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Studniówki, studniówki

NA SZKOLNEJ SCENIE TAKA LICZNA 60. PROMOCJA

Od lat są piękną tradycją szkół polskich na Litwie. W odróżnieniu od takich imprez w Macierzy, łączone są one ze
spotkaniem absolwentów. Prawda, w największych gimnazjach odbywają się kolejno, bo sale „pękają w szwach”.
Ale to tylko cieszy, bo świadczy o tym, że lubimy te powroty do swoich klas, nauczycieli, kolegów… Często do
swojej szkoły na te spotkania przychodzą rodzice, dzieci, wnukowie, bo kolejne pokolenia są wierne swoim
„budom”. Pierwsza dekada lutego – to jest właśnie ten czas na miłe randki z młodością. Tego roku jubileuszową
– 60. promocję ma Gimnazjum im. Władysława Syrokomli (dawna szkoła średnia nr 19). Studniówka w stylu lat
60. z muzyką „Czerwonych Gitar” odbyła się tu w ubiegłą sobotę, a 9 lutego spotkają się absolwenci, dla których
maturzyści zaprezentują powtórkę jakże udanego „powrotu” do lat 60. minionego, XX wieku.
JEST IDEA DLA LITWY!
A raczej nie jedna, tylko trzy. A tak naprawdę – cztery. Jak zwyczaj nakazuje
– ma być trzy, ale tak się stało, że czwarta idea w trakcie weryfikacji nabrała jednakową liczbę głosów jak trzecia, więc
są cztery, wpisane jako trzy. Taki litewski paradoks. Poszukiwanie idei dla Litwy trwało 5 miesięcy: od 7 września
do 20 listopada 2017 roku. Obywatelom zabawa się spodobała. Cóż, każdy mógł się poczuć ważny: a nuż jego
pomysł stanie się zbawienny dla kraju.
Summa summarum zebrano 1500 pomysłów na ład, dobrobyt, sukces. Od
20 listopada ub. r. do 1 stycznia 2018
roku trwały dyskusje na łamach gazet,
na portalach, w agencjach, telewizji i radiu. W trakcie propagowania zgłoszonych pomysłów napisano 402 artykuły,
nadano prawie 200 audycji radiowych i
telewizyjnych. Przed 1 stycznia ogłoszo-

no 30 idei wybranych według trzech kryteriów: zainteresowania, powtarzalności
i popularności. No i na końcowym etapie
z trzydziestki wybrano trzy na podstawie badania opinii publicznej oraz zdania wpływowych ekspertów z różnych
dziedzin. Jak się okazało, zdanie ekspertów i społeczności co do ważności idei
było zbieżne. W takich dziedzinach jak
ogólne dobro, ekonomika – zarządzanie państwem, sytuacja młodzieży, nauka największą liczbę punktów zdobyły
następujące idee: 1. na mocy ustawy
wprowadzić podwójne obywatelstwo;
2. dążyć do tego, by do 2025 roku zawód nauczyciela stał się prestiżowym; 3.
uprawomocnić pomoc państwa młodym
rodzinom w nabyciu mieszkania oraz
zmniejszyć biurokrację poprzez cyfryzację usług państwowych. Uroczyste
ich ogłoszenie i zaprezentowanie przez
prezydent, przewodniczącego Sejmu i

premiera odbyło się podczas uroczystej
gali z udziałem przedstawicieli władzy,
społeczeństwa, zaproszonych gości, w
tym zagranicznych. Jak zabawa, to zabawa. Ta odbywała się na bardzo poważnej nucie. Zarówno pani prezydent,
która prezentowała znaczenie idei uczynienia zawodu nauczyciela prestiżowym,
jak i przewodniczący Sejmu, który mówił o wprowadzenie podwójnego obywatelstwa oraz premier – o wspieraniu
młodych rodzin i dalszej cyfryzacji, starali
się przekonać, że są to naprawdę najważniejsze zadania dla Litwy. W końcu
można się z tym zgodzić. Ale, czy jak za
czasów sowieckich pięciolatek, prawda, w ciągu 8 lat, potrafimy kiwnięciem
czarodziejskiej różdżki uczynić zawód
nauczyciela prestiżowym. I potrafimy
zrobić to w sytuacji, kiedy został praktycznie od podstaw (na bolszewickiej
zasadzie) zrujnowany system kształce-

nia nauczycieli. Zaś pedagodzy od paru
dziesięcioleci są pozbawieni możliwości
oceniać (na zasadzie zaufania) wiedzę
swoich uczniów. O jakim autorytecie nauczyciela możemy mówić w takiej sytuacji. Jest to chyba ważniejsze kryterium
w podniesieniu prestiżu zawodu, niż ciągłe mówienie o zwiększeniu wynagrodzenia. Chociaż ono bez wątpienia przyczyniłoby się do podniesienia godności
osobistej nauczyciela, dowartościowania, co w końcowym efekcie też by na
prestiż wpłynęło. Bo nauczyciel uważający siebie za żebraka, jakoś nam na
piedestał nie pasuje... Czy Litwę uratuje podwójne obywatelstwo? Ma ono
sprzyjać tworzeniu tzw. globalnej Litwy,
ale to przecież wcale nie oznacza, że
emigranci powrócą i wypełnią rynek rękoma do pracy, będą płacić podatki, co
da możność państwu normalnie funkcjonować. Wsparcie młodych małżeństw

poprzez przydzielenie mieszkania, czy
pokrycia części kredytu na nie, jak twierdzą znawcy tematu, jeszcze w żadnym
kraju w całości się nie udało. No i powstaje pytanie, gdzie te mieszkania mają
być przydzielane: w regionach, by zwabić do nich młodych specjalistów, czy
w aglomeracjach? Najbardziej realną
do zrealizowania ideą wydaje się być
cyfryzacja usług państwowych. Ale i tu
trudno mieć stuprocentową pewność
wiedząc, jak się nam „powiodło” z wprowadzeniem takiego systemu w transporcie oraz systemie ochrony zdrowia. Cóż,
dzisiejsi przywódcy mieli piękną zabawę,
a i obywatele – też. Podsumowywać
wyniki będą już inni, o ile o idei dla Litwy
nie zapomną… No, ale przecież zawsze
mogą wymyślić swój pomysł na wmówienie obywatelom, że to oni decydują,
co w ich życiu jest najważniejsze. Mogą,
dopóki damy się nabierać.
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Oświadczenie premiera Polski
Mateusza Morawieckiego

Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo,
Nasz Naród został naznaczony ogromnym cierpieniem podczas II wojny światowej. Cały kraj był
pod niemiecką i sowiecką okupacją. Praktycznie
każda polska rodzina opłakiwała stratę swoich najbliższych.
Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Śmierć i
cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach
koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem
Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów.
Holokaust był niewyobrażalną zbrodnią. Próby
jej negowania zawsze powinny spotykać się z jednoznacznym potępieniem. Polskie prawo od lat
ściga osoby, które próbują zaprzeczać cierpieniom,
jakich doświadczyły ofiary nazistowskiego terroru.
Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu innych
krajach Europy i świata.
Kłamstwo oświęcimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale również inne sposoby fałszowania historii. Jedną z najgorszych form
tego kłamstwa jest pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców – i przypisywanie
tej odpowiedzialności ich ofiarom.
Chcemy walczyć z tym kłamstwem, w każdej
jego postaci. Właśnie dlatego nowelizujemy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.
Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście.
Szanowni Państwo!
Nasz Rząd potępia wszystkie zbrodnie II wojny światowej popełnione na polskiej ziemi – bez
względu na to, jakiej narodowości byli ich sprawcy
i do jakiego narodu należały ofiary.
Nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście, jesteśmy to winni wszystkim,
którzy go doświadczyli.

Od lat robimy wiele, aby być strażnikiem pamięci o zbrodniach totalitaryzmów – zarówno na
terytorium naszego kraju jak i poza jego granicami.
Obóz KL Mauthausen-Gusen był jednym z wielu niemieckich obozów koncentracyjnych. To kolejne miejsce obok sowieckiego Katynia, gdzie na masową skalę mordowano polską inteligencję. Ginęli
tam też Żydzi i przedstawiciele innych narodów.
Po wojnie obóz zniszczono, a tam, gdzie znajdowała się jego brama – stanęła willa. Jednak dzięki
polskiemu zaangażowaniu, pamięć o zbrodniczej
przeszłości Gusen została uratowana.
Państwo Polskie i Polacy dbają o to, by niemieckie obozy koncentracyjne przetrwały jako Świadectwo Męczeństwa Narodów – dla pamięci o zamordowanych i ku przestrodze żyjącym.
Walcząc z nieprawdziwymi twierdzeniami o
udziale Państwa Polskiego w niemieckiej machinie
zbrodni, Polska staje po stronie prawdy.
Drodzy Rodacy,
Holokaust był również niewyobrażalną polską
tragedią. Wśród sześciu milionów polskich obywateli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, trzy
miliony ludzi pochodziło ze społeczności polskich
Żydów. To powoduje, że Polska jak żadne inne z
państw Europy ma obowiązek stać na straży prawdy o zbrodniach Holokaustu.
Dlatego nieustannie przypominamy światu o
misji rotmistrza Pileckiego w Auschwitz, bohaterstwie Żegoty, polskiej organizacji ratującej Żydów czy bezwzględnych karach Polskiego Państwa
Podziemnego za denuncjowanie lub mordowanie
Żydów. Kara śmierci dla Polaków ukrywających
Żydów była dowodem na to, że niemieccy naziści
wiedzieli, że Polacy będą pomagać swoim żydowskim współbraciom.
To nasz Rodak, Jan Karski, próbował bezskutecznie obudzić sumienia zachodniej opinii publicznej, informując ją o niemieckich zbrodniach.
Rozumiemy emocje ze strony Izraela. Trzeba
wiele pracy, abyśmy naszą wspólną, często skomplikowaną historię, potrafili opowiedzieć razem.
Kultura Żydów polskich jest nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa.
Dziś, gdy świat znów zmaga się z problemem
antysemityzmu, Polski Rząd mówi jasno: nie ma
miejsca na nienawiść i zakłamywanie historii.
Szerzenie prawdy o Holokauście to nie tylko
zadanie Izraela, to również zadanie Polski. To walka o uniwersalną prawdę, która jest przestrogą dla
całego świata.

OŚWIADCZENIE
w sprawie sytuacji powstałej po uchwaleniu nowelizacji ustawy
o Instytucie Pamięci Narodowej
W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, pragniemy z całą stanowczością oświadczyć,
że określenie „Polskie obozy zagłady” lub „Polskie obozy śmierci”, jest historycznym kłamstwem, zacierającym odpowiedzialność niemieckiego, nazistowskiego systemu, który dokonał haniebnej zbrodni
zagłady narodu żydowskiego w obozach zlokalizowanych na terenach okupowanej Polski.
Od wielu lat zwalczamy, wraz z naszymi organizacjami członkowskimi, te pojawiające się w mediach kłamliwe określenia, będące najczęściej brakiem wiedzy historycznej, a czasem dziennikarskim
niedbalstwem lub wręcz werbalnym skrótem i niezamierzoną pomyłką.
Polska, była jedną z największych ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupacji, która w efekcie
przyniosła jej dalsze dziesięciolecia komunistycznego uzależnienia i gospodarczej zapaści.
Tylko prawda jest dla nas wszystkich ważna, dlatego Polska, podobnie jak inne narody, ma pełne i
suwerenne prawo do obrony swego dobrego imienia i walki o prawdę historyczną, niezależnie od tego
czy są to chwalebne karty bohaterstwa, czy też ciemne karty ludzkiej niegodziwości.
Pragniemy zaznaczyć, że nie odnosimy się do treści ustawy, jej sformułowań, procesu konsultacji i terminu jej uchwalenia, pozostawiając to kompetentnym prawnikom, historykom, politykom i dyplomatom.
Dobro Polski jest dla nas najwyższą wartością, toteż boleśnie przeżywamy falę emocji i medialną
burzę, która zapanowała po uchwaleniu ustawy. Mamy nadzieję, że wszystkie strony podejmujące
ten ważny, lecz bolesny temat, dołożą wszelkich starań, aby dojść do porozumienia w celu osiągnięcia uniwersalnej prawdy historycznej.
Sekretariat
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Nowelizacja ustawy o IPN
zabezpiecza polskie interesy
Uchwalona 26 stycznia przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej i zaakceptowana przez Senat znowelizowana
ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej trafiła do
prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent 6 lutego
podpisał nowelizację ustawy o IPN i przepisy
artykułu 55a wejdą w życie. Ustawa wprowadza
m.in. przepisy, zgodnie z którymi, każdy kto
publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu
narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność
lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione
przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie
przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne
– będzie podlegał karze grzywny lub pozbawieniu
wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi
za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności
rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.
Prezydent we wtorek poinformował, że zdecydował się
podpisać nowelizację ustawy
o IPN, wejdzie ona w życie, a
jednocześnie zdecydował, że
tę ustawę w trybie następczym
skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy
wolność słowa nie jest przez
przepisy nowelin ustawy o IPN
w sposób nieuprawniony ograniczona oraz by Trybunał Konstytucyjny zbadał kwestie tzw.
określoności przepisów prawa.
Decyzja prezydenta oznacza, że
przepisy nowelizacji ustawy wejdą w życie i będą obowiązywać
do czasu ich ewentualnego zakwestionowania przez Trybunał
Konstytucyjny.
„Taka jest moja decyzja. Myślę, że jest to takie rozwiązanie,
które z jednej strony zabezpiecza polskie interesy – powtarzam jeszcze raz – naszej godności, prawdy historycznej, tego,
abyśmy byli w sposób sprawiedliwy oceniani na świecie i aby
nas nie pomawiano jako państwa i jako narodu, ale z drugiej strony także uwzględniające wrażliwość osób, dla których
kwestia pamięci historycznej,
pamięci o Holokauście jest niezwykle ważna, a przede wszystkim tych, którzy ocaleli i którzy
powinni światu, póki mogą, mówić o tym, jak pamiętają tamte
czasy i co przeżyli” – tak mówił
prezydent Andrzej Duda.
Ogłaszając swoją decyzję prezydent podkreślił, że nie było
„żadnego systemowego udziału
narodu polskiego w Holokauście” i zaznaczył, że jego zdaniem ustawa nie blokuje działalności naukowej i artystycznej.
Prezydent powiedział też,
że nowela ustawy dotyczy bolesnej i delikatnej kwestii związanej z martyrologią narodu
polskiego. Przypomniał, że w
czasie II wojny światowej z rąk
niemieckich nazistów zginęło
6 mln obywateli polskich, wśród
których było około 3 mln obywateli polskich narodowości żydowskiej. Prezydent dodał, że
jeszcze rok temu, gdy prowadził

rozmowy na temat noweli, Izrael wyraził oczekiwanie, że przepisy nie będą dotyczyły działalności artystycznej i naukowej.
Jak oświadczył Andrzej Duda,
to oczekiwanie środowisk żydowskich zostało zrealizowane.
Po uchwaleniu ustawy
przez Sejm krytycznie o niej
się wypowiedziały władze Izraela, m.in. prezydent Netanjahu i członkowie Knesetu, a
także amerykański Departament Stanu, zarzucając stronie polskiej chęć zablokowania
niezależnych badań historycznych w sprawie Holokaustu. W
reakcji na decyzje prezydenta
izraelskie MSZ oświadczyło, że
wciąż liczy na wprowadzenie
„zmian i poprawek”. Zapewniło też, że „Izrael nadal pozostaje w kontakcie z polskimi władzami”. Sekretarz Stanu
USA Rex Tillerson napisał w
wydanym we wtorek oświadczeniu, że Stany Zjednoczone
są „rozczarowane tym, że polski prezydent podpisał ustawę
nakładającą karę za przypisywanie nazistowskich zbrodni
państwu polskiemu. Krytyczne
wypowiedzi o noweli ustawy
padły także ze strony Ukrainy.
Reagując na atmosferę wokół podpisanej ustawy premier
Niemiec w swym oświadczeniu
podkreślił, że to właśnie Niemcy ponoszą odpowiedzialność
za zbrodnie popełnione na terenie Polski.
Przedstawiciele polskich
władz, działacze społeczni, naukowcy a także środki masowego przekazu włączają się do
kampanii propagowania i wyjaśniania treści i sensu znowelizowanej ustawy o IPN. Został
utworzony zespół roboczy do
dialogu z podobnym ciałem w
Izraelu. W TVP będzie działał zespół ds. promocji dobrego
imienia i historii Polski. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski – to jedno z zadań powołanego przez TVP zespołu.
Telewizja Polska wprowadza to
jako stały element swojej działalności.
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Smutna rocznica
27 stycznia na Litwie wspominano rocznicę śmierci 4-letniego Matukasa, który został na
śmierć zakatowany przez matkę i
ojczyma. Historia tak dotkliwego
pobicia małego dziecka przed rokiem wstrząsnęła Litwą i zaowocowała początkiem tzw. reformy
Matukasa – przyjęciem Ustawy o
zakazie stosowania wobec dzieci jakiejkolwiek formy przemocy oraz wprowadzeniem zmian w
funkcjonowaniu służby ochrony
praw dzieci – jej scentralizowaniem, rozszerzeniem sieci pomocy psychologicznej, urządzeniem
pokoi przesłuchań dzieci, mającej
wejść w życie w dniu 1 lipca br.
Czy tak się stanie? Trudno dziś
odpowiedzieć na pytanie, czy reforma w całości sprawnie zadziała. Urząd prezydencki przed paru
dniami zarzucił rządowi, że nie
dostatecznie sprawnie działa na
drodze przeprowadzania reform i
nie potrafi na czas wcielać w życie
przyjętych ustaw. Odpierając stawiane zarzuty premier odciął, że
stawiając takie zarzuty urząd prezydencki pragnie odwrócić uwagę
od własnej bezczynności.
Do dnia działania nowej Ustawy, mającej chronić dzieci przed
przemocą, mamy prawie pół roku,
a odpowiedzialni ministrowie i
urzędnicy starają się przekonać,
że prace nad uruchomieniem założeń Ustawy, mają być wykonane w terminie. Jednak analizując
sytuację z zakładaniem np. 60 pokoi do przesłuchań dzieci, które
należy wynająć, urządzić i, co najważniejsze, sporządzić spis specjalistów – psychologów, którzy będą
w nich pracowali (dziś takowych
jest p i ę ć !) można zwątpić, że
zdąży się z tym na czas.
Jest tak, że psycholodzy nie
kwapią się do pracy w tym systemie, bo jak dotychczas przesłuchanie dziecka było oceniane
przez państwo, rzec można symbolicznie – w wysokości 5-10
euro. Specjaliści mówią o kwocie 50-150 euro, ponieważ taka
rozmowa z dzieckiem wymaga
niejednej godziny pracy, tylko
szczegółowego przygotowania –
zapoznania się z dokumentami,
wywiadu środowiskowego.
Czy znajdą się pieniądze i –
najważniejsze – wystarczająca
liczba psychologów, których przecież nie da się rozmnożyć za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ponadto – mobilne grupy do
reagowania na fakty przemocy
muszą gdzieś się również rozmieścić. Dotychczas o pracowników
służby ochrony praw dziecka i
ich miejsce pracy troszczyły się
władze samorządowe: rejonowe
i miejskie. Teraz nie będą zobowiązane świadczyć pomocy dla
centralizowanych służb.
Dotychczas nie udało się również stworzyć wystarczająco licznej sieci tymczasowych opiekunów i rodzin zastępczych.
Przed rokiem wyglądało, że

śmierć czteroletniego chłopczyka
miała wszystko odmienić. Podobne nadzieje, jak i zapewnienia decydentów, że okrutne akty przemocy i przestępstw wobec dzieci
nie będą miały miejsca, mieliśmy,
kiedy przed paroma laty, też w
styczniu, Litwa była świadkiem
tragedii, kiedy ojciec wrzucił swoje dzieci do studni…
Te bulwersujące wypadki, owszem, poruszyły opinię społeczną, były wzruszające z udziałem
licznych rzesz obywateli pogrzeby małoletnich ofiar przemocy
doznanej od, zdawałoby się najbliższych, a więc niejako zobowiązanych do miłości i troski osób.
Wtedy słyszeliśmy pełne współczucia i zdecydowania do walki
z tym okrucieństwem słowa polityków, przywódców, byliśmy
świadkami szczerego wzruszenia
ministra pracy i opieki socjalnej.
Wrażliwy, bardzo „ludzki” minister, niezupełnie jednak sprawdził
się w działaniu, zgodnie z powiedzonkiem, że dobry człowiek – to
nie zawód.
Smutne to, ale wydaje się być
prawdziwe, stwierdzenie. Ponadto minister Kukuraitis z własnej
inicjatywy, czy też przy „pomocy” doradczyni (która po incydencie podała się do dymisji) dał
zrobić sobie zdjęcie (i zostało ono
wyeksponowane na portalach)
przy miejscu pochówku Matukasa. A jakby tego było za mało,
minister publicznie wyznał, że w
ciągu minionego roku „często się
naradzał z Matukasem, jaką decyzję ma podjąć w sprawach dotyczących reformy”.
Wypowiedź z pewnością była
szczera, ale, przyznajmy, dziwna,
bo pochodząca z ust wysokiego
urzędnika państwowego. Byłoby
o wiele lepiej gdyby minister zamiast publicznie demonstrować
swoją ludzką wrażliwość w tak
dziwnych wypowiedziach, wykazał się bardziej twardą i zdecydowaną postawą w procesie wcielania reformy i realnej poprawy
sytuacji dzieci, których rodzice
m.in. notorycznie nadużywają
alkoholu, stosują przemoc i nie
spełniają należycie swych rodzicielskich obowiązków. Bo Litwy
nie zmieniła od podstaw ani tragedia utopienia dzieci w studni,
ani śmiertelne pobicie czterolatka. W rocznicę kiejdańskiej tragedii w rejonie janowskim, we wsi
Vaivadiškės „rodzice” urządzili
sobie libację w obecności dzieci
(podobno, z okazji urodzin rodzicielki) i pomysłowy tato postanowił tę popijawę zaprezentować na Facebooku. Trzymając na
kolanach dziecko ojciec się cieszył
i próbował wzbudzić dumę latorośli z tego, że tak wiele oglądań
ma ich „film”…
Na szczęście „widzowie” odpowiednio zareagowali na fabułę
i pomysłowi rodzice w efekcie interwencji policji trafili do aresztu
z, jak się okazało, wymownymi

promilami alkoholu. Dzieci znalazły tymczasowe schronienie w
placówce leczniczej.
Reforma niejako „zadziałała”. Wydaje się jednak, o czym
mówi coraz więcej działaczy społecznych i polityków, że reforma
poszła nie całkiem prawidłową
drogą. Owszem, dobrze, że dzieci operatywnie i skutecznie (miejmy nadzieję) będą zabierane z takich „rodzin”, ale o wiele lepiej by
było, by takie rodziny nie miały
szansy na zaistnienie w naszym
społeczeństwie. Państwo miałoby skierować wszelkie możliwe
środki nie na ratowanie zdegradowanych rodzin, ale zapobiegać
staczaniu się ich na dno. Niestety, profilaktycznych działań brak:
skierowanie na odwykowe leczenie, zadbanie o kształtowanie tzw.
nawyków socjalnych musiałoby
się odbywać na etapie, kiedy tacy
rodzice planują mieć potomstwo.
O tym, że dziecko i rodzina
(niekoniecznie asocjalna) na Litwie wymaga natychmiastowej
pomocy ze strony państwa, społeczeństwa świadczy dobitnie wypadek sprzed tygodnia – kolejna
tragedia. W jednym z zaścianków

nad Niewiażą zaginęło dziecko,
którego poszukiwania nie dały
wyników. Mieszkające na uboczu
wsi młode małżeństwo nie należy
do grona „asocjalnych”, jednak
jego historia budzi bardzo smutne refleksje, że coś jednak w tym
państwie jest nie tak, skoro dwoje
młodych ludzi gnieździ się w chałupie liczącej kilkanaście metrów
kwadratowych, mając dwoje dzieci starszą córeczkę oddało pod
opiekę babci do Janowa, a z dwuletnim synkiem mieszka w bardzo
skromnym obejściu. Nie stać ich
nawet na postawienie płotu, który odgrodziłby ich podwórko od
znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie bystrej rzeki, która,
być może, stała się miejscem tragedii ich dwuletniego synka. Oboje rodzice trudnią się dorywczymi
pracami u gospodarzy.
Czy tak ma wyglądać życie
młodej rodziny w europejskim
państwie świętującym stulecie
swego odrodzenia? Beznadzieja
– oto co niszczy podwaliny kraju, którego kolejne ekipy rządzące wciąż poszukują panaceum
na sukces i dobrobyt, ogłaszając
konkursy idei, wymyślając hasła,
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pod którymi mamy iść ku świetlanej przyszłości, zamiast wdrażać
takie reformy i mechanizmy gospodarcze, które uniemożliwiłyby
zaistnienie takiej sytuacji, kiedy
dwoje młodych ludzi, bez nałogów, nie może odpowiednio się
zatroszczyć o dwójkę swoich dzieci, nawet ustawić płotu.
A może by tak np. głowa państwa mogła się zaopiekować chociażby jedną taką rodziną (jak to
m.in. czynią na Litwie obcokrajowcy fundując jej obywatelom
domy, czy też sprzęt rolniczy) i
dać dobry przykład innym rodzimym milionerom, którzy prześcigają się w wydawaniu pieniędzy
na egzotyczne wakacje, kupno
ekskluzywnych samochodów
czy samolotów… Owszem, taki
gest nie naprawi sytuacji wszystkich potrzebujących rodzin na Litwie, ale zapobiec tragedii w konkretnej rodzinie może. Taki gest
miałby szansę stać się najbardziej
pomysłowym świętowaniem stulecia odrodzenia państwa, do którego tak aktywnie nawołuje obywateli pani prezydent.
Janina Lisiewicz
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Świadek wiary katolickiej

Jednym z najbardziej zasłużonych działaczy początku XX wieku na gruncie wileńskim, na Kresach, całą duszą oddany dziełu niesienia pomocy
maluczkim i kształtowania młodocianych dusz
jest ksiądz kanonik Karol Lubianiec. Od pierwszej
chwili wstąpienia na drogę pełnienia obowiązków
kapłańskich, ksiądz K. Lubianiec, jeszcze za czasów
ucisku carskiego i prześladowań każdego objawu
życia polskiego na Wileńszczyźnie, rozpoczął długą, żmudną a zarazem konsekwentną pracę. Szkoda, że dzisiaj Polacy mieszkający na Litwie mało o
Nim mówią, zwłaszcza w badaniach historyczno-naukowych, a Litwini od wielu lat wpisali kapłana
do „czarnego spisku” i uważają Go za wroga narodu1. Jedynym pocieszeniem są naukowcy z Polski,
którzy w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci omawiają życiorys, działalność i spuściznę kulturalną
ks. Lubiańca.
Karol Lubianiec urodził się
7 stycznia 1866 roku w miejscowości Lubiańce (parafia Nacza
na terenie obecnej Białorusi), w
rodzinie Józefa i Hermenegildy
z Kozakowskich2. Po otrzymaniu wykształcenia domowego,
uczył się u swego stryja w głębi Rosji. W okresie służby wojskowej odznaczał się brawurą3.
W 1889 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Zwierzchność duchowna,
widząc w nim wybitne zdolności, wysłała go do Akademii Duchownej w Petersburgu,
którą ukończył w 1898 roku i
31 maja został wyświęcony na
kapłana w Petersburgu i powołany przez biskupa Stefana Aleksandra Zwierowicza na profesora Seminarium Duchownego w
Wilnie4. Tutaj powierzono mu
pieczę duchowną nad alumnami
w charakterze ojca duchownego,

a w 1906 roku biskup Edward
von Ropp mianował go wiceregensem Seminarium, zaś w
roku 1917 administrator diecezji wileńskiej prałat Kazimierz
Michalkiewicz wprowadził Karola Lubiańca do Kapituły Katedry Wileńskiej w charakterze
kanonika kapitulnego5.
Od początku swego kapłaństwa ks. Karol Lubianiec podjął się
pracy w kierunku kształcenia ducha polskiego i religijnego wśród
społeczeństwa. Gorliwość jego nie
dała mu zamknąć swej działalności jedynie w murach seminaryjnych; rozszerzyła się prędko na
zewnątrz, dając początek wielu
organizacjom i instytucjom.
W 1901 roku grono zacnych
Polaków, przeważnie młodych
nauczycielek, rozpoczęło ukrytą akcję oświatową na przedmieściach Wilna. Działalnością charytatywną także był

zainteresowany ksiądz Karol
Lubianiec, który mając poparcie gorliwych przedstawicieli
społeczeństwa wileńskiego, a
zwłaszcza przez siebie założonego zespołu panien wynagradzającej Komunii św., znanego pod nazwą „Trzydziestki”,
w 1905 roku przystąpił do
urzeczywistnienia swoich zamiarów6. W tym celu zakupił
poza centrum miasta, ówcześnie na pustkowiu, teren na
dzisiejszej ulicy Dobrej Rady i
tam postawił pierwszy pomnik
zbożnego dzieła – wysoki dębowy krzyż, niegdyś istniejący
w ogrodzie zakładu7. Równocześnie, wraz z Marią Krauze,
Adolfem Zacharowiczem, Celestyną Fryde, Marią Słomską,
Marią Kisielową, Marią Kuleszyną i Marą Hryniewiczową
założył Towarzystwo Dobroczynne „Dom Serca Jezusowego” (dalej – DSJ) i został jego
prezesem8.
Głównym zadaniem tego
Towarzystwa było zapewnienie
ubogiej dziatwie, przeważnie
sierotom (od 4 do 18 lat) wyznania rzymsko-katolickiego,
narodowości polskiej, w większości zamieszkałej na przedmieściu Nowe Zabudowania,
pomieszczenia i utrzymania, nauki rzemiosł i robót ręcznych,
rozwijanie ich w kierunku religijnym, umysłowym oraz fizycznym9.
Ofiary społeczne, zapisy kamienic, folwarków, drobnych
kapitalików wraz z umiejętnością administrowania i pracą ideową ludzi dobrej woli i
wielkiej wiary, wydały w Wilnie rzadkie wyniki10. Sługa
Boży zdołał wznieść cztery budynki dla sierocińca na Dobrej Radzie11. Z jego inicjatywy w tej ochronce od 1908
roku zaczęły działać warsztaty
rzemieślnicze, aby wychodząc
z domu dziecka jego wychowankowie już mieli rozezna-

Dziś, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy publikację pracy Dariusza Lewickiego, jednego ze zwycięzców konkursu „Znam historię Polski”. Opowiada ona o
ks. kanoniku Karolu Lubiańcu. Postaci jakże zasłużonej
dla polskiego Wilna, a praktycznie mało znanej. Zachęcamy do lektury i refleksji nad tym, co może zdziałać
człowiek, mający przed sobą konkretny cel i pewność, że
chce służyć innym ludziom.
nie w wykonywaniu jakiegoś
z pożytecznych rzemiosł.
Nauka dziewcząt obejmowała
następujące działy: ogrodnictwo i
warzywnictwo, pracownię szycia,
kuchnię, tkactwo domowe i przędzenie lnu oraz wełny, piekarnię
– gdzie oprócz chleba i bułek dla
zakładu wypiekano (według własnego przepisu) znany i bardzo
ceniony w całym Wilnie, tak zwany, „chleb zdrowotny”. Działająca tu pralnia obsługiwała nie tylko
zakład, ale otrzymywała do prania bieliznę z tzw. pierwszorzędnych domów miasta12.
Natomiast nauka chłopców
obejmowała szewstwo, stolarstwo, ślusarstwo, krawiectwo
męskie, koszykarstwo, wyrabianie instrumentów muzycznych, ogrodnictwo. Była tu też
pracownia wyrobów brązowo-pozłotniczych do kościołów
(puszki, kielichy, monstrancje
itd.)13.
Wyroby z ochronki podczas
wystawy wileńskiej w 1913 roku
zostały nagrodzone wielkim medalem srebrnym14.
Przed I wojną światową
ochronka i zakład DSJ posiadał własną, liczną orkiestrę oraz
miał w swojej pracowni sporo instrumentów dętych i smyczkowych, które potrafił ukryć przed
rabunkiem Niemców.
Po wejściu wojsk polskich
do Wilna w 1919 roku, zakład
ofiarował Armii Polskiej 64 instrumenty, które wystarczyły do
uformowania dwóch dużych orkiestr15.
Kierownictwo ochronki
troszczyło się bardzo o to, by
koszty utrzymania zakładu były
jak najmniejsze. W tym celu

GŁÓWNY DOM OCHRONKI „SERCA JEZUSOWEGO” W WILNIE

prowadzono u siebie hodowlę
bydła nierogatego, urządzono
własny młynek, w którym zainstalowano maszyny dynamiczne, by zamiast mąki kupować
żyto i takim sposobem zaoszczędzić pieniądze16. Ochronka posiadała ponadto własne oświetlenie elektryczne17.
Prowadzono także sklepy
spożywcze pod nazwą „Zachęta”, rozrzucone po Wilnie, z
których dochód szedł na rzecz
tego stowarzyszenia18.
Ks. Karol Lubianiec w DSJ
założył Koło Chrześcijańskiej
Demokracji i przy nim kooperatywę spożywczą, zaś przy ul.
Legionowej 62 czytelnię ze sklepem z książkami o treści oświatowo-kulturalnej19.
Warto wspomnieć, że koło
budynków DSJ ks. Karol Lubianiec formuje ulicę i nadaje jej nazwę Dobrej Rady (lit.
Gerosios Vilties), polecając
całą sprawę opiece Matki Boskiej Dobrej Rady20. Na chwałę Najświętszej Maryi Panny w
jednym z budynków urządził
potajemną kaplicą o tej samej
nazwie, która mogła pomieścić
z 1500 osób21. Wobec władz rosyjskich uchodziła ona za pracownię rzemieślniczą. Podczas
jej poświęcenia, dla zamaskowania tego aktu oraz zmylenia
policji, były w niej ustawione
warsztaty stolarskie i szewskie,
a na specjalnie przerzuconych
belkach umieszczono różne
przyrządy gimnastyczne22.
Na Dobrej Radzie została także założona szkółka polska pod niestrudzoną opieką
Celestyny Fryde, kierowniczki ochronki. Dbając o ukrycie i
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Polonia zaśpiewa znowu w stolicy polskiej piosenki
Trwa nabór wykonawców do udziału w II Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,
który, jeśli Senat przyzna niezbędne środki finansowe, odbędzie się w dniach 6-11 czerwca br.
Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku spotkał się z dużym zainteresowaniem artystów polonijnych. Wzięły w nim udział 23 podmioty wykonawcze (soliści i zespoły)
z ośmiu krajów europejskich i Kanady. Pomysłodawczynią i głównym organizatorem festiwalu
jest Halina Nabrdalik, dziennikarka Radia Opole, a zarazem prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W swojej działalności społecznej na rzecz Polaków mieszkających poza krajem odkryła, że młodzi polonusi nie zawsze znają polskie piosenki, będące prawdziwymi perłami polskiej kultury narodowej. Stąd pomysł festiwalu, którego głównym celem jest
popularyzacja polskiej piosenki w szeroko rozumianych kręgach polonijnych, a także kreowanie
żywych, serdecznych więzi Polonii z Macierzą. Ten festiwal ma być również dla polonijnych wykonawców wspaniałą okazją do bliższego poznania się, wymiany kontaktów, a nawet wspólnego
koncertowania w krajach swojego zamieszkania.
Program tegorocznego, II PFPP, rozpisany jest na kilka koncertów, organizowanych na terenie województwa opolskiego: piosenki patriotycznej w Brzegu i Korfantowie, piosenki rozrywkowej w Otmuchowie, piosenki ludowej w Gogolinie. Jego zwieńczeniem będzie koncert laureatów,
który odbędzie się w Opolu 11 czerwca br. Dla najlepszych wykonawców organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w II PFPP jest nadesłanie zgłoszenia do 15 marca br. na adres: festiwalpolonijny.opole@gmail.com zawierającego wypełnioną
kartę uczestnika wraz z minimum trzema, różnymi w charakterze, polskimi piosenkami. Komisja
Artystyczna, po przesłuchaniu zgłoszonych w formie MP3 nagrań, zdecyduje o zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w festiwalowych koncertach, co nastąpi do końca marca br. O decyzji Komisji Artystycznej kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Szczegółowe
informacje na temat II Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, także kartę zgłoszenia
uczestnika można znaleźć na stronie internetowej www.wspolnotapolska.opole.pl
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Prezent
przewodniczącego
Sejmu RL
dla wędziagolan
Ryszard Jankowski

bezpieczeństwo nauczania w języku ojczystym, część dziatwy z
internatu posyłano do szkół rządowych rosyjskich, położonych
w sąsiedztwie Domu23.
Całą posiadłość DSJ ogrodzono wysokim parkanem, a
przy głównej bramie wzniesiono kantorek, z którego zaufany
dyżurny dawał umówiony znak,
ilekroć zjawiał się carski sługa.
Wtedy znikały książki, a klasa
zamieniała się na pracownię.
1 maja 1912 roku senat rosyjski w Petersburgu, na skutek
denuncjacji, że pod osłoną pracowni i warsztatów DSJ prowadzi polską szkołę, sprawił, że
wkrótce internat zamknięto24.
Rząd zdawał się być nieubłaganym, wszelkie starania zdawały
się na nic. Pół roku trwała rzetelna praca skierowana na ratowanie zakładów. Zabiegano o to u
władz wileńskich, jak też w Petersburgu25. Niebezpieczeństwo
zażegnała interwencja wpływowych osób i ochronka istniała
nadal26.
Kto badał źródła historyczne lub słyszał opowiadania pradziadków lub dziadków o ucisku carskim, jaki panował w
stosunku do Kościoła katolickiego i polskości, zwłaszcza na
Litwie, ten może sobie wyobrazić ogrom poświęcenia i trudów,
a także przezorności, do których
się musiał uciekać ks. Lubianiec,
by dzieło swoje do końca doprowadzić i utrzymać.

www.zpl.lt

PRZEWODNICZĄCY SEJMU RL VIKTORAS PRANCKIETIS WRĘCZA
FLAGĘ ZOFII PILIPAVIČIENĖ

W poniedziałek, 29 stycznia, wędziagolanie przypadkowo się dowiedzieli, że tego
dnia w Wędziagole będzie gościł przewodniczący Sejmu RL
Viktoras Pranckietis. Niestety,
informacji o tej wizycie nie było
ani na stronie internetowej starostwa, ani na planszy ogłoszeń
miasteczka.
Spotkajmy urodziny Litwy
rozpowszechniając w świecie
wiadomość o Stuleciu! Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy dołączyć do inicjatywy #Wywieszam Flagę i rankiem 16 Lutego
na swoim podwórku wywiesić
trójkolorową flagę. Podtrzymując tę inicjatywę, wędziagolanka Dalia Martinaitienė, gdy
się dowiedziała, że nie wszyscy
mieszkańcy miasteczka mają
flagi narodowe, zwróciła się do
przewodniczącego Sejmu RL z
prośbą o udzielenie pomocy w
ich nabyciu.
Późnym
popołudniem
29 stycznia przewodniczący Sejmu RL spełnił tę prośbę – przywiózł wędziagolanom
50 narodowych flag. Prezent na
spotkanie Stulecia Odrodzenia
Państwa. Przypadkowo trafiając na to spotkanie z przewodniczącym Sejmu RL, wędziagolanie jako pierwsi poprosili o flagę
narodową dla Polskiej Biblioteki
(ul. Kiejdańska 26). Tu flaga jest
wywieszana często, nie tylko w
dniach świąt państwowych, ale
też wtedy, gdy odwiedzają ją goście z zagranicy. Przewodniczący
Sejmu RL Viktoras Pranckietis
podarował aż dwie flagi.
Polaków z Wędziagoły cieszy
każda wizyta przewodniczącego
Sejmu RL w naszym miasteczku.
On zawsze z szacunkiem zwraca się do nas w języku polskim,

przypomina laureata Nagrody
Nobla, poetę Czesława Miłosza,
wysłuchuje różnych zdań. Przyjemny, niearogancki – prawdziwy mąż stanu. Wędziagolscy Polacy serdecznie dziękują
przewodniczącemu Sejmu RL
za podarowane flagi i obiecują,
że nie bedą one leżały zakurzone, lecz wywieszane wysoko, z
szacunkiem przy każdej okazji
– zarówno narodowej jak i międzynarodowej. A takich okazji w
naszej bibliotece jest wiele.
W przededniu Stulecia Odrodzenia Państwa, Polacy z Wędziagoły serdecznie życzą pracownikom centrum kultury i
starostwa wreszcie się pozbyć
tego nieszczęsnego syndromu
„sowieckiego kołchozu” i proszą
o spotkaniach z kierownictwem
państwa, organizowanych świątecznych wieczorach informować wszystkich mieszkańców
miasteczka – i Polaków, i Rosjan. A jako panaceum na uleczenie się z tego syndromu niech
będzie zaproszenie do Polskiej
Biblioteki, w której znajdziecie
książkę naszego ziomka, laureata Nagrody Nobla Czesława
Miłosza „Zniewolony umysł”.
Gdy ją przeczytacie, dowiecie
się, jak można się wyzwolić z fobii syndromu „sowieckiego kołchozu”. Dowiecie się, że święta,
świąteczne akcje nie są organizowane jedynie dla siebie i swoich. Mają one służyć społeczności, organizowane z otwartym
sercem, modlitwą na ustach,
dziękując Panu Bogu za wolną,
niepodległą Ojczyznę.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Dzień Dziadków w „Kluczyku”
aktywnie włączyła się do ułożenia scenariusza i stworzenia
dekoracji święta.
Do żartobliwej biesiady
o latach młodości dziadków
zaprosiły: Teresa Janiejewa
– „babcia”, Regina Polejko
– „Maciej – kawaler”, Jadwiga Mieczkowska – „Feluś –
stary kawaler” oraz Bożena
Azgorodovienė – „mama”.
Wspomnieniom młodości to-

noty Więźniów Politycznych i
Zesłańców, która jeszcze w 90.
latach pomagała w miarę swych
sił naszej placówce.
Święto tego roku zostało podzielone na dwie tury, ponieważ
tylu chętnych kochanych babć
i dziadków, którzy chcą oglądać
swoje pociechy nie może pomieścić nasza sala. Co roku liczba
dzieci w „Kluczyku” zwiększa
się. Tego roku została utworzona nowa grupa żłobkowa – „Misiaczki”, są w niej maluchy, które mają półtora roku. Ogółem w
naszej placówce jest 235 dzieci.

Piotr Ligorov

Piotr Ligorov

Piotr Ligorov

Piotr Ligorov

Już tradycyjnie w końcu
stycznia przedszkole „Kluczyk”
gromadzi u siebie babcie i dziadków nieomal z całej Wileńsz-

czyzny, a nawet z Solecznik i Ejszyszek.
Panie przedszkolanki znane z talentów teatralnych i mu-

zycznych przygotowały wspaniałe święto. Oficjalne życzenia
gościom złożyła dyrektor placówki Danuta Michno, która

warzyszyły: taniec góralski,
piosenki retro i niezapomniana „Chusteczka haftowana”.
Zespół „Kapitoszki” pod kierownictwem pani Wojśniewicz
zaprezentował inscenizację
bajki o Czerwonym Kapturku
według nowego, oryginalnego
scenariusza.
Prowadzące święto co pewien czas zapraszały na scenę
kolejną grupę dzieci.
„Biedronki” wraz z solistą
Rajmundem po góralsku zaśpiewały o tej, co ma dwa warkocze
oraz czarne oczy... „Maczki” –
piosenkę „Bajeczka dla babci”.
Dzieci z zerówki zaprezentowały kompozycję „Mikołajkowe
śnieżynki”, a „Kotki”, wystrojone w urocze żabociki, śpiewały
„Babciu, droga babciu, powiedz
mi”. Zaś najmłodsze dzieci tradycyjnie popisały się w „tańcu-przytulańcu”.
Każdego roku w dniu Święta Dziadków przedszkolaków
odwiedza szanowna pani Janina Gieczewska – prezes Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspól-

Na zakończenie święta dzieci częstowały widzów ciastkami w kształcie serduszek, które specjalnie na tę miłą okazję
upiekły panie kucharki: Walentyna Azaravičienė, Teresa Piervienienė i Barbara
Dvorenienė.
My, dziadkowie, możemy
się cieszyć, że nasi wnukowie
znajdują się pod dobrą i fachową opieką, mogą po polsku
śpiewać, żartować, recytować –
wyciskając niejedną łezkę radości. W imieniu wszystkich babć
i dziadków chcemy podziękować całemu gronu pedagogicznemu, dyrekcji „Kluczyka” za
to tradycyjne święto, za krzewienie polskości, za dobry nastrój, za ciepło i gościnność, za
dobre serca pań, które pomagają nam wychowywać nasze
wnuki.
Babcie przedszkolaków
z grup „Biedronki”,
„Kotki” oraz „Pszczółki”
na zdjęciach: migawki ze święta
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Roman Niedźwiecki

Polskie Studio Teatralne powitało nowy sezon

AKTORZY STUDIA DOSKONALE POTRAFILI ODDAĆ DUCHA UTWORU WIELKIEGO ADAMA

KIEROWNIK STUDIA,
WITAJĄC DOSTOJNYCH
GOŚCI
I WIERNYCH WIDZÓW,
OPOWIEDZIAŁA
O PLANACH
NA BIEŻĄCY ROK

Tym mocnym akcentem nie
tylko zainaugurowano nowy rok
pracy Studia i oddano hołd pamięci bohaterom powstań narodowych, ale też uczczono
znamienną dla zespołu rocznicę – wystawienie przed 30 laty
„Procesu sądowego” (III części
„Dziadów” na podstawie scenariusza Alwidy A. Bajor) z okazji
190. rocznicy urodzin Wieszcza.
„Dziady”, wystawione w
znamiennym dla ruchu odrodzenia 1988 roku, stały się jakże znaczącym jego akcentem.
A młodzi aktorzy – młodzież
wileńska przepojona duchem
przemian potrafiła zaprezentować widzom moc ducha przekazu tego utworu. Po trzydziestu latach znów byli na scenie:
Henryka Sokołowska, Witold
Rudzianiec, Robert Balcewicz,
Marek Kubiak, Edward Kiejzik
oraz młodsi koledzy: Grzegorz

Marian Majcher

Janina Lisiewicz

PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO

Rodacy z darami zawitali do Turmont

DARCZYŃCY PRZYBYLI DO GOŚCINNEGO DOMU PANI PREZES ODDZIAŁU

opowiedziała o planach na bieżący rok, który będzie przebiegał
pod hasłem stulecia odrodzenia
niepodległości Polski. Na widzów
już 16 marca czeka premiera sztuki „Marszałek: żołnierz z ducha”
(scenariusz Alwidy A. Bajor) oraz
premiera monodramu „Ziuk” na
tradycyjnym Międzynarodowym
Festiwalu „MonoWschód”. Ponadto będzie też, tradycyjnie,
bajka dla najmłodszych widzów
„Kopciuszek” oraz intrygująca
premiera tragifarsy Ireneusza Iredyńskiego „Dziewczynki”.
Miłym akcentem wieczoru
stało się odznaczenie Henryki Sokołowskiej symbolicznym
„Aniołkiem” Polskiego Studia
Teatralnego. Wspólne biesiadowanie uwieńczyło ten miły wieczór w gościnnej „Sakwie”.

Roman Niedźwiecki

Polskie Studio Teatralne w
Wilnie pod kierownictwem Lilii Kiejzik powitało mocnym
akcentem kolejny – 58. rok
swej działalności artystycznej – sztuką „Samotność – cóż
po ludziach” według III części
„Dziadów” Adama Mickiewicza
(scenariusz Alwidy A. Bajor) w
reżyserii Lilii Kiejzik.

Jakowicz, Anastazja Jewtejewa,
Dariusz Rudzianiec i Tomasz Sokołowski. Kameralna sala „Sakwy”, w której odbyło się spotkanie, spotęgowała natężenie
emocji. Słowa Wielkiego Adama,
którego 220. rocznicę urodzin
będziemy obchodzili w grudniu
tego roku, budziły emocje i refleksje – mijające lata i stulecia
nie mają wpływu na uniwersalne wartości...
W programie inauguracyjnego spotkania znalazły się też
piosenki z muzycznych spektakli Studia „Na wileńskiej ulicy”,
„Labirynt”, „Próba kabaretu.
Raz jeszcze Osiecka” w wykonaniu uroczej Jolanty Gryniewicz i Jarosława Królikowskiego
przy akompaniamencie na pianinie Jurgity Umaraitė.
Kierownik Studia, witając dostojnych gości i wiernych widzów,

Końcówka minionego tygodnia pomimo mroźnej aury
przyniosła do Turmont miłe
ciepło ludzkich serc. Do leżącego na kresach Kresów
miasteczka zawitali rodacy
– członkowie Stowarzyszenia „Odra - Niemen”, którzy
przywieźli paczki żywnościowe
i dary członkom Jezioroskiego
Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie. Prezes
oddziału Teresa Narkevičienė
nie kryła wzruszenia: ludziom
trudno się żyje w dzisiejszych
czasach i taki gest rodaków z
Macierzy jest przez nich przyjmowany z wielką wdzięcznością i radością, że ktoś o nich
pamięta.
Paczki do domów członków
oddziału dostarczyli sami darczyńcy, których nie znużyły ani

przebyte setki kilometrów, ani
mróz, ani nasze ciemne bezdroża. Dziękując rodakom ze Stowarzyszenia „Odra - Niemen”
prezes zauważyła, że dobro
przyciąga dobro.
16 stycznia straszne nieszczęście – pożar i zniszczenie
całego dobytku spotkało Tamarę Usinowicz, którą cudem
udało się uratować z płonącego domu. Z pomocą przyszli
jej członkinie zespołu „Srebrne pasemko”, panie Weronika
Bogdanowicz, Nina Małachowa, inni mieszkańcy miasteczka, którzy dzielili się, czym
mogli: ofiarowali ubranie, pościel, meble... Przybyli z Polski rodacy oprócz paczki żywnościowej sprezentowali pani
Usinowicz komputer. Ciepło
serc i ludzka życzliwość oraz
solidarność nie znają granic.
Bezgraniczna jest też wdzięczność tych, którzy tej życzliwości doświadczają.
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Z okazji Pięknych Jubileuszy Urodzin
miłym Paniom – Annie SOKOŁOWSKIEJ,
Krystynie KOWALEWSKIEJ oraz Janinie
WOTCZYC wiązankę serdecznych życzeń:
zdrowia, pogody ducha, tylko jasnych dni spędzonych w miłości wśród najbliższych i kochających osób oraz treściwej jesieni życia obfitej w łaski
Matki Boskiej Ostrobramskiej
składają słuchacze Akademii Trzeciego Wieku

Z
okazji
Pięknego
Jubileuszu
85. Urodzin Szanownej Pani Weronice
STANKIEWICZ serdeczne życzenia: zdrowia, szacunku i miłości od najbliższych oraz
wiele łask Bożych każdego dnia
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału
Rejonowego ZPL

Z okazji 40. Urodzin Oldze FILIPOWEJ
serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia,
spełnienia marzeń oraz miłości i życzliwości ludzkiej
składają członkowie Jezioroskiego Oddziału Rejonowego ZPL

Zapusty w Turmoncie
Na tradycyjną zapustową zabawę,
wraz z przebierańcami i poczęstunkiem, zaprasza rodaków w dniu
11 lutego Jezioroski Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie.
Zapusty będą świętowane w siedzibie oddziału w Turmoncie,
przy ul. Tilžės 1.
Początek imprezy o godz. 13.00.

WYMIANA LEGITYMACJI
PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na marzec i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do
22 lutego. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR
obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130.
Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w
swoich domach.

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.

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 309 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 członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na
łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne
informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty
mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać
je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

