niemożli-
wy do zrealizowania: jak z ogól-
nego strumienia płynącego prądu 
(a mamy taki system) mają być 
„wyłapane” właśnie białoruskie 
części składowe.

W walce z lokalizacją elek-
trowni, na Litwie zebrano, praw-
da,  65 tysięcy podpisów prze-
ciwko realizacji tego projektu. 
Niestety, nic tym nie wskórano, 
co budzi wielkie oburzenie litew-
skich polityków. Może to nie jest 
zbyt fair, ale trudno powstrzymać 
się od przypomnienia, że litewscy 
politycy przed kilku laty podobną 
liczbę podpisów przeciwko ujed-
nolicenia egzaminu z języka li-
tewskiego zebranych przez pol-
ską społeczność na Litwie (było 
ich 60 tys.) również zlekceważyli. 
Cóż, jak mówią Francuzi: c’est la 
vie – takie jest życie. Smutne to, 
ale – prawdziwe.

Potwierdzeniem wspomnia-
nego przysłowia stał się rów-
nież kolejny reportaż nadany 
tego dnia w wiadomościach. 
Otóż pani prezydent postano-
wiła odbyć podróż po Litwie w 
asyście doradców, społeczników, 
artystów do tych miejscowości, 
gdzie mieszkańcy wykazali się 
inicjatywą w sprawie zaradzenia 
największym plagom na Litwie:  
m. in. pijaństwu i braku odpo-
wiedniej opieki nad dziećmi.

Tematem reportażu była wi-
zyta pani prezydent w rejonie 
wiłkomierskim, w osiedlu o uro-
czej nazwie Tulpakiemis. Jak się 
okazało, w tym „tulipanowym 
raju” mieszka 50 dzieci i aż 39 z 
nich dorasta w tzw. asocjalnych 
rodzinach. Dobitniej mówiąc: 

dorasta pod opieką rodziców 
nadużywających alkoholu. Oczy-
wiście, osiedle ma starostę,  jest 
pod opieką odpowiednich służb 
socjalnych, czuwających z upo-
ważnienia państwa nad „szczę-
śliwym dzieciństwem”. Niestety, 
to „czuwanie” w zasadzie spro-
wadza się do płacenia zasiłków, 
przydzielania nieodpłatnych po-
siłków w placówkach oświatowo-
-wychowawczych, rozdzieleniu 
sporadycznych darów. Co w zasa-
dzie nie ma realnego wpływu na 
poprawę sytuacji, nie licząc tego, 
że czas od czasu jakiś „rodzic” 
da się namówić na tzw. „kodo-
wanie”, które zdaniem miejsco-
wych „ekspertów” od spożywa-
nia wody ognistej, raczej nie daje 
wyników.

I oto w osiedlu zjawia się wie-
lodzietna mama z pięciorgiem 
dzieci, która jest przerażona tym, 
że jej pociechy w szkole obcują z 
dziećmi, którym brak podstawo-
wych rzeczy (nie tylko material-
nych), by ich wegetowanie moż-
na było nazwać dzieciństwem, 
nie kusząc się o dodanie do niego 
słowa „szczęśliwym”.  

Wielodzietna matka postana-
wia działać. Nie wiem, czy w imię 
tych 39, czy też swoich pięcior-
ga dzieci i zakłada tzw. ośrodek 
dzienny, gdzie dzieci mogą tre-
ściwie i bezpiecznie  spędzać czas, 
a ich pijące matki np. dowiedzieć 
się o tym, że oprócz „kodowania” 
istnieją też inne programy skiero-
wane na walkę z nałogiem. Do 
pomocy znalazła parę chętnych 

i sprawa ruszyła.
 Wielodzietna matka i in-

stytucje państwowe. Niby 
nierówne siły. A wynik – po-
zytywny – po jej stronie. Pani 
prezydent wraz z ekipą przyje-
chała i pochwaliła, zaznaczyła 
przy tym, że odwiedza właśnie 
takie społeczności, które same 
sobie radzą. Ze swej strony gło-
wa państwa okazała uwagę, a 
przybyłe z nią osoby udziela-
ły miejscowym mieszkańcom 
porad w rodzaju: jak rozwi-
jać swoje talenty. Jeżeli wspól-
nie uznają, że inicjatywa jest 
warta pomocy, to się włączą 
– konkretnie w Tulpakiemi-
sie doradzili miejscowej wła-
dzy wyremontować starą szko-
łę, gdzie dziś działa centrum 
pani Vilmy. 

A co z setkami innych wsi i 
osiedli, w których nie ma wie-
lodzietnej matki, której nie jest 
obojętne to, z kim i jak będą ob-
cowały jej dorastające dzieci. Do 
takich nie zawita też ekipa pani 
prezydent, bo w założeniu włą-
cza się do pomocy na końcowym 
etapie…

Ratunek tonącego ma być 
dziełem jego własnych rąk. To 
rosyjskie przysłowie jakże war-
to pamiętać na Litwie, chociaż 
o wszystkim, co rosyjskie – koja-
rzone z sowieckim – staramy się 
zapomnieć, m. in. ciągle zachę-
cani przez polityków na czele z 
głową państwa. 

Janina Lisiewicz

Ratuj się, kto może
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Polskie Studio Teatralne w 
Wilnie pod kierunkiem reżyser 
Lilii Kiejzik tegoroczne wa-
kacje spędza nader pracowi-
cie: warsztaty, nowy program, 
okolicznościowe imprezy… O 
wakacyjnych szczegółach roz-
mawiamy z reżyser w samym 
środku lata.

?Kończy się nam lipiec, do-
biegają półmetku wakacje, 

a, jak widzimy, aktorzy Pol-
skiego Studia Teatralnego ra-
czej nie są w stanie błogiego 
nicnierobienia.

Właśnie w ostatnim tygo-
dniu lipca będziemy mieli ten 
luksus. Ale nikt jakoś nie na-
rzeka, bowiem tegoroczne lato 
przyniosło naprawdę ciekawe 
doświadczenia i sporo dobrych 
emocji.

?Może więc przybliżmy wi-
dzom trochę szczegółów z 

wakacyjnego życia Studia.
W czerwcu mieliśmy bar-

dzo atrakcyjny pobyt w War-
szawie. Dzięki Fundacji „Po-
moc Polakom na Wschodzie” 
czekały tam na nas spotkania 
i praca z aktorami Teatru Pol-
skiego. Brały w nich udział trzy 
zespoły teatralne: ze Lwowa – 
Polski Teatr Ludowy, z Wędry-
ni – polski teatr amatorski na 
Zaolziu (Czechy), no i my – z 
Wilna. Na warsztacie mieliśmy 
Sławomira Mrożka. Jak już wie-
dzą nasi widzowie, jest to „nasz” 
autor – wystawiliśmy sporo jego 
sztuk. W Warszawie mieliśmy 
możność  pracować nad dwo-
ma jednoaktówkami: „Zabawa” 
i „Karol”. Wybraliśmy tę pierw-
szą i pracę z Piotrem Cyrwusem. 
Była to jeszcze jedna miła przy-
goda z Mrożkiem, połączona z 
bardzo intensywną pracą: pięć 
dni po 5 godzin z małą przerwą 
– tak, jak się ma pracować w te-
atrze…

?Wystawialiście już „Zaba-
wę” w twojej reżyserii.

Tak, robiliśmy to przed kilko-
ma laty. Ale teraz będzie to wspól-
na praca i będzie nowa wersja. Po 
warszawskim okresie pracy nad 
sztuką wraz z panem Piotrem, bę-
dzie czas prób w Wilnie, ku które-
go końcowi Piotr Cyrwus dołączy 
do nas. No i zaprezentujemy ją 
widzowi w nowym sezonie.

?Który z aktorów miał tego 
roku szczęście odbycia 

warsztatów w Warszawie.
Byli to Witold Rudzianiec, 

Marek Kubiak i Edward Kiejzik. 
Ja też miałam okazję zaspoko-
ić swoją ciekawość i zobaczyć, 
jak pracuje inny reżyser nad tą 
sztuką. Dla aktorów było to ko-
lejne nowe przeżycie, możliwość 
dokonywania porównań. Mają 
już za sobą pracę ze Sławomirem 
Gaudynem, Cezarym Moraw-
skim, Mirosławą Marcheluk. 
Mieli możność obserwowania 
z bliska m. in. gry aktorskiej 
Stanisława Mędrka i Stanisła-
wa Górki… Jest to naprawdę 
wspaniałym dopingiem do do-
skonalenia własnego warsztatu. 

?Koledzy też tak intensywnie 
pracowali.
Akurat lwowiacy również 

odczuwają twórczą sympatię 
do Mrożka i wykorzystywali na 
całego możliwość pracy z mi-
strzami polskiej sceny. Wybra-
li „Karola”, którego już kiedyś 
wystawiali, więc najprawdopo-
dobniej kierowały nimi te same 
motywy, co i nami... Może tak 
się zdarzyć, że razem zagramy 
„Zabawę” i „Karola”.

?Ale to już plany na dalszą 
przyszłość. A teraz wróć-

my do bieżącego lata. Wilno, 
na wzór innych europejskich 
miast od kilku lat ma swo-
ją „Noc kultury”. Do jej im-
prez od paru lat włączył się 
również Dom Polski w Wil-

nie. Tego roku również Stu-
dio znalazło się w programie 
„polskiej nocy”.

Bardzo sobie cenimy współpra-
cę z DP i chętnie włączyliśmy się do 
programu „Nocy”. Niestety, pogoda 
splatała figla – po długiej suszy lało 
jak należy. Jednak widzowie przyszli 
na nasz spektakl „Próba kabaretu. 
Raz jeszcze Osiecka” odpowiednio 
przygotowani na wybryki przyro-
dy. Deszcz nie przeszkodził  wspa-
niałej wspólnej zabawie. W nowej, 
„podwórkowej” scenerii sztuka wy-
padła całkiem dobrze. Byłam bar-
dzo zadowolona,  bo o ile pogoda 
sprawiła przykrą niespodziankę, o 
tyle widownia wykazała się dobrym 
nastrojem i aktywnym odbiorem.

?„Próbę kabaretu” po raz ko-
lejny zaprezentowaliście w 

plenerze podczas Nocy Święto-
jańskiej w Rudominie…

Z Wielofunkcyjnym Cen-
trum Kultury w Rudominie 
mamy owocną i miłą  współpra-
cę, więc chętnie tam jeździmy. 
Muzyczny spektakl jak najbar-
dziej pasował do świętojańskiej 
zabawy i mieliśmy kolejny po-
wód do radości, że możemy ba-
wić wierną publiczność.

?Braliście też aktywny udział 
w upamiętnieniu tragicz-

nych rocznic najnowszej na-
szej polskiej historii. 

W kwietniu przygotowali-
śmy nowy program na kolejną 
rocznicę katastrofy samoloto-
wej pod Smoleńskiem, łącząc 
w nim oddanie hołdu tym, któ-
rzy zginęli w Katyniu przed 75 
laty i ofiarom sprzed 6 lat. Za-
prezentowaliśmy go w Wilnie 
i Białymstoku. A podczas wa-
kacji zabraliśmy się do szyko-
wania kolejnego patriotycznego 
programu poświęconego naszej, 
wileńskiej historii – 72. roczni-
cy operacji „Ostra Brama” – wy-
zwolenia Wilna w lipcu 1944 
roku. Spektakl słowno-muzycz-

Pracowite lato Studia

ny, w którym znalazła się obok 
wierszy i piosenek też proza 
(bierze w nim udział 12 osób), 
w czasie obchodów lipcowych 
wydarzeń sprzed 72 lat mie-
liśmy możność pokazać kom-
batantom, mieszkańcom Wi-
leńszczyzny i gościom z Polski 
zarówno w Wilnie jak i Korwiu.

?Został on bardzo ciepło 
przyjęty przez publiczność.

Włożyliśmy w niego wiele ser-
ca i uczuć. Przygotowanie takich 
programów jest naszym wkładem 
w oddanie hołdu rodakom, któ-
rzy mieli w sercu ideały, którym – 
jako potomkowie i spadkobiercy 
– staramy się być wierni…

?Po tygodniu odpoczynku w 
sierpniu znów – praca.
Tak. Mamy Rok Miłosier-

dzia Bożego i 4 września weź-
miemy udział w okolicznościo-
wym programie jego obchodów. 
No i szykujemy się także do 
otwarcia sezonu i Festiwalu 
„Monodramatu”. Wystawimy  
„Przygody wojaka Szwejka” Ha-
ška według scenariusza Sławo-
mira Gaudyna. Z uwagi na rok 
wielkiego Szekspira, jego sztu-
kę przywiezie Lwów. Chcę po-
wiedzieć, że nasza współpraca 
z Teatrem Ludowym we Lwo-
wie będzie bardziej intensywna 
– tak postanowiliśmy będąc w 
Warszawie, gdzie m. in. ogląda-
liśmy monodram w wykonaniu 
Andrzeja Seweryna o Williamie 
Szekspirze.

?Tak płynnie przechodząc od 
wakacji do nowego sezonu 

powiedzmy czytelnikom, kto 
będzie gościem „Monodrama-
tu”.

Na nasz festiwal w listopa-
dzie ma przyjechać oprócz Lwo-
wa i Polski również Kanada, 
Wiedeń i Żytomierz. Więc już 
teraz serdecznie zapraszam na 
te spotkania z polskim słowem.

?Nowy sezon pewno zaowo-
cuje też wyjazdami.
Tak. We wrześniu i grudniu 

będziemy gościli w Warszawie 
i Łodzi ze spektaklem „Zapiski 
oficera Armii Czerwonej”.

Pomimo tak pracowitego lata 
życzę Studiu w imieniu widzów i 
Czytelników N.G.  pięknych wa-
kacyjnych dni i wypoczynku. A 
wiernej widowni – nowych wrażeń 
i wzruszeń z kolejnych spotkań z 
Wami oraz zaprzyjaźnionymi tru-
pami z Polski i szerokiego świata.  

Rozmawiała Janina 
Lisiewicz
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Przedstawiciele Polskich Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku zza 
wschodniej granicy Polski oraz 
krajowych na przełomie czerwca i 
lipca od lat zbierają się w Olsztynie 
na integracyjnych spotkaniach. Są 
to jakże miłe, interesujące i bardzo 
oczekiwane kontakty. Biorący w 
nich udział co roku z niecierpli-
wością na nie oczekują i są bezgra-
nicznie wdzięczni ludziom, którzy 
te imprezy organizują i czuwają 
nad ich przebiegiem. 

Tego roku w jubileuszowym 
– dziesiątym – spotkaniu brało 
udział 46 przedstawicieli senio-
rów z Litwy. Byli to słuchacze 
PATW oraz PUTW w Soleczni-
kach, Niemenczynie, Kownie, 
Kiejdanach, Kłajpedzie i Wilnie. 
W Olsztynie gościli też nasi są-
siedzi – rodacy z  Dyneburga na 
Łotwie. Organizatorzy zatrosz-
czyli się, jak zwykle, o autokar, 
który dowiózł nas do Polski, a 
koordynatorem odpowiedzial-
nym za naszą tak liczną grupę 
był prezes PUTW w Soleczni-
kach Antoni Jankowski. 

Tego roku spotkanie senio-
rów odbywało się w Kortowie 
– pięknym studenckim mia-
steczku tonącym w zieleni i 
znajdującym się nad ogromnym 
jeziorem. Warto odnotować, że 
Campus – Kortowo zaliczany 
jest do najpiękniej zlokalizo-
wanych ośrodków akademic-
kich w Polsce. Został założony 
w 1999 roku i od tego czasu słu-
ży Uniwersytetowi Warmińsko-
-Mazurskiemu, na którym około 
20 tysięcy studentów ma moż-
liwość kształcić się na 74 kie-
runkach. 

Dalekie i bliskie podróże seniorów

MIŁE ŚWIĘTA W CODZIENNOŚCI
Podczas tegorocznych jubi-

leuszowych spotkań mieliśmy 
więc możność poczuć się stu-
dentami, korzystając z tej do-
skonałej bazy: mieszkaliśmy w 
wygodnych studenckich poko-
jach i spożywaliśmy posiłki w 
studenckiej stołówce. No i na 
praktyce mogliśmy się przeko-
nać, że młodzież ma tu napraw-
dę bardzo dobre warunki do na-
uki i życia.

W programie naszego po-
bytu znalazł się również temat 

„Spotkanie z historią Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskie-
go”, połączony ze zwiedzaniem 
obiektów uniwersyteckich w 
Kortowie wraz z przewodnika-
mi z UWM. Poznaliśmy nie tyl-
ko dzieje uczelni, ale też historię 
i dzień dzisiejszy osiedla oraz ży-
cie miejscowych mieszkańców.

Podczas uroczystego otwar-
cia X Spotkań PUTW głos zabie-
rali goście i organizatorzy, m. in. 
prezes ATW Aldona Bagińska i 
honorowy prezes Czesław Woj-
niusz. Bardzo trafnie w jednym 
z wystąpień został scharaktery-

zowany duch  naszych spotkań: 
„Panuje tu klimat prawdziwej 
Ojczyzny, prawdziwej rodzi-
ny”, a słowa jednej z piosenek 
„Cieszcie się w Kortowie, lepiej 
nie znajdziecie” oddawały panu-
jący tu nastrój. Podczas koncer-
tu towarzyszącego inauguracji 
wystąpił chór UTW w Olszty-
nie oraz studencki zespół pie-
śni i tańca „Kortowo”, którego 
wesołe piosenki i skoczne tańce 
świetnie bawiły seniorów. 

W programie naszego inte-
gracyjnego spotkania znalazły 
się również wycieczki po Olsz-

tynie, pobyt w Planetarium. 
Niczym w bajce poczuliśmy się 
podczas wycieczki do Garncar-
skiej Wioski  w Kamionce. Tu 
mieliśmy możność oddychać 
czystym powietrzem wiejskiej 
przyrody jak też oglądać pokaz 
toczenia na kole garncarskim 
i wypróbować swoje zdolności 
na nim oraz w lepieniu z gliny. 
Każdy mógł zrealizować swoje 
fantazje lepiąc kubek, kwiatek 
czy też inny wyrób. Dodatkową 
przyjemnością było to, że mogli-
śmy zabrać swoje „dzieła”. A na 
dodatek był tu smaczny poczę-
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Dalekie i bliskie podróże seniorów

KIEJDAŃSKIE SPOTKANIAstunek i urokliwa, ukwiecona 
miejscowość z pszczelimi ulami. 
Poza Garncarską Wioską był też 
Rajski Ogród, Niezapominajka, 
Obserwatorium Przyrody. Sło-
wem, całe mnóstwo atrakcji. 

Bardzo miłym okazał się też 
wieczór „Kresów czar”, w któ-
rym brali udział wraz z członkami 
PUTW przedstawiciele organi-
zacji kresowych z Olsztyna. Od-
był się on w Kortowie, na przysta-
ni nad jeziorem. Niosąca spokój 
toń jeziora, cudowne widoki, 
żywa muzyka, piosenki i tańce 
oraz grillowanie były doskonałą 
oprawą wyśmienitej zabawy.        

Należy zaznaczyć, że nie tyl-
ko zwiedzanie i przyjacielskie 
wieczorki były w programie spo-
tkań. Mieliśmy oczywiście inte-
resujące wykłady i zajęcia. Nie-
stety, jak mówi przysłowie: co 
dobre, szybko się kończy. Ani-
śmy się obejrzeli, jak przyszedł 
czas uroczystego zakończenia 
X Spotkań PUTW. Odbyło się 
ono w sali bankietowej Cen-
trum Konferencyjnego w Kor-
towie. Były serdeczne słowa po-
dziękowań, upominki, wspólne 
śpiewanie, biesiadowanie i ta 
wspaniała atmosfera: przyja-
zna, braterska, pełna szczero-
ści i sympatii.

Wspomnienia o spędzo-
nych w Polsce dniach będą dłu-
go grzały nam serca. Seniorzy 
czuli się w Kortowie młodzi, 
zapomnieli o swym wieku, co-
dziennych troskach i niedoma-
ganiach. Organizatorzy poda-
rowali nam młodość, której, jak 
wiadomo, towarzyszy radość i 
beztroska. I to jest bardzo waż-
ne.

Pożegnania i powrót do do-
mów. W naszej wyobraźni miłe 
wspomnienia będą rozkwita-
ły niczym cudne  kwiaty, które  
chciałoby się połączyć w bukiety 
wdzięczności i wręczyć organi-
zatorom naszych spotkań.

W życiu często tak się zda-
rza, że cudze chwalimy nie 
znając swego. Więc na przekór 
temu twierdzeniu prezes Pol-
skiej Akademii Trzeciego Wie-
ku w Wilnie Jerzy Grygorowicz 
stara się organizować wycieczki 
do ciekawych miast i miejscowo-
ści na Litwie. Ostatnio, 14 lip-
ca, mieliśmy wypad do Kiejdan. 
Wycieczka z pewnością nie do-
szłaby do skutku, gdyby nie po-
moc prezesa Związku Polaków 
na Litwie Michała Mackiewicza 
w sprawie wynajmu autokaru. 
Właśnie to umożliwiło podróż 
na Laudę nie tylko słuchaczom 

PATW, ale też członkom Klu-
bu Nauczycieli Seniorów oraz 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Niemenczynie. W ten spo-
sób zrealizowaliśmy swe plany i 
przeżyliśmy jakże miłe chwile. 
Bowiem ta wycieczka stała się 
swego rodzaju poglądową lek-
cją o historii i dniu dzisiejszym 
Kiejdan. Jej treść zawdzięcza-
my z kolei prezes Oddziału ZPL 
„Lauda” i Stowarzyszenia Po-
laków Kiejdan Irenie Duchow-
skiej, która jest nieocenionym 
znawcą wiadomości o swym 
mieście zamieszkania. Ponadto 
pani Irena dba o to, by nie poszły 

w niepamięć historyczne korze-
nie Polaków w tych okolicach  
oraz nie zanikły polska kultura 
i tradycje i były dostojnie repre-
zentowane.

Wycieczkę tradycyjnie roz-
poczęliśmy wspólną modlitwą, 
którą zaintonowały Anna Prut-
kowska i Walentyna Vaitokienė. 
Słuchacz ATW, historyk Roman 
Lachowicz w czasie podróży 
zapoznał nas z dziejami histo-
rycznymi Kiejdan. A na miejscu 
spotkała nas właśnie pani Ire-
na Duchowska, która podczas 
trwania naszej wycieczki pełni-
ła rolę jej troskliwego opiekuna. 
Mimo padającego deszczu pani 
Irena pokazała nam starówkę, 
najważniejsze budowle i opo-
wiedziała o ich historii. Kiej-
dany – to miasto w środkowej 
części Litwy położone nad rze-
ką Niewiażą. Jego źródła sięga-
ją początku XIV wieku, kiedy tu 
znajdowała się niewielka osada 
rybacka. Według miejscowych 
legend, założycielem tego mia-
sta był osadnik z Kurlandii zwa-
ny Kiejdangen, od którego po-
wstała nazwa miasta. 

Jak się dowiedzieliśmy, pra-
wa miejskie Kiejdany uzyskały 
w 1590 roku. Wówczas przystą-
piono tu do zakrojonej na sze-
roka skalę rozbudowy miasta. I 
dziś zwiedzający mają możność 
podziwiać piękny pomnik Janu-
sza Radziwiłła – pochodzącego 
z rodu władców tych terenów, 
drewniany kościół pw. św. Jó-
zefa wzniesiony w 1710 roku, 
budynek Ratusza z 1653 roku, 
renesansowy zbór kalwiński, 
zbór luterański (obecnie mu-
zeum krajoznawcze), prawo-
sławną cerkiew Przemienienia 
Pańskiego, trzy synagogi oraz 
znajdujący się po drugiej stronie 

rzeki gotycki kościół farny pw. 
św. Jerzego (jedna z najstarszych 
litewskich katolickich świątyń). 
Mieliśmy też możliwość obej-
rzenia wystawy prac rzeźbia-
rza Vytautasa Ulevičiusa, któ-
ra oczarowała nas mistrzostwem 
i oryginalnością.  

Bardzo miłym akcentem 
naszej wycieczki było spotka-
nie z członkami UTW w Kiej-
danach, artystycznym zespo-
łem „Issa”, który powstał w 
1998 roku. Obecnie kieruje 
nim Waleria Wansewicz. Spo-
tkanie odbyło się w sali miej-
skiego gimnazjum, gdzie przy 
poczęstunku serdecznie obco-
waliśmy, mieliśmy też okazję 
do wysłuchania śpiewu „Issy”, 
w której repertuarze znalazły 
się melodyjne piosenki w języ-
ku polskim oraz wierszy, które 
nam zaprezentowała pani Ire-
na Duchowska. Ze swej stro-
ny przekazaliśmy gospodarzom 
upominki oraz przedstawiliśmy 
twórczość naszych słuchaczy: 
wiersze recytowała Maria Czu-
pryna oraz Irena Lipska, któ-
ra  też zaśpiewała piosenkę. 
Nie bacząc na kaprysy pogo-
dy, wycieczka i spotkanie z ro-
dakami przyniosły nam wiele 
wrażeń i ogrzały serca miłą at-
mosferą. Za tak mile spędzony 
czas jesteśmy wdzięczni tym, 
kto się przyczynił do jej uda-
nego zrealizowania: prezesowi 
ZPL Michałowi Mackiewiczo-
wi, prezesowi PATW Jerze-
mu Grygorowiczowi, Teresie 
Vaišvilienė oraz niestrudzonej 
Irenie Duchowskiej. Oby takich 
spotkań było jak najwięcej.

Józefa Łyczkowska,
słuchaczka PATW  

w Wilnie   
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TU MOŻNA BYŁO WYPRÓBOWAĆ SWOJE ARTYSTYCZNE ZDOLNOŚCI

NA KIEJDAŃSKIEJ STARÓWCE ...
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Jan Skłodowski jest najlep-
szym badaczem Laudy oraz 
znawcą życia i twórczości lau-
reata Nagrody Nobla, pisarza 
Henryka Sienkiewicza. Dok-

W niedzielę, 24 lipca, na za-
proszenie patriotów Ziemi Sko-
rulskiej wędziagolanie przybyli 
do Skorul na tytularny odpust 
św. Anny. Przy kościele spotkał 
ich rodak Józef  Puiszo. Rodzi-
na Puiszów – to starzy miesz-
kańcy Skorul. Tylko kilkaset 
metrów dzieli kościół pw. św. 
Anny od miejsca, gdzie znajdo-
wała się ich ziemia i stał rodzin-

ny dom. Niestety, w sowieckich 
czasach janowskie osiedle Sko-
rule zostało zniszczone: zabra-
no ludziom ziemię, zburzono 
ich domy (ogółem około 150).

Tam, gdzie teraz jest zakład 
nawozów azotowych „Achema”, 
wznosiło się miasteczko Skoru-
le – dwór. To bardzo stare osie-
dle, nazywane dawniej Lipni-
ki.  Lipnicki dwór i kościół są 

Przyjacielskie obcowanie

Wędziagolanie na odpuście św. Anny

wymieniane już w 1522 roku. 
W końcu XVI wieku dwór stał 
się własnością rodziny Skorul-
skich – jej pierwszego przed-
stawiciela Bartłomieja. Od tego 
czasu Lipniki zaczęto nazywać 
Skorulami. W latach 1620-
1622 Andrzej Skorulski zbu-
dował murowany kościół pw. 
św. Anny. Kościół skorulski ma 
bardzo oryginalną architekturę. 

Na Litwie są trzy podobne ko-
ścioły. To renesansowa budow-
la, chociaż ma też wyraźne ce-
chy gotyckie. Kościół janowski 
aż do 1922 roku był jedynie filią 
kościoła w Skorulach. Kościół w 
Skorulach, stara świątynia – to 
pokłady polskości, te przeplata-
jące się stare detale skorulskiego 
renesansu i gotyku, ten promie-
niujący duch polskości, którego 

nie ma sensu negować… 
Tytularny odpust św. Anny 

rozpoczął się w południe uro-
czystą procesją wokół kościoła 
wraz ze Świętym Sakramentem. 
Do uczestniczenia w procesji za-
proszono też wędziagolan. Dłu-
gi pochód ludzi niczym wstęga 
owinął kościół. Gość odpustu 
– kanclerz kurii biskupstwa 
poniewieskiego ksiądz Saulius 
Černiauskas odprawił uroczy-
stą Mszę św. i wygłosił treściwe 
kazanie o strachu przed przy-
szłością… 

Po nabożeństwie wędziago-
lanie przy kościele spotkali wie-
lu znajomych. Proboszcz janow-
ski, ksiądz Audrius Mikitiukas 
opowiedział wędziagolanom o 
pięknej tradycji, kiedy to byli 
starzy mieszkańcy Skorul, roz-
proszeni po różnych miejscowo-
ściach, w dniu odpustu św. Anny 
wracali do swego parafialnego 
kościoła i tu świętowali. Zosta-
liśmy zaproszeni przez naszych 
gościnnych rodaków i przyja-
ciół: Łucję, Judytę i Józefa Pu-
iszów do ich byłej rodzinnej za-
grody, gdzie przy świątecznym 
stole razem z innymi gośćmi 
biesiadowaliśmy i śpiewaliśmy 
miejscowe polskie piosenki.

Wędziagolanie serdecznie 
dziękują katolickiej rodzinie 
Puiszów za dbanie o  chrześci-
jańskie wartości, za szacunek do 
narodowych tradycji i koleżeń-
skość.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 

tor nauk humanistycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
pisarz, historyk, fotograf i po-
dróżnik, dobry nasz przyjaciel 
Jan Skłodowski odwiedził wę-

dziagolan w Polskiej Bibliotece.
Dostojny gość przywiózł me-

talową płaskorzeźbę pisarza i po-
darował ją bibliotece, która tego 
roku obchodzi setną rocznicę 

śmierci noblisty Henryka Sien-
kiewicza. Płaskorzeźba jest szcze-
gólnie cenna – wykonana zosta-
ła przed stu laty. Gość przekazał 
również wartościowe książki i 

słowniki, które bibliotece spre-
zentował pan Witold Grzesik z 
Warszawy. Te książki – to część 
zbiorów rodzinnych  trzech po-
koleń, które pochodzą z naszych 
stron. Za ten prezent wędziago-
lanie serdecznie dziękują panu 
Witoldowi Grzesikowi. 

W  Polskiej Bibliotece dr Jan 
Skłodowski do późna opowiadał 
wędziagolanom o swoich wielo-
letnich badaniach, podróżach 
oraz szczegółowo zapoznał z 
życiorysem Henryka Sienkiewi-
cza. Wiele ciekawego dowiedzie-
liśmy się o badanych przez dok-
tora miejscowościach opisanych 
w książkach noblisty i autentycz-
nych postaciach. Tego wieczo-
ra poznaliśmy dużo ważnych 
szczegółów z życia i twórczości 
pisarza. Wizyta dostojnego go-
ścia była orzeźwiającym źródłem 
dla umysłu i serca. Jesteśmy za to 
bardzo wdzięczni naszemu przy-
jacielowi dr. Janowi Skłodow-
skiemu. Jest nam niezmiernie 
miło, że cieszy go nowoczesna 
Polska Biblioteka w Wędziagole 
i jej gościnni gospodarze.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 
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Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić 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

Pragnę poinformować, że w związku z dużym zainteresowaniem konkursem Polish 
Talent Support, organizowanym przez Krakowskie Szkoły Artystyczne (www.ksa.edu.
pl) dla artystów Polonii, zdecydowaliśmy się przedłużyć terminy zgłoszeń. Krakowskie 
Szkoły Artystyczne realizują naukę w języku polskim lub angielskim i są międzynarodo-
wą placówką zajmującą się edukacją artystyczną.

Polish Talent Support obejmuje 3 dziedziny: modę, fotografię oraz aktorstwo. Prace z 
kategorii moda i fotografia należy teraz zgłaszać do 10 września 2016, natomiast prace 
aktorskie - do 20 sierpnia 2016. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.polish-
talentsupport.com. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, m.in. bezpłatne stypendia w Kra-
kowskich Szkołach Artystycznych oraz prezentacja prac na Cracow Fashion Week 2017. 

Uczestnicy Polish Talent Support, w zależności od wybranej kategorii, mają zaprojek-
tować kolekcję ubrań, stworzyć autorskie fotografie lub nagrać aktorski występi i umie-
ścić na portalu YouTube. Prace będzie oceniać jury złożone z profesjonalisitów (projek-
tanci, fotograficy, aktorzy), a zarazem kadra naukowa Krakowskich Szkół Artystycznych.

Projekt Polish Talent Support ma na celu promocję i wsparcie polskich talentów mody, 
fotografii i aktorstwa, zarówno osób już uznanych, jak i tych dopiero zdobywających mię-
dzynarodowy rozgłos. Chcemy promować młodych artystów mieszkających i działających 
poza terenem naszego kraju. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się przyciągnąć z 
powrotem do kraju część wielomilionowej Polonii na całym świecie.

Projekt Polish Talent Support stworzyły i realizują Krakowskie Szkoły Artystyczne (Cra-
cow School of Art and Fashion Design www.ksa.edu.pl), placówka edukacyjna z 20-let-
nią historią i wieloma międzynarodowymi sukcesami (jako Szkoła Artystycznego Projek-
towania Ubioru, Szkoła Kreatywnej Fotografii, Szkoła Aktorska SPOT, Szkoła Wnętrz i 
Przestrzeni), organizator od 7 lat Cracow Fashion Week. Krakowskie Szkoły Artystyczne 
realizują naukę w języku polskim lub angielskim, dzięki czemu są międzynarodową pla-
cówką zajmującą się edukacją artystyczną.

Prosimy wsparcie medialne projektu Polish Talent Support. Liczymy, że dzięki Państwa 
kontaktom i publikacjom o naszej akcji dowie się jak największa grupa osób polskiego po-
chodzenia mieszkająca poza granicami naszego kraju.

Więcej informacji:
www.polishtalentsupport.com

Ogłoszony przez papieża Fran-
ciszka i obchodzony w Kościele 
na całym świecie Jubileuszowy 
Rok Miłosierdzia również na Li-
twie jest bogaty w różnego rodza-
ju inicjatywy i przedsięwzięcia. 
Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń tego roku był zainicjowany i 
zrealizowany przez archidiecezję 
wileńską Krajowy Kongres Miło-
sierdzia. Kolejną ważną inicjaty-
wę stanowi projekt „Wędrówka do 
źródeł Miłosierdzia”. To zaprosze-
nie skierowane do czcicieli Bożego 
Miłosierdzia nie tylko z Litwy, ale 
również z różnych stron świata, 
by w dniach 16-18 września 2016 
roku zgromadzić się w Wilnie na 
wspólnym dziękczynieniu za  
św. Faustynę, bł. ks. Michała So-
poćkę oraz prosić o owoce ich mi-
sji w naszych czasach. 

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” to podróż do Betlejem 
Bożego Miłosierdzia – miasta Wil-
na, gdzie św. Faustyna Kowalska 
spotkała swojego spowiednika bł. 
ks. Michała Sopoćkę, gdzie został 
namalowany pierwszy obraz Je-
zusa Miłosiernego znajdujący się 
obecnie w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, gdzie w roku 1934 
Pan Jezus podyktował siostrze 
Faustynie Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia.

„Wędrówka do źródeł Miło-
sierdzia” – to wreszcie wspólna 
celebracja Eucharystii, modlitwa,  
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia, a także konferencje. 
Wśród zaproszonych prelegentów 
są m.in. ks. prał. Paweł Ptasznik z 
Sekretariatu Stanu Stolicy Apo-

stolskiej oraz ks. prał. Franciszek 
Ślusarczyk, rektor bazyliki Boże-
go Miłosierdzia w Krakowie. Tę 
niecodzienną i niezwykłą podróż 
uwieńczy widowisko słowno-mu-
zyczne „Jezu, ufam Tobie” – Tele-
most Miłosierdzia, który połączy 
najważniejsze miasta, związane z 
kultem Miłosierdzia Bożego (Wil-

no, Kraków i Płock). Na sam ko-
niec przewidziany jest koncert ze-
społu „Golec uOrkestra”.

Rejestracja pielgrzymów 
już się rozpoczęła i potrwa do 
30 sierpnia br.

Więcej informacji oraz formu-
larz zgłoszeniowy w 4 językach – 
po polsku, litewsku, angielsku i 

włosku – można znaleźć na stronie 
internetowej www.vilniusmercy.lt.

Koordynator Roku Miło-
sierdzia w archidiecezji wileń-
skiej – ks. Mariusz Marszałek, 
tel. +370 683 30 254, email: 
mariusz.marszalek@vilnen-
sis.lt.

„Wędrówka do źródeł 
Miłosierdzia”

Poszukujemy talentów

Z powodu śmierci wielkiej patriotki Ziemi Kowieńskiej 

śp. Walerii Walukiewicz 
– jednej z aktywnych działaczek na rzecz zachowania polskości w Kownie  

i na Kowieńszczyźnie –  wyrazy szczerego współczucia składamy 

córce, synowi oraz wnuczkom
Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie 
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„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”

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. 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympaty-

ków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w 
każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenume-
rata na wrzesień i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do  
22 sierpnia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, 
zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę 
pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumera-
torów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – 
mieć w swoich domach. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70-le-
cia słuchaczce Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Szanownej Pani Teresie 
ŻUK najserdeczniejsze życzenia: dobrego 
zdrowia na długie lata, aktywności w pracy 
społecznej i charytatywnej, miłości i szacunku 
wśród najbliższych oraz stałej opieki Bożej w każdej 
chwili i na każdym kroku

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji zawarcia związku małżeń-
skiego wszelkiej pomyślności na nowej 
drodze życia DIANIE WORONIECKIEJ  
i ARTUROWI ARMACKIEMU życzą kole-
dzy z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie 
wraz z kierownik Lilią Kiejzik  

Wiązankę najserdeczniejszych życzeń 
z okazji 35. Urodzin Kazimierzowi  
DUCHOWSKIEMU składają członko-
wie Oddziału ZPL „Lauda” oraz Stowa-
rzyszenia Polaków Kiejdan

Z okazji Pięknego Jubileuszu 55. Urodzin Wła-
dysławowi GÓRSKIEMU wiązankę serdecz-
nych życzeń: zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności, spełnienia życiowych planów i 
szczęścia osobistego

składają członkowie koła ZPL w 
Kimbarciszkach oraz Jezioroskiego Od-
działu Rejonowego ZPL

Z okazji 35. Urodzin Weronice WAŁUTO 
moc serdecznych życzeń: zdrowia,  pogod-
nych i jasnych dni w miłości i szczęściu 
oraz nieustającej opieki Bożej

składają członkowie koła ZPL w 
Kimbarciszkach oraz Jezioroskiego Od-
działu Rejonowego ZPL

Trwa przyjęcie uczniów na 2016/2017 
rok szkolny na następujące specjalności.

Po szkole średniej
- Producent naturalnej kosmetyki – 1rok
- Producent wizualnych produktów wir-

tualnej rzeczywistości – 1rok
- Pomocnik restauratora wyrobów z drew-

na – 1rok
- Organizator świąt i uroczystości – 1rok
- Mechanik samochodowy – 2 lata
- Pomocnik pracownika socjalnego – 1 rok
- Organizator turystyki wiejskiej – 1rok
- Kucharz – 1rok
- Cukiernik – 1rok

Po szkole podstawowej
- Pracownik obsługi techniki
- Kucharz
- Pracownik kształtowania krajobrazu

Kandydaci składają następujące doku-
menty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły;
- świadectwo ukończenia szkoły (ory-

ginał);
- dowód osobisty lub metryka;
- zaświadczenie lekarskie (formularz 

086/a);
- 4 fotografie 3×4.
Dokumenty są przyjmowane do 30 sierp-

nia 2016 r.

Szkoła znajduje się w odległości 10 kilo-
metrów od dworca autobusowego i kolejowe-
go m. Wilna, w osiedlu Biała Waka w rejonie 
wileńskim. Dojazd – miejskim autobusem nr 
78 i nr 3 od ronda przy dworcu kolejowym 
m. Wilna (do przystanku – Biała Waka) lub 
mikroautobusem nr 224A – Wojdaty.

Szczegółowe informacje: ul. Parko 2, Bia-
ła Waka (k. Wojdat), LT-14147 rej. wileński, 
tel. 8 5 235 22 23, e-mail: vtvzum@zebra.
lt, www.vtvzum.lt

Szkoła czeka na Ciebie, droga Młodzieży!

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa  
zaprasza do podjęcia nauki

Poszukuję  pracy ad-
ministratora w hotelu.

Posiadam wykształ-
cenie zawodowe, płynnie 
posługuję się językami: 
litewskim, polskim, an-
gielskim, rosyjskim.

Pracuję w sferze tury-
styki od dwóch lat.  

Kontakt:
+37060744825
renatajasinska@ga-

zeta.pl

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.

Z powodu śmierci wielkiej patriotki Ziemi Kowieńskiej 
śp. Walerii Walukiewicz – jednej z aktywnych działa-

czek na rzecz zachowania polskości w Kownie i na Ko-
wieńszczyźnie –  wyrazy szczerego współczucia skła-

damy córce, synowi oraz wnuczkom
Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie 

XXXI Światowe Dni Młodzieży trwają obecnie w Krakowie. Przyby-
ło na nie i na spotkanie z papieżem Franciszkiem blisko 2 miliony piel-
grzymów z całego świata. Również z Litwy, z Wilna – miasta Miłosierdzia 
do Miasta Miłosierdzia – Krakowa udało się kilka tysięcy pielgrzymów, 
w tym młodzież polska. By jednoczyć się z nimi w modlitwie i radości 
obcowania weź udział w Wielkim Wileńskim Czuwaniu, które będzie 
połączone z transmisją czuwania z Ojcem Świętym podczas wydarzeń  

centralnych ŚDM na Campus Misericordiae. 
Parafia św. Rafała Archanioła w Wilnie zaprasza wszystkich do wspól-

nej modlitwy na terenie przy kościele (ul. Šnipiškių 1) w dniach 30-31 
lipca od godziny 14.00 do 8.00. Po aktywnej integracji, wspólnym po-
siłku, udziale w koncercie i uczestniczeniu w wydarzeniach ŚDM, roz-
pocznie się całonocne czuwanie w kościele pw. św. Rafała Archanioła za-
kończone Mszą św. nad ranem.  

Program możecie Państwo znaleźć na stronie www.wilno.sdm.lt

Weź udział w Światowych 
Dniach Młodzieży!


