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16 października minęła 40. rocznica wybrania arcybiskupa metropolity krakowskiego kardynała Karola 
Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego. Tego roku mija również 60. rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły. 
Zaś my, Polacy na Litwie we wrześniu obchodziliśmy 25. rocznicę wizyty naszego Wielkiego Rodaka na naszej 
ziemi. Jego sekretarz kardynał Stanisław Dziwisz mówiąc o św. Janie Pawle II podkreślił, że on „głosił świętość 
ludzkiego życia, jego godność i nienaruszalność. Dlatego tak jednoznacznie i zdecydowanie bronił życia 
nienarodzonych, bezbronnych”.

Głosił świętość ludzkiego życia…

UBOGIM KU CZCI 
100-LECIA  
NIEPODLEGŁOŚCI
W jubileuszowym roku setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości, na Li-
twie ku czci tej daty przeprowadzo-
no wiele akcji, imprez, zrealizowano 
inicjatyw. Kolejna, chociaż szczytna, 
budzi jednak pewne kontrowersje, 
mówiąc delikatnie. Bo czy głowie 
państwa godzi się ku czci chlubnego 
jubileuszu odzyskania niepodległo-
ści organizować akcje charytatyw-
ne wspierające tych, co pozostają 
na poziomie całkowitego poziomu 
ubóstwa, kiedy się „miłościwie” 
rządziło krajem w ciągu ostatnich  
10 lat. Właśnie po raz 26. organizo-
wana przez „Maisto bankas” akcja 
wspierania najuboższych została 

przez współpracujący z tą organi-
zacją urząd prezydencki określona 
jako jubileuszowa – ma zawitać do 
setki miast i miasteczek. Smutny to 
znak jubileuszu. Jak podaje staty-
styka, około 390 tys. mieszkańców  
kraju żyje poniżej granicy ubóstwa 
– w miastach mamy takowych 9,9 
proc., zaś na wsi – 21,7 proc. Więk-
szość ich stanowią bezrobotni – 53 
proc., emeryci – 16,2 proc. Na tej 
liście znajdują się również ludzie 
pracujący – fakt raczej nie do po-
myślenia w Europie – jest ich 4,6 
proc. Co na to głowa państwa? Ow-
szem, przyznaje, inaugurując akcję 
„Maisto bankasa” (będzie ona trwała 
w dniach 19-20 października), że za 
to, iż Litwa ma jeden z najwyższych 
w Europie wskaźników poziom ry-

zyka ubóstwa – 22,9 proc. – „pono-
si też odpowiedzialność państwo” i 
dodaje, że „państwo powinno imać 
się konkretnych działań na drodze 
do zmniejszania poziomu nędzy”. 
A obywatele mają się do tego przy-
czynić i pomóc państwu. Za przy-
kładem pani prezydent. Odwiedziła 
ona w miniony poniedziałek jeden 
ze sklepów sieci „Lidl” (jest on part-
nerem „Maisto bankasa”, wspiera 
jego akcje produktami). Pani pre-
zydent poinformowała dziennikarzy, 
że ma spis produktów, które są po-
trzebne. Znajdą się więc w jej koszy-
ku zakupów kasze, makarony, ryby 
i… „słodycze, ponieważ dzieciom, 
i nie tylko im, niekiedy trzeba roz-
weselić życie”. Tak skomentowała 
swoje zakupy pani prezydent. Jak 

podała reporterka telewizji, głowa 
państwa wydała na „dobroczyn-
ność” 60 euro. Piękniej by było, 
by na cześć 100-lecia wydała set-
kę. Jak świętować, to świętować. 
W ubiegłym roku podczas analo-
gicznej akcji „Maisto bankas” zebrał 
żywności na sumę 460 tys. euro i 
okazał wsparcie dla ponad 54 tys. 
obywateli. Czynem – jako ochotnicy 
– wsparło akcję ponad 8 tys. osób. 
Jesteśmy solidarni. Przynajmniej w 
ciągu kilku dni w roku dzielimy się 
zasobnością swoich portfeli z tymi, 
kto ma od nas mniej. Jest to zgodne 
z naszą chrześcijańską moralnością. 
Jednak łączyć akcję wspierania naj-
uboższych z jubileuszem 100-lecia 
odzyskania niepodległości jest nie-
zbyt moralne. Owszem, bardzo by 

takowe hasło pasowało, gdyby-
śmy mogli dumnie ogłosić na czele 
z odchodzącą głową państwa, że na 
cześć setnej rocznicy niepodległej 
Litwy, jeżeli nie całkowicie zlikwido-
waliśmy (wspólnie: my, obywatele i 
państwo, jako instytucja), to przy-
najmniej doprowadziliśmy wskaźnik 
poziomu nędzy w kraju do minimum 
i wśród ludzi potrzebujących nie ma 
emerytów, którzy sumiennie praco-
wali całe życie; nie ma dzieci, które 
w odpowiednim okresie życia muszą 
dostać to, co zapewni im prawidło-
wy rozwój i zdrowie; ani ludzi pra-
cujących, bo to dyskredytuje samo 
pojęcie o pracy i jej wynagrodze-
niu. Cóż, na setną rocznicę nam nie 
wyszło. Która z następnych będzie 
godna takiego zwycięstwa?
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Stowarzyszenia Na-
uczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” składa wszyst-
kim Nauczycielom i Wychowawcom, całej społeczności oświato-
wej jak najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za wielką 
cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w wychowanie młodego 
pokolenia Polaków na Litwie.

Jest nam niezmiernie miło, że list okolicznościowy do polskiej 
społeczności oświatowej, na ręce prezesa Stowarzyszenia Józefa 
Kwiatkowskiego, skierowała przewodnicząca Komisji Spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Pani Janina Sa-
gatowska, który załączamy:

Dzień Edukacji Narodowej – 
święto społeczności oświatowej

Na kolejne spotkanie (pierw-
sze, inauguracyjne odbyło się we 
wrześniu wraz z dyskusją o prze-
szłości, teraźniejszości i przyszło-
ści polskiego dziedzictwa kulturo-
wego na Kresach) Instytut Myśli 
Polskiej zaprosił słuchaczy 12 paź-
dziernika. Jego tematem był pro-
ces lustracji w byłych krajach so-
cjalistycznych oraz stan w tym 
temacie na Litwie. 

Ogólne tło stanu rzeczy w 
Niemczech, Czechach oraz Polsce 
przedstawił dyrektor Instytutu Ta-
deusz Andrzejewski. Przypomniał 
zebranym, że po zjednocze-
niu Niemiec, w państwie zosta-
ła przeprowadzona powszechna 
lustracja. Wiadomo, że w byłym 
NRD działała jedna z najbardziej 
(po KGB) rozwinięta tajna służba 
Stasi, która totalnie inwigilowała 
obywateli. Po 1990 roku powstał 
w Niemczech Urząd ds. Zarządza-
nia Aktami Stasi, którym w cią-
gu 10 lat kierował pastor Joachim 
Gauck. O skali jego pracy może 
świadczyć fakt, że Urząd przeba-
dał 180 km akt byłej służby bez-
pieczeństwa. Było to rzeczywiste 
oczyszczenie społeczeństwa, m.in. 
w trakcie którego, jak zaznaczył 
Tadeusz Andrzejewski, straciło 
pracę 70 proc. sędziów. 

Na powszechną lustrację zde-
cydowali się też Czesi. W mo-
mencie odzyskania niepodległo-
ści działał tam mocny dysydencki 
ruch pod kierownictwem Vaclava 
Havla, który preferował właśnie 
taką drogę rozwiązania problemu 
z tajnymi agentami. Jak podkreślił 
dyrektor, były również w Republi-
ce Czeskiej opory, wysuwano ar-
gumenty, że archiwa są niepełne 
i wyrażano chęć „odcięcia się” od 
przeszłości. Jednak lustracja zosta-
ła przeprowadzona. 

Z kolei Polska, w myśl poli-
tyki propagowanej przez pierw-
szego niekomunistycznego pre-
miera Tadeusza Mazowieckiego 
nakreślenia grubej kreski, budo-
wania nowej przyszłości nie wra-
cając do przeszłości, takiej ustawy 
nie podjęła. Jak zauważył dyrektor 
Instytutu, zaowocowało to zarów-
no politycznymi jak i gospodar-
czymi aferami, w które zamiesza-
ni byli pracownicy tajnych służb. 
Było podjętych kilka prób przy-
jęcia powszechnej ustawy lustra-
cyjnej, ale tylko połowicznie to 

się udało, był napotykany opór ze 
strony lewicowej opcji politycznej, 
której argumenty obracały się wo-
kół twierdzeń, że skłóci to i prze-
ciwstawi społeczeństwo, obróci się 
polowaniem na czarownice.

Na Litwie, która, jak ją nazwał 
Tadeusz Andrzejewski, była tzw. 
„miękkim podbrzuszem” byłego 
ZSRR, działały tu grupy dysydenc-
kie, były też rozbudowane szere-
gi pracowników i współpracowni-
ków, informatorów KGB. Szacuje 
się, że tajnymi współpracownika-
mi mogło być nawet około 100 
tys. osób. Wśród nich byli zarów-
no zwykli robotnicy, jak i przed-
stawiciele inteligencji. Naturalnie, 
że inwigilowali oni również po-
wstające ruchy narodowe. M.in. 
dyrektor przypomniał o tym, że 
sekretarz „Sąjūdisu”, prawa ręka 
Vytautasa Landsbergisa, Virgilijus 
Čepaitis okazał się agentem KGB. 
Podkreślił również to, że wyróżniał 
się on wielce negatywnym stosun-
kiem do spraw polskich na Litwie. 

O działaniach stronników 
przeprowadzenia powszechnej 
lustracji na Litwie mówił poseł 
na Sejm Litwy z ramienia Akcji 
Wyborczej Polaków na Litwie–
Związku Chrześcijańskich Rodzin 
Zbigniew Jedziński. Poseł podkre-
ślił, że na Litwie jest bardzo silny 
sprzeciw wobec przeprowadzenia 
lustracji i odtajnienia wszystkich 
współpracowników tajnych służb 
ze strony przedstawicieli różnych 
opcji politycznych oraz mediów. 
Z kolei o tym, jak poważny jest to 
problem może świadczyć nawet 
kilka przytoczonych przez parla-
mentarzystę faktów. Otóż prak-
tycznie wszyscy byli kierownicy 
Departamentu Bezpieczeństwa 
Państwowego wyrażają zdanie, 
że powszechna lustracja jest po-
trzebna. Pytany o to, czy DBP po-
siada wiadomości o tym, że byli 
tajni agenci mogą być szantażowa-
ni, obecny dyrektor departamentu 
Darius Jauniškis odpowiedział, że 
znane są mu takie fakty. Podob-
ną odpowiedź usłyszeli posłowie 
z ust kierownika Sejmowego Ko-
mitetu ds. Bezpieczeństwa Pań-
stwowego, zapytanego o to, czy w 
sprawach korupcyjnych są zamie-
szani byli współpracownicy służb 
specjalnych. 

Więc zarówno w kwestiach 
politycznych jak i gospodarczych 

możliwe jest działanie nieujawnio-
nych agentów. Mogą oni być szan-
tażowani i pod tą presją działać w 
interesach obcego państwa lub za-
interesowanych grup, posiadają-
cych tajne dokumenty. 

Jak zaznaczył poseł Jedziński, 
w sprawie powszechnej lustracji 
nie chodzi o szeregowych infor-
matorów, którzy pisali sprawoz-
dania czy udzielali nieznaczą-
cej informacji, ale o osoby, które 
dziś mogą się znajdować na wy-
sokich stanowiskach w państwie. 
Że taki scenariusz jest możliwy 
może świadczy taki fakt: jak się 
okazało, żadna z komisji wybor-
czych (potwierdził to również dy-
rektor Departamentu Bezpieczeń-
stwa Państwowego) nie zwracała 
się do działającej komisji lustra-
cyjnej z prośbą zbadania możliwej 
współpracy kandydatów w wybo-
rach nie tylko samorządowych, ale 
też sejmowych, europejskich czy 
prezydenckich.  

Kierując się tymi wprost 
skandalicznymi faktami, frakcja 
AWPL-ZChR postanowiła zgłosić 
projekt Ustawy lustracyjnej po raz 
pierwszy w 2017 roku. Latem pro-
jekt został zarejestrowany. Towa-
rzyszyła temu, jak zaznaczył poseł, 
cisza medialna. Na kolejnej sesji 
parlamentu projekt został odrzu-
cony większością głosów. Frakcja 
nie zrezygnowała jednak ze zgło-
szenia tego projektu Ustawy i po 
przeprowadzeniu rozmów z in-
nymi frakcjami, m.in. chłopów i 
zielonych, prawa i sprawiedliwo-
ści oraz socjaldemokratów ponow-
nie (po upływie przepisowego pół 
roku) zgłosiła go. W czerwcu tego 
roku po pierwszym czytaniu uzy-
skał on poparcie 55 głosów (34 
osoby były przeciw, 9 wstrzymało 
się od głosu). Zmusiło to również 
media podjąć ten temat. 

Jak odnotował Zbigniew Je-
dziński, w sprawie przyjęcia tej 
Ustawy czeka dość poważna wal-
ka, bo, jak podkreślił, chodzi tu o 
możliwe ujawnienie osób współ-
pracujących z byłymi tajnymi 
służbami ZSRR, które dziś zaj-
mują wysokie stanowiska w poli-
tyce, zarządzaniu państwem, biz-
nesie, mediach. Zaakcentował też 
inny aspekt: stronnikom przyję-
cia Ustawy o powszechnej lustracji 
nie chodzi o ukaranie i prześlado-
wanie ujawnionych agentów, lecz 
o to, by wszyscy obywatele mogli 
świadomie np. głosować na tego 
czy innego kandydata, wiedząc o 
jego niezbyt chlubnej działalności.

Nas Litwie Ustawa o ujawnie-
niu byłych pracowników służb i 
agentów była przyjęta w 1990 
roku. Dała ona możność dobro-
wolnego ujawnienia tej współpra-
cy zachowując anonimowość. Po 
upływie kilkunastu lat państwo się 
zobowiązało o nieujawnianie tych 
osób na przeciągu 75 lat. Termin 
ten wydaje się być nieuzasadnienie 
długi i, niestety, szkodzący intere-
som bezpieczeństwa państwa, o 
którym tak wiele się mówi i, które, 
bardzo drogo kosztuje. 

Janina Lisiewicz

W Instytucie Myśli Polskiej  
o ustawie lustracyjnej

We wtorek, 16 października, odbyło się kolejne posiedzenie Za-
rządu Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL. Przybyłych członków 
Zarządu – prezesów kół ZPL miasta Wilna witał prezes Marek Kubiak, 
który skrótowo przypomniał o tym, jak wyglądała działalność oddzia-
łu w okresie wakacji. Mówił o udziale w obchodach kolejnej rocznicy 
operacji „Ostra Brama”, Święta Wojska Polskiego – zorganizowaniu po 
raz pierwszy rajdu rowerowego od Mauzoleum Matki i Serca Syna na 
Rossie do Zułowa. Było to niemałym wyzwaniem, ale uznane zostało 
przez uczestników rajdu jako inicjatywa warta kontynuowania. Prezes 
podkreślił też ważkość odbytej przez członków Zarządu wyprawy (we 
wrześniu) do Polski, gdzie wzięli oni udział wraz z delegacjami pol-
skich gimnazjów Wilna w uroczystościach z okazji 79. rocznicy bitwy 
pod Wizną, nazywaną polskimi Termopilami. Udział w przyszłorocz-
nych uroczystościach z okazji 80. rocznicy bitwy jest też planowany. 

Mówiąc o planach na najbliższe miesiące, Marek Kubiak zapra-
szał rodaków do aktywnego uczestniczenia w festiwalu teatralnym 
„MonoWschód” organizowanym przez Polskie Studio Teatralne w 
Wilnie oraz koncercie zespołu „Piramidy” – 24 października. Za-
poznał z preliminarnym planem udziału w obchodach 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada. 
Prezesi zostali poinformowani też o tym, że 11 listopada o godz. 
14.30 Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia” wraz z in-
nymi zespołami na placu Ratuszowym w Wilnie zatańczy polone-
za. Zachęcano też prezesów do popularyzowania Konkursu Kolęd 
i Pastorałek, który ma się odbyć 22 listopada w DKP oraz planowa-
nej na 19 marca 2019 r. kolejnej edycji konkursu piosenki „Do słów 
Agnieszki Osieckiej”. Tradycyjnie dla dzieci członków Wileńskiego 
Oddziału Miejskiego ZPL odbędzie się spotkanie ze św. Mikołajem 
wraz z oglądaniem bajki (5 stycznia 2019 r.).

Omówione zostały również inne bieżące sprawy, m.in. przepro-
wadzenie ewidencji członków oddziału i in. 

Odbyło się posiedzenie Zarządu  
Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL

M
arlena Paszkowska

O LUSTRACJI MÓWIŁ POSEŁ NA SEJM RL ZBIGNIEW JEDZIŃSKI
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Pytania konkursowe:
1. Drugi, największy uniwersytet na zie-

miach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
zamknięty przez carskich zaborców, został 
reaktywowany w okresie międzywojnia w 
Wilnie. Kiedy to nastąpiło i czyje imię nada-
no Wileńskiej Alma Mater. Kto z przedsta-
wicieli najwyższych władz państwowych RP 
wziął udział w ceremonii otwarcia Uniwer-
sytetu?

2. Kto z wybitnych polskich twórców: 
malarzy, fotografików swoim talentem przy-
czynił się do tworzenia symboliki miasta i jego 
uniwersytetu oraz utrwalił za pomocą obiek-
tywu Wilno i jego okolice?

3. Kiedy miała miejsce koronacja obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej koronami pa-
pieskimi i jaki tytuł uzyskała Wileńska Ma-
donna?

4. Powstawanie rozgłośni radiowych – to 
ważne wydarzenie w okresie międzywojnia. 
Kiedy powstała rozgłośnia w Wilnie, którą z 
kolei była na terenie II RP i gdzie się znajdo-
wała?

5. Największa powódź w dwudziestoleciu 
międzywojennym w Wilnie przyczyniła się do 
znaczącego archeologicznego odkrycia. Kiedy 
miała miejsce i co wydobyła na jaw?

6. Jakie wydarzenie symbolizujące soli-

darność wielonarodowej ludności Wilna do-
czekało się upamiętnienia w postaci pomnika 
nad Wilenką?

7. W Wilnie powstał jeden z pierwszych 
ośrodków w RP badania i leczenia chorób no-
wotworowych. Podaj nazwisko uczonego i na-
zwę placówki, która tu powstała. Jaki los spo-
tkał wybitnego naukowca?

8. To w Wilnie zrodził się jeden z kultów 
religijnych, który dziś jest rozpowszechniony 
na całym świecie. Kto i w jaki sposób go zapo-
czątkował. Wymień nazwiska i daty?

9. W okresie międzywojnia w Wilnie 
mieszkali i tworzyli wybitni polscy pisarze i 
poeci, w tym przyszli laureaci Nagrody No-
bla. Wymień co najmniej trzech?

10.  Pomnik któremu z Wieszczów naro-
dowych pomimo wielu starań i proponowa-
nych projektów nie stanął w Wilnie w okre-
sie dwudziestolecia międzywojennego. Gdzie 
ustawiono jego makietę, z czego była zrobiona 
i jaki los ją spotkał?

11.  Marszałek Józef Piłsudski darzył Wil-
no szczególną miłością. Kiedy jego serce zo-
stało przywiezione do Wilna i gdzie tymcza-
sowo je umieszczono oraz kiedy spoczęło w 
Mauzoleum Matki i Serca Syna na wileńskiej 
Rossie?

12.  W okresie międzywojnia do Wilna zo-

stały sprowadzone prochy wybitnego history-
ka, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, na-
uczyciela Adama Mickiewicza. O kim mowa, 
kiedy to wydarzenie miało miejsce i na jakim 
cmentarzu spoczął uczony, którego imię nosi 
dziś jedno z wileńskich gimnazjów?

13.  W Wilnie pobierał nauki szkolne je-
den z pionierów i asów polskiego lotnictwa. 
O kim mowa i jakich wyczynów dokonał wraz 
ze swym kolegą pilotem-inżynierem?

14.  W międzywojniu polski przemysł sta-
wiał pierwsze kroki. W Wilnie m.in. powstała 
fabryka produkująca nowoczesne aparaty. O 
jakich urządzeniach mowa. Jak nazywał się 
zakład, gdzie się znajdował i jaki los go spo-
tkał?

15.  Był jednym z wybitnych architek-
tów i rzeźbiarzy początku XX wieku, któ-
rego dzieła znajdziemy m.in. w Krakowie 
i Wilnie. Stworzył pomnik, który wbrew 
działaniom kolejnych okupantów, skie-
rowanym na zniszczenie chrześcijańskiej 
symboliki górującej nad miastem, został 
odrodzony. Był żołnierzem polskiej Samo-
obrony Wileńskiej i bronił miasta przed 
bolszewikami w 1919 roku. Wymień na-
zwisko twórcy, nazwy wymienionych po-
mników. Podaj datę jego śmierci i miejsce 
spoczynku? 

Stulecie Odrodzenia Polski
„Dwie dekady Niepodległej w Wilnie”

Konkurs dla każdego
Szanowni Państwo!
Witając 100. rocznicę Odrodzenia Państwa Polskiego redakcja „Na-
szej Gazety” ogłasza konkurs wiedzy historycznej z okresu dwóch 
dekad Niepodległej w Wilnie. 
Okres dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie i na terenach 
Wileńszczyzny znajdujących się dziś w granicach Litwy jest wielce 
niejednoznacznie oceniany przez historyków i polityków litewskich. 
Retoryka „okupacji” jest ciągle żywa, to ona tragicznie zaciążyła na 
stosunkach i losach Litwy i Polski w latach 20. i 30. ubiegłego stule-
cia oraz kładła (miejmy nadzieję, że możemy używać tego określenia 
w czasie przeszłym) cień na relacje odradzających się po sowieckim 
zniewoleniu państw. 
Jednak równolegle z politycznymi realiami Wilno w dwudziestole-
ciu międzywojennym przeżywało okres odradzającego się po ponad 
wiekowym carskim zaborze miasta.
Odnosząc się do określenia „okupacja”, należy zaakcentować: więk-
szość mieszkańców miasta i jego okolic stanowili Polacy; ofiarą swojej 
krwi i życia przyczynili się do obrony tych terenów przed bolszewicką 
nawałnicą, tym samym odsuwając o dwa dziesięciolecia sowietyzację; 
swą pracą i działalnością sprawili (wraz z przedstawicielami innych 
narodowości tradycyjnie zamieszkujących te wielokulturowe tereny), 
że następował rozwój i rozkwit miasta, co wcale nie było łatwe po roz-
biorach i spustoszeniach I wojny światowej i wojnie z bolszewikami. 
Współcześni mieszkańcy Wilna, Wileńszczyzny i Litwy wbrew przy-
klejanym niedawnym dziejom etykietkom powinni znać przynaj-
mniej te fakty z historii polskiego okresu dwudziestolecia między-
wojennego Wilna, które miasto na trwale umiejscowiło w kulturze i 
historii Polski i Litwy, Europy i świata.
Poszukiwanie odpowiedzi na 15 konkursowych pytań, które Pań-
stwu zadamy, dla jednych będzie powtórką znanych faktów, dla in-

nych – ich poznawaniem. Tak z oddzielnych segmentów pamięci bę-
dziemy mogli stworzyć pełniejszy obraz dwóch dekad Niepodległej 
w Wilnie. 
Zapraszamy wszystkich miłośników dziejów minionych do udziału 
w naszym konkursie, byśmy mogli na Wieszcza pytanie: „Znasz li 
ten kraj?” dać odpowiedź: „Znam!”.
Poniżej zamieszczamy 15 pytań dotyczących znaczących wydarzeń, 
które miały miejsce w Wilnie w okresie dwóch dekad Niepodległej 
– międzywojniu.
Konkurs jest adresowany do obywateli Litwy, dla których polskie 
karty w historii Wilna są interesujące i bliskie.
Odpowiedzi mogą być indywidualne lub zbiorowe. Wiek uczestni-
ków konkursu nie jest reglamentowany. 
Swoje odpowiedzi możecie Państwo nadsyłać do 7 listopada br. (decy-
duje data wysłania). Podsumowanie konkursu nastąpi 12 listopada, a 
o wynikach zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnym numerze 
„Naszej Gazety”, który ukaże się 14 listopada. Tam też znajdziecie in-
formację o uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród.
Odpowiedzi możecie Państwo przesyłać pocztą na adres: Wilno, ul. 
Naugarduko 76, lub drogą e-mailową: naszagazeta@zpl.lt z dopi-
skiem „Na konkurs”.  Prosimy o podanie swojego imienia i nazwi-
ska, wieku, adresu oraz numeru telefonu kontaktowego.
Zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie. Czekają na Pań-
stwa miłe chwile poznawania dziejów oraz atrakcyjne nagrody. Kon-
kurs jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą poprzez 
Fundację „Oświata Polska za Granicą”. 
Liczymy na Państwa aktywny udział, poprawne odpowiedzi i radość 
z wygranych atrakcyjnych nagród!
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Wielki Syn Narodu Pol-
skiego – tak o Janie Pawle II 
podczas Mszy beatyfikacyjnej 
w kwietniu 2011 roku mówił 
jego następca papież Benedykt 
XVI. Urodzony w 1920 roku 
dorastał wraz z odrodzoną Oj-
czyzną. Jego młodzieńczą pa-
sją były poezja i teatr. Sierocy 
los – w wieku chłopięcym stra-
cił matkę, wcześnie zmarł jego 
starszy brat, a w czasie wojny 
pożegnał też ojca – okrucień-
stwa i bezmiar tragedii okupo-
wanej Ojczyzny, skorygowały 
jego plany na przyszłość – wy-
brał duszpasterstwo. Od 1942 
roku był na tajnych kursach 
teologii przy seminarium kra-
kowskim. Podczas wojny zaznał 
też niełatwej pracy zwykłego 
robotnika, co pozwoliło mu w 
dalszym życiu rozumieć i cenić 
ludzi żyjących z pracy własnych 
rąk, uczuliło na sprawiedliwość 
społeczną, czemu dawał wyraz 
w czasie swego pontyfikatu. 

Ksiądz Karol Wojtyła rozpo-
czynał pracę duszpasterską w 
drugiej połowie lat 40. – wiel-
ce niełatwym okresie historii 
jego Ojczyzny. Oddane służe-
nie ludziom, a zarazem do-
skonalenie się w kapłaństwie 
– studiował w Rzymie teologię, 
obronił pracę doktorską i zrobił 
habilitację – sprawiły, że został 
najmłodszym biskupem: miał 
zaledwie 38 lat. A po dziewię-
ciu latach był już najmłodszym 
kardynałem – dostąpił tego za-
szczytu mając lat 47. Został też 
najmłodszym papieżem, kiedy 
to 16 października 1978 roku 
konklawe postanowiło, że on – 
Syn Narodu Polskiego, pierw-
szy papież – Słowianin zasią-
dzie na Stolicy Apostolskiej 
(był pierwszym od 1552 roku 
papieżem nie-Włochem).

Szczególny los kapłana 
przepowiadał mu Prymas Ty-
siąclecia kardynał Stefan Wy-
szyński. Kiedy podczas ko-
ronacji figurki Matki Boskiej 
Ludźmierskiej jej korona spa-

Głosił świętość ludzkiego życia…

dła w ręce stojącego tuż obok 
Karola Wojtyły – uznał to za 
znak szczególny…

Żaden papież przed nim nie 
był tak otwarty na ludzi. On pra-
gnął bezpośredniego kontaktu z 
wiernymi. Jako biskup Rzymu 
każdej niedzieli – o ile nie wy-
ruszał poza Italię – odprawiał 
Msze św. w poszczególnych pa-
rafiach, jak też w Watykanie. 
Podczas 104 pielgrzymek od-
wiedził 132 kraje na wszystkich 
kontynentach. Przebył ponad 
1,5 mln km. M.in. prawdziwy 
przewrót w sprawach stosun-
ku do wiary uczynił w Meksy-
ku, gdzie do czasu Jego wizyty 
w 1979 roku wiara była prak-
tycznie zakazana. 

To On, jako pierwszy pa-
pież przeprosił lud żydowski 
za szykany chrześcijan i wszedł 
do synagogi (żaden z jego po-
przedników nie wchodził też 
do meczetu i świątyni ewange-
lików). To on przeprosił świat 
za niechlubne karty w historii 
Kościoła katolickiego. Ale był 
nieustępliwy w sprawach wiary, 
oskarżano go nawet o dogma-
tyzm. On zaś tłumaczył w swych 
kazaniach, iż człowiek wierzący 
nie może naginać wiary na wła-
sny użytek, tylko krocząc drogą 
wyznaczoną przez Zbawiciela 
iść za nim do Pana. 

Miał też niezwykły stosunek 
do młodzieży. Pracę z młodzieżą 
podejmował jeszcze jako młody 
ksiądz w rodzinnych stronach. 
Będąc duszpasterzem akademic-
kim udawał się z młodymi ludź-
mi na wyprawy kajakarskie, w 
góry. Jak wspominają jego ów-
cześni podopieczni, rozmawiali 
z księdzem Wojtyłą na wszyst-
kie tematy i podziwiali jego in-
telekt, prawość oraz miłość do 
ludzi, a zarazem zasadniczość i 
tak możną wiarę… To on mówił 
do młodzieży: „Szukałem Was 
(…)”. I odnalazł ją nie tylko na 
zapoczątkowanych przez siebie 
Dniach Młodzieży, na które po 
raz pierwszy przybyło ponad sto 

tysięcy młodych. A w następ-
nych latach witały go trzystuty-
sięczne i nawet milionowe tłu-
my młodych ludzi, których nie 
pouczał, ale rozmawiał z nimi. 
I oni przyszli do Niego, kiedy 
umierając dał – jak powiedział 
kardynał Stanisław Dziwisz – 
świadectwo tego, jak umiera 
prawdziwy chrześcijanin.  

Był aktywnym papieżem – 
politykiem. Nie przymykał oczu 
na sprawy doczesnego świata. 
Bliscy Jego współpracownicy 
mówili, że nigdy nie podnosił 
głosu na człowieka, ale pozwo-
lił sobie to uczynić w 1993 roku, 
kiedy to we Włoszech potępiał 
rozpasanie mafii oraz kiedy w 
2003 roku apelował podniesio-
nym głosem podczas modlitwy 
Anioł Pański o podjęcie negocja-
cji przed wojną w Iranie. 

Miał szczególny stosunek 
do swej Ojczyzny. Odwiedzał ją 
osiem razy w swych pielgrzym-
kach i to jego słowa, wypowie-
dziane 2 czerwca 1979 roku, 
kiedy przyjechał z pierwszą wi-
zytą do Polski i ucałował ojczy-
stą ziemię, na placu Zwycięstwa 
w Warszawie brzmiały: „Wo-
łam ja, syn polskiej ziemi, a za-
razem ja, Jan Paweł II, papież, 
wołam z całej głębi tego Ty-
siąclecia, wołam w przededniu 
Święta Zesłania, wołam wasz z 
Wami wszystkimi: Niech zstą-
pi Duch Twój! I odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi”. To te słowa 
już wkrótce zaowocowały ru-
chem „Solidarność”.

Nie tylko rodakom, ale też 
wszystkim ludziom globu mówił 
podczas inauguracji pontyfika-
tu: „Nie lękajcie się, otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”. A każdy 
może dodać: bądźcie katolika-
mi, ludźmi kochającymi i szla-
chetnymi, prawymi i dobrymi... 
A już w wolnym kraju, w któ-
rym wolności nie potrafiono 
odpowiednio zagospodarować 
pozwolił sobie podczas piel-
grzymki w 1991 roku gniew-
nie wskazać na błędy i opaczne 

wykorzystanie wolności, która 
sama w sobie nie jest wartością 
bez moralności, ducha. Moty-
wując tę troskę mówił do roda-
ków, iż to jest jego matka, ta zie-
mia… Możliwe, że losy Polski 
wyzwalającej się z komunistycz-
nej epoki potoczyłyby się ina-
czej, gdyby na Stolicy Apostol-
skiej zabrakło Jego osoby. 

To do Niego na audiencje 
wybierały się koronowane oso-
by i przywódcy potężnych mo-
carstw. Byli bezsilni, by nakłonić 
Go do akceptacji swych planów 
i doktryn, jeżeli widział za tym 
krzywdę i śmierć, wyzysk i upo-
korzenie Człowieka. Bo On sza-
nował Człowieka. Wyraz tego 
szacunku i miłości dał nieraz 
obdarzając uściskiem, błogosła-
wieństwem maluczkich i bied-
nych tego świata. Był autory-
tetem moralnym, którego tak 
brakuje we współczesnym świe-
cie. Decydowały o tym trwałe 
przekonania i głęboka wiara, 
którym się nie sprzeniewierzył 
zarówno w ciągu całego swego 
życia, jak i długiego, bo trwają-
cego prawie 27 lat pontyfikatu. 

W swym testamencie Jan Pa-
weł II pisał: „Wyrażam najgłęb-
szą ufność, że przy całej mojej 
słabości Pan udzieli mi każdej 
łaski potrzebnej, aby sprostać 
wedle Jego Woli wszelkim zada-
niom, doświadczeniom i cierpie-
niom, jakich zechce zażądać od 
swego sługi w ciągu życia. Ufam 
też, że nie dopuści, abym kie-
dykolwiek przez jakieś swoje 
postępowanie: słowa, działanie 
lub zaniedbanie działań, mógł 
sprzeniewierzyć się moim obo-
wiązkom na tej świętej Piotro-
wej Stolicy”. Właśnie tak nasz 
Wielki Rodak traktował swoje 
posłannictwo.

Potrafił znaleźć słowa do 
dialogu z przywódcami innych 
wyznań, z kubańskim liderem i 
autorem „przebudowy”… Od-
wiedził Australię i Amerykę Po-
łudniową, Koreę i Indie, Mek-
syk i Kubę, Palestynę i Izrael i 
wszędzie witano go z ogromnym 
szacunkiem… Niestety, nie uda-
ło mu się odbyć pielgrzymki do 
Rosji. Jego postawa i słowa, któ-
rym ulegali nawet dyktatorzy, 
nie skruszyły lodów pomiędzy 
rosyjską cerkwią prawosławną 
a Watykanem. Widocznie Jego 
autorytet był tak wielki, że odra-
dzające się prawosławie w Rosji  
obawiało się go…

Ale nawet nad swymi nie-
licznymi wrogami – nie walcząc 
z nimi – odnosił zwycięstwa mo-
ralne i duchowe: potrafił prze-
baczyć swemu niedoszłemu za-
bójcy, będąc chorym wytrwale 
trwać przy swoich wiernych i 
odważnie powiedzieć w godzi-
nie śmierci, że chce odejść do 
Pana. Tłumy wiernych, tłumy 
młodzieży, ludzi z całego świata 

towarzyszyły mu w ostatniej dro-
dze i już wtedy pojawiły się we-
zwania: „Santo Subito”.  Proces 
beatyfikacyjny Jana Pawła II zo-
stał przyśpieszony – zdecydowa-
no nie czekać tradycyjnych pię-
ciu lat, lecz rozpocząć go po pół 
roku. Ale nie miał żadnej taryfy 
ulgowej. Studiowano jego życio-
rys, badano cud, za jaki zostało 
uznane cudowne uzdrowienie 
francuskiej siostry zakonnej. I 
oto został wprowadzony w po-
czet błogosławionych. Na uro-
czystości beatyfikacyjne do Rzy-
mu zjechało się około półtora 
miliona pielgrzymów, w tym po-
nad 150 tysięcy z Polski, a tak-
że z Litwy, w szeregach których 
byli również Polacy, członkowie  
Związku Polaków na Litwie. Na 
Mszy beatyfikacyjnej obecni byli 
przywódcy 16 państw, 5 rodzin 
królewskich, szefowie rządów 7 
krajów… Symbolicznym jest to, 
że beatyfikacja Jana Pawła II od-
była się w Białą Niedzielę, którą 
On wyznaczył Dniem Miłosier-
dzia Bożego. 

Jednym z Jego dążeń było 
szerzenie kultu Miłosierdzia 
Bożego, które uważał za znak 
wiary naszego tysiąclecia. Trze-
ciego tysiąclecia, w które Jemu 
było dane wprowadzić Kościół.

To Jan Paweł II dokonał  
30 kwietnia 2000 roku kano-
nizacji siostry Faustyny. Bę-
dąc w Wilnie w 1993 roku Pa-
pież modlił się w wileńskim 
kościele pw. Ducha Świętego 
przy obrazie Miłosierdzia Bo-
żego. Wilno mu się kojarzyło z 
Miłosierdziem Bożym i Matką 
Boską Ostrobramską.

27 kwietnia  2014 roku 
(jego okres beatyfikacji i kano-
nizacji należy do najkrótszych 
– trwał 9 lat) Jan Paweł II zo-
stał kanonizowany. Procesowi 
kanonizacyjnemu towarzyszy-
ły liczne inicjatywy, akcje, im-
prezy, modlitewne czuwanie i  
Msze św. również na Litwie, w 
Wilnie, gdzie szczególnie okres 
ten przeżywały społeczności 
placówek oświatowych noszą-
cych Jego imię: Progimnazjum 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

Kanonizacja Jana Pawła II 
zamyka w pewnym sensie Jego 
historię. Lecz jego słowa, wypo-
wiedziane myśli i hasła nawołu-
jące do godnego, pełnego sensu 
i wiary życia, miejmy nadzieję, 
pozostaną z nami na długo. Po-
kolenie Jana Pawła II, do które-
go zaliczyć może siebie każdy, 
komu dane było być świadkiem 
Jego pontyfikatu, ma szansę być 
przynajmniej odrobinę lepszym, 
bardziej miłosiernym, współ-
czującym i kochającym ludzi i 
świat.

Opracowała 
Janina Lisiewicz
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JAN PAWEŁ II PODCZAS WIZYTY W WILNIE
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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: na-
szagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Na półkach Polskiej Biblio-
teki w Wędziagole znalazły się 
„nowe” stare, rzadkie książki. 
Wszystkie one zawsze miały, 
a teraz mają szczególnie dużą 
wartość historyczną. Dlatego 
dla prawdziwych bibliofilów, 
miłośników starych książek, 
przeczytanie ich jest koniecz-
nością.  

Książki te zostały wydruko-
wane w końcu XIX - na począt-
ku XX wieku w Warszawie oraz 
w międzywojniu na Litwie – w 
Kownie oraz w Wilnie. To rzad-
kie, ciekawe wydania. Wszyst-
kie egzemplarze są oznakowane 
stemplami polskich organiza-
cji społecznych, działających w 
międzywojniu w powiecie ko-
wieńskim. Pozwalają one spoj-
rzeć wstecz i ujrzeć rozwój pol-
skiej oświaty i kultury w tamtym 
okresie tu, w Kownie i powiecie 
kowieńskim. Okazuje się, że te 
książki były własnością Kowień-
skiego Polskiego Towarzystwa 
Oświatowego „Oświata”. 

Trochę historii. W 1890 
roku z inicjatywy polskiej in-
teligencji do koordynowania 
działalności polskiej podziem-
nej oświaty, która była zabro-
niona przez rosyjską carską 
władzę, w Wilnie zostało zało-
żone Towarzystwo „Oświata”. 
Swoją działalnością objęło ono 
również gubernię kowieńską. 

Świadkowie naszej historii

W okresie narodowego i kultu-
ralnego odrodzenia, wśród wie-
lu innych powstających stowa-
rzyszeń było też Towarzystwo 
Szerzenia Oświaty wśród Pola-
ków w Kownie. Zostało ono za-
łożone w 1909 roku, działało 
w mieście Kownie i jego okoli-
cach. Celem Towarzystwa było 
organizowanie polskich biblio-
tek literatury pięknej, kursów 
i odczytów, pomaganie uczącej 
się młodzieży polskiej. Wielką 
uwagę Towarzystwo zwracało na 
kompletowanie zbiorów biblio-
tek. W jego posiadaniu było naj-
więcej polskiej literatury pięknej 
i historycznej. Działalność To-
warzystwa nie ograniczała się 
jedynie do obsługiwania czytel-
ników. Przy Towarzystwie dzia-
łał teatr amatorski i chór mie-
szany. Z biegiem czasu warunki 
działalności Towarzystwa, jak i 
innych polskich organizacji na 
Litwie, stawały się coraz trud-
niejsze. Liczna wspólnota pol-
ska w Kownie i jego okolicach 
dzięki swoim tradycjom kultu-
ralnym była wpływowa w spo-
łeczeństwie. Litewscy politycy 
tamtego okresu postawili sobie 
za cel utworzenie państwa na-
rodowego. Podjęli się oni wszel-
kich możliwych środków, by zła-
mać mieszkających tu Polaków 
ekonomicznie i zmniejszyć ich 
wpływ polityczny i kultural-

STARE WYDANIA W POLSKIEJ BIBLIOTECE

ny w społeczeństwie. Podczas 
przeprowadzanej reformy rol-
nej tysiące Polaków utraciło 
posiadaną ziemię, która prze-
szła w ręce litewskich chłopów 
i urzędników. Polacy byli też 
wypychani ze wszystkich pań-
stwowych urzędów i miejskich 
samorządów. Było to zarazem 
wielkie uderzenie we wszyst-
kie polskie społeczne organiza-
cje, ponieważ wielcy właściciele 
ziemscy i inteligencja byli pod-
stawowymi ich sponsorami. W 
czasie pogarszającej się sytuacji 
politycznej i ekonomicznej Po-
laków, cała uwaga została skie-
rowana na zachowanie polskiej 
oświaty i prasy. Również stara-
no się zachować skoordynowaną 
działalność oświatową i kultu-
ralną poprzez Towarzystwo „Po-
chodnia”. Niestety, Kowieńskie 
Polskie Towarzystwo Oświato-
we „Oświata” zostało oficjalnie 
zlikwidowane na mocy rozkazu 
naczelnika powiatu kowieńskie-
go w 1932 roku. 

Więc te nasze książki są 
świadkami historii – działalno-
ści prowadzonej w okresie mię-
dzywojnia przeciwko polskiej 
oświacie i kulturze. 

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Pań-
stwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na te-
renie całej Litwy. Prenumerata na listopad i grudzień 2018 roku będzie trwała do  
22 października. 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 Ga-
zetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Szanowni Państwo!

Czterdzieści lat temu nasz Rodak, kardynał Karol Wojty-
ła, został wybrany na papieża. Przez prawie trzy dziesięciole-
cia kierował Kościołem Powszechnym, niosąc światu nadzieję, 
głosząc prawdę o godności człowieka i wskazując na potrzebę 
dialogu. Ze szczególną troską zabiegał o pokój na świecie i 
upominał się o prawa słabych i uciśnionych. Mówił o tym w 
swoich wystąpieniach na forum Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, mówił podczas swoich niezliczonych apostolskich 
podróży, mówił podczas homilii na placu św. Piotra w Rzymie.

Papież Polak objął swój urząd w trudnym momencie dzie-
jów, gdy nasz świat pogrążony był w mroku zimnej wojny 
i podzielony żelazną kurtyną. Mimo to, dzięki swojej nieza-
chwianej wierze, pozostał człowiekiem niezwykłej odwagi, któ-
rą od pierwszego dnia uczynił przewodnim hasłem swojego 
pontyfikatu. Pochylał się z troską nad losem każdego człowie-
ka. Wielcy tego świata wysoko cenili sobie Jego autorytet, a 
dzięki Jego dobroci ludzie ubodzy i wykluczeni na nowo od-
najdywali poczucie własnej wartości.

My, Polacy, zawdzięczamy Janowi Pawłowi II szczególnie 
wiele. Jego słowa dodawały nam otuchy w czasach walki o 
wolność i były dla nas drogowskazem w trudnym procesie 
budowy niepodległego państwa. Pamiętamy Jego pełną wia-
ry modlitwę o nową, wolną Polskę, na placu Zwycięstwa w 
Warszawie. Pamiętamy słowa skierowane do ludzi pracy na 
gdańskiej Zaspie i do młodzieży na Westerplatte. Pamiętamy 
przemówienie wygłoszone w Sejmie Rzeczypospolitej. To sło-
wa, które miały moc sprawczą i pozostają wciąż aktualne.

Dziś chcemy podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi 
II za wszystko, co zrobił dla Polski i dla świata. Jestem głębo-
ko przekonany, że Jego wybór na papieża był jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń XX wieku. Święty papież Jan Paweł II 
na zawsze pozostanie dla nas wzorem patriotyzmu i człowie-
czeństwa zakorzenionego w świecie chrześcijańskich wartości.

Prezydent RP Andrzej Duda

Na podst. prezydent.pl
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Randka z polskim kinem

Dobiegł końca (trwał od  
2 do 14 października) 18. Fe-
stiwal Filmu Polskiego na Li-
twie organizowany przez In-
stytut Polski w Wilnie. Tego 
roku odbywał się on pod ha-
słem „100 % kina – 100 % wol-
ności”. Festiwal był poświęco-
ny 100. rocznicy odrodzenia 
niepodległości Polski. 

Program festiwalowy był 
demonstrowany nie tylko w 
Wilnie. Jednego październiko-

wego popołudnia przedstawi-
ciele wszystkich kół Szyrwinc-
kiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie 
udali się do Wiłkomierza, do 
swoich sąsiadów, by obejrzeć 
film „Cicha noc” oraz zapo-
znać się z miastem, w którym 
nasi rodacy niezbyt często 
mają okazję gościć. Wybrali-
śmy się na ten film, ponieważ 
dowiedzieliśmy się, iż należy 
on do najlepszych nowych fil-

RODZINNE ZDJĘCIE CZŁONKÓW SZYRWINCKIEGO ODDZIAŁU REJONOWEGO ZPL

obejrzeć tak wspaniałego fil-
mu, bo oprócz nas na sali było 
tylko parę osób. Więc propo-
nujemy i zapraszamy w następ-
nym roku filmy polskie wy-
świetlać nie w Wiłkomierzu, 
ale w Szyrwintach. Tu na pew-
no doczekają się one licznej 
rzeszy widzów. Jako oddział 
ZPL też o frekwencję zadba-
my. Chcemy, by szersze grono 
rodaków mogło obejrzeć i oce-
nić dorobek polskiego kina.

Nasz oddział ZPL, dzię-
ki wsparciu Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, podob-
ne wyjazdy, związane z po-
znawaniem polskiej kultury i 
miejsc pamięci narodowej, za-
cieśnianiem kontaktów z ro-
dakami rozsianymi po Litwie 
organizuje co roku. Niejedno-
krotnie odwiedzaliśmy Rossę, 
Ponary, Zułów. Organizowa-
liśmy spotkania z rodakami z 
Druskienik, Jeziorosów, Wę-
dziagoły. Wspólnie udawali-
śmy się na koncerty, do kina, 
m.in. obejrzeliśmy film „Smo-
leńsk” i inne.  

Ostatni wspólny wypad ni-
kogo nie zawiódł, doznaliśmy 
wielu pozytywnych wrażeń: 
zapoznaliśmy się z nowym pol-
skim kinem, zwiedziliśmy Wił-
komierz. Ludzie mieszkający 
na prowincji niezbyt często 
wyjeżdżają do wielkich miast, 
by obejrzeć film, najczęściej 
oglądają telewizor. Ale wspól-
ny wypad, możliwość podziele-
nia się wrażeniami, omówienia 
poruszanych przez autorów 
filmu tematów, daje wiele sa-
tysfakcji, radości bycia razem, 
poczucia wspólnoty. Bardzo 
chcemy i będziemy się stara-
li, by takie wyjazdy odbywały 
się częściej. 

Stefania Tomaszun,
prezes Szyrwinckiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

mów. Został nagrodzony dzie-
sięcioma „Orłami” i siedmio-
ma „Złotymi Lwami”. 

Film wywarł na nas wiel-
kie wrażenie, porusza aktu-
alne, bardzo bolesne tematy, 
opowiada o problemach dużej 
rodziny – m.in. związanych 
z emigracją, nieudanym spo-
tkaniu w noc wigilijną… Niko-
go nie pozostawił obojętnym. 
Tylko szkoda, że nasi współo-
bywatele – Litwini nie chcieli 
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IV

BYĆ BLIŻEJ WIDZA!
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

KLUB MIŁOŚNIKÓW PIEŚNI BIESIADNEJ
ORAZ KLUB POLSKIEJ SZTUKI
ZAPRASZAJĄ NA KONCERT 
WIECZORY PIEŚNI BIESIADNEJ
KONCERT ODBĘDZIE SIĘ 25 PAŹDZIERNIKA
W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE (ul. Naugarduko 76). 
POCZĄTEK O GODZ. 18.00.
W koncercie biorą udział stali uczestnicy Klubu : Jasia Mackiewicz, Teresa Markiewicz, 
Zbigniew Sinkiewicz, Jarosław Królikowski, Ryszard Bryżys;
Gościnnie wystąpią młodzi i utalentowani soliści m.in.: Wita Borejszo, Justyna Stankie-
wicz oraz inni wykonawcy; 
W koncercie weźmie udział Wiktor Tamošiūnas - bard wileński, który  przedstawi swoją 
twórczość, m.in.  zaprezentuje własną poezję śpiewaną a także zaśpiewa utwory innych 
autorów, do których ułożył melodię.
Klub Polskiej Sztuki zaprezentuje swoją twórczość.
Publiczność zaskoczą popisy tercetu promującego twórczość wileńskich autorów;
Znana dziennikarka, redaktor i wydawca – Jadwiga Podmostko opowie o Kalendarzu Ro-
dziny Wileńskiej na 2019 r.
Wstęp wolny
Projekt jest dofinansowany przez Departament Mniejszości Narodowej przy rządzie Re-
publiki Litewskiej. Partner – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.
Organizatorzy

Od reżysera
Zapraszamy na jedną z najlepszych, klasycznych komedii pol-

skich, napisaną na początku XX wieku (prapremiera odbyła się 
we Lwowie w 1907 roku) przez wybitną dramatopisarkę Gabrie-
lę Zapolską.

Podtytuł tej obyczajowej, rodzinnej komedii: „Tragedia ludzi 
głupich” trafnie oddaje pasję, z jaką autorka podejmuje temat bez-
myślności, egoizmu, cynizmu i braku odpowiedzialności, czyli róż-
nych nieetycznych postaw, które idą w parze z zabawną głupotą 
bohaterów sztuki. A więc jest i śmiesznie, i refleksyjnie. A także 
aktualnie – bez względu na epokę. My akcję komedii umieściliśmy 
w Wilnie lat trzydziestych ubiegłego stulecia, w epoce rodzącej się 
nowoczesności, jazzu i pewnej swobody obyczajów...

Zapraszamy na wspólne zanurzenie się w polszczyźnie dobrze 
napisanego dramatu, na przeżycie artystyczne, związane z trady-
cją teatralnej kultury narodowej. Na żywą rozmowę aktorów i pu-
bliczności.

Praca nad „Ich czworo” była dla mnie drugim, miłym i twór-
czym spotkaniem z zespołem Polskiego Teatru w Wilnie. W ubie-
głym roku nagraliśmy wspólnie audiobook, zapisując w formie 
udramatyzowanego opowiadania całość „Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. 

Jan Buchwald


