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NA SCENIE UCZESTNICY KONCERTU „GWIAZDA NADZIEI”

STULECIE W KRZYWYM 
ZWIERCIADLE 
Litwa weszła w jubileuszowy rok 
stulecia odrodzenia niepodległości. 
Niepodległości, która po paru dzie-
sięcioleciach na pół wieku została 
przerwana, by znów się odrodzić 
w 1990 roku i dać możność oby-
watelom budować wolne państwo. 
W niepodległej Litwie już wyrosło 
nowe pokolenie dojrzałych ludzi, 
którzy nie byli poddani sowieckiej 
indoktrynacji. Zbliżający się jubile-
usz musiałby być doskonałą oka-
zją do zaprezentowania sukcesów 
z niepodległego życiorysu republiki. 
I w pewnym stopniu, bez wątpienia, 
będzie. Niestety, niektóre fakty z na-
szej rzeczywistości „skutecznie” po-
trafią przyćmić radość i dumę oby-
wateli z osiągnięć swego kraju. To 
oni witają, a raczej żegnają, jubile-
uszowy rok przez okna samolotów 
startujących z litewskich lotnisk w 
jednym kierunku – na Zachód (pół-
nocny czy południowy, to już nie ma 

większego znaczenia). W morzu, a 
raczej kałuży, rzeczy wstydliwych 
dla europejskiego państwa XXI wie-
ku znajdziemy bardzo różne, ale jed-
noznacznie zmuszające do czerwie-
nienia się lub bezsilnego zaciskania 
pięści rzeczy. Oto stołeczny szpi-
tal chorób zakaźnych, który przed 
paroma laty odwiedziła nam panu-
jąca pani prezydent i w swoim ka-
tegorycznym stylu zażądała wpro-
wadzenia zmian w placówce, która 
przypominała XIX-wieczny szpital z 
tzw. rosyjskiej „głubinki”. Pani prezy-
dent już chyba zapomniała o swojej 
wizycie i oburzeniu, bo dziś chorzy 
korzystają tu z nocników (w szpita-
lu zakaźnym jest jedna ubikacja!), a 
w nagłym przypadku wywołać pie-
lęgniarkę czy lekarza mogą… ude-
rzając metalową łyżką w ramę łóżka. 
Znajdujące się w tej samej prestiżo-
wej wileńskiej dzielnicy tzw. centrum 
rozwoju dzieci (mające m.in. służyć 
pomocą rodzicom dzieci niepełno-
sprawnych) już nie działa, bowiem 

nie bacząc na to, że też przed kilko-
ma laty doczekało się wizyty głowy 
państwa, dziś może się pochwa-
lić zapadniętym dachem. W kraju, 
gdzie nadal najpopularniejszą for-
mą wspierania rodzin są zasiłki, od 
tego roku wprowadzono dodatek 
na każde niepełnoletnie dziecko w 
wysokości 30 euro (akurat tyle kosz-
tuje pięknie ilustrowana dziecięca 
książka bajek, czy średniej wielkości 
pluszowy miś). Ale by otrzymać to 
wspaniałomyślne wsparcie, rodzice 
muszą się zarejestrować w samo-
rządzie. I tu znów czeka ich „miła” 
niespodzianka w dobie powszech-
nej komputeryzacji – system, któ-
ry podatnika kosztował 7 mln euro, 
„wysiadł” już w pierwszych dniach 
stycznia. Z prostej przyczyny – jak 
z miłym uśmiechem wyznał minister 
opieki socjalnej i pracy, decydenci 
spodziewali się, że zgłosi się naraz 
około 10 tysięcy rodziców, a oka-
zało się, że o pieniądze pośpieszy-
ło się ubiegać 50 tysięcy (a jest to 

tylko część rodzin). Skąd ta liczba  
10 tys.? Chyba z sufitu. Nowa koali-
cja rządząca, która szła na wybory 
m.in. z hasłem walki z pijaństwem (w 
tej dziedzinie witamy niepodległość 
z pierwszych pozycji w Europie), 
owszem, przyjęła ustawy wprowa-
dzające pewne ograniczenia do-
stępności alkoholu. Dziś tylko od 20 
lat można go kupować i spożywać, 
zabroniona jest jego reklama. Jed-
nak, uważane np. w Skandynawii (tak 
przez nas kochanej) najbardziej sku-
teczne kroki: wyspecjalizowane skle-
py, odpowiednie opakowanie trun-
ków w zależności od ich mocy, nie 
zostały poczynione – nadal pocze-
sne miejsce (szczególnie w wiejskich 
sklepach) zajmują sławetne plastiko-
we butle z mocnym piwem. A wręcz 
karykaturalnym przykładem walki z 
alkoholizmem jest fakt, że ze spro-
wadzanych na Litwę zagranicznych 
ilustrowanych pism dostawcy ręcznie 
wyrywają strony z reklamą alkoholu, 
zaklejają eksponowane trunki nalep-

kami lub zamalowują flamastrami (tak 
się „pastwią” nad około 800 egzem-
plarzami pism naruszając prawa au-
torskie), no i mają zamiar po prostu 
zrezygnować z ich sprowadzania. W 
ciągu ponad dwóch dziesięcioleci w 
stolicy straszy tzw. stadion narodo-
wy, a kolejny konkurs (któryś z rzę-
du) na jego budowę znów ma szan-
sę się nie odbyć, bowiem jeden z 
kandydatów nie dał rady przesłać 
oferty w formie elektronicznej. Wi-
tając stulecie odrodzenia wolnego, 
demokratycznego państwa jeden z 
centralnych placów stolicy – Łukiski 
– stał się krzywym zwierciadłem de-
mokracji: projekt, który zwyciężył w 
konkursie (młodego architekta) jest 
skutecznie blokowany, a Sejm ma 
podjąć uchwałę o tym, jaka rzeźba 
ma tu stanąć… Trudno jest też uznać 
za szczyt wolności i demokracji to, że 
w wileńskim supermarkecie można 
kupić papier toaletowy, na którym 
widnieje tekst pozdrowienia Litwy z 
okazji 100-lecia jej niepodległości…

Nawet jeden mały dobry uczynek może kogoś uszczęśliwić – tą zasadą kierują się organizatorzy „Gwiazdy Nadziei”
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Podczas kilkunastu edycji wie-
czorów zbierano datki na osiero-
cone dzieci, wsparcie chorych, dla 
ludzi, którzy ucierpieli na skutek 
pożaru… 

Tego roku, jak na wstępie, 
witając licznie przybyłych do 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie wilnian, zaznaczyli państwo 
Jurewiczowie, że postanowili za-
proponować obecnym wnieść 
swój wkład do prezentu dla mło-
dej pary małżeńskiej. Wspierając 
właśnie tych młodych ludzi, któ-
rzy pozostali anonimowi (i nie 
wiedzieli o tym, że ten wieczór 
będzie im poświęcony) organi-

zatorzy koncertu zaprosili nas 
pochylić się nad młodą rodziną, 
która wkracza w nowe życie i ma 
przed sobą niełatwe wyzwanie – 
jeden z małżonków jest na wóz-
ku inwalidzkim. Prezent, który 
wspólnie mieli im sprawić uczest-
nicy wieczoru i do którego tra-
dycyjnie już dołączył samorząd 
rejonu wileńskiego przekazując 
2,5 tys. euro, możliwie chociaż 
w pewnym stopniu pomoże im 
pokonywać codzienne trudności, 
czy też sprawi radość pozwalając 
urzeczywistnić jedno z marzeń.

Swoją obecnością wieczór 
zaszczycił nowy biskup pomoc-

to śpiew czy gra na instrumencie. 
Zaznaczył, że niesiemy te dary Je-
zusowi i całej społeczności, jak to 
czynili Trzej Królowie. Przekazał 
również życzenia świąteczne od JE 
Arcybiskupa Gintarasa Grušasa, 
biskupa Arūnasa Poniškaitisa oraz 
kardynała Audrysa Juozasa Bački-
sa. Życzył wszystkim zebranym, 
by Gwiazda Nadziei wskazywała 
każdemu z nas drogę i prowadzi-
ła do Jezusa.

W wieczorze także wzięli 
udział konsul, kierownik Wy-
działu Konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Marcin Zieniewicz 
oraz prezes Związku Polaków na 
Litwie, poseł na Sejm RL Michał 
Mackiewicz.

Tego roku we wspólnym 
kolędowaniu zespołowi „Stella 
Spei” towarzyszyły: siostra prze-
łożona Agnieszka i s. Patrycja 
ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego oraz zespół wokal-
ny „Kresowy Płomień” z Zujun.

W wykonaniu Alfredy, 
Marty, Karoliny i Agaty(przy 
akompaniamencie Krzysztofa) 
brzmiały piękne polskie kolędy 
i świąteczne piosenki, którym 
towarzyszyło wyświetlanie scen 
o tematyce religijnej oraz pięk-
nych widoków przyrody. Było 

też wspólne śpiewanie młodo-
cianych artystów oraz całej sali 
znanych i jakże lubianych kolęd. 
Widownia aktywnie się dołączy-
ła do śpiewu, korzystając z tego, 
że na ekranie były wyświetlane 
słowa wykonywanych utworów.

Jak co roku, młodzi ludzie wy-
ruszyli na salę ze skarbonkami, 
by każdy, kto zechciał dołączyć 
do prezentu dla młodego mał-
żeństwa mógł to uczynić. W wy-
niku tej miłej akcji, jak oznajmił 
po podliczeniu datków Stanisław 
Witkowski, zebrano 1.242,13 
euro (po koncercie do skarbonki 
trafiło jeszcze 50 euro). 

Organizatorzy imprezy ser-
decznie dziękowali wszystkim, 
kto przyczynił się do zorganizo-
wania tego wieczoru, jego prze-
prowadzenia oraz wsparcia fi-
nansowego młodej rodziny. 

„Kolęda serc”, która brzmiała 
na zakończenie wieczoru, w peł-
ni oddała jego atmosferę: ciepła, 
życzliwości, miłości do bliźnie-
go. Wypada życzyć, by „Gwiaz-
da Nadziei” jak najdłużej była dla 
nas drogowskazem w czynieniu, 
niech całkiem drobnych, ale jakże 
potrzebnych dobrych uczynków.

Janina Lisiewicz

Gwiazda Nadziei

niczy archidiecezji wileńskiej  
ks. Darius Trijonis. Biskup podzię-
kował za zaproszenie na to spo-
tkanie oraz za łaskę, że możemy 
dzielić się z innymi darami, któ-
re otrzymaliśmy od Boga – bądź 

O  roku minionym i pla-
nach na bieżący – 2018 

rozmawiamy z kierownik 
Polskiego Studia Teatralne-
go w Wilnie Lilią Kiejzik.

?Rok, który dopiero pożegna-
liśmy był dla waszego Stu-

dia niezwykle pracowity. 
Pracowity i udany. Mogłabym go 
określić jako szczególnie bogaty 
w wyjazdy, prezentacje naszego 
dorobku poza granicami Litwy, 
jak też miejscowe, wileńskie ini-
cjatywy.

?Gościliście nie tylko w Ma-
cierzy.

Tak, ale każdy występ w Polsce 
jest dla nas bardzo miłym prze-
życiem, spotkaniem z przyja-
ciółmi, no i doskonałą możliwo-
ścią zaprezentowania polskiego 
dorobku teatralnego Wilna. 
Wystawialiśmy swoje sztuki w 
Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu, 

Rok z imieniem Marszałka Warszawie i Białymstoku. Tra-
dycyjnie gościliśmy we Lwowie 
na wiosennym festiwalu. No i 
po raz pierwszy mieliśmy oka-
zję zagrać w Wiedniu.

?Byliście tam na zaproszenie 
uczestnika organizowanego 

przez was Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego „Wileń-
skie Spotkania Scen Polskich” 
– Teatru AA Vademecum?
Tak. Nasi wiedeńscy przyjacie-
le postanowili, że na wzór na-
szego festiwalu, spróbują zro-
bić spotkanie polskich teatrów 
w Wiedniu, na tzw. Zachodzie. 
Bo my – to jednak Wschód. 
No i zostaliśmy zaproszeni na 
to pierwsze spotkanie z mono-
spektaklem „Tu mówi Szwejk”, 
w którym rolę dzielnego woja-
ka gra Edward Kiejzik. Było to 
dla nas bardzo miłe zamknięcie 
2017 roku.

W Wilnie tradycyjnie ob-
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ŚPIEWAJĄ KAROLINA I AGATA

Jerzy Karpowicz

I DUZI I MALI WRZUCALI DO SKARBONKI DATKI

XXX

Od jedenastu lat Ilona i Adam Jurewiczowie wraz 
z prowadzonym przez nich zespołem „Stella 
Spei” zapraszają rodaków na wieczory kolędowe 
w Święto Trzech Króli, by wspólnie spędzić czas, 
śpiewać kolędy, dzielić się radością i nieść ją 
tym, którzy otuchy, wsparcia, przyjaznego gestu 
najbardziej w danej chwili potrzebują.

TEATR „STUDIO” PODCZAS WYSTĘPÓW W WARSZAWIE
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To świąteczne spotkanie pol-
skich dzieci z Wilna z bajką w 
języku polskim i Świętym Mi-
kołajem jest dobrą tradycją Wi-
leńskiego Oddziału Miejskiego 
ZPL, zapoczątkowaną przed 
ponad ćwierćwieczem. Pierw-
sze zabawy przy choince odby-
wały się w siedzibie Oddziału 
przy ul. Zawalnej. Brało w nich 
udział kilkadziesiąt dzieci. Z 
biegiem lat ich liczba nam ro-
sła i przytulna, ale zbyt skrom-
na salka już nie mogła zmieścić 
wszystkich chętnych, więc po-
ranki świąteczne przeniosły się 
do większych sal, a od kilkuna-
stu lat miejscem ich przeprowa-
dzania jest Dom Kultury Pol-
skiej w Wilnie.

Tego roku, jak zaznaczy-
ła wiceprezes Oddziału Kry-
styna Zimińska, która podjęła 
się zakupu świątecznych pa-
czek, trzeba było ich przygoto-
wać aż 720. I chociaż wymaga-

chodziliśmy Dzień Teatru, któ-
ry też się przekształca w pre-
zentacje goszczących w Wilnie 
teatrów. Andrzej Grabowski, 
Przemysław Tejkowski, Ela Le-
wak mieli okazję zaprezentować 
swą twórczość zarówno w Wil-
nie, jak i na Wileńszczyźnie: w 
Rudominie i Trokach. 

?Uczciliście też 150. rocznicę 
śmierci Marszałka.

Upamiętniając tę datę wysta-
wiliśmy w Domu Polskim w 
Wilnie, w kameralnej atmos-
ferze „Pana Tadeusza” poetyc-
ko-muzyczne przedstawienie 
„Pamięci Ziuka” oparte na 
poezji Kazimiery Iłłakowi-
czówny. Tradycyjnie też swoją 
twórczością i oddaniem hołdu 
poległym uczciliśmy Święto 
Wojska Polskiego, odwiedza-
jąc Zułów, Troki, Stare Tro-
ki, Miedniki oraz Turmont, 
w którym gościliśmy na zapro-

szenie Jezioroskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL ze spekta-
klem „Zapiski oficera Armii 
Czerwonej”. 

?Sztuka ta cieszy się nieusta-
jącą popularnością.

Tak. W bieżącym roku też będzie-
my ją grali, m.in. w końcu lutego 
jesteśmy zaproszeni z „Oficerem” 
do Rzeszowa, gdzie uczcimy też 
specjalnym programem pamięć 
Żołnierzy Niezłomnych. Pro-
gram ten zaprezentujemy rów-
nież w dniu 1 marca w Wilnie, 
oddając hołd jakże długo zapo-
mnianym bohaterom. 

Ten szczególny, jubileuszo-
wy rok spotkamy poetycko-mu-
zyczną prezentacją, którą pla-
nujemy przedstawić widzom już 
wkrótce, 2 lutego, w kawiarni 
„Sakwa”.

?A widz z niecierpliwością 
czeka na zapowiedzianą 

premierę sztuki o Józefie Pił-
sudskim.

I ujrzy ją nie za długo. Teraz 
bardzo intensywnie pracujemy 
nad realizacją tego spektaklu, 
którego scenariusz napisała 
znana wileńska dziennikar-
ka, pisarka, autorka scenariu-
szy Alwida Bajor. Reżyseruje-
my ten spektakl wspólnie ze 
Sławomirem Gaudynem. Jest 
to sztuka wymagająca zaanga-
żowania dużego zespołu, więc 
zarówno stara gwardia jak i 
młodzież weźmie w niej udział. 
Premierę spektaklu „Żołnierz 
z ducha król”(rzecz o Piłsud-
skim) planujemy przed imieni-
nami Józefa Piłsudskiego (lubił 
je obchodzić w Wilnie) – 16 
marca w Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie. A zaraz po pre-
mierze – 24 marca pojedziemy 
do Warszawy na zaproszenie 
Instytutu Pamięci Narodowej z 
przedstawieniem bardzo przez 

nas lubianym „Na wileńskiej 
ulicy”. I już po kilku dniach 
– 27 marca – w stolicy Polski 
zagramy „Emigrantów” w ob-
sadzie Piotr Cyrwus – Edward 
Kiejzik. Chcemy wystawić ten 
spektakl również w Wilnie i 
w innych miejscowościach na 
Litwie.

?Wiosną z pewnością zawi-
tacie do Lwowa?

Tak. Nie tylko z okazji lwow-
skiego festiwalu, ale też ob-
chodów 60-lecia Polskiego Te-
atru Ludowego we Lwowie. Już 
mamy zaproszenie na jubileusz 
naszych wieloletnich przyjaciół. 
Odwiedzimy też zawsze nas tak 
mile przyjmującą Łódź.

?Tego roku będzie „MO-
NOWschód”?

Oczywiście, wystartuje on 18 
października. Planujemy pre-
mierę. Będzie to drugie tego-

roczne spotkanie z Marszał-
kiem. 

?Czy w tak bogatym sezonie 
macie jakąś niespodziankę 

na zakończenie roku?
W końcu listopada mamy zamiar 
wystawić „Dziewczynki” Irene-
usza Iredyńskiego – taki kobiecy 
spektakl. Nie zapomnimy też o 
dzieciach – bajka dla najmłod-
szych musi być, dzieci bardzo na 
nią czekają. Rok skończymy w 
Wiedniu, do którego wybierze-
my się ze spektaklem „Pieszo” 
Sławomira Mrożka.

Cóż, wypada życzyć zespo-
łowi Studia wiele sił i wytrwa-
łości w tym – tak bogatym w 
premiery – 2018 roku.

Dziękuję.

Rozmawiała 
Janina Lisiewicz

Bajka i prezenty dla wileńskich dzieci

W Święto Trzech Króli – 6 stycznia – Wileński Oddział Miejski Związku 
Polaków na Litwie zaprosił dzieci i wnuków członków Oddziału na premierę 
bajki oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem, który miał dla nich prezenty.

ło to większych środków, no i 
organizacyjnego wysiłku, jed-
nak nie może nie cieszyć. Pie-
niądze na świąteczne paczki, w 
których znalazła się zabawka i 
słodycze, ofiarowali radni sto-
łecznego samorządu z ramienia 
AWPL-ZChR.

Tradycyjnie też na dzieci 
czekał spektakl w języku pol-
skim, który na zmianę, co roku 
szykuje Polskie Studio Teatralne 
w Wilnie (kierownik Lilia Kiej-
zik) lub Polski Teatr w Wilnie 
(kierownik Irena Litwinowicz). 
Tego roku właśnie zespół pod 
kierownictwem Ireny Litwino-
wicz przygotował dla milusiń-
skich spektakl oparty na utwo-
rze Jana Brzechwy, napisanego 
według bajki wielkiego H. Ch. 
Andersena „Księżniczka na 
ziarnku grochu”. 

Tak liczne grono dzieci, któ-
rym towarzyszyli rodzice lub 
dziadkowie, wymagało zagra-

dali dzieciom przykład jak na-
leży pokonywać trudności w 
dążeniu do celu, została bar-
dzo serdecznie przyjęta przez 
widownię. Wierszowana opo-
wieść mówiła też o prawdziwej 
przyjaźni i miłości, co w dzisiej-
szym świecie, który nawet naj-
młodszych skazuje na wyobco-
wanie, jest szczególnie ważne. 

W spektaklu, reżyserem któ-
rego jest kierownik teatru Irena 
Litwinowicz, scenografię przy-
gotował Rafał Pieślak, a o cho-
reografię zadbała Tatiana Sie-
dunowa, wzięli udział aktorzy 
zarówno starszego pokolenia, 
jak i młodzież, która przyszła 
do Polskiego Teatru z „Wesołej 
Gromady” – teatrzyku szkolne-
go, działającego w Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza w Wilnie. 

W roli Króla wystąpił w bajce 
Mieczysław Dwilewicz, królo-
wej – Teresa Samsonow, księcia 
– Józef Kuczyński, zaś księżnicz-
ki Pirlipetki – Gabriela Słotwiń-
ska. Byli też na scenie – w roli 
adiutanta, błazna i pazia – Jó-
zef Brażyński, Jerzy Szyma-

nel oraz Dominik Piotrowicz. 
A swój debiut sceniczny w Te-
atrze Polskim w Wilnie mieli: 
Aneta Kostecka, Maria Żukow-
ska, Ewelina Sworobowicz i Gre-
ta Makowska – jako księżniczki 
oraz Tomasz Matuizo.      

Po spektaklu Święty Mikołaj 
(w jego postać wcielił się Miro-
sław Szejbak) wraz ze swą pomoc-
nicą – Renatą Szymanel witali i 
bawili dzieci, po czym zaprosili 
je do odebrania prezentów. 

Zebranych tak licznie człon-
ków oddziału wraz z pociechami 
witał również prezes Oddziału 
Marek Kubiak oraz wicepreze-
ski: Krystyna Zimińska i Edyta 
Tamošiūnaitė.

Bajkę „Księżniczka na ziarn-
ku grochu” w wykonaniu Pol-
skiego Teatru w Wilnie miały 
też okazję oglądać i zabawić się 
ze Świętym Mikołajem dzieci 
w rejonie solecznickim. Teatr 
zawitał z przedstawieniem do 
Janczun i Gierwiszek. Jak za-
znaczyła kierownik teatru Ire-
na Litwinowicz, bajkę tę zespół 
postara się zaprezentować jak 
najszerszej widowni. 

Janina Lisiewicz

nia jednego dnia dwóch przed-
stawień, z czym zespół teatru 
dał sobie świetnie radę. 

Barwna, wesoła, pełna mu-
zyki bajka, której bohaterzy 
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SCENA Z BAJKI 

Rom
an Niedźwiecki

ZDJĘCIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM – TO DLA DZIECI PRAWDZIWA ATRAKCJA
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W przededniu Nowego 
Roku prezesi kół Szyrwinc-
kiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie 
wraz ze Świętym Mikołajem i 
radną samorządu rejonu szyr-
winckiego Rasą Tamošiūnienė 
odwiedzili dzieci, by przeka-
zać im świąteczne pozdro-
wienia i prezenty ufundowa-
ne przez Szyrwincki Oddział 
Rejonowy ZPL. 

Święty Mikołaj nie tylko 
obdarowywał dzieci prezen-
tami, ale też śpiewał z nimi 
kolędy, deklamował wiersze, 
bawił się, głosił Dobrą Nowinę 
i życzył szczęśliwego Nowego 
– 2018 Roku.

Obchody świąt bożonaro-
dzeniowych w Szyrwinckim 
Oddziale Rejonowym ZPL 
mają swoje przedłużenie w 
dniu Święta Trzech Króli. Tra-
dycyjnie co roku tego dnia ze-
spolacy organizują teatralizo-

Bardzo cieszy, że do Wędzia-
goły coraz częściej zaglądają tu-
rystyczne autobusy z miłośnika-
mi historycznych, poznawczych 
podróży, udającymi się szlakiem 
„Poznajmy Litwę”. Tutaj turyści 
i goście chętnie zapoznają się z 
pamiętającym czasy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego starym 
cmentarzem przykościelnym, 
kościołem pw. św. Trójcy, od naj-

dawniejszych czasów tu miesz-
kającymi Polakami i znajdującą 
się w miasteczku Polską Biblio-
teką oraz zebranymi w niej hi-
storycznymi materiałami, opo-
wiadającymi o przeszłości naszej 
krainy, jej mieszkańcach.

6 stycznia, w Święto Trzech 
Króli, spora grupa podróżników 
wraz z dobrym przyjacielem wę-
dziagolan, historykiem z Uni-
wersytetu Witolda Wielkiego 
doc. Rūstisem Kamuntavičiu-
sem odwiedzili Wędziagołę.

Autor tych słów, na prośbę 
gości, zgodził się poprowadzić 
wycieczkę po starym cmentarzu 
przykościelnym, kościele pw. 
św. Trójcy, podzielić się wspo-
mnieniami ze spotkań ze zna-
nymi ludźmi, pokazać Polską 
Bibliotekę, zebrane w niej hi-
storyczne materiały, opowiada-
jące o mieszkających w okoli-

cach Wędziagoły Polakach, ich 
działalności kulturalno-oświa-
towej, codziennych radościach 
i troskach. 

Przybyli goście uważnie 
słuchali opowiadania o mi-
nionych wydarzeniach histo-
rycznych, pochowanych na 
przykościelnym cmentarzu 
ich uczestnikach, analizowali 
napisy na pomnikach w języ-
ku polskim, słuchali interesu-
jących historii ze spotkań ze 
znanymi działaczami kultury i 
sztuki, którzy odwiedzali Wę-
dziagołę, informacji o ich bli-
skich związkach z tą miejsco-
wością. Uczestnicy wycieczki 
bardzo się ciekawili znajdu-
jącym się w kościele pw. św. 
Trójcy, słynącym z łask i cu-
dów, Ukrzyżowanym Jezusem, 
nieustannie uzdrawiającym i 

obdarzającym łaskami również 
obecnie. 

Goście bardzo się cieszyli, 
że w Polskiej Bibliotece zna-
leźli wiele unikatowych mate-
riałów historycznych, starych 
zdjęć, książek. Wszyscy byli 
mile zdziwieni kiedy się do-
wiedzieli, że działa tu szkółka 
języka polskiego. Uczniowie 
szkółki mieli okazję do pozna-
nia gości i uczestniczenia wraz 
z nimi w poznawczej wycieczce. 
Nasz przyjaciel, doc. Rūstis Ka-
muntavičius pochwalił wędzia-
golan za to, że chronią symbole 
WKL, znają i pielęgnują tradycje 
z tamtego okresu.

Żegnając się, goście serdecz-
nie dziękowali wędziagolanom 
za wycieczkę. Więc do kolej-
nych spokań!  

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Wędziagołę odwiedzili miłośnicy historii

wany pochód. Trzej Królowie 
oraz inne postacie wyruszają 
w daleką podróż, aby odwie-
dzić seniorów, ludzi chorych, 
samotnych, a także dzieci, by 
głosić Dobrą Nowinę i złożyć 
pokłon nowonarodzonemu Je-
zusowi. 

W tym roku Trzej Królo-
wie odwiedzili wiele wsi, w 
tym: Wiciuny, Miegucie (sta-
rostwo olańskie), Szawle, Jaw-
niuny, Paciuny, Antonele, An-
tonajcie, Gudolinę (starostwo 
jawniuńskie). Do przeprowa-
dzenia tej imprezy transportu 
użycza niestrudzony członek 
jawniuńskiego koła Piotr Ży-
gis, który też układa trasę od-
wiedzin. Trzeba przyznać, że 
ludzie żyjący samotnie, czę-
sto w zaściankach, po takiej 
wizycie bywają bardzo wzru-
szeni i nie ukrywają łez. Pro-
szą także odwiedzić ich w na-
stępnym roku. Więc mówimy 
wszystkim: do siego roku i do 
kolejnych spotkań.

Świąteczne odwiedziny w Jawniunach

WSZYSCY BYLI MILE 
ZDZIWIENI KIEDY SIĘ 
DOWIEDZIELI,  
ŻE DZIAŁA TU  
SZKÓŁKA JĘZYKA 
POLSKIEGO.

TRZEJ KRÓLOWIE ODWIEDZILI RÓWNIEŻ DOM PREZES ODDZIAŁU STEFANII TOMASZUN

UCZESTNICY WYCIECZKI NA PRZYKOŚCIELNYM CMENTARZU ...

... I W KOŚCIELE PW. ŚW. TRÓJCY
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Trzej Królowie po kowieńsku

Jasełka w Nowych Święcianach

W ubiegłym tygodniu cały 
chrześcijański świat obchodził 
Święto Objawienia Pańskiego, 
które u nas jest najczęściej na-
zywane Świętem Trzech Króli.

W kowieńskim karmelickim 

kościele pw. św. Krzyża Msza 
św. w języku polskim odbyła się 
tradycyjnie w niedzielę. Odpra-
wiając ją ksiądz – ojciec Emilian 
poświęcił kredę i rozdzielił ją 
pomiędzy wszystkich obecnych. 

Ojciec Emilian pełniąc po-
sługę duszpasterską zdobył duże 
doświadczenie, bowiem przez 
wiele lat służył wiernym w róż-
nych krajach, na różnych konty-
nentach: w Afryce, Argentynie, 

Rosji, Włoszech. Obecnie, będąc 
na Litwie, przyzwyczaja nas do 
bliskiego, bezpośredniego obco-
wania z duszpasterzem, czego 
wcześniej nie mieliśmy okazji 
doświadczyć. Ojciec Emilian nie 
tylko podczas Mszy św. kieruje 
do nas słowa, mające nas utwier-
dzić w wierze i skierować na dro-
gę chrześcijańskiego stylu życia, 
ale też dla każdego potrzebują-
cego pomocy ma słowa współ-
czucia i zrozumienia. Udziela 
też Bożego błogosławieństwa so-
lenizantom, obchodzącym imie-
niny. Jesteśmy wzruszeni tym 
stylem obcowania i już się do 
niego przyzwyczailiśmy. 

Tej świątecznej niedzieli 
również mieliśmy spotkanie w 
siedzibie Kowieńskiego Oddzia-
łu ZPL, podczas którego towa-
rzyszył nam gość – brat kapu-
cyn Piotr Komorniczek i ojciec 
Emilian. To on własnoręcznie na 
drzwiach naszego locum wypi-

sał doskonale znane symbole – 
imiona Trzech Króli. 

Tego dnia nie tylko święto-
waliśmy Objawienie Pańskie, ale 
też składaliśmy życzenia „stu 
lat” z okazji jubileuszowych 
urodzin pani Lusi Jankowskiej 
oraz panu Henrykowi Kary-
niewskiemu. I popłynęły kolędy 
– znane od dzieciństwa, nasze, 
polskie, śpiewane w rodziciel-
skich domach, których znamy 
naprawdę wiele. Akompaniowa-
ła nam Irena Rymkiewicz. 

Świąteczny styczniowy ka-
lendarz zakłada wyprawy ko-
wieńskich chórów: kościelnego 
i folklorystycznego do Kiejdan i 
Łabunowa. Niech dźwięczą pol-
skie kolędy wśród rodaków na 
Litwie, wzruszają serca brzmie-
niem ojczystego języka.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL  

Święto Trzech Króli ucznio-
wie szkółki języka polskiego w 
Nowych Święcianach tradycyj-
nie powitali wystawieniem jase-
łek. Od lat w tym dniu mają oni 
popisy w miejscowym kościele 
pw. św. Edwarda. Mieszkańcy 
Nowych Święcian – Polacy przy-
chodząc do kościoła w uroczy-

stość Objawienia Pańskiego wie-
dzą, że czeka ich miłe spotkanie 
z ojczystym językiem, przypo-
mnienie tradycji związanych z 
obchodami tego święta.

W dniu 6 stycznia – na 
Trzech Króli, uczniowie szkół-
ki języka polskiego przygotowa-
li jasełka pod tytułem „Gwiazda 

Betlejemska”. Opowieść skom-
ponowana z wierszy i piosenek 
świątecznych oraz kolęd rozpo-
częli od przypomnienia adwen-
tu – czasu oczekiwania na cud, 
na spełnienie. Wzruszającymi 
słowami wierszy mówili o tym, 
że nikt nie powinien być w tym 
czasie samotny, że radość naro-

dzenia Bożej Dzieciny jest do-
stępna dla każdego. 

Jasełka zainaugurowała Vik-
toria Cijūnėlytė wychodząc przed 
prezbiterium z zapaloną świecą i 
deklamując wiersz o zbliżającym 
się okresie świąt, a wraz z nią ko-
ledzy – trzymając w rękach pło-
nące ogieńki nadziei, po czym 
ustawili je przy żłóbku. Dekla-
mowane przez młodzież i dzie-
ci wiersze, opowiadające o bożo-
narodzeniowym okresie, kiedy 
świąteczne oczekiwanie ogarnia 
nie tylko ludzi, ale też zwierzę-
ta i wszystko, co żyje, brzmiały w 
świątyni bardzo wzniośle i uro-
czyście. Wśród deklamujących 
była m.in. Eryka Wiłkojć, któ-
ra chociaż nie mieszka obecnie 
w Nowych Święcianach, jednak 
odwiedzając dziadków chętnie się 
dołącza do kolegów ze szkółki.

Deklamowane wiersze prze-
platane były kolędami nawią-
zującymi do przedstawianych 
wydarzeń w wykonaniu by-
łej uczennicy szkółki Vitalii 
Vinciūnaitė. Pięknie zabrzmia-
ły w jej wykonaniu „Cicha noc”, 
„Lulajże, Jezuniu”, „Dzisiaj w 
Betlejem”. Wierni z wielkim 
wzruszeniem oglądali popisy 
w ojczystym języku, słuchali 
śpiewu. Dziękował uczniom za 
wystawione jasełka proboszcz  
ks. Raimundas Macidulskas, 

częstując je cukierkami. Świą-
teczne paczki ze słodyczami 
uczniowie otrzymali również 
od Święciańskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL (prezes Ire-
na Bejnar).

Obecnie w szkółce języka 
polskiego, działającej pod pa-
tronatem Związku Polaków 
na Litwie, w której zajęcia od-
bywają się w Domu Polskim w 
Nowych Święcianach, jest 20 
uczniów. Wśród nich są młod-
sze dzieci oraz gimnazjaliści, co 
bardzo cieszy, bowiem świadczy 
o tym, że młodzież świadomie 
chce się uczyć języka polskiego, 
poznawać polską kulturę. Pod-
czas pasterki w języku polskim,  
24 grudnia ub.r., młodzież ze 
szkółki czytała po polsku czy-
tania liturgiczne. Jej uczniowie 
biorą aktywny udział w niedziel-
nych polskich Mszach św., czy-
tają Pismo Święte. 

Udział młodzieży w polskich 
nabożeństwach bardzo cieszy ich 
rodziny, szczególnie dziadków. 
Modlitwa w ojczystym języku za-
wsze jednoczyła i jednoczy Pola-
ków, niezależnie od tego, gdzie i 
w jakich warunkach mieszkają. 

Wanda Gołubiewa,
nauczycielka  

szkółki języka polskiego  
w Nowych Święcianach

W ŚWIĄTECZNYM DNIU W SIEDZIBIE ODDZIAŁU BRZMIAŁY KOLĘDY

DZIECI I MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁKI JĘZYKA POLSKIEGO WRAZ Z PROBOSZCZEM KS. R. MACIDULSKASEM

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i 
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenume-
rować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocz-
towym na terenie całej Litwy. Prenumerata na 
luty i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do  
22 stycznia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest 
bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za do-
starczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wyda-
nia: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Na-
szą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie 
– mieć w swoich domach. 
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Podczas grudniowych ob-
chodów 150. rocznicy uro-
dzin Józefa Piłsudskiego w Zu-
łowie miałam okazję poznać 
pana Jana Kazimierza Soko-
łowskiego, a za sprawą jed-
nego z prezesów wileńskiego 
koła ZPL Stanisława Walu-
kiewicza, przyjaciela państwa 
Sokołowskich, dowiedziałam 
się, że pan Jan posiada trochę 
niezwykłą pamiątkę – gipsowe 
popiersie Marszałka dość po-
kaźnych rozmiarów. Wiedzio-
na ciekawością, jak trafiło ono 
do mieszkania przy ulicy Za-
walnej, poznałam to niezwykle 
sympatyczne małżeństwo, któ-
re w minionym roku obchodzi-
ło wspaniały jubileusz – 60 lat 
pożycia małżeńskiego. Wspól-
nego życia, które żona – pani 
Irena określiła bardzo lako-
nicznie, ale jakże wymownie: 
„Cóż mogę powiedzieć, jestem 
po prostu szczęśliwa”. 

Są ze sobą szczęśliwi, to 
widać na pierwszy rzut oka, to 
daje się odczuć w ich obcowa-

niu, kiedy pan Jan, po wileń-
sku i tak czule zwraca się do 
swej żony – Ircia. Tę czułość i 
delikatność zachowali przez te 
wszystkie lata…

Mają, rzec można, typowe 
wileńskie życiorysy – wcale nie-
proste, bo w powojennej rzeczy-
wistości, kiedy runął dawny ich 
świat, „odeszła” Polska, musieli 
budować swe życie w nowych, 
obcych realiach. Im się uda-
ło. Swoim życiem udowodni-
li, że Polacy potrafili być upar-
ci i twardzi, zdobyć uznanie i 
szacunek zarówno dzięki swo-
jej pracowitości, jak i postawie, 
temu rdzeniowi wyniesionemu 
z domów, gdzie uczciwość, rze-
telność, świadomość swoich ko-
rzeni dodawały sił do osiągania 
sukcesów.

Pan Jan przyszedł na świat 
w zaścianku Jadwigowo, nie-
opodal Niemenczyna, w ro-
dzinie Jadwigi i Leonarda So-
kołowskich. Jego ojciec przez 
pewien okres pełnił obowiąz-
ki starosty Niemenczyna, pra-
cował w miejscowym oddziale 
Banku PKO. Kilkudziesięcio-
hektarową gospodarką raczej 
zajmowała się mama. W licznej 
rodzinie panował ład i dosta-
tek. Pan Jan przed wojną zdą-
żył w Niemenczynie ukończyć  
pierwszą klasę.

Lata wojny – wiadomo, 
niosły strach, nieszczęścia, 
utraty… Jednak dla Polaków 
nie skończyły się one wraz z 
ustaniem wojny. Nowa wła-
dza – sowiecka – pragnąc zmie-
nić mentalność miejscowych 

mieszkańców prześladowa-
ła inteligencję, byłych urzęd-
ników, niszczyła gospodarzy. 
Straszne słowa: represje, wy-
wózki nie ominęły rodziny 
państwa Sokołowskich. Oj-
ciec – Leonard, jako wróg naro-
du, trafił do sowieckiego łagru 
przymusowej pracy w Maci-
kach, nieopodal Szyłokarczmy. 
Praktycznie cudem udało mu 
się stamtąd wydostać – z tego 
strasznego miejsca nasi rodacy 
właściwie nie wracali (o tym 
obozie i jego ofiarach pisali-
śmy na łamach „N.G.”, pamięć 
o nich pielęgnuje dziś Szylucki 
Oddział ZPL). Lecz na rodzinę 
czekała jeszcze jedna próba – 
zostali uprzedzeni przez życz-
liwe osoby, że są na liście tych, 
którzy podlegają wywózce na 
Syberię. W pośpiechu opuścili 
rodzinny dom, swoje Jadwigo-
wo, zostawiając na pastwę losu 
gospodarkę, rozstając się nie 
wiedząc, czy uda się im jesz-
cze spotkać. 

Młody Janek Sokołowski 
udał się do Wilna, tu łatwiej 
było się roztopić w miejskim 
tłumie, a i ręce do pracy przy 
odgruzowywaniu miasta były 
potrzebne… Była to ciężka, 
niebezpieczna praca, ale da-
wała jakie takie utrzymanie. 
Zamieszkał u kolegi na Zarze-
czu. Dalszy życiorys skorygo-
wało wojsko. Został powołany 
do szeregów Armii Radzieckiej 
na trzy lata. Służbę wojskową 
odbywał w dalekiej Mołdawii. 
Po powrocie do Wilna, próbo-
wał zdobyć zawód kierowcy, 
zamieszkał u krewnych na Ło-
siówce. Los chciał, że zapisał się 
do szkoły kucharskiej i to zade-
cydowało o jego dalszym losie.

Miał szczęście, na prakty-
kę zawodową trafił do wówczas 
prestiżowej restauracji „Vil-
nius” (mieściła się w budynku 
słynnego wileńskiego „Geor-
gea” – dziś budynek ten wyróż-
nia umieszczona na jego fasa-

dzie figura świętego Jerzego). 
Doskonalił się w zawodzie pod 
okiem mistrza Borodina – sze-
fa kuchni, który pracował na 
dworze cara Mikołaja II. To on 
pierwszy orzekł, że „Waniusz-
ka dostojen zwanija mastie-
ra”. No i tak został mistrzem 
kuchni. Trafił do zarządu sto-
łówek należącego do Rady Mi-
nistrów Republiki Litewskiej. 
Jego pierwszym miejscem pra-
cy była słynna „Šešupė”, która, 
chociaż nazywała się stołówką, 
miała bardzo dobrą renomę, kie-
rował nią niejaki pan Gurwicz.

Po pewnym czasie został 
przeniesiony do nowo otwartej, 
owianej dziś legendami „Nerin-
gi” – już jako mistrz najwyższej 
IV kategorii. Tu szefem kuchni 
był również Polak – Henryk Lisz-
twan. Razem tworzyli jadłospis 
tej ulubionej przez ówczesną in-
teligencję kawiarni. Tu poznał 
wielu słynnych ludzi ze świata 
litewskiej kultury i sztuki – lubili 
tu spędzać czas, dobrze zjeść, no 
i się zabawić. Te zabawy niekiedy 
kończyły się awanturami, o któ-
rych po mieście krążyły anegdo-
ty. Jednak personel umiał chro-
nić tajemnice i był ceniony przez 
bywalców. 

Pan Jan do dziś przechowu-
je album Stasysa Krasauskasa – 
słynnego litewskiego grafika z 
dedykacją oraz prezent – książ-
kę dań z ziemniaków od kom-
pozytora Benjaminasa Gorbul-
skisa, której dedykacja brzmi: 
„Stałemu kucharzowi od stałe-
go bywalca”. Pochodzi z marca 
1962 roku. 

Inna pieczołowicie przecho-
wywana, opasła i mocno sfaty-
gowana książka, którą pan Jan 
zachował przez prawie 70 lat, 
to zbiór przepisów wyrobów dla 
przedsiębiorstw żywieniowych. 
Wydana w 1955 roku, zdaniem 
mistrza, jest wyjątkowo uda-
nym zbiorem przepisów. Cho-
ciaż próbowano wydać w latach 
70. nowe, nie mogły konkuro-
wać z „klasyką”. Na moje pyta-
nie, co jest najważniejsze pod-
czas przygotowania dań, mistrz 
odpowiada zdecydowanie: su-
rowiec oraz technologia przy-
gotowania, receptura. Z kolei 
na pytanie, jakie jest jego ulu-
bione danie, kucharz, który po-
trafił przygotować potrawy na 
najbardziej wykwintne przy-
jęcia rządowe, szczerze odpo-
wiedział, że jego ulubionym 
daniem jest… śledzik przyrzą-
dzony z czosnkiem…

Z „Neringą” pan Jan poże-
gnał się z bardzo prozaicznej, 
ale życiowo ważnej przyczyny: 
namówiono go na powrót do 
„Šešupė” obiecując mieszkanie. 
Nowe mieszkanie w Wilnie w 
tamtych latach było prawdzi-
wym skarbem. A on po opusz-
czeniu rodzinnego domu ciągle 
go nie miał. Mieszkali z żoną w 

jej rodzinnym domu, przy ul. 
Makowej, wraz z rodzicami i 
rodzeństwem. Więc zgodził się 
bez dłuższego namysłu. Praca w 
należących do Rady Ministrów 
placówkach, przy standardo-
wych wypłatach, wyróżniała 
się tym, że tu się otrzymywało 
mieszkanie po kilku latach, kie-
dy w innych zespołach czekało 
się lat kilkanaście. 

Z żoną Ireną poznali się na 
prywatce u znajomych na Ło-
siówce. Od razu przypadli sobie 
do gustu. Wspominając tamten 
dzień przyznają, że to zabawa w 
śnieżki ich połączyła – zimny 
śnieg rozniecił gorące uczucie. 
Pobrali się po roku. Żona Ire-
na pracowała przez wiele lat na 
znanej wileńskiej fabryce odzie-
żowej „Lelija” jako kierownik 
produkcji męskich ubrań. Była 
nie tylko mistrzem technologii 
szycia, ale też pięknie śpiewała, 
brała udział w twórczości ama-
torskiej i odnosiła sukcesy. Do-
czekali się córki Margaryty, któ-
ra jest nauczycielką, mają dwie 
wnuczki: Julię i Iwonę oraz dwo-
je wnuków Wanessę i Dawida, 
którzy, niestety, są w dalekiej, 
ale dla wielu emigrantów z Li-
twy dziś ojczystej Anglii. 

Wracając do zawodowych 
doświadczeń, pan Jan przypo-
mniał pewną wizytę wysokie-
go urzędnika polskiego MSZ 
na Litwie, który wręczał ów-
czesnemu sekretarzowi partii 
komunistycznej Antanasowi 
Sniečkusowi nagrodę przyzna-
ną przez Polskę. Oczywiście, 
po uroczystości miało się od-
być przyjęcie. Odbyło się, ale 
na życzenie Sniečkusa w nieco-
dziennej scenerii – w Puszczy 
Rudnickiej. Była zima, prawdzi-
wa wileńska zima. W puszczy 
rozstawiono kuchnie polowe. 
Pan Jan postanowił przygoto-
wać bigos. No i było to wyśmie-
nite danie, które wszystkim bar-
dzo smakowało.

W ciągu 40 lat pracy przy-
gotował setki przyjęć, niekie-
dy bardzo odpowiedzialnych, 
podejmując zagranicznych go-
ści, czy też wysokich urzędni-
ków z Moskwy. Nomenklatura 
lubiła dobrze zjeść. Przyznać 
jednak musi, że doceniano 
zawodowców. Nigdy nie od-
czuł dyskryminacji ze wzglę-
du na swoją narodowość, któ-
rej nigdy nie ukrywał. Pracował 
również wśród ludzi różnych 
narodowości i dobrze się im 
układało. Wilno, to prawdzi-

Kucharz, podróżnik, miłośnik historii
MIAŁ SZCZĘŚCIE,  
NA PRAKTYKĘ  
ZAWODOWĄ TRAFIŁ  
DO WÓWCZAS 
PRESTIŻOWEJ 
RESTAURACJI  
„VILNIUS” 

PAN JAN 
DO DZIŚ  
PRZECHOWUJE  
ALBUM STASYSA 
KRASAUSKASA – 
SŁYNNEGO  
LITEWSKIEGO GRAFIKA  
Z DEDYKACJĄ

Państwo Irena i Jan Sokołowscy mieszkają w 
samym sercu Wilna, przy ulicy Zawalnej. Z 
okien swego mieszkania codziennie obserwują 
rytm rodzinnego, kochanego miasta, które 
odbudowywali po wojnie, dla którego pracowali, 
w którym założyli rodzinę i szczęśliwie przeżyli 
z górą osiemdziesiąt lat. Do ich przytulnego 
mieszkania sprowadziło mnie… popiersie 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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PAŃSTWO SOKOŁOWSCY PRZY POPIERSIU MARSZAŁKA
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Światowe Zimowe 
Igrzyska Polonijne
Już od 19 grudnia 2017 r. trwa rejestracja na  
XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne „Krynica-Zdrój 2018”. Rejestracja dostępna jest pod adresem:  
http://www.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/rejestracja.php
Igrzyska są cykliczną imprezą sportową organizowaną przez Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” w partner-
stwie z polskimi samorządami. Wydarzenie skierowane jest do sportowców polonijnych, zarówno sportów let-
nich, jak i zimowych. Igrzyska organizowane są na przemian co dwa lata: Światowe Letnie Igrzyska Polonijne 
i Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne.
W roku 2018 na terenie gminy Krynica-Zdrój w dniach 25 luty - 3 marca odbędzie się kolejna edycja tego 
wydarzenia – XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Przewidujemy, iż do Krynicy przyjedzie około 650 
zawodników z 20 krajów świata. Będą oni rywalizowali w 10 dyscyplinach sportowych.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Igrzysk znajdują się na stronie internetowej  
http://www.igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/
Pytania odnośnie Imprezy należy kierować na adres mailowy igrzyska@wspolnotapolska.org.pl
Rejestracja trwa do 20 stycznia br.
Serdecznie zapraszamy! Organizatorzy

we Wilno, zawsze było wielo-
narodowe, wielokulturowe. I 
to tworzy jego urok. Zgadza-
jąc się z tym stwierdzeniem za-
pytałam pana Jana, jak się mu 
udało, pracując w „internacjo-
nalnym” zespole, zachować tak 
poprawną polszczyznę, boga-
te słownictwo. Odpowiedział 
krótko i jakże dobitnie: trze-
ba szanować swój język. Ot i 
cała prawda. Tak zwyczajnie 
– szanować siebie i swój język. 
Można dodać – w ten sposób 
zdobywa się szacunek otacza-
jących nas ludzi. W przypadku 
pana Jana sprawdziło się to na 
sto procent. Miał wielu znajo-
mych, przyjaciół, którzy darzyli 
go szacunkiem, tak samo zresz-
tą, jak i zwierzchnicy.

Wracając do tematu, któ-
ry sprowadził mnie do pań-
stwa Sokołowskich – popier-
sia Józefa Piłsudskiego, pan 
Jan opowiedział, że na począt-
ku lat 70. gościł w okolicach 
Podbrodzia, w Inturkach. Je-
den znajomy zaproponował mu 
obejrzenie popiersia Marszał-
ka przechowywanego w ukry-
ciu. Pan Jan zaciekawił się nim 
i nabył tę niezwykłą pamiątkę. 
Od ponad 40 lat gipsowe po-
piersie Marszałka zajmuje jed-
no z najbardziej zaszczytnych 
miejsc w mieszkaniu przy uli-
cy Zawalnej. Stało tam i za So-
wietów, jest też tu dziś. Tropiąc 
losy popiersia, pan Jan odnalazł 
informację, że mogło być ono 
ustawione w Święcianach, a w 
latach okupacji ukryte.

Postać Józefa Piłsudskie-
go jest dla niego, jak dla wielu 
mieszkańców Wileńszczyzny, 
legendą. Kult Marszałka wy-
niesiony z rodzinnego domu 
w Jadwigowie, przedwojennej 
szkoły, jak i późniejsze pozna-
nie życiorysu i działalności tego 
wielkiego Polaka ugruntowało w 
nim ogromny szacunek do tego 
męża stanu. W ich domu Polska 
i polskość zawsze miały należy-
ty szacunek.

Pasją pana Jana są książki, 
poznawanie historii, architek-
tury oraz podróże, poznawanie 
pięknych zakątków przyrody. 
Kiedyś służbowo, w ramach zdo-
bywania i dzielenia się doświad-
czeniem zawodowym miał oka-
zję zwiedzić zarówno Związek 
Radziecki, jak też kraje tzw. blo-
ku wschodniego. W ciągu dal-
szych lat wraz z żoną czy też 
w pojedynkę zwiedził Francję, 
Skandynawię, Turcję, Maroko, 
Wielką Brytanię, Włochy. Był 
na wyspie Capri, która oczaro-
wała go jeszcze w dzieciństwie, 
kiedy mama śpiewała modną 
wówczas piosenkę o tej cudow-
nej wyspie.

Żegnając gościnnych gospo-
darzy w imieniu swoim i czytel-
ników „N.G.” życzyłam im dużo 
zdrowia, by mogli nadal cieszyć 
się sobą, życiem, które potrafili 
godnie i pięknie przeżyć.   

Janina Lisiewicz

Rozgrywany niezmiennie 
od 1953 roku Turniej Czterech 
Skoczni należy do najbardziej 
prestiżowych zawodów w do-
rocznym kalendarzu fruwają-
cych narciarzy. Zgodnie z usta-
loną tradycją rywalizują oni 
kolejno na dwóch skoczniach 
w Niemczech (Oberstdorf i Gar-
misch-Partenkirchen) oraz na 
dwóch austriackich (Innsbruck, 
Bischofshofen). Niezmienna 
pozostaje też ich czasowa lo-
kalizacja – przełom grudnia i 
stycznia, rozpostarty pomiędzy 
świętem Bożego Narodzenia a 
Objawieniem Pańskim.

Zwycięzca wyłaniany jest 
podczas każdego z czterech 
konkursów, aczkolwiek sukces 
końcowy święci ten, który su-
marycznie potrafi zgromadzić 
największą liczbę punktów. Jako 
pierwszemu sztuka ta w stycz-
niu 1953 roku udała się Au-
striakowi Josefowi Bradlowi. A – 
przyznać trzeba – reprezentanci 
tego kraju w późniejszych latach 
będą się najbardziej liczyć przy 
końcowych triumfach, gdyż w 
dotychczas rozegranych 66. 
edycjach konkursowych aż 16 

razy wygrywali łączną klasyfika-
cję, odnosząc też zdecydowanie 
najwięcej (63) zwycięstw na po-
szczególnych skoczniach.

Jeśli chodzi o indywidualną 
palmę pierwszeństwa w klasy-
fikacji generalnej, niepodziel-
ny prym dzierży w tym Fin Jane 
Ahonen, który aż pięciokrotnie 
(w latach 1999, 2003, 2005, 
2006 i 2008) stawał na naj-
wyższym stopniu podium, trzy-
krotnie (2000, 2001 i 2010) 
był drugi, a dwukrotnie (1995 
i 1998) zajmował trzecią pozy-
cję. Dalsze pozycje w klasyfika-
cji „wszech czasów” należą do 
Niemca Jensa Weisfloga (4-4-
1) oraz Norwega Bjoerna Wir-
koli (3-2-1).

Przez długie lata żadnemu ze 
skoczków nie udawało się wy-
grać każdy z czterech kolejnych 
konkursów na poszczególnych 
skoczniach. Aż wreszcie w roku 
2002 tej bezprecedensowej sztu-
ki dokonał Niemiec Sven Han-
nawald. Wydawało się, że tak 
wyśrubowanego rekordu bardzo 
długo nikt nie powtórzy…

Jednak stało się! A nasza 
radość jest tym większa, gdyż 

sztuki tej dokonał ostatnio 
nasz rodak z Polski – Kamil 
Stoch, wspaniały triumfator 
ostatniego turnieju. Owszem, 
przed jego początkiem był wy-
mieniany w gronie faworytów, 
choć wydawało się, że najwię-
cej do powiedzenia będzie miał 
pewnie prowadzący w klasyfi-
kacji Pucharu Świata Niemiec 
Richard Freitag. A tymczasem 
już podczas pierwszego kon-
kursu w Oberstdorfie dwu-
krotny mistrz olimpijski z Soczi 
pokazał lwi pazur, a za ciosem 
poszedł też w GarmischPar-
tenkirchen, umacniając się na 
prowadzeniu. Po tym, kiedy w 
Innsbrucku, jego najgroźniejszy 
rywal – wspomniany Freitag – 
zagrał w pierwszej serii va ba-
nque i doznał niefortunnego 
upadku, przekreślającego jego 
dalsze starty, zwycięstwo Pola-
ka było raczej przesądzone. 

Teraz wypadło emocjonować 
się jednym: czy aby potrafi do-
równać rekordowi Svena Han-
nawalda sprzed 16 lat. Dorów-
nał! Przypieczętował sukces 
triumfem we wspaniałym sty-
lu w Bischofshofen, za co na-

grodą było wysłuchanie w kil-
kunastominutowych odstępach 
dwóch Mazurków Dąbrowskie-
go – pierwotnie za czwartą z ko-
lei wygraną, a później – za koń-
cowy sukces (podobnie zresztą 
jak przed rokiem). O miażdżą-
cej przewadze skromnego skocz-
ka z Zębu niech świadczy fakt, 
że zgromadził łącznie 1108,8 
pkt, podczas gdy drugi w osta-
tecznym rozrachunku Niemiec 
Andreas Wellinger zanotował 
1039,2 pkt, a trzeci – Norweg 
Anders Fannemel – 1021,3 pkt.

Ten błyskotliwy sukces by-
najmniej nie pozwala na spo-
częcie na laurach. Milowym 
krokiem zbliżają się bowiem 
Igrzyska Olimpijskie w połu-
dniowokoreańskim Pjongczan-
gu, gdzie rewelacyjnego zwy-
cięzcę tegorocznego Turnieju 
Czterech Skoczni czeka nie 
lada wyzwanie – obrona dwóch 
złotych medali wywalczonych 
przed czterema laty w bataliach 
spod znaku pięciu kółek. Jeśli 
temu sprosta, wyrówna kolejne 
niebotyczne osiągnięcie wiel-
kiego Szwajcara Simona Am-
manna, mającego na swym kon-
cie cztery złote krążki, zdobyte 
w konkursach indywidualnych 
podczas Białych Olimpiad 2002 
i 2010. Ba, rewelacyjny następ-
ca Adama Małysza – o ile kole-
dzy z drużyny (notabene aktu-
alni mistrzowie świata) walnie 
wesprą jego poczynania, może 
nawet ten wyczyn poprawić!

Nie trzeba mówić, że kibice 
mocno w to wierzą, obdarowaw-
szy swego pupila wielkim kredy-
tem zaufania, oddając mu palmę 
pierwszeństwa w 83. plebiscycie 
„Przeglądu Sportowego” na naj-
lepszego sportowca Polski roku 
2017, którego wyniki ogłoszono 
6 stycznia br. na Balu Mistrzów 
w Warszawie. 

Henryk Mażul

Rewelacyjny Polak dorównał Hannawaldowi!
Turniej Czterech Skoczni – zwycięski dla Kamila Stocha
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Szanowni Państwo,
przypominamy, że środki finansowe na odbudowę 

miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można 
wpłacić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

„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. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Urodzin Malwinie DAUBARIENĖ 
najserdeczniejsze życzenia:

Gdy świat ogłosi Twoje urodziny,
spójrz wstecz, wspomnij minione dni i godziny.
Pomyśl, czy masz to, co chciałaś,
czy zdobyłaś tego, którego kochałaś.
A jeśli nie, to niech dni wolniej biegną
i wszystkie życzenia się spełnią!
składają członkowie koła ZPL w Nowych Święcianach.

Z okazji Pięknego Jubileuszu 80-lecia Józefowi ZIENKIEWICZOWI 
z Szumska obfitych łask Bożych, ciepła w rodzinie, zdrowia i wszel-
kiej pomyślności 

życzą rodziny Naumowiczów i Duchowskich

Z okazji Pięknego Jubileuszu 60. Urodzin Kazimierzowi MARCIN-
KIEWICZOWI wiązankę serdecznych życzeń: zdrowia, wszelkiej po-
myślności, spełnienia marzeń oraz tylko słonecznych dni 

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL 

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno 

poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków ZPL 
osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom 
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy i czwartki 
od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone składki, może 
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

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, kondolen-
cje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współ-
czucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedy-
kować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne. 
Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt lub faks 233 10 56.


