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Weekend bę-
dzie ciepły. 
Dzisiaj miej-
scami niewiel-

kie opady deszczu, 7-11 st. 
ciepła. W niedzielę pogod-
nie, temperatura 7-12 st.

„Uwielbiam swoją pracę, zwłaszcza to, że daje 
ona możliwość darowania ludziom radości i święta” 
– mówi Żaneta Szumkowska, właścicielka salonu 

sukien ślubnych i wieczorowych „Mon Cheri” w Wil-
nie, którą „Kurier Wileński” spotkał podczas targów 
ślubnych „Išteku.lt“. 
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Finalistki tegorocznej edycji konkursu „Dziewczyna Kuriera Wileńskiego − Miss Polka Litwy” z właścicielką salonu sukien ślubnych 
„Mon Cheri” − Żanetą Szumkowską                                                                                         Fot. Marian Paluszkiewicz
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Czy możemy biegać w czasie deszczu?
Jak najbardziej. Ważne, aby strój dopasować do warun-
ków atmosferycznych. W czasie biegania podczas deszczu 

jest potrzebna czapka z daszkiem. Będzie chronić twarz przed 
deszczem i umożliwi lepsze widzenie nawet w ulewę. Jeśli jest 
bardzo zimno i deszczowo, strój biegowy powinien być warstwo-
wy. Na zewnątrz powinna być wiatro- i wodoodporna kurtka lub 
kamizelka. Radziłbym podczas biegania zrezygnować z długich, 
wodoodpornych płaszczy. Nie powinien to być bardzo ciepły strój. 
Nie wolno zapomnieć o elementach odblaskowych, ponieważ przy 
bardzo obfitym deszczu widoczność jest ograniczona. Gdy bie-
gasz z urządzeniami elektrycznymi, należy je zabezpieczyć przed 
zamoknięciem i uszkodzeniem przez wilgoć. Należy też najlepiej 
założyć gumiaki lub kalosze z nogawkami.

...Giediminasa Grabskisa, trenera siłowni w Wilnie

2.

Gdzie jest zdrowiej ćwiczyć w złą jesienną pogodę 
pod dachem czy na świeżym powietrzu?

Na pewno na dworze. Jest wiele korzyści nawet jeśli 
pada to ćwiczenia na dworze przyspieszają metabolizm, popra-
wią ukrwienie skóry, wytrzymałość i odporność organizmu.

                                     Rozmawiała Honorata Adamowicz

3.

TRZY PYTANIA DO...

Wiatr, deszcz i wyraźne ochłodzenie nie sprzyjają am-
bitnym planom treningowym. Jaki rodzaj aktywności 
wybrać, gdy na dworze jest już zimno?

Jest dużo rodzajów sportu, które można uprawiać jesienią. 
To czas, kiedy warto spróbować nowych dyscyplin pod dachem, 
na przykład aerobik, siłownia, basen i wiele innych. Oczywi-
ście, można też ćwiczyć na dworze. Pamiętajmy, że rześkie, 
jesienne powietrze jest bardzo zdrowe.

1.
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Sukces Ósmych Wileńskich 
Spotkań Sceny Polskiej

Festiwal się zakończył. Ósme 
Wileńskie Spotkania Sceny Pol-
skiej okazały się naszym wspól-
nym sukcesem. Znów Teatr na 
Pohulance, który przez wiele 
dziesięcioleci był świątynią pol-
skiej mowy zanim odebrała go 
nam dziejowa zawierucha, za-
brzmiał pięknem polskiego sło-
wa – dawnego i najnowszego. 

Tym razem na nasz festi-
wal przybyła rekordowa liczba 
polskich zespołów teatralnych 
z trzech kontynentów. Na dzie-
sięciu przedstawieniach artyści 
z różnych stron świata i należący 
do kilku pokoleń przedstawili 
licznej wileńskiej publiczności 
wielką rozmaitość stylów, kon-
wencji i gatunków scenicznych. 

Od tradycyjnego teatru rap-
sodycznego, opartego na błysko-
tliwej grze aktorskiej, po śmiałe 
eksperymenty na pograniczu 
musicalu, pantomimy i staro-
dawnych obrzędów. Artyści nie 
zawiedli i nie zawiodła też pu-
bliczność.

Wszystko to nie byłoby moż-
liwe bez hojnego i życzliwego 
wsparcia Senatu i Rządu Rze-
czypospolitej, udzielonego tym 
razem nie tylko za pośrednic-
twem Fundacji Pomocy Pola-
kom na Wschodzie i Ambasady 
Polskiej w Wilnie. 

Bardzo cenne novum nasze-
go festiwalu stanowiła bowiem 
nagroda ufundowana dla naj-
bardziej oryginalnej i pomysło-
wej inscenizacji przez Marszałka 
Senatu i przywieziona przez se-
nator Barbarę Borys-Damięcką, 
wielką damę polskiego teatru, 

która od lat wspomaga Wileń-
skie Spotkania Sceny Polskiej 
swą wiedzą i doświadczeniem 
scenicznym, a przede wszystkim 
wielkim sercem. 

Wiceprez Fundacji Pomocy 
Polakom na Wschodzie, Ewa 
Ziółkowska, poświęciła festiwa-
lowi trzy dni ze swego napiętego 
kalendarza zajęć i była z nami 
przez cały czas jego trwania, po-
dobnie jak pracownicy polskich 
placówek dyplomatycznych, 
Ambasady i Instytutu Polskiego. 
Byli też z nami polscy dzienni-
karze prasowi, radiowi oraz in-
ternetowi i wytrwale populary-
zowali Wileńskie Spotkania nie 
tylko na Wileńszczyźnie.

Wszystkim wymienionym, a 
także gospodarzom scen, na któ-
rych odbyły się przedstawienia, 
czyli Rosyjskiemu Teatrowi Dra-
matycznemu, Teatrowi Lalek, a 
zwłaszcza Domowi Kultury Pol-
skiej, Polskie Studio Teatralne w 
Wilnie – TEATR STUDIO skła-
da serdeczne podziękowania. 
Wileńskie Spotkania Sceny Pol-
skiej  po raz kolejny dowiodły, że 
dzięki Wam litewska stolica jest 
wciąż ostoją polskiego słowa i 
polskiej kultury. Teatr, podobnie 
jak muzyka, łagodzi obyczaje, 
zbliża ludzi i uszlachetnia dusze. 
Doświadczyliśmy tego już po raz 
ósmy, uczestnicząc wspólnie i 
gromadnie w naszym festiwalu 
jako artyści, widzowie, organiza-
torzy i mecenasi. Dziękujemy i 
do zobaczenia za rok na 4. Mię-
dzynarodowym Festiwalu „MO-
NOWschód”                              

Lilija Kiejzik



Za skręta do więzienia?!
W sejmie zawrzało, ale nie wiadomo czy 

zagotuje się.
Otóż wróciła od prezydent przyjęta parla-

mentem ustawa antykorupcyjna, ale z popraw-
kami. 

Wszystko miało być dobrze, bo cel ustawy 
szczytny, ale jak wiadomo w szczegółach diabeł tkwi. 

Poszczególni posłowie za głowy się wzięli, kiedy zobaczyli, 
że w ustawie jest punkt, że za posiadanie nawet minimalnej ilo-
ści narkotyku, np. marihuany, grozi więzienie, bez możliwości 
choćby warunkowego orzeczenia. Na dwa lata za kraty i już!

Nawet minister zdrowia oburzył się przytaczając fakty, że 
co piąty uczeń kiedyś spróbował tego zła. 

Zła, ale za które przecież nie można łamać życia synom 
„potkniętym”, których rzucenie w piekło przestępców, w tym 
między innymi dilerów prochów, tylko wychowa ich następców.

Teraz wszystko w rękach sejmu, a w którym to jeszcze się 
nie doliczyli potrzebnej liczby głosów do odrzucenia poprawek 
prezydent.

Czy opozycja stanie ponad „honor” okonia i zastanowi 
się rozsądkiem czy jednak zrobi wszystko by się przymilić 
prezydent?

                 Aleksander Borowik
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Naukowcy we wnętrzu piramidy Cheopsa odkryli ogromną wnękę, 
która była całkowicie nietknięta przez 4 500 lat       Fot. EPA-ELTA

KOMENTARZ DNIA

ZDJĘCIE DNIA

PULS KURIERA

Im silniejsza jest polska armia, ma lepsze opinie u 
swoich sojuszników i w większym stopniu jest punk-
tem odniesienia dla strategii NATO” − powiedział 

minister obrony Polski Antoni Macierewicz

CYTAT DNIA

euro – tyle przeznaczy samorząd Wilna 
na unikalne projekty sztuki oraz deko-
racje przestrzeni publicznych stolicy

LICZBA DNIA

500 000

Zaduszki w Pszczelniku

Tradycyjnie, jak co roku, 
w Dzień Zaduszny miej-
sce tragicznej śmierci li-

tewskich bohaterów lotników 
Dariusa i Girėnasa odwiedzili 
przedstawiciele samorządów te-
rytorialnych, szkół, władz powia-
tu i miasta Myślibórz. Konsul 
Republiki Litewskiej w Szcze-
cinie, Wiesław Wierzchoś, jako 
pierwszy zapalił znicz i modlił 
się w intencji Dariusa i Girenasa. 
Znicze i lampiony zapalili tak-
że przedstawiciele władz miast 
i gmin, którzy tradycyjnie biorą 
udział we wszystkich uroczysto-
ściach upamiętniających wspo-
mnianych bohaterów.

Z przyjemnością chcę od-

notować obecność burmistrza 
Miasta i Gminy Myślibórz Pio-
tra Sobolewskiego, burmistrza 
miasta Dębno Lubuskie Piotra 
Downara, Wiesława Łukasi-
ka – przewodniczącego Rady 
Powiatu Myślibórz, Dariusza 
Ufnowskiego komendanta po-
wiatowego policji w Myśliborzu, 
Elżbietę Urbaniak dyrektorkę 
szkoły im. Dariusa i Girenasa 
w Myśliborzu, szefów straży po-
żarnej i nadleśnictwa Myślibórz. 
Obecne były też dzieci uczące 
się w szkole, która z dumą nosi 
imię litewskich bohaterów.

– Mam ogromną satysfak-
cję, że nie tylko w tym dniu, 
ale i przy innych ważnych da-
tach, zarówno konsulat, jak i sa-
morządność lokalna, są w tym 
ważnym miejscu dla Republiki 
Litewskiej, że możemy wspól-
nie pomodlić się za tych, któ-
rzy właśnie Litwę wynieśli na 
ogromną chwałę  współczesnej 
historii – mówił konsul RL, Wie-
sław Wierzchoś.

W listopadzie w kościołach 
powiatu myśliborskiego będą 
odprawione wypominki za du-
sze Dariusa i Girėnasa.

– Przyjaciół się ma zawsze. 
Pamięć o nich trwa tak długo, 
dopóki są w naszych sercach – 
dopowiedział Piotr Sobolewski, 
burmistrz Myśliborza.                

Krzysztof Subocz

  ,,Życie szybko płynie, ale jest piękne.
Piękne są lata, w ciągu których żyjemy,

nie licząc dni i godzin.”

Z okazji pięknego Jubileuszu 
70-lecia urodzin 

wiązankę najserdeczniejszych życzeń składamy

      Piotrowi Więckiewiczowi

Tylko szczęśliwych dni w życiu, wytrwałości i pogod-
nego usposobienia,  krzepkiego zdrowia, niegasnącej 
energii, spokoju w sercu, jak najmniej trosk, niegasną-
cej energii i wiary, ludzkiej życzliwości oraz opieki Bo-
żej na co dzień. Niech codziennie w sercu gości ciepło, 
miłość, wsparcie od najbliższych 

Społeczność Gimnazjum 
im. Anny Krepsztul w Butrymańcach

W listopadzie w kościo-
łach powiatu myślibor-
skiego będą odprawio-
ne wypominki za dusze 
Dariusa i Girėnasa.
– Przyjaciół się ma za-
wsze. Pamięć o nich trwa 
tak długo, dopóki są w 
naszych sercach – dopo-
wiedział Piotr Sobolew-
ski, burmistrz Myśliborza
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„Wileńszczyzna” na pielgrzymce 
śladami Jezusa Chrystusa

O podróży do Jerozolimy 
członkowie zespołu ma-
rzyli od dawna, a przygo-

towania do niej były zainicjowa-
ne przez założyciela zespołu, śp. 
Jana Gabriela Mincewicza, przed 
dwoma laty. Ogromne pragnienie 
spełnienia tego planu i podjęte 
starania przez Natalię Sosnowską 
pomogły w realizacji wyjazdu.

Kto z nas nie marzył o tym, 
aby odwiedzić Ziemię Świętą? 
Marzenia jednak nie dorównały 
emocjom, których doświadczali-
śmy podczas podróży. Każdy, kto 
był chociaż raz w tak szczególnym 
miejscu dla wszystkich chrześci-
jan, zapamięta to na zawsze…

Oddajmy głos członkom ze-
społu, którzy podzielili się swo-
imi wrażeniami.

– Największe wrażenie wy-
warło na mnie miasto Nazaret, 
a szczególnie bazylika Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Pan-
ny. Właśnie tu był początek ży-
cia Mesjasza. Świątynia została 
wzniesiona, aby uczcić miejsce, 
w którym, wg tradycji, Archa-
nioł Gabriel ukazał się Maryi. 
Zwiastował ważną nowinę, że 
zostanie Ona Matką Syna Bo-
żego. Atmosfera w tej potężnej 
bazylice jest przesiąknięta emo-
cjami i powagą...Nie mogłam 
wręcz uwierzyć, że to, o czym 
dowiedziałam się z Biblii, mogę 
dotknąć i być w tym miejscu... – 
wspomina Teresa Bartusewicz.

– Przemierzając Ziemię 
Świętą, wędrowaliśmy śladami 
Jezusa. Chodziliśmy, jeździliśmy 
i pływaliśmy tam, gdzie bywał 
i On w dzieciństwie, w czasie 
swojego nauczania, w Galilei i w 
Jerozolimie. Wróciliśmy przede 
wszystkim bogaci w ogromne 
przeżycia duchowe. Byliśmy u 
źródeł Boga i człowieka. Nie-
ważne, czy ktoś jest wierzący, 

czy praktykujący – każdy szuka 
tutaj odpowiedzi na niewypo-
wiedziane głośno pytania. Każdy 
ma pragnienie zobaczyć jedno z 
najważniejszych miejsc w histo-
rii chrześcijaństwa. Znajduje się 
ono właśnie tutaj, we wnętrzu 
bazyliki Narodzenia Pańskiego, 
gdzie jest wejście do Groty Na-
rodzenia. Pośrodku niej znajduje 
się ołtarz. U jego podnóży jest 

mała wnęka i srebrna gwiazda. 
Dokładnie tutaj na świat przy-
szedł Jezus. Każdy pielgrzym 
podchodzi, klęka i przykłada 
swoje ręce do gwiazdy. W jej 
środku jest otwór, aby móc do-
tknąć skały. Dookoła słychać 
szepty modlitw zgromadzonych 
ludzi. Wzbogaciliśmy swą wie-
dzę z zakresu Starego i Nowego 
Testamentu. Wróciliśmy bogatsi 
także o wiedzę historyczną, geo-
graficzną i etnograficzną tere-
nów Ziemi Świętej. Poznaliśmy 
budownictwo sakralne, nasze 
chrześcijańskie, islamskie i ju-
daistyczne z różnych okresów 
historycznych – wypowiadają się 
Anna i Jadwiga Baturo.

– Największe wrażenie wy-

warła na mnie Ściana Płaczu. 
Niezapomniany też był rejs 
statkiem po Jeziorze Galilej-
skim, kiedy to śpiewaliśmy 
„Barkę”, ulubiony utwór św. 
Jana Pawła II. Codziennie 
uczestniczyliśmy w mszach 
świętych w różnych kościołach, 
a najbardziej mi się spodobała 
msza na Pustyni Judzkiej – 
opowiada Greta Łapajewa.  

– Izrael wywarł niezwykłe 
wrażenie. Najbardziej zapamię-
tałam mszę świętą na Pustyni 
Judzkiej.  Dojechaliśmy na duże 
wzgórze, gdzie niespodziewanie 
rozciągnęły się przed nami suche 
wzniesienia i skaliste góry, któ-
re sięgają aż po Morze Martwe. 
Było to w czasie zachodu słoń-
ca, więc niebo jeszcze bardziej 
upiększyło to widowisko. Myśl, 
że Jezus przebywał na tej pustyni 
przez 40 dni, pomogła skupić się 
na mszy świętej. Pielgrzymowa-
nie do Ziemi Świętej zmieniło 
mój obraz codzienności i odczu-
łam mocniejszą obecność Boga 
w swoim życiu – dzieli się wspo-
mnieniami Agata Bartusewicz.

– Urzekła mię  architektura 

Jerozolimy i Betlejem – kościoły, 
bazyliki oraz cerkwie ozdobione 
mozaikami oraz rzeźbami. Pod-
czas tej pielgrzymki zwiedziłam 
wiele miejsc ważnych dla każ-
dego katolika, a najważniejsze 
jest to, że byłam tam, gdzie kilka 
tysięcy lat wstecz był Mój Pan... – 
mówi Ewelina Ingielewicz.

– Największe wrażenie wy-
warła na mnie bazylika Gro-
bu Świętego w Jerozolimie, w 
którym powstał z martwych 
Pan Jezus Chrystus. Pomija-
jąc długie czekanie w kolejce 
do tak ważnego miejsca, po 
wejściu do grobu odczułam 
niezwykły spokój, który tam 
panował. To umocniło moją 
wiarę i ufność do Pana, poczu-
łam niezwykłą radość, że wła-
śnie tu Pan Jezus zmartwych-
wstał. Uczucia te na zawsze 
pozostaną w mej pamięci – ze 
wzruszeniem opowiada Ewa 
Nowickaite. 

To kilka bardzo pozytyw-
nych wypowiedzi. Wszyscy pąt-
nicy byli bardzo wdzięczni za 
uświetnienie pielgrzymki, zespół 
niejednokrotnie otrzymywał wy-
razy wdzięczności nie tylko za 
śpiewy, ale i za postawę, która 
godnie reprezentowała wartości 
zespołu, rodziny oraz kraju.

W najbliższych planach „Wi-
lenszczyzny” jest udział w od-
puście Matki Bożej Ostrobram-
skiej, zwanym na Wileńszczyźnie 
Opiekami. 16 listopada zespół 
zaśpiewa na Mszy św. w wileń-
skim kościele pw. św. Teresy, 
która będzie celebrowana przez 
biskupa Arūnasa Poniškaitisa. 
Data ta jest dla nas szczególna, 
gdyż równo przed rokiem, 16 
listopada, mieliśmy ostatni wy-
stęp pod batutą śp. Jana Gabrie-
la Mincewicza.

Helena Germanowicz

 Izrael wywarł niezwykłe wrażenie                                                   Fot. archiwum

Jesienne występy Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” rozpoczęły się 7 
października koncertem w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Niemenczynie.  A już 17 paździer-
nika członkowie zespołu wyruszyli na pielgrzymkowo-koncertowe zwiedzanie Ziemi Świętej.
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We wtorek, 31 październi-
ka 2017 roku w Czarnym Bo-
rze złożyła wizytę Ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
Litwie Urszula Doroszewska. 
W przededniu Dnia Wszyst-
kich Świętych Ambasador od-
wiedziła groby pochowanych 
tu sióstr urszulanek, złożyła 
wieńce i zapaliła znicze.

Wizycie Ambasador towa-
rzyszyli: mer samorządu re-
jonu wileńskiego M. Rekść, 
starosta gminy Czarny Bór 
T. Aszkielaniec, ksiądz pro-
boszcz parafii w Wojdatach, 
rektor kościoła pw. bł. Michała 
Sopoćki w Czarnym Borze J. 
Witkowski oraz dyrektor gim-
nazjum im. św. Urszuli Ledó-
chowskiej w Czarnym Borze 
M. Jasiulewicz, którzy również 
upamiętnili zmarłe siostry 
zakonne, zapalając znicze i 
składając wieńce w kwaterze 
pamięci sióstr urszulanek. W 

nostalgicznej atmosferze ks. J. 
Witkowski wygłosił modlitwę 
w intencji zmarłych.

Następnie honorowi goście 
i gospodarze gminy udali się 
do kościoła pw. bł. Michała 
Sopoćki, gdzie ksiądz J. Wit-

kowski opowiedział o historii 
świątyni oraz konsekracji ko-
ścioła. Następnie goście zwie-
dzili gimnazjum im. św. Urszu-
li Ledóchowskiej w Czarnym 
Borze, gdzie dyrektor placów-
ki oświatowej M. Jasiulewicz 

zapoznał z historią działalno-
ści szkoły w Czarnym Borze za 
czasów Urszuli Ledóchowskiej 
i czym żyje gimnazjum w dniu 
dzisiejszym. Ambasador RP Ur-
szula Doroszewska oraz władze 
samorządowe i lokalne odwie-
dzili sale zajęć przeznaczone dla 
najmłodszych, pracownie przed-
miotowe, salę sportowo-koncer-
tową, bibliotekę oraz stołówkę.

Podczas spotkania z gro-
nem pedagogicznym gimna-
zjum Ambasador życzyła sa-
tysfakcji z własnego rozwoju 
zawodowego oraz radości z 
wyników pracy – z osiągnięć 
uczniów i wychowanków, cie-
szyła się z tego, że rozpoczę-
ta praca sióstr urszulanek w 
Czarnym Borze jest kontynu-
owana przez gimnazjum im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej.

Była to wspaniała misja 
pamięci, chwila wyciszenia i 
modlitwy.

Wizyta Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Czarnym Borze

Samorząd Rejonu Wi-
leńskiego od ubiegłego roku 
wspiął się o 5 pozycji, a w tym 
roku zajął 6. miejsce wśród 
54 małych Samorządów Li-
twy, wobec tego cieszy się z 
uzbieranych 62 punktów ze 
100. Według badania Instytutu 
Wolnego Rynku Litwy Samo-
rząd Rejonu Wileńskiego tyl-
ko o jeden punkt pozostaje w 
tyle za dzielącymi 4-5 miejsca 
Samorządami Druskiennik i 
Możejek.

Wśród najlepiej ocenio-
nych dziedzin samorządu re-
jonu wileńskiego drugi rok 

z rzędu – inwestycje i rozwój. 
Samorząd Rejonu Wileńskiego 
poprzez zapewnienie sprzyjają-
cych warunków dla biznesu i 
potencjalnych inwestorów z 54 
małych samorządów zgromadził 
68 punktów i zajął 3 miejsce. 
Oceniając inwestycje material-
ne i bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne na jednego miesz-
kańca, liczbę podmiotów gospo-
darczych na 1000 mieszkańców 
Samorząd Rejonu Wileńskiego 
uzyskał 67 punktów i zajął 4. 
miejsce. Zgodnie z analizą in-
deksu samorządów „Samorząd 
Rejonu Wileńskiego był jednym 

z nielicznych, do którego w 2016 
roku przybyło więcej ludzi, aby 
żyć i pracować, niż wybyło. 
Przyczynił się do tego wzrost 
aktywności gospodarczej re-
gionu. Liczba funkcjonujących 
podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców w samo-
rządzie w 2016 r. osiągnęła 25 
(średnia 21), tymczasem w ro-
ku 2015 ta liczba wynosiła 23. 
Według wydanych pozwoleń 
na budowę Samorząd Rejonu 
Wileńskiego jest w ogóle jed-
nym z liderów. W 2016 r. na 1000 
mieszkańców wydano prawie 14 
zezwoleń (średnia- 6,5)”.

Wysoką pozycję dla rejo-
nu wileńskiego pomogła uzy-
skać również dobrze oceniona 
dziedzina finansów. Oceniwszy 
średnią podatku gruntowego i 
podstawowych taryf podatku 
nieruchomości, a także średnią 
opłatę za zaświadczenia przed-
siębiorczości, samorząd zgroma-
dził 71 punktów i zajął 5. miejsce.

Wyniki badań wskazu-
ją, że Samorząd Rejonu Wi-
leńskiego zajął 6. miejsce za 
przejrzyste i celowe wykorzy-
stywanie posiadanych fundu-
szy budżetowych. 

W indeksie Samorządów Litwy Samorząd 
Rejonu Wileńskiego ma tendencję wzrostu

Ambasador RP oraz władze samorządowe i lokalne odwiedzili 
Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze 

Fot. Jolanta Lachowiczenie

Siódmy rok z rzędu Instytut Wolnego Rynku Litwy publikuje indeksy dużych i małych samorzą-
dów, odzwierciedlające osiągnięcia za rok, zrealizowane cele, informuje mieszkańców o zmie-
niającej się sytuacji i jednocześnie pozwala na monitorowanie i ocenę rozwoju oraz czerpanie 
najlepszych praktyk z innych samorządów.
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Strony przygotowane 
na podstawie  informacji 

Samorządu Rejonu Wileńskiego

Wymiana młodzieżowa pomiędzy 
rejonem wileńskim i Rzeszowem

Zacieśnianie współpracy i 
możliwości wymiany młodzie-
żowej były tematem spotkania 
mer rejonu wileńskiego Marii 
Rekść i dyrektora Domu Po-
lonii w Rzeszowie, Mariusza 
Grudnia.

W samorządzie rejonu 
wileńskiego 24 października 
przebywał z wizytą dyrektor 
Domu Polonii w Rzeszowie 
dyrektor Mariusz Grudzień. 
Spotkał się z mer rejonu wi-
leńskiego Marią Rekść i za-
stępcą kierownika wydziału 
oświaty Zofią Ryżową.

Podczas spotkania omó-
wiono współpracę między 
placówkami edukacyjnymi 
rejonu wileńskiego i Domem 
Polonii w Rzeszowie i wymia-

ny młodzieży. Mówiono też o 
możliwości wymiany młodzie-

ży rejonu wileńskiego i Pod-
karpacia. Dla młodych osób 

będzie to możliwość zwiększyć 
swoje kompetencje, poszerzyć 
światopogląd, poznać świat 
poprzez podróże i wyjazdy.

Dyrektor Domu Polonii 
zaprosił młodzież spod Wilna 
do udziału w odbywających 
się co cztery lata w Rzeszowie 
Światowym Festiwalu Polonij-
nych Zespołów Folklorystycz-
nych.

Mariusz Grudzień nie 
ukrywał swej fascynacji wy-
jątkowymi okolicami rejonu 
wileńskiego, serdecznością 
mieszkających tu ludzi, ich pa-
triotyzmem i pielęgnowaniem 
swojej kultury i tradycji. W 
jego opinii młodzież z Polski 
też to zachwyci.

Tłumaczenie: L24.lt 

Zdaniem mer Samorzą-
du Rejonu Wileńskiego Marii 
Rekść, samorząd pożycza tylko 
na realizację projektów inwe-
stycyjnych nie więcej niż jest 
dozwolone, a długi są zawsze 
zwracane na czas.

Dobrą wiadomością jest 
to, że tworzenie nowych miejsc 
pracy przyczynia się do zmniej-
szania długookresowych bezro-
botnych i odbiorców zasiłków 
społecznych. Po ocenie tych 
wskaźników Samorząd Rejonu 
Wileńskiego znalazł się na 6. 
miejscu.

Z 54 małych samorządów 
Samorząd Rejonu Wileńskiego 
w dziedzinie edukacji po ocenie 
wyników państwowych egza-
minów dojrzałości, utrzymania 
infrastruktury w porównaniu do 
nauczania i in. zajął 10 miejsce.

„Cieszymy się, że corocz-
nie wzrasta indeks Samorzą-
du Rejonu Wileńskiego. Te 
świetne wyniki są powiązane 
z poprawą sytuacji gospodar-
czej rejonu, z umiejętnością 
oszczędzać pieniądze podat-
ników, z przejrzystym wyko-

rzystywaniem środków bu-
dżetowych, zmniejszeniem 
kosztów świadczenia usług 
grzewczych, poprawą sytuacji 
w zakresie zdrowia i opieki 
społecznej, zmniejszeniem 
liczby beneficjentów zasiłków, 

bezrobotnych i liczby osób 
długookresowych bezrobot-
nych. W dziedzinie inwestycji 
wyprzedzamy 51 samorządów 
i zajmujemy czwarte miejsce 
wśród 54 małych samorządów, 
wyznaczając jedną z najniż-

szych opłat za zaświadczenia 
przedsiębiorczości” – cieszyła 
się z wyników indeksu mer.

Dyrektor Domu Polonii zaprosił młodzież spod Wilna do udziału 
w Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycz-
nych w Rzeszowie                      Fot. vrsa.lt
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Pięć minut dla słowa Bożego

„Nikogo też na ziemi nie na-
zywajcie waszym ojcem; jeden 
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w 
niebie” (Mt 23, 9).

Jezus Chrystus jest nie tylko 
założycielem Kościoła (Mt 16, 
18), lecz także największym je-
go autorytetem nauczycielskim: 
Słyszeliście, że powiedziano… 

a Ja wam powiadam… (Mt 5, 
21-22). Jednakże Jego nauka 
nie jest łatwą do zrozumienia: 
„Trudna jest ta mowa. Któż jej 
może słuchać?” (J 6, 60b). Nie-
chybnym tego dowodem jest 
zdanie pochodzące z dzisiejszej 
Ewangelii. Jak to jest możliwe, 
żeby Jezus, który sam miał na-

wet dwóch ojców – Niebieskiego 
(J 5, 17) i ziemskiego (Łk 2, 48), 
zabraniał swoim uczniom uży-
wania określenia ojciec!? Jest 
to, co najmniej, niekulturalne, 
bądź wręcz amoralne, wszak 
wyraz ojciec należy do najpięk-
niejszych i najważniejszych słów 
ludzkości wszechczasów. No i 
jest jednym z najczęściej uży-
wanych terminów biblijnych: w 
hebrajskim Starym Testamen-
cie występuje 1211 razy, a w No-
wym – 414. Bez niego nie byłoby 
zapewne też takich wierszy, jak 
chociażby „Powrót taty” pióra 
Adama Mickiewicza i „Ojciec” 
autorstwa Jana Brzechwy. 

Jak więc rozwiązać tę kwe-
stię? Oto jeden ze sposobów. 
Św. Hieronim (ok. 345-420), 
książę egzegetów, w jednym ze 

swoich listów (List do Marceli) 
zaznaczył, iż podstawowe zada-
nie tłumacza Pisma Świętego 
polega raczej na przekazaniu 
sensu, niż na dokładnym odda-
niu jego w mowie. Coś podob-
nego można stwierdzić w po-
wyższym nakazie Jezusa Chry-
stusa. Pewnie nie chodziło Mu 
oto, aby chrześcijanie wykreśli-
li ze swego słownictwa wyrazu 
ojciec. Prawdopodobnie Jezu-
sowa prohibicja nazywania ko-
goś na ziemi ojcem oznacza, iż 
człowiek nie może postrzegać 
siebie jedynie w kategoriach 
antropologicznych, albowiem 
podwaliny jego istnienia zosta-
ły położone nie tylko przez jego 
rodziców, lecz także przez Bo-
ga (Hi 10, 8; 31, 15).                             

DJD

Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem
Quiz biblijny: Sprawdź, co zapamiętałeś 

z niedzielnej Ewangelii!

31. niedziela zwykła (Mt 23, 1-12)

1. „Wówczas przemówił .......... do tłumów i 
do swych uczniów tymi słowami” (23, 1).
A. Jezus Chrystus 
B. Jezus
C. Pan 
2. „Na katedrze .......... zasiedli uczeni 

w Piśmie i faryzeusze” (23, 2).
A. Boga
B. Ezdrasza 
C. Mojżesza
3. „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co 
wam .........., lecz uczynków ich nie naśladuj-
cie” (23, 3a).
A. polecą
B. nakażą  
C. powiedzą

4. „Mówią bowiem, ale sami nie .....” (23, 3b).
A. czynią
B. spełniają 
C. robią 
5. „Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia 
i kładą je ludziom na .........., lecz sami palcem 
ruszyć ich nie chcą” (23, 4).
A. barki
B. ramiona
C. plecy 

Ciekawostki biblijne 

W poprzednim artykule po-
dano do wiadomości Czytelni-
kowi, iż pierwszy szkic przekła-
du Nowego Testamentu na język 
niemiecki w translacji Marcina 
Lutra był gotowy mniej więcej 
w jedenaście tygodni. A jak mu 
poszło z tłumaczeniem Starego 
Testamentu? Praca nad tłuma-
czeniem ksiąg starotestamental-
nych okazała się bardziej czaso-
chłonna. Zajęła Lutrowi prawie 
dwanaście lat. Przekład ukazał 
się w 1534 roku, ale też – jak i 
Nowy Testament – we wrześniu. 
Stąd translacja Lutra jest cza-
sami określana mianem Biblii 

wrześniowej. Skąd to „opóźnie-
nie”? Przyczyny tego były liczne. 

Przede wszystkim wzrosła 
liczba ksiąg biblijnych: z 27 do 39 
jednostek. Poza tym wzrosła 
również ich objętość. Kilkuna-
stowierszowe utwory na modłę 
2-go bądź 3-go listu świętego Ja-
na, które mają odpowiednio je-
dynie 13 i 15 linijek tekstowych, 
w Starym Testamencie po prostu 
nie występują. No i na dodatek 
Stary Testament był tłumaczony 
z tekstów oryginalnych – hebraj-
skiego i aramejskiego, a tych ję-
zyków prawdopodobnie Luter 
nie znał równie dobrze jak greki. 

Toteż nic dziwnego, iż posiadał 
zespół bliskich współpracowni-
ków doradców, starannie wertu-
jących żydowskie komentarze 
biblijne. Najważniejszym z nich 
był oczywiście, uprzednio wspo-
minany, Filip Melanchton – nie-
zawodny przyjaciel i prawa ręka 
Marcina. „Trudzimy się teraz 
nad niemieckim przekładem 
ksiąg prorockich. Boże, jakie to 
ciężki i trudne zadanie <…>” 
(M. Luter).  A skoro już o przy-
czynach „opóźnienia” wydania 
przekładu Starego Testamentu 
mowa, to warto wymienić jesz-
cze jeden powód. Tkwi ona w 

rzetelności samego Marcina 
Lutra, który nie tłumaczył 
żadnego słowa bez uprzed-
niego zgłębienia, nawet prak-
tycznego, jego pola seman-
tycznego. Tak na przykład, 
tłumacząc fragmenty rozpra-
wiające o zasadach składania 
krwawych ofiar, polecił miej-
scowemu rzeźnikowi rozpła-
tać owcę, by osobiście mógł 
zbadać jej organy wewnętrz-
ne. Dzisiaj zapewne żaden 
tłumacz biblijny nie podcho-
dzi aż tak serio do swojej 
pracy translatorskiej.              

DJD

Marcin Luter, Stary Testament i rozcięta owca

Jezus zakazał używania określenia „ojciec”!?
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Niedziela 5 listopada
Zielony
XXXI Niedziela Zwykła, pierw-
sza niedziela miesiąca
Ml 1, 14b – 2, 2b. 8–10 • Ps 131, 
1–3 • 1 Tes 2, 7b–9. 13 • † Mt 
23, 1–12

Poniedziałek 6 listopada
Zielony
Dzień Powszedni
Rz 11, 29–36 • Ps 69, 30–31. 
33–34. 36–37 • † Łk 14, 12–14

Wtorek 7 listopada
Zielony
Dzień Powszedni
Rz 12, 5–16a • Ps 131, 1. 2. 3 • 
† Łk 14, 15–24

Środa 8 listopada
Zielony
Dzień Powszedni
Rz 13, 8–10 • Ps 112, 1–2. 4–5. 
9 • † Łk 14, 25–33

Czwartek 9 listopada
Biały
Święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej
Ez 47, 1–2. 8–9. 12 albo 1 Kor 
3, 9b–11. 16–17 • Ps 46, 2–3. 
5–6. 8–9 • † Jn 2, 13–22
Kościół Litewski modli się o 
uznanie abp Mieczysława Re-
inysa za błogosławionego mę-
czennika. 

Piątek 10 listopada
Biały
Wspomnienie św. Leona Wiel-
kiego, papieża i doktora Ko-
ścioła
Rz 15, 14–21 • Ps 98, 1. 2–3ab. 
3cd–4 • † Łk 16, 1–8

Sobota 11 listopada
Biały
Wspomnienie św. Marcina z To-
urs, biskupa
Rz 16, 3–9. 16. 22–27 • Ps 145, 
2–3. 4–5. 10–11 • † Łk 16, 9–15 

Papieska intencja
Ewangelizacyjna
Aby chrześcijanie w Azji, dając 
świadectwo Ewangelii swoimi 
słowami i czynami, przyczyniali 
się do dialogu, pokoju i wzajem-
nego zrozumienia, zwłaszcza z 
wyznawcami innych religii.

Liturgia tygodnia (cykl czytań A, rok I)
9 listopada – Święto rocz-

nicy poświęcenia Bazyliki La-
terańskiej – kolor BIAŁY

Czy wiesz, który kościół 
papieski jest najważniejszy?

Wiele osób sądzi, że naj-
ważniejszym kościołem pa-
pieskim jest bazylika św. Pio-
tra w Watykanie. Jednak tak 
nie jest. To arcybazylika na 
Lateranie jest katedralnym 
kościołem papieża. Między 
innymi dlatego każdy nowo 
wybrany biskup Rzymu udaje 
się tam w uroczystej procesji.

Gdy w 313 r. – po trzech 
wiekach prześladowania 
Kościoła – cesarz Konstan-
tyn Wielki wydał pozwole-
nie na oficjalne wyznawanie 
wiary chrześcijańskiej, kazał 
wznieść bazylikę na Latera-
nie, która była pierwszą bazy-
liką chrześcijańską w Rzymie 
oraz jest jedną z czterech ba-
zylik większych i jedyną ar-
cybazyliką papieską. Dziś ta 
świątynia ma tytuł papieskiej 
arcybazyliki Najświętszego 
Zbawiciela, św. Jana Chrzci-
ciela i św. Jana Ewangelisty na 
Lateranie.

Cały Kościół Katolicki 
świętuje rocznicę poświęce-
nia bazyliki na Lateranie po-
nieważ przy niej koncentro-
wało się życie Kościoła przez 
tysiąc lat. Odbywało się tam 
wiele synodów rzymskich 
oraz pięć soborów powszech-
nych. Rezydowało 161 papie-
ży. Na ważną rolę tego miej-
sca wskazuje łaciński napis, 
znajdujący się nad wejściem 
do świątyni: „Matka i Głowa 
Wszystkich Kościołów Miasta 
i Świata”.

Jako katedra papieża, ba-
zylika laterańska jest parafią 
każdego katolika. Świętując 
rocznicę poświęcenia tej ba-
zyliki wyrażamy jedność Ko-
ściołów lokalnych z katedrą 
Rzymu. Co więcej, liturgia w 
tym dniu kieruje naszą uwagę 
na znaczenie świątyni Bożej. 
Nie jest to wyłącznie dom mo-
dlitwy jak w innych religiach. 

To my jesteśmy Kościołem 
Chrystusa. Jak z poszczegól-
nych kamieni zbudowany jest 
gmach kościoła, tak każdy 
ochrzczony tworzy mistyczne 
Ciało Jezusa. Św. Paweł pyta 
wprost: „czyż nie wiecie, że-
ście świątynią Boga i że Duch 
Boży mieszka w was?” (1 Kor 
3, 16). Dlatego warto w tym 
dniu zastanowić się, jak dużo 
jest we mnie przestrzeni dla 

Boga oraz czy chcę być miej-
scem spotkania się z Bogiem 
dla swego bliźniego?

1-8 listopada – Oktawa 
modlitw za zmarłych

Przez pierwsze osiem dni 
listopada w kościołach spra-
wowane są nabożeństwa w 
intencji zmarłych. Najważ-
niejszą formą modlitwy jest 
oczywiście Msza św. – ofiara 
Zmartwychwstałego Chrystu-
sa, który powołuje każdego 
z nicości do życia Bożego. 
Według tradycji na począt-
ku Eucharystii mogą być wy-
czytywane wszystkie imiona 
naszych bliskich, którzy już 
odeszli z tego świata (tzw. wy-
pominki). W niektórych pa-

rafiach przede Mszą śpiewa-
ne są nieszpory za zmarłych, 
czyli psalmowa modlitwa z 
Liturgii Godzin. 

Ważnym elementem de-
koracyjnym w tym czasie bę-
dzie zapalony paschał – wiel-
kanocna świeca, symbolizują-
ca Jezusa, zwycięzcę ciemnej 
śmierci.

W dniach 1-8 listopada 
Kościół umożliwia uzyskanie 

odpustu zupełnego za zmar-
łych za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i modlitwę za zmar-
łych. Zawsze spełnić trzeba tak-
że inne warunki, pod jakimi zy-
skuje się odpust zupełny (przy-
jęcie Komunii św., modlitwa w 
intencji papieskiej oraz stanow-
cza gotowość do rezygnacji z 
przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu).                                    

Źródła:
1. http://lk.katalikai.lt 
2. http://niezbednik.niedziela.pl
3. www.brewiarz.pl
4. http://liturgia.wiara.pl 
5. Mszał Rzymski dla diecezji 
polskich, Wydanie pierwsze, 
Pallotinum, Poznań 1986
6.https: / /pl .wikipedia.org 
(zdjęcie)
 Strony przygotował A. A. M.

Bazylika na Lateranie                                  Fot. www.pl.wikipedia.org

Cały Kościół Katolicki świętuje rocznicę poświę-
cenia bazyliki na Lateranie ponieważ przy niej 
koncentrowało się życie Kościoła przez tysiąc 
lat. Odbywało się tam wiele synodów rzymskich 
oraz pięć soborów powszechnych
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Nieraz można usłyszeć, 
że Polacy na Litwie 
bardzo potrzebują 

polskiej kultury. Wydaje się 
jednak, że ta potrzeba jest 
dosyć warunkowa. Pierwsza 
edycja Dni Teatru Polskiego 
na Litwie była bardzo do-
brym tego sprawdzianem. 
Dzięki projektowi Fundacji 
„Zatrzymać Czas” mieszkań-
cy Wileńszczyźny mieli moż-
liwość uczestniczenia w aż 
ośmiu wydarzeniach z udzia-
łem wybitnych polskich akto-
rów. Program przygotowany 
był w taki sposób, by dotrzeć 
do jak najszerszego grona 
widzów. Była propozycja dla 
młodzieży, dzieci, dorosłych – 
po prostu dla wszystkich. 

Organizatorzy wyraźnie 
stanęli na wysokości zadania 
i wygląda na to, że bardzo 
dobrze wykorzystali wsparcie 
Senatu RP. Wydaje się jednak, 
że tym razem zawiodła pu-
bliczność… 

Spektakle odbywały się 
Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie i Pałacu Balińskich 
w Jaszunach. Żeby je obej-
rzeć, wystarczyło odebrać 
bezpłatne wejściówki. O ile 
te dostępne w Centrum Kul-
tury w Solecznikach rozeszły 
się dosyć szybko, o tyle w 
sekretariacie DKP zostało 
ich naprawdę sporo, mimo że 
o ich dostępności przez cały 
czas informowała większość 
polskojęzycznych mediów na 
Litwie. 

Na pierwszy spektakl, 
„Blizny pamięci”, w reżyserii 
Jerzego Zelnika rozdano nie-
co ponad 70 wejściówek. W 
piątkowy wieczór na widow-
ni było około pięćdziesięciu 
osób. Spektakl, w którym za-

grali reżyser i Sebastian Ryś, 
opowiadał historię Jana Kar-
skiego, jednej z najbardziej 
fascynujących postaci polskiej 
historii okresu II wojny świa-
towej. Była to więc okazja nie 
tylko do spotkań z polskim 
teatrem, ale także historią, 
której, podobno, tak bardzo 
brakuje polskiej młodzieży 
na Litwie. Młodzieży nato-
miast na widowni nie było. 
Kto przegapił sprawę? Na-
uczyciele, rodzice? Może lu-
dzie nie wiedzieli, a może to 
dlatego, że zbliża się Wszyst-
kich Świętych? Wolne miejsca 
na widowni były jednym z 
głównych tematów rozmów 
po zakończeniu kolejnych 
spektakli. 

– Jeśli chodzi o organiza-
torów, nie mam zastrzeżeń. 
Wydaje się, że zapewnili nam 
bardzo dobrą propozycję. 
Szkoda tylko, że tak małe 
jest zainteresowanie widowni. 
Prawdę mówiąc, było to dla 
mnie ogromne zaskoczenie. 
Spodziewałem się, że wej-
ściówki do Domu Kultury Pol-
skiej będą trudne do zdobycia, 
a tu – tyle wolnych miejsc  

– mówił „Kurierowi Wileń-
skiemu” w sobotni wieczór 
Dariusz Żybort. 

Nasz rozmówca próbował 
nieco usprawiedliwić małe za-
interesowanie wilnian wyda-
rzeniem. – Być może to dla-
tego, że w tym przedświątecz-
nym okresie ludzie mają mniej 
czasu. Zbliża się przecież 
Wszystkich Świętych – mówił. 

Wydaje się jednak, że wła-
śnie jego obecność na widowni 
jest najlepszym dowodem na 
to, że opieka nad cmentarzami 
nie przeszkadza w wieczornym 
obejrzeniu spektaklu. Od lat 
jest on koordynatorem kwesty 
“Wileńszczyzna Rossie”, którą 
organizuje w ramach działań 
Społecznego Komitetu Opieki 
nad Starą Rossą i Polskiego 
Stowarzyszenia Medycznego 
na Litwie. Prawdopodobnie 
w Wilnie niewiele jest osób, 
które opiece nad polskimi gro-
bami poświęcają więcej czasu i 
zaangażowania. 

– Rzeczywiście, jestem 
dosyć zajętą osobą, zwłaszcza 
teraz. Dziś, wspólnie z me-
dykami, sprzątaliśmy Rossę, 
potem odsłanialiśmy pomnik 
prof. Uniwersytetu Wileńskie-

go Piotra Sławińskiego, ale po 
prostu –trzeba wszystko do-
brze poukładać i wtedy znaj-
dzie się czas. Dziś mieliśmy 
okazję usłyszeć „Ballady” 
Mickiewicza we wspaniałym 
wykonaniu Joanny Szczep-
kowskiej. Drugiej takiej szansy 
prawdopodobnie nie będzie. 
Po prostu takich wieczorów 
nie można marnować – mówi 
Żybort. 

Zawiedziona wileńską 
widownią była również Irena 
Litwinowicz, kierownik arty-
styczny i reżyser Teatru Pol-
skiego w Wilnie. – Bardzo ce-
nię inicjatywę organizatorów. 
W Wilnie bardzo rzadko mamy 
okazję do oglądania spektakli 
zawodowych, polskich teatrów. 
Tego naprawdę brakuje. Do-
brze, że jest festiwal teatrów 
amatorskich, ale to nie wy-
starcza, by wychować widza. 
Dlatego może dziś trochę się 
wstydzę za naszą publiczność. 
Po pierwsze ze względu na fre-
kwencję, po drugie – ze wzglę-
du na zachowanie na widowni. 
Praca aktora wymaga bardzo 
dużego skupienia, koncentra-
cji, a u nas, niestety, nie brako-
wało osób, które chodziły po 
sali w czasie „Ballad” – mówiła 
po zakończeniu spektaklu. 

Może widzów brakowało 
dlatego, że kilka dni wcześniej 
zakończyły się VIII Wileńskie 
Spotkaniach Sceny Polskiej? 
Irena Litwinowicz jest prze-
konana, że wolne miejsca na 
widowni świadczą nie o nad-
miarze, ale o braku kontaktu z 
polskim teatrem. 

– Nasza młodzież, oczywi-
ście nie cała, ale duża jej część, 
wychowana jest w kręgu kul-
tury rosyjskiej. 

Pierwsza edycja Dni Teatru Polskiego dla pewnej grupy mieszkańców Wileńszczyzny była 
wspaniałym przeżyciem. Spotkanie z polskim teatrem, ale także możliwość rozmowy z wy-
bitnymi aktorami, zapewne na długo zostanie w pamięci tych, którzy w tych wydarzeniach 
uczestniczyli. Niestety – nie było ich wielu. 

,,Szewczyk Dratewka’’, Teatr Gry i Ludzie z Katowic
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Jest to propozycja atrak-
cyjna, nie brakuje tam dobrej 
gry aktorskiej, jednak najczę-
ściej jest to propozycja ty-
powo komercyjna. Spotkań z 
polskim teatrem jest zdecydo-
wanie zbyt mało, by przyzwy-
czaić widza, kształtować jego 
gust. Wydaje mi się, że wła-
śnie dlatego nie potrafimy w 
pełni wykorzystać wydarzeń 
takich jak Dni Teatru Polskie-
go na Litwie – zauważa. 

Z możliwości spotkania 
z Anną Seniuk chętnie sko-
rzystała Agata Lewandowski, 
Polka mieszkająca w Niem-
czech, reżyser, organizatorka 
Festiwalu Filmów Emigracyj-
nych EMiGRA.

– Dzięki takim projektom, 
Polacy mieszkający poza gra-
nicami mają możliwość nie 
tylko obejrzenia spektakli, ale 
także uczestniczenia w spo-
tkaniach i rozmowach z pol-
skimi aktorami, których znają 
z ekranu. To buduje przywią-
zanie po polskiej kultury i 
łączność z Polską – zauważa. 

Agata Lewandowski uważa, 
że tego rodzaju kontakt z 
polską kulturą jest bardzo 
potrzebny, choć nie można 
liczyć na to, że szybko znaj-
dzie on szerokie grono 
odbiorców. – Świadomość 
potrzeby kultury kształtuje 
się generacjami. Kiedy jeste-
śmy w Paryżu, widzimy, że 
ludzie mają potrzebę kultury 
na co dzień, która wyraża się 
choćby w potrzebie otaczania 
się pięknymi przedmiotami. 
Musimy jednak pamiętać o 
tym, że wojna nie dotknęła 
ich tak, jak mieszkańców 
Wileńszczyzny. Na to, by kul-
tura miała tam odbiorców, 
pracowały dziesiątki genera-
cji. Tutaj, w Wilnie, ze względu 
na historię tego miasta nie 
mamy podobnej ciągłości– 
mówi. 

– W Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie jest naprawdę 
dużo imprez, także tych nie-
odpłatnych. Czasem można 
mieć nawet wrażenie, że jest 

ich więcej niż w wielu pol-
skich miastach. Dziwi mnie 
natomiast brak frekwencji. 
Można to odnieść również do 
czytelnictwa prasy czy ksią-
żek. Wydaje mi się, że jeśli 
chodzi o zainteresowanie 
polską kulturą, brakuje wzor-
ców przedstawicieli polskiej 
społeczności. Na takich spo-
tkaniach, jak np. promocje 
książek, nie widzę prezesów 
polskich organizacji, nawet 
dziennikarzy, którzy przyszli-
by nie w ramach obowiązku, 
ale z własnej chęci. Trochę 
brakuje tej „górnej półki” jeśli 
chodzi o polską kulturę wyso-
ką. Zdecydowanie więcej chęt-
nych jest na koncerty disco 
polo czy piosenki biesiadnej. 
Na pewno trzeba szanować 
inicjatywy, które przyczyniają 
się do kształtowania dobrego 
gustu, spotkania z poezją, ak-
torami. Ma to znaczenie rów-
nież ze względu na zaktywi-
zowanie naszego środowiska 
twórczego, które również jest 
niedoceniane – uważa Romu-
ald Mieczkowski, redaktor na-
czelny kwartalnika literackie-
go „Znad Wilii”.

Jak pierwsza edycja Dni 
Teatru Polskiego wygląda z 
perspektywy Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie?

 Bożena Mieżonis, koor-
dynatorka projektów kultu-
ralnych w DKP, nie jest za-

skoczona frekwencją. Przez 
lata swojej pracy miała okazję 
już nieraz przekonać się o 
tym, że widzowie częściej za-
interesowani są rozrywką niż 
kulturą na wysokim poziomie. 
– Nie chodzi o jakąś specyfikę 
polskiego środowiska. Do-
kładnie ten sam problem do-
tyczy Litwinów. Ludzie zdecy-
dowanie najchętniej szukają 
lżejszych propozycji. To chy-
ba nigdy się nie zmieni. Było 
to widać także w czasie dni 
teatru. Poważniejsze tematy, 
takie jak „Blizny pamięci” Je-
rzego Zelnika, spotkały się z 
o wiele mniejszym zaintere-
sowaniem, niż koncert pio-
senek Agnieszki Osieckiej. 
Masy sięgają raczej po lekki 
repertuar. Tak było i chyba 
tak zostanie. My, jako Dom 
Kultury Polskiej, staramy się 
dotrzeć do jak najszerszej wi-
downi. Czasem pełnimy rolę 
edukatorów, proponując wy-
darzenia na wyższym pozio-
mie, czasem odpowiadamy na 
potrzeby szerokiej widowni, 
robiąc coś po dyktando widza 
– wyjaśnia Mieżonis. 

Organizatorzy, czyli Fun-
dacja „Zatrzymać czas”, spo-
dziewali się, że pierwsza edy-
cja Dni Teatru Polskiego na 
Litwie, jak każde nowe wyda-
rzenie, będzie musiała zdoby-
wać widzów. Nie zamierzają 

rezygnować z projektu, mają 
też nadzieję, że w kolejnych 
latach widzowie Wileńszczy-
zny będą coraz bardziej zainte-
resowani przygotowaną przez 
nich propozycją. Widać to było 
już w trakcie trzydniowych 
spotkań, gdy z każdym dniem 
ilość widzów wzrastała. Anna 
Muszyńska, koordynatorka 
projektu, cieszy się zwłaszcza 
z bardzo dużego zaintereso-
wania spektaklami dla dzieci, 
na których były komplety. 

– Bardzo wzruszyło mnie 
spotkanie z pewną panią, któ-
ra przyjechała na spektakl 
ze swoim dzieckiem godzinę 
wcześniej. Myślałam, że się po-
myliła, ale ona wyjaśniła mi, 
że mieszkają 60 km od Wilna, 
dlatego wyjechali wcześniej. 
To od razu ogrzało moje serce, 
bo zrozumiałam, że jest poten-
cjał i zapotrzebowanie na te-
go rodzaju wydarzenia. Teraz 
przychodzi czas na refleksję i 
podsumowanie, będziemy po-
woli robić plany na następny 
rok. Spróbujemy na pewno 
wykorzystać też tegoroczne 
doświadczenia, by za rok do-
trzeć z naszą propozycją do 
szerszej widowni – mówi orga-
nizatorka. 

***
Wydaje się, że Dni Teatru 

Polskiego na Litwie odsłoniły 
pewną smutną prawdę o pol-
skiej kulturze na Wileńszczyźnie. 
Nie chodzi oczywiście o to, żeby 
krytykować istniejący stan, ale 
raczej zobaczyć pewien obszar, 
który śmiało można określić ja-
ko wyzwanie na przyszłość. Jeśli 
na polskie spektakle, które po-
jawiają się w Wilnie, naprawdę 
rzadko przychodzi kilkadziesiąt 
osób, to widać, że wiele mamy 
do zrobienia. Wygląda na to, że 
ojczystej kultury nie potrafią do-
statecznie wypromować polskie 
organizacje, nie potrafią wycho-
wać do niej szkoły ani wypro-
mować polskie media na Litwie. 
Nie chodzi wcale o to, żeby kry-
tykować… Po prostu – bardzo 
dużo jest jeszcze do zrobienia.

Ilona Lewandowska 
Fot. Joanna Bożerodska/zw.lt

Spektakl w reżyserii Jerzego Zelnika ,,Blizny pamięci rzecz o Ja-
nie Karskim”
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Ks. Stanisław Bogdanowicz – zasłużony 
gdańszczanin, syn ziemi wileńskiej...

Wspomnieniami o 
swoim wuju, ks. Sta-
nisławie Bogdano-

wiczu, podzielił się ks. Czesław 
Pawlukiewicz, proboszcz Rosi, 
miasteczka w powiecie wołko-
wyskim grodzieńskiego obwo-
du Białorusi. W liczącej ponad 
5 tys. mieszkańców miejsco-
wości znajduje się sanktu-
arium Jezusa Frasobliwego, 
w którym od 18 lat prowadzi 
pracę duszpasterską.

– Moja babcia i ojciec księ-
dza Stanisława byli rodzeń-
stwem. Dorastając nie miałem 
możliwości poznania wuja 
Stanisława, ale z opowiadań 
rodziny zawsze wiedziałem o 
jego istnieniu. Nieprzypad-
kowo właśnie jego imię wy-
brałem na bierzmowanie. Być 
może ta decyzja wpłynęła na 
to, że podobnie, jak on, wybra-
łem drogę życia duchowego 
– opowiada ks. Czesław Paw-
lukiewicz.

Ksiądz Stanisław Bogda-
nowicz urodził się 6 listopada 
1939 roku we wsi Żwiryna, 
niedaleko miasta Podbrodzie. 
Był czwartym dzieckiem z 
pięciorga rodzeństwa. Miał 
trzech braci i jedną siostrę, 
a imię odziedziczył po swej 
matce Stanisławie z domu 
Borodo. Kiedy rodzina Bog-
danowiczów w 1945 roku w 
ramach repatriacji przyjechała 
do Gdańska obiecano im dom 
w zamian za ich pozostawiony 
na Wileńszczyźnie. Zamiesz-
kali na Stogach, w skromnym, 
drewnianym domku, należący 
przedtem do rodziny niemiec-
kiej.

Rodzice chcieli, aby dzieci 
miały jakiś konkretny zawód 
i zdobyły wykształcenie. Ich 
marzenia się urzeczywistniły. 
Najstarszy syn Witold został 

lekarzem, Jan nauczycielem 
historii, siostra Leontyna na-
uczycielką matematyki, a naj-
młodszy z braci konserwato-
rem sztuki. Stanisław już jako 
nastolatek wyrażał chęć zosta-
nia księdzem.

– Wuj rozpoczął studia w 
Gdańskim Seminarium Du-
chownym. Naukę kontynu-
ował na Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim im. Jana 
Pawła II. W 1962 otrzymał 
święcenia kapłańskie. W 1966 
r. był aresztowany za „roz-
powszechnianie fałszywych 
wiadomości” po zarekwirowa-
niu przez władze kopii obrazu 
Matki Boskiej Częstochow-

skiej, a następnie skazany na 
10 miesięcy więzienia w za-
wieszeniu na 2 lata. Po tych 
wydarzeniach został skiero-
wany na studia do Rzymu. 
Ale ze względu na to, że był 
„niebezpieczną personą”, nie 
otrzymał paszportu. Z takich 
samych powodów nie mógł 
przyjeżdżać na Wileńszczyznę. 
W czasach PRL-u wspierał 
prześladowanych ludzi „So-
lidarności” – kontynuuje ks. 
Czesław Pawlukiewicz.

Wspomina, że ksiądz Sta-
nisław Bogdanowicz intereso-
wał się sztuką, szczególnie ma-
larstwem. Jeździł po galeriach 
i kupował obrazy sakralne. 
Były to dzieła znanych arty-
stów z okresu międzywojenne-
go. Sprzedawał je na aukcjach, 
a pieniądze przekazywał fun-
dacji, która pomagała biednej, 
ale zdolnej młodzieży z pro-
wincji. 

– Pierwsze nasze spotkanie 
nastąpiło w latach 80-tych. Na-
stępnie przez wiele lat spoty-
kaliśmy się z wujem zarówno 
w Polsce, jak i na Wileńszczyź-
nie. Ważnym dla mnie wyda-

rzeniem stało się jego kazanie 
prymicyjne, które wygłosił w 
1998 roku podczas mszy w 
Podbrodziu, skąd pochodzę – 
wspomina rozmówca.

Zaznacza, że zapamię-
tał ks. Bogdanowicza przede 
wszystkim jako człowieka nie-
zwykle rodzinnego, otwartego, 
zawsze gotowego wysłuchać i 
pomóc.

– Był proboszczem Bazy-
liki Mariackiej w Gdańsku 
przez 35 lat. Oprócz działal-
ności na rzecz wolności Polski 
prowadził działalność chary-
tatywną. Wiele wdzięcznych 
słów zabrzmiało podczas uro-
czystości pogrzebowych. By-
łem bardzo wzruszony, gdy 
prezydent Gdańska, Paweł 
Adamowicz, wymieniał liczne 
zasługi mego wuja, a także 
wspomniał o wielu książkach i 
publikacjach z zakresu historii 
miasta – dodaje ks. Czesław 
Pawlukiewicz.

W 2004 r. ks. Stanisław 
Bogdanowic uhonorowany 
został tytułem Honorowego 
Obywatela Miasta Gdańska. W 
2005 otrzymał srebrny Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis”. Postanowieniem prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskie-
go z 28 kwietnia 2008 został 
odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. W 2017 r. 
pośmiertnie został odznaczony 
przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę Krzyżem Wielkim Orde-
ru Odrodzenia Polski.

***
Ksiądz Stanisław Bogda-

nowicz został pochowany w 
krypcie kapłanów w Bazylice 
Mariackiej 29 października.

Justyna Giedrojć
Fot. archiwum 

ks. Czesława Pawlukiewicza

Ks. Czesław Pawlukiewicz Fot. M. P.

Ks. Stanisław Bogdanowicz (pierwszy od prawej) oraz ks. Czesław 
Pawlukiewicz podczas mszy prymicyjnej w Podbrodziu w 1998 roku 

20 października br. w wieku 77 lat zmarł ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz, wieloletni proboszcz 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, represjonowany i zaangażowany w pomoc opozycji antykomunistycz-
nej, autor wielu książek o historii i architekturze gdańskich kościołów. Pochodził z Wileńszczyzny...
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Ojczyzna Polszczyzna po wileńsku

Z pewnością niejeden 
mieszkaniec Wileńsz-
czyzny pamięta bardzo 

podówczas popularną audy-
cję „Ojczyzna Polszczyzna”. 

Dzisiaj wydaje się, że tak 
w Koronie, jak i na Litwie, ta 
miłość i ten szacunek jakby 
wyblakły, przygasły i ustąpiły 
miejsce innym, rzekomo waż-
niejszym sprawom. Mało kto 
zastanawia się nad tym, jak 
ważną rolę odgrywa język w 
naszym życiu. 

Języka używamy właści-
wie przez cały czas kiedy je-
steśmy przytomni – w domu, 
pracy, w szkole i w każdej 
prawie rozrywce w wyjąt-
kiem łowienia ryb i samot-
nych wspinaczek. Rzecz w 
tym, że użycie języka trudno 
przeliczyć wprost na pienią-
dze i dlatego dzisiejsza ryn-
kowo-pieniężna cywilizacja 
zepchnęła język, wraz z inny-
mi „nierynkowymi” sprawa-
mi, na dalszy plan. 

Język jest jednak „nieryn-
kowy” tylko z pozoru, bowiem 
wszyscy włodarze rynku 
– producenci, sprzedawcy, 
pośrednicy, autorzy reklam 
itd. przecież się nim posługują 
i przy jego pomocy zdoby-
wają klientów oraz sprzedają 
produkty i usługi. A ponadto, 
język dotyczy wszystkich 
pozostałych, nieraz najbar-
dziej intymnych sfer naszego 
życia. Porozumiewamy się 
przezeń z najbliższym i dal-
szym otoczeniem we wszyst-
kich okolicznościach i na 
każdy temat. Dlatego język, 
którym się posługujemy, jest 
cząstką naszej osoby i toż-
samości, tak samo jak ciało, 
DNA i linie papilarne. Dla-
tego w istocie jesteśmy tym, 
jak mówimy i piszemy, tak 
samo, a nawet bardziej, niż 
tym, co jemy, w co się ubie-
ramy i w czym mieszkamy. 

Trzeba to rozumieć i o tym 
pamiętać.

Mając powyższe na wzglę-
dzie przyjrzyjmy się języko-
wi dzisiejszego Wilniuka. W 
wielu chlubnych przypadkach 
jest to szlachetna, poprawna 
polszczyzna okraszona dobrą 
znajomością języka litew-
skiego i rosyjskiego. Jednak 
w znacznie liczniejszych jest 
nim, niestety, nieokreślona 
bliżej mieszanina języków 
słowiańskich połączona z ła-
maną litewszczyzną i anglo-
podobnym szwargotem. 

Czy próbujemy temu zara-
dzić? Z pewnością niektórzy 
z nas próbują i chwała im za 
to. Zazwyczaj są to pracowici, 
ofiarni nauczyciele i świadomi 
polskiej tożsamości rodzice, 
którzy dbają o właściwą edu-
kację swoich dzieci. Obawiam 
się jednak, że znacznie wię-
cej jest tych, którzy zwalają 
winę za wspomniany stan rze-
czy na radziecką przeszłość, 
na nacjonalistyczną politykę 
państwa i uchylają się od 
odpowiedzialności za kondy-
cję naszej polszczyzny oraz 
innych języków, którymi przy-
szło nam się posługiwać. 

Drodzy Państwo, pora 
się obudzić z tego marazmu. 
Nie oglądajmy się na rząd i 

nierząd, na demony historii 
i współczesności. Czy dobra 
gospodyni czeka, aż krasno-
ludki rozpalą w piecu, żeby 
nastawić obiad? Nie czekaj-
my więc i my, aż władze pań-
stwowe ułatwią nam posługi-
wanie się polszczyzną w życiu 
publicznym. Nie zwalajmy na 
innych, że nie potrafimy albo 
nie chcemy poprawnie mówić 
lub pisać. 

Istotnie, jest wiele niezała-
twionych spraw językowych 

w aspekcie prawnym, oby-
watelskim i edukacyjnym. I 
większość z nas dobrze wie, że 
niełatwo je będzie załatwić w 
bliskiej, a może i dalszej przy-
szłości. Ale nie możemy tych 
niezałatwionych spraw trak-
tować jako wymówki. Jeste-
śmy przecież kowalami swego 
losu i to od naszych kompe-
tencji językowych zależy mię-
dzy innymi nasz sukces zawo-
dowy i społeczny. Żyjemy w 
społeczności wielojęzycznej, 
jakich wiele w Europie i na 
świecie. Bierzmy z nich zatem 
dobre, a nie złe przykłady. 

Katalończycy biją się o 
niepodległość, władze hisz-
pańskie zamykają przywód-
ców do więzienia. Ale pro-
szę mi znaleźć Katalończyka, 
który nie włada równie biegle 
i sprawnie językiem hiszpań-
skim, jak i katalońskim. Bel-
gowie kombinują, jak się po-
dzielić, bo Flamandowie żyją 
z Walonami jak pies z kotem, 
a przecież nie rozetną Bruk-
seli na dwa kawałki, wszak to 
właśnie stolica – siedziba naj-
większych europejskich insty-
tucji – jest głównym źródłem 
dochodu dla całego kraju. 

A proszę mi pokazać Fla-
manda, którego francusz-
czyzna nie jest nienaganna. 
Podobnie i w Szwajcarii – 
każdy Szwajcar włada swym 
lokalnym językiem, którego 
często dobrze nie rozumieją 
w sąsiedniej dolinie, a oprócz 
tego świetnie opanował język 
niemiecki i francuski. I nikt 
nie widzi w tym nic dziwnego. 

Wielojęzyczność nas 
wzbogaca. Tym, którzy to zro-
zumieli, wiedzie się na ogół 
nie najgorzej. Uczmy się więc 
języków i nie oglądajmy się 
na władze i przepisy. Jeśli do-
brze odrobimy lekcje, to na ich 
zmianę też przyjdzie czas.

Józek Powsinoga

Przez 20 lat profesor Jan Miodek wychowywał trzy pokolenia Polaków w miłości i szacunku do 
ojczystej mowy z telewizyjnego ekranu. 

Języka używamy 
właściwie przez cały 
czas – w domu, pra-
cy, w szkole. Rzecz 
w tym, że użycie 
języka trudno prze-
liczyć wprost na 
pieniądze i dlatego 
dzisiejsza rynkowo-
-pieniężna cywiliza-
cja zepchnęła język, 
wraz z innymi „nie-
rynkowymi” sprawa-
mi, na dalszy plan
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Wymarzone suknie, które...
z kopciuszka zrobią księżniczkę!

Dla gości odwiedzanie ta-
kich targów jest atrakcją, okazją 
do zapoznania się z dekoratora-
mi, organizatorami wesel, foto-
grafami, stylistami oraz – przede 
wszystkim – „gwoździami pro-
gramu”, czyli nowymi kolekcja-
mi sukien ślubnych. Uczestnicy 
targów tymczasem pracują w 
pocie czoła, aby goście odeszli z 
najlepszymi wrażeniami.

Pobudka o 3 rano, skru-
pulatne przygotowanie stoiska, 
organizacja prezentacji modeli, 
brak czasu na obiad – wszystko 
to pozostaje za kulisami, nie-
widoczne dla oka odwiedzają-
cych. Mimo zmęczenia i obo-
wiązków, Żaneta Szumkowska 
jest w pogodnym nastroju i 
szeroko się uśmiecha. Jak za-
uważa, tymczasowe zmęczenie 
jest adekwatną ceną za pracę, 
którą się kocha. 

– Nie wyobrażam siebie 
gdzie indziej. Zamiłowanie do 
sukien wieczorowych, a póź-
niej też ślubnych, przejęłam 
od mamy, która pracuje w tej 
branży ponad 20 lat. Jest wła-
ścicielką sklepu sukien wieczo-
rowych „Alinos gracija”. Przed 
15 laty, gdy uczyłam się jeszcze 
w szkole, zaczęłam jej poma-
gać. No i chyba geny zrobiły 
swoje, bo zrozumiałam, że chcę 
zajmować się tym, czego mnie 
mama nauczyła. Przed 4 laty 
otworzyłam więc swój salon, 
gdzie się znalazły suknie ślub-
ne – opowiada młoda i ambit-
na bizneswoman. 

Dziś salon „Mon Cheri” 
jest bezpośrednim przedsta-
wicielem marki La Sposa by 
St. Patrick w Wilnie. To linia 
wyjątkowych sukien ślubnych, 
należąca do znanej na całym 
świecie hiszpańskiej grupy Pro-
novias. Piękne suknie, idealnie 
wpisujące się w gust miłośni-
czek klasyki, są projektowa-

ne z dużą troską o szczegóły 
oraz są wykonane wyłącznie 
z materiałów najwyższej jako-
ści. Salon współpracuje rów-
nież z włoskim producentem 
Lanesta, charakteryzującym się 
nienagannym odszyciem oraz 
współczesnym wzornictwem. 
W ofercie „Mon Cheri” można 
znaleźć także eleganckie suk-
nie ukraińskiej firmy Armonia. 

– Panie i panienki mają różne 
gusty, rozmiary, wzrost i oczeki-
wania. W naszej ofercie jest więc 
szeroki wybór sukien ślubnych 
i wieczorowych, stworzonych 
przede wszystkim przez hiszpań-
skich i włoskich producentów, 
którzy – jak wiadomo – dosko-
nale znają się na swoim fachu. 
Kolekcje sukien uzupełniamy 
co tydzień nowymi modelami. 
Dobra wiadomość jest również 
taka, że tylko u nas można zoba-
czyć wszystkie oferowane suk-
nie na żywo i nie ograniczać się 
jedynie wyborem z katalogu. To 
bardzo ważne, gdyż na zdjęciu 
model zazwyczaj wygląda ina-
czej, niż w rzeczywistości – mówi 
Żaneta Szumkowska. 

O tendencjach w projekto-
waniu sukien ślubnych można 
mówić wiele. Jak zaznacza roz-
mówczyni, modne nowości z Za-
chodu docierają na Litwę mniej 

więcej rok po tym, jak zrobią 
furorę na świecie. Obecnie na 
Litwie popularne są różne od-
cienie koloru różowego oraz 
kolor „nude”, czyli odcień skó-
ry. Natomiast suknie w kolorze 
niebieskim, w których zakocha-
ło się wiele kobiet, na razie nie 
znalazły tutaj zwolenniczek. Co 
do błyskotek, które przed kilku 
laty były na topie, powoli od-
chodzą one w niepamięć. Tym-
czasem romantyczne suknie z 
elementami haftowanymi po-
zostają nieśmiertelną klasyką, 
uwielbianą przez przedstawi-
cielki płci pięknej.

– Nasi ludzie bardzo powoli 
dostosowują się do zmian, są 
dość konserwatywni i nie śle-
dzą mody tak fanatycznie, jak w 
innych krajach. Ale tak napraw-
dę, tendencje znaczą niewiele. 
Najmodniejszy model ci się nie 
spodoba, jeżeli nie będzie tobie 
pasował i nie będziesz się w nim 
dobrze czuła. Każda kreacja jest 
po swojemu piękna, nie ma ład-
niejszych czy brzydszych sukien. 
Każda po prostu czeka na swoją 
pannę młodą, której będzie pa-
sowała – uważa Żaneta Szum-
kowska. 

Rozmówczyni zauważa, że 
panny młode polskiego i litew-

skiego pochodzenia wybierają 
sobie różne suknie. Jej zdaniem 
gusty panien młodych różnią się 
z powodów kulturowych.

 – Polacy, jak się bawią, to na 
całego! Polskie wesele to zazwy-
czaj duże święto, podczas które-
go zbierają się zarówno bliscy, 
jak też dalecy krewni i przyja-
ciele. Nieraz święto trwa kilka 
dni. Polki szukają więc pysz-
nych kreacji, pragną wyglądać 
jak księżniczki. Wielkie święto 
w licznym gronie gości wymaga 
przecież odpowiedniego stroju. 
Pracowaliśmy kiedyś z panną 
młodą, która zamówiła aż czte-
ry suknie: na ceremonię ślubną, 
fotosesję, samą zabawę weselną 
i drugi dzień święta. Wszystkie 
te imprezy odbywały się w ciągu 
trzech dni – od piątku do nie-
dzieli. Pogoda była wówczas ka-
pryśna, dlatego panna młoda nie 
chciała ryzykować, wkładając na 
wszystkie imprezy jedną suknię, 
która przecież mogła się wybru-
dzić podczas deszczu – tłumaczy 
Żaneta Szumkowska. 

Tymczasem wesele litewskie, 
jak zauważa właścicielka salonu, 
bywa zazwyczaj bardziej intym-
ne i skromne. Toteż Litwinki wy-
bierają suknie bardziej proste i 
subtelne. Co do porad na temat 
wyboru sukni ślubnej, właściciel-
ka salonu „Mon Cheri” zazna-
cza, że najlepiej zastanowić się 
nad tym na 6-8 miesięcy przed 
świętem. Poszukiwania kreacji 
należy zacząć nie później niż trzy 
miesiące przed ślubem. Panna 
młoda powinna pamiętać, że ter-
min realizacji zamówienia suk-
ni ślubnej trwa zazwyczaj kilka 
miesięcy. Zależy to od liczby za-
mówień na poszczególne kolek-
cje. Po odebraniu sukni czasami 
potrzebne są jeszcze małe kra-
wieckie korekty, np. dopasowa-
nie długości sukni do wysokości 
obcasów butów ślubnych.

 

„Dobry strój uzupełnia osobowość kobiety” – mówi Żaneta Szumkowska



– Im później suknia jest 
zamawiana, tym większą tre-
mę czuje panna młoda, która 
w sprawie przyszłego ślubu ma 
masę spraw do załatwienia. Dla-
tego nie powinno się zwlekać do 
ostatniej chwili i warto zmini-
malizować sobie stres, wybiera-
jąc suknię zawczasu. W naszym 
salonie większość sukien jest do 
wynajęcia. Jeżeli panna młoda 
chce suknię kupić, zamawiamy 
nową, której uszycie oczywiście 
wymaga więcej czasu, niż „pod-
pędzenie” pod figurę – tłumaczy 
Żaneta Szumkowska. 

Jak zaznacza rozmówczyni, 
dość często do jej salonu zaglą-
dają panny młode rozczarowane 
zakupami w internecie. Otrzy-
mały nie taką suknię, jaką wi-
działy na zdjęciu lub okazało 
się, że kupiony bez przymiarki 
model po prostu dla nich nie pa-
suje. Zdjęcia reklamowe, przed-
stawiające modelki o idealnych 
kształtach, nie zawsze dają się 
przełożyć na uwarunkowania 
dotyczące figury konkretnej 
panny młodej.

 – Często też mamy do czy-
nienia z pannami młodymi, 
które są nastawione na jakiś 
konkretny fason czy model suk-
ni. Dobrze jest wiedzieć, czego 
chcesz. Jednak nie radziłabym 
skupiać się na jedynym moż-
liwym wariancie, gdyż często 
bywa, że wymarzony model po 
prostu nie pasuje i panna młoda 
ostatecznie wybiera zupełnie co 
innego, niż planowała. Zaczyna-
jąc poszukiwania sukni, warto 
przymierzać nawet te modele, 
których wcześniej nie brało się 
pod uwagę. Należy poekspery-
mentować i zaufać specjalistom, 
którzy znają się na swoim fachu 
i pomogą wybrać odpowiedni 
strój – tłumaczy Szumkowska. 

Jak jednak podkreśla, suknia 
powinna pannę młodą ubrać, a 
nie przebrać. Odpowiednio do-
pasowana kreacja ma podkre-
ślać i eksponować zalety kobie-
cej sylwetki oraz skrywać man-
kamenty. 

– Ślub to nie karnawał. Na 
przykład, jeżeli dziewczyna jest 
skromna i spokojna, to nie bę-

dzie się dobrze czuła w sukni 
ekstrawaganckiej. Nie warto 
wybierać kreacji, która być mo-
że wygląda ślicznie, podoba się 
wszystkim, pięknie podkreśla 
figurę, ale mimo to nie budzi 
emocji w samej pannie młodej i 
nie odpowiada jej charakterowi. 
Dobry strój uzupełnia osobo-
wość kobiety. Gdy więc wkła-
dasz suknię, musisz poczuć, że 
to Ona – że jest twoja. Musisz 
poczuć, że to właśnie ta suknia 
mogłaby przekształcić kopciusz-
ka w księżniczkę, bo przecież 
właśnie nią pragniesz być w 
dzień swojego ślubu – zauważa 
Żaneta Szumkowska.

Co prawda, wybierając suk-
nię, należy zwrócić uwagę rów-
nież na pana młodego – kolor 
jego garnituru, wzrost, tuszę, 
karnację. Najlepiej stworzyć ta-
ką kompozycję pary młodej, aby 
ich wspólny obraz nawzajem się 
uzupełniał. Zawczasu warto też 
ustalić zakres cenowy, w któ-
rym będzie się szukało sukni. 
W przeciwnym wypadku może 

stać się tak, że panna młoda 
zakocha się w którejś sukience 
z luksusowych marek, chociaż 
jej budżet może osiągnąć mak-
symalnie połowę ceny kreacji. 
Po przymierzeniu takiej sukni, 
panna młoda będzie prawdo-
podobnie rozczarowana każdą 
inną. Lepiej więc od razu podać 
specjaliście swój limit budżetu. 
Ułatwi to też pracę sprzedawcy, 
który szybciej będzie mógł zna-
leźć odpowiednią suknię. 

Na zakupy ślubne rozmów-
czyni radzi wybierać się z kimś, 
kto będzie mógł dobrze dora-
dzić. Zazwyczaj pierwszy raz do 
salonu panna młoda przychodzi 
z przyjaciółką lub świadkową, 
jednak zwykle ostatecznego wy-
boru dokonuje z rodzicami lub, 
co zdarza się coraz częściej, w 
obecności przyszłego męża.

 – Nie warto zabierać ze so-
bą zbyt wiele osób. Każdy ma 
własny gust, toteż w przypadku 
obecności zbyt dużej liczby do-
radzających osób, można łatwo 

się pogubić. Wystarczy jedna, 
dwie osoby. Sama uważam, że 
najlepszym doradcą podczas 
kupna sukni ślubnej jest mama. 
Owszem, możecie mieć różne 
gusty, ale nawet to nie jest waż-
ne. Po prostu nikt tak dobrze nie 
zna ciebie, jak mama, która no-
siła cię pod swoim sercem. Spe-
cjaliści pomogą wybrać suknię, 
podkreślającą twoje wdzięki. 
Zaś mama będzie tym doskona-
łym miernikiem szczęścia, który 
pierwszy zauważy, że znalazłaś 
tę wyjątkową kreację, dzięki 
której twoje oczy się zaiskrzyły – 
tłumaczy Żaneta Szumkowska. 

Jak zaznacza rozmówczyni, 
obecność mamy podczas zaku-
pów jest istotna. Zwłaszcza, że 
większość panien młodych, przy-
chodzących do jej salonu, jest w 
wieku 23-25 lat. Co prawda, są 
też klientki, które przychodzą z 
własnymi córkami.

– Jedna z najciekawszych 
naszych klientek była już w wie-
ku sędziwym. Zawitała do nas, 
aby znaleźć suknię z okazji 50. 
rocznicy ślubu, podczas której 
planowała wraz z mężem od-
nowić przysięgę małżeńską. Po-
mogliśmy wybrać dla niej ele-
gancką, wieczorową kreację w 
kolorze srebrnym. Jednak tak 
naprawdę to nie suknia upięk-
szała tę „pannę młodą” a ona 
suknię, dzięki swemu wewnętrz-
nemu ciepłu, mądrości i ener-
gii. Niezwykle miło jest widzieć 
pary, które spędziły razem pół 
wieku, ale nadal chcą wziąć się 
za ręce i powiedzieć: „Kocham 
cię”. Tego właśnie życzę wszyst-
kim swoim klientkom – mówi 
Żaneta Szumkowska. 

                    ***
Piękne suknie obejrzeć moż-

na nie tylko podczas wizyty w 
salonie. Już wkrótce wieczorowe 
kreacje z salonu „Mon Cheri” 
będą prezentowały urocze fina-
listki tegorocznej edycji konkur-
su „Dziewczyna Kuriera Wileń-
skiego – Miss Polka Litwy” pod-
czas gali finałowej, która odbę-
dzie się 19 listopada w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie.       

Brygita Łapszewicz
Fot. archiwum 
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Wymarzone suknie, które... z kopciuszka zrobią księżniczkę!ze str. 14 »

Wśród panien młodych popularne są suknie koloru „nude” 
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Black Biceps: pozytywne 
nastawienie to połowa sukcesu

Ich doświadczenie (o któ-
rym opowiadali podczas 
konferencji „Trio to suc-

cess”, zorganizowanej przez 
Poradnię Pedagogiczno-Psy-
chologiczną Rejonu Wileń-
skiego) jest przykładem, że 
również na Litwie muzyką 
można się bawić i doświad-
czać z tego powodu frajdy. 

Chłopcy mają na swym 
koncie nagrodę główną zdo-
bytą tego lata podczas festi-
walu „Karklė Live Music Be-
ach 2017”, parokrotny udział 
w telewizyjnym show „Lietu-
vos talentai” (Talenty Litwy), 
zaś ich parodia przeboju tego 
lata, „Despacito”, przerobio-
na na „Depozito” zdobyła już 
2 mln odsłon na YouTubie i 
stała się hitem lata litewskie-
go internetu. Parodia zajęła 1 
miejsce pod względem  popu-
larności na kanale YT i przez 
pięć dni utrzymywała się na 
czele rankingu jako video z 
najszybciej rosnącą ilością 
odsłon.

Wspólne granie zaczęło się 
w 2012 r. od duetu Witalija 
Walentynowicza i Edgara Kri-
velisa, wtedy jeszcze nasto-
latków uczących się w Gim-
nazjum im. Konstantego Par-
czewskiego w Niemenczynie. 
W 2013 r. roku zespół liczył 
już 5 osób. Wtedy to po raz 
pierwszy wzięli udział w ogól-
nokrajowym konkursie talen-
tów „Lietuvos talentai”, po 
czym ich popularność znacz-
nie wywindowała w górę.

– Mamo, chcę grać w ze-
spole – powiedziałem mając 
jakieś osiem lat. Mama zapro-
ponowała, żebym założył swój 
własny – o początkach swojej 
muzycznej drogi opowiadał 
Witalij Walentynowicz.

Przez osiem kolejnych lat 
grał na skrzypcach w szkole 
muzycznej w Niemenczynie, 
swoim rodzinnym miastecz-
ku. Potem poznał Edgara 
(Krivelisa), który z kolei grał 
na akordeonie. Co prawda, 
Edgar nawet nie marzył o za-
łożeniu własnego zespołu, ale, 
jak mówi, „samo tak się stało”.

– Byliśmy na wycieczce 
w Polsce, Edgar pomógł mi 
dobrać na gitarze akordy do 
pewnej popularnej piosenki. 
Potem powiedział, że kiedyś 
przyjdzie i spróbujemy ra-
zem to zagrać. W ten sposób 
żarcik dwóch chłopców prze-
mienił się w siedmioosobową 
grupę. Nie spodziewałem się, 
że brzdąkając na gitarze i ro-
biąc to, co się lubi, można się 
samorealizować. To było coś 
niesamowitego – opowiadał 
Witalij.

Jeden z pierwszych kon-
certów, który odbył się w do-
mu, został utrwalony na jed-
nym ze zdjęć. Chłopcy usta-
wili kamerę, uzbroili się w 
mikrofon i duże słuchawki.

– Co prawda, mikrofon był 
nieczynny, a słuchawki miały 
krótki kabelek, więc nie było 
z nich pożytku, ale za to była 
świetna zabawa. Wtedy też 

wpadliśmy na pomysł na na-
zwę zespołu – czarne bicepsy, 
to była ta pierwsza myśl, kie-
dy trzeba było się przedstawić 
przed kamerą. Nagrywaliśmy 
nasz pierwszy koncert apa-
ratem fotograficznym. Potem 
skład zespołu urósł do pięciu 
osób, zaczęliśmy koncertować 
w takich „dużych” miejsco-
wościach, jak Bezdany, gdzie 
zbieraliśmy 25-osobową pu-
bliczność – żartował Witalij.

– Filmowaliśmy nasze pio-
senki i wrzucaliśmy do netu. 
Na początku udostępniali-
śmy nagrania na Facebooku, 
potem przenieśliśmy się do 
przestrzeni YouTube tak, 
byśmy byli widoczni rów-
nież za granicą, no i żeby 
zbierać centy za przegląda-
nie naszych filmików z nagra-
niami – dodaje Edgar.

W 2013 r. roku wzię-
li udział w ogólnokrajowym 
konkursie talentów „Lietuvos 
talentai”, po czym stali się zna-
ni na całej Litwie. Oceniają 
uczestnictwo w konkursie jako 
bardzo dobre doświadczenie.

– Trafiliśmy wtedy do fi-
nału, nie do superfinału, ale 
to nic, wszystko dobrze się 
stało. Stworzyliśmy hit, była 

to pierwsza napisana dla ze-
społu piosenka pt. „Kartu” 
(„Razem”). Zebraliśmy 100 
tysięcy odsłon, co dla nas by-
ło niezwykłym osiągnięciem. 
Usłyszano nas nie tylko w 
rejonie wileńskim, ale też po-
sypały się komentarze z całej 
Litwy – opowiadał Witalij.

Potem były następne 
odsłony konkursu „Lietuvos 
talentai” w latach 2014 i 2017 r, 
gdzie chłopcy trafiali do super-
finału. Za inne swe ważne osią-
gnięcie uważają udział w kon-
kursie muzycznym „Golden 
fish” w Karklė, gdzie zdobyli 
główną nagrodę.

– To było nasze wielkie 
trofeum, taaaka ryba! – ko-
mentuje Witalij.

Dziś zespół liczy 7 osób, 
niektórzy uczestnicy zmie-
niają się, „jak w szachach”, 
dodaje Witalij. Sympatyczny 
brodacz grający na gitarze ba-
sowej to Rob B Colton, któ-
ry dołączył do zespołu przed 
rokiem. Rytis Kuzas gra na 
trąbce, Lukas Saudargas – na 
trombonie, Edgar Krivelis na 
akordeonie,   Andrius Bale-
vičius na perkusji. W zespole 
jest też saksofonista Bernard 
Żelichowski.

Rytis, Witalij i Bernard 
pochodzą z Niemenczyna, 
Edgar z Sakiszek nieopodal 
Niemenczyna, Andrius z Po-
wiewiórki, Robert z Nowej 
Wilejki. Najdalej ma Lukas, 
który pochodzi z Kłajpedy, 
ale obecnie studiuje i mieszka 
w Wilnie, więc muszą tylko 
dopasować czas na próby po-
za zajęciami na uczelniach.

W ubiegłym roku chłopcy 
dostali zaproszenie na festi-
wal do Kościana w Polsce.

Litewska rzeczywistość jest smutna i szara, ale nie można tylko usiąść i płakać, lecz warto spoj-
rzeć na życie inaczej – uważają chłopaki z zespołu muzycznego Black Biceps z Niemenczyna.

Zespół „Black Biceps” na początku drogi muzycznej            Fot. archiwum
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– Zauważyliśmy kontrast 
pomiędzy Polską a Litwą. Pol-
ska publiczność liczyła aż 8 
tys. osób, a wszyscy i tak mó-
wili, że to mała widownia. My 
zaś tak naprawdę przeżyliśmy 
prawdziwą euforię, kiedy zo-
baczyliśmy przed sobą tylu 
ludzi – opowiadał Witalij.

Rok później nawiązali 
współpracę z managerem Ro-
bertem Zaborskim z Fabryki 
Eventów, który zapropono-
wał zespołowi Black Biceps 
udział w organizowanych w 
Polsce koncertach.

– Podpisaliśmy umowę i 
obecnie wszelkie formalności 
mamy z głowy. Organizator 
określa nam datę, przyjeż-
dżamy, gramy i wyjeżdżamy. 
Wszystko jest zorganizowane. 
Mamy zaplanowane koncer-
ty na Wyspach Kanaryjskich, 
Stanach Zjednoczonych: w 
Chicago, Nowym Jorku – mó-
wił Edgar Krivelis.

Autorem zarówno tekstów 
piosenek, jak też muzyki, jest 
Witalij Walentynowicz. Przy-
chodzi na próby zespołu z 
nowym utworem, śpiewa pod 
gitarę, chłopaki oceniają, czy 
wpada w ucho. Potem dobie-
rają tempo, rozpisują muzykę 
na poszczególne partie instru-
mentalne. Jak opowiada 
Witalij, nigdy nie wie, kiedy 
„przyjdzie” do niego nowa 
piosenka.

– Natchnienie miewam 
zazwyczaj wtedy, gdy prze-
żywam silne emocje. Okres, 
gdy napisałem „Depozito”, był 
szczytową falą, potem przez 
dłuższy czas nie mogłem ni-
czego napisać. Teraz okres 
„dołu” już minął, już mam 
w zanadrzu kilka kolejnych 
piosenek – opowiada.

Litewska parodia hiszpań-
skiego przeboju „Despacito” 
spowodowała eksplozję w 
litewskiej internetowej prze-
strzeni. Piosenka w wykona-
niu chłopaków  z Niemenczy-
na opowiedziała historię mło-
dego człowieka, poszukujące-
go własnej drogi we współ-

czesnej Litwie, w której „kasy 
jak na pustyni”, a wszyscy 
obywatele opuszczają kraj. 
Nowatorski biznesplan pole-
ga na tym, że swoje pierwsze 
pieniądze zarobi się na de-
pozycie – butelkach oddawa-
nych do skupu. Prześmiewczy, 
lekki tekst i zabawny teledysk 
zrobiły prawdziwą furorę.

„Do depozytu,/butelki 
dam do depozytu,/ podniosę 
je z placu granitu,/ szybko się 
znajdę wśród elity,/ będę ba-
ronem depozytu,/ wyrwę się 
z biedy labiryntu,/ nie poczu-
ję euro deficytu” – śpiewają 
chłopcy w refrenie.

Witalij pisze teksty zarówno 
po polsku, jak też po litew-
sku. Studiuje filologię angiel-
ską i niemiecką na kierunku 
językowych przekładów. Jak 
mówi, nie spodziewał się, że 
zdobywany zawód tłumacza 
przyda mu się również w jego 
hobby. „Depozito” to fone-
tyczna analogia do hiszpań-
skiego słowa „Despacito” i, 
jak mówi Witalij, to właśnie 
fonetyka  odegrała w tej pio-
sence znaczną rolę.

– Idąc na studia, nie spo-
dziewałem się, że będę tłu-
maczył własne piosenki, ale 
tak się dziwnie splotło. Znajo-

mość wielu języków pozwala 
otrzymać informację z róż-
nych źródeł, umieć analizo-
wać np. sytuację polityczną, a 
nie być zakładnikiem jednego 
tylko źródła – uzasadnia wy-
bór swej życiowej drogi Wi-
talij.

Jak mówią chłopcy, nie ma 
gotowej recepty na sukces, 
który zależy od konkretnych 
ludzi, sprzyjających okolicz-
ności, odrobiny szczęścia. 
Zapewniają, że tajemnicą ich 
sukcesu jest to, że spotkali 
się dobrzy, odpowiedni ludzie, 
myślący podobnie, a także 
chcący osiągnąć sukces.

– Dziś brakuje pozytyw-
nego nastawienia, trzeba 
spojrzeć inaczej, spróbować 
rozwiązać problemy. Dziś na 
Litwie za dużo jest smutnych 
piosenek. Może dlatego było 
nam łatwiej, że nasza piosen-
ka była zabawna i pozytywna. 
A tego na Litwie bardzo bra-
kuje – mówi Witalij.

– Jeszcze niezbyt dobrze 
wiem, co chcę robić w przy-
szłości, ale przynajmniej coś 
robię. Za jakiś czas każdy 
odnajdzie własną drogę, na 
której będzie mu dobrze. Naj-
ważniejsze jest działać – do-
daje Edgar Krivelis.

Na razie  poszukują wła-
snego stylu, zastanawiają się, 
czy nie wypracować stylu sar-
kastycznego, poruszającego 
tematy trudne. Jednym sło-
wem, pracują też nad koncep-
cją zespołu Black Biceps. Pla-
nują również turę koncertową 
po Litwie, wstępnie mają to 
być 3 miasta. Niebawem ma 
się ukazać nowy album.

– Nasz kolejny album bę-
dzie niezwykle interesujący. 
Staramy się utrzymać pozy-
tywny nastrój. Na pewno al-
bum będzie wesoły, a także 
znajdzie się w nim jedna pio-
senka liryczna – uchyla rąbka 
tajemnicy Witalij.

Anna Pieszko

Obecny skład zespołu „Black Biceps”                   Fot. Rytis Šeskaitis

Jak mówią chłopcy, 
nie ma gotowej recep-
ty na sukces, który 
zależy od konkretnych 
ludzi, sprzyjających 
okoliczności, odrobiny 
szczęścia. Zapewniają, 
że tajemnicą ich suk-
cesu jest to, że spo-
tkali się dobrzy, odpo-
wiedni ludzie
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Stronę przygotowała
Brygita Łapszewicz

Lady Gaga zaręczyła się!

Wokalistka Lady Gaga po-
tajemnie zaręczyła się ze swoim 
agentem, Christianem Carino. 
Podobno zrobiła to już kilka 
miesięcy temu! W trakcie te-
gorocznych wakacji 48-latek, 
odpowiedzialny za kariery ta-
kich gwiazd jak Jennifer Lopez, 
Justin Bieber czy Miley Cyrus, 
o rękę piosenkarki zapytał jej 
ojca. I choć ten wyraził zgodę, 
para zamiast na planach zwią-
zanych ze ślubem, skupiła się 
na chorobie Gagi i jej rekonwa-
lescencji. 

Jennifer Lopez
sprzedaje mieszkanko

Jennifer Lopez wystawiła na 
sprzedaż swój apartament na 
Manhattanie. Można go nabyć 
za „skromne” 27 mln dolarów… 

Piosenkarka chce się pozbyć 
luksusowego apartamentu o 
powierzchni 650 metrów kwa-
dratowych, ponieważ prawdo-
podobnie planuje zamieszkać 
ze swoim partnerem, którym 
od jakiegoś czasu jest Alex Ro-
driguez. 

Po co królowej
 pieniądze?

Majątek królowej Elżbiety 
II jest gigantyczny, szacowany 
na ok. 530 mln dolarów. Mimo 
to, na co dzień królowa pienię-
dzy nie potrzebuje w ogóle.

Raz w tygodniu jednak 
wkłada do portmonetki drobne. 
Potrzebne jej są jako... datek 
na mszę. Zwykle jest to 5-10 
funtów. Królowa stara się swoją 
ofiarę złożyć dyskretnie, bez afi-
szowania się sumą. 

Polskie korzenie 
hollywoodzkich gwiazd
Scarlet Johansson niedaw-

no dowiedziała się, że jej 
rodzina po zakończeniu II 

Wojny Światowej wyemigrowa-
ła z Polski do USA. Aktorka 
była gościem w programie „Fin-
ding your roots”, gdzie pozna-
ła historię swojej rodziny. Brat 
jej pradziadka wraz ze swoimi 
dziećmi zmarł w getcie warszaw-
skim podczas II wojny świato-
wej. W tym czasie jej dziadek 
pracował jako sklepikarz w No-
wym Jorku. Po zakończeniu woj-
ny rodzina aktorki wyemigrowa-
ła z Polski do USA. 

Takich gwiazd z Hollywood, 
które mają polskie korzenie, jest 
jednak znacznie więcej. Niektó-
rzy mogą być sporym zaskocze-
niem. 

Otóż Natalie Portman wy-
znała kiedyś, że jej dziadek był 
Polakiem i pochodził z Rze-
szowa. Jej babcia od strony 
matki w czasie II wojny świa-
towej działała w brytyjskim 
wywiadzie. Aktorka urodziła 
się w Jerozolimie, w rodzinie 
potomków żydowskich emi-
grantów z Polski i Rumunii. 
Zdradziła też, że bardzo chcia-
łaby odwiedzić Polskę. Udało 
jej się to w 2015 roku. W Kra-
kowie była gościem plenerów 
Film Spring Open dla mło-
dych filmowców. 

Jesse Eisenberg, który zagrał 
rolę Marka Zuckerberga w fil-
mie „Social Network”, jest Pola-
kiem. Rodzice aktora pochodzą 
ze Szczecina. Sam Eisenberg 
urodził się w Nowym Jorku, jed-
nak mimo tego doskonale mówi 
po polsku! Gwiazda Hollywood 
odwiedza Polskę parę razy w 
roku. Sam w wywiadach wielo-
krotnie podkreślał, że bardziej 
czuje się Polakiem niż Amery-
kaninem. 

Adrien Brody to kolejna 
gwiazda, której rodzina pocho-
dziła z Polski. Pradziadek zdo-
bywcy Oscara za główną rolę 
w „Pianiście” był Polakiem i 

wyemigrował do USA przed II 
wojną światową. Krewni, któ-
rzy pozostali w kraju, zginęli w 
Oświęcimiu. 

Dziadek Umy Thurman na-
zywał się Friedrich Karl Johan-
nes von Schelbrugge i urodził 
się 21 listopada 1886 roku w 
Głogówku, wówczas Oberglo-
gau na Śląsku. Był z wykształ-
cenia prawnikiem. Jego ojciec 
pochodził z Wrocławia, a matka 
z Pokoju koło Namysłowa. 

Mało kto wie, że prapradzia-

dek pięknej Gwyneth Paltrow 
był Polakiem, rabinem z No-
wogrodu. Nosił nazwisko Pal-
trowicz. 

Urocza francuska aktorka 
Juliette Binoche też ma polskie 
korzenie. Jej mama jest Polką i 
pochodzi z Częstochowy. Aktor-
ka kilkukrotnie odwiedziła mia-
sto, którego jest nawet honoro-
wą obywatelką. Dziadek aktor-
ki, Andrzej Stalens, wypatrzył na 
scenie Teatru Miejskiego piękną 
Julię Helenę Młynarczyk. W 
1939 roku na świat przyszła ich 
córka Monika – późniejsza mat-
ka Juliette Binoche. Po wybuchu 
wojny rodzina Salensów wyemi-
growała do Francji. 

Przystojny idol nastola-
tek, Paul Thomas Wesley, tak 
naprawdę nazywa się Paweł 
Tomasz Wasilewski. Rodzice 

gwiazdy „Pamiętników wampi-
rów” – Agnieszka i Tomasz – po-
chodzą z Polski. Aktor urodził 
się w Stanach, ale często odwie-
dza Polskę. W przeszłości spę-
dzał tutaj wakacje u dziadków. 

Aktorka Leelee Sobieski 
jest spokrewniona z królem Pol-
ski, Janem III Sobieskim. Jednak 
nie jest Polką. Jej matka, Eli-
zabeth, jest amerykańską pro-
ducentką telewizyjną, a ojciec, 
Jean, to francuski malarz i były 
aktor. 

Znakomita Lisa Kudrow, 
gwiazda kultowego serialu 
„Przyjaciele”, jest żydówką 
polskiego pochodzenia. Ro-
dzina od strony jej ojca miesz-
ka w Gdyni. 

Dziadkowie Tori Spelling 
ze strony ojca, producenta 
Aarona Spellinga, byli pocho-
dzenia żydowskiego i wyemi-
growali z Polski do USA. Ich 
nazwisko brzmiało Spurling. 

Kolejną gwiazdą z Holly-
wood z polskimi korzeniami 
jest Tea Leoni. Babcia aktor-
ki ze strony ojca, Helenka 
Adamowska-Pantaleoni, była 
założycielką oraz dyrektorką 
(przez 25 lat) amerykańskiego 
oddziału UNICEF-u. Matka 
Adamowskiej była siostrą dru-
giej żony Ignacego Paderew-
skiego. 

Jesse Eisenberg wielokrotnie podkreślał, że bardziej czuje się Po-
lakiem niż Amerykaninem                                                Fot. archiwum
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Jak w tym lustrze... 

Nu to jestesz otwarty i 
prawdziwy. Nie przy-
wykszy skrywać swoje 

myśli i emoćji. Ciężko takiego 
obwinić w zamknięciusia w so-
bie. Ale od swojej otwartości 
i serdeczności taki człowiek 
często cierpi. Abo okoliczne 
osądzaju jegu o powierzchow-
ność i lekkomyślność. A tak z 
ręku na sercy, toż to wrodzona 
nienawiść do kłamstwów i in-
trygów. Aha, to niektóre, co to 
ich nazywaju osobistościami 
artystycznymi, rozmawiając w 
publicznych miejscach, lubiu 
podrapania. Ręcy, twarz… Je-
śli siedzi – to i nogi. 

Świadczy to najczęściej, że 
taki niedowierza sobie. Trze-
ba uczyćsia strzymywać swoje 
emocji. A to ciężka rzecz! Choć 
jeśli wojui ze swoimi wada-
mi, to patrzaj, może osiągnąć 
niewidanych wyżyn w karier-
ze i w ogólnym życiu. A jeśli 
w nocy szturmuisz lodówka i 
częstu – gęstu podjadasz, to 
jasny znak, że męczy ciebie 
stres. Czym więcej zakąsisz, 
tym większe masz problemy 
z nerwami. Na dodatek taki 
człowiek ani z daleka nie pr-
zyznai swoich problemów. 

I tłumaczysia bezsen-
nościu! Takie – nieodpowie-
dzialne ani za swoje zdrowie, 
ani za drugie swoje sprawy… 
Człowiek, który z rania nie 
ścieli swoja łóżka – leniowaty 
i nie zdyscyplinowany. Polega 
raczej na drugich, czym sam 
na sobie. Myśli, że czekaju 
jegu wielkie bohaterstwa 
i szlachetne czyny, to i nie 
ma czasu na różne „głupotki”. 
Zapominając, że z takich 
kłopotków i składasia nasza 
życia. Kobietka, która ciągle 
popatruji do lusterka, można 
posądzić o samolubność, ale 
taka przywyczka świadczy 

raczej naodwyrtka. Wisz, taki 
nie wierzy w siebie, w swoja 
przyciągalność i atrakcyjność, 
zatu ciągle sprawdza, czy 
naprawda wszystku dobrze, i 
czy że nie będzie z jej żartować 
i podymiu jej „na śmiech”… 
Taka przywyczka częstu maju 
osóbki emocjonalne. Takie 
letku wzbudzone. To taki 
swoisty rytuał, pomagający 
utrzymać wewnętrzny spokój. 
Dużu kto na dziś korzysta z 
nastolnych kalendarzy. Gdzie 
codziennie zapisuju co, gdzie, 
na cu, po co i co wypełnić na 
danny dzień. 

A kto jeszcze szmarui do 
tegu, różne rysuneczki, ładnie-
jsze czy brzydsze, to na ogół 
pamięć ma już gorsza. Choć 
zapis toż nie garantui spełnie-
nia obowiązku. Zawsze może 
być tysiąc przyczyn, czemu w 
pora, cóści tam nie wypełnio-
ne. A wszystkie te, co dłu-
gu trelu przez telefon – pr-
zychodząsia egoistami. Im ich-
nie potrzeby kudy ważniejsze 

od potrzeb współrozmówców. 
A ot kto w tym czasie jeszcze 
co na papierze gryzmoli: jakie 
ornamenty, kwiatki, czy dru-
gie arabeski – to już dusza 
romantyczna i jo częstu zawła-
dui melancholia. Zatu na ogół 
imi zachwycająsia i dużu co 
daruisia. Nu, o człowieku, 
który zakansza nawet nie pr-
zysiądszy, mówisia, że on nie 
ma zawszystkim swobodnego 
czasu. Taki najczęściej nie dba 
o swoje zdrowie, a nawet „nie 
kręci głowy” na kontu tegu. 
Poza tym taka przywyczka 
maju ludzi, co to prowadzu 
intensywny tryb życia. I im 
gastronomiczne przywyczki, 
jak mówisia - „do lampeczki”. 
Jedzonko, to im paliwo – i 
nic więcej. Najczęściej takie 
impulsywne, rozdrażniające-
sia i prędku tracące równo-
waga psychiczna. Aha, a kto 
bez przerwy wtrąca „no, nie?”, 
„prawda?” czy jakie drugie 
słóweczki, co to pięknie na-
zywająsia „słowami – pasoży-

tami” – nie nadąża za swoimi 
myślami, albo naodwyrtka – 
nie ma co powiedzieć. 

I co dziwnie, to taka 
przywyczka maju ludzi pro-
fesji publicznych: aktorzy, 
polityki, które tekst częstu 
czytaju z kartki i nie reżyse-
rowane czująsia niepewnie. A 
jeszcze taki co śmiejąsia bez 
przystania w publicznym mie-
jscu – najczęściej uwaga zwraca 
na siebie. Jemu podobasia być 
w centrum zainteresowania, a 
nie ma czym za dużu pochwa-
lićsia… Takie, co to wszystku 
odkładaju na potem – nawet 
pomycie naczynia, podlegaju 
swoim chęciom i wszystku 
„jakuści tam będzi”… Wia-
domu, w ta ilość nie wchodzu te, 
co to zalatane od rania do wiec-
zora, wypełniając różnorodne 
obowiązki. A jeszcze mająsia i z 
taku przywyczku, że codziennie 
rozkładaju kartowy pasjans. Nie 
w komputerze, a na „żywo”! 
Im to nie tylko rozrywka, ale 
rytuał pomagający sporządko-
wać życia. I lubiu filozofować… 

To i wychodzi, że po 
przywyczkach możnu odga-
dnąć charakter człowieka. Ale 
co z tegu? Ustrzegaćsia błędów 
– najciężejsza rzecz. Na doda-
tek, żeb „wyłapać” wszystkie 
niuansy przywyczkowe, trzeba 
przypatrywaćsia człowieku nie 
dzień i ni dwa. A i prostu z 
mostu nie rzekniesz: „Jestesz 
taki i taki, prawie do niczego”. 
Wroga zdobędziesz. A i kiedy 
dzień stanuł, jak ten ogonek 
zajęczy, to i przypatrzećsia nie 
ma kiedy, bo prędku ciemniei, 
przy tym czasie zimowym, żeb 
jegu nie znać! 

I tyle na dziś, kochanieńkie, 
do spotkania za tydzień! 

Wincuk Bałbatunszczyk 
z Pustaszyszek 

Nu pachnu prawdziwościu te dawniejsze prybautki. Dla przykładu: „Przywyczka – toż ona druga na-
tura człowieka”. Prawdziwie gadasia, mileńkie Wy moje. Już i uczone, i psichologi różnej maści złocu 
serioźnie, że po przywyczkach możnu i charakter człowieka rozpoznać. Ot, idąc – machasz ręcomi... 



     MIŁOŚĆ, DOBROĆ, PRZYJAŹŃ, WOLNOŚĆ, 
HONOR, UCZCIWOŚĆ, WIERNOŚĆ… 

 te i jeszcze kilka innych słów w każdym języku brzmią 
górnolotnie. Często używacie podobnych słów? 

Ile razy zdarzyło się Wam powiedzieć: „Ależ 
słowo honoru, że zrobię…”, to czy tamto, wte-

dy a wtedy? Jak często zwracacie się do kogoś, 
nazywając go przyjacielem, a potem z innym przy-
jacielem obgadujecie jego stare spodnie czy nowe 

buty? Ile razy zdarzyło się Wam obojętnie przejść obok 
zbłąkanego psa czy kota i nie pomóc mu?
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Jest coś w tych sło-
wach, a właściwie w tym, 
co one znaczą. Rzadko się 
zdarza, by człowiek, który 
na co dzień szermuje tymi 
słowami, żył według tego, 
o czym mówi.

Wydaje się, że tzw. 
nasze czasy szczególnie 
sprzyjają obniżeniu ich 

znaczenia. Mimo wszyst-
ko tak nie jest. Chyba 
każdy z Wielkich My-
ślicieli czy twórców na 
przestrzeni dziejów za-
uważał potrzebę zwróce-
nia uwagi na wielkie sło-
wa. Jest to problem stary, 
wiecznie aktualny.

Pojęcia znaczą tyle, ile 
treści nadają im ci, którzy 

je wypowiadają, gdy chcą 
i potrafią je wypełnić.

Na pewno nie należy 
nadużywać słów o wiel-
kim znaczeniu, jednak 
trudno sobie wyobrazić 
podjęcie decyzji o zmia-
nie stanu cywilnego bez 
usłyszenia i wypowiedze-
nia, niestety dziś wytar-
tego zwrotu KOCHAM 

CIĘ. Nawet tak popular-
ny zwrot inaczej brzmi 
z ekranu kinowego, czy 
telewizyjnego, a zupełnie 
inaczej gdy jest wypowia-
dany „na żywo”. Wielkie 
słowa są naprawdę wiel-
kie, gdy mniej mówimy, a 
więcej myślimy.

Zachowajmy wielkie 
słowa na wielkie okazje.

WIELKIE SŁOWA w codziennym życiu

UNIHOKEJ GÓÓÓÓÓÓÓRĄ!
• Gra ta przypomina hokej, ale nie wymaga jednak umiejętności jazdy na łyżwach, 
co wcale nie jest takie łatwe! Na szczęście, bo dzięki temu w unihokeja można grać 
na boisku i w sali gimnastycznej, które są w każdej szkole.

• To jeszcze młoda dyscyplina sportu, która pojawiła się w latach 50-tych XX wieku 
w Stanach Zjednoczonych. 

• Nazwano ją floorhockey (od angielskiego słowa floor – podło-
ga, powierzchnia). Gra szybko zaczęła także podbijać Europę.

• Floorhockey stał się popularny w szkołach i młodzie-
żowych klubach sportowych. Dziś w innych krajach nosi 
nazwę Floorball, a u nas unihokej.

Może któryś z Was gra w unihokeja, albo przynajmniej pró-
bował? Napiszcie do nas i podzielcie się wrażeniami z naszymi 

CIEKAWOSTKA 

77 tysięcy dolarów 

– tyle kosztuje naj-

droższa maskotka 

świata. Jest to miś, 

który ma futerko 

ze złota. Ale czy do 

takiego „pluszaka” 

można się z przyjem-

nością przytulić?
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ALE DOWCIP
Jaś do mamy:
− Nasz pan od fizyki jest bardzo pobożny.
− Skąd wiesz?
− Jak słucha naszych odpowiedzi przy tablicy 
– rozkłada ręce o woła: „Boże!, Boże!”.

Znajdźcie (pięć) różnice między obrazkami 

Efekt: obieracie banan, 
a on sam dzieli się na sie-
dem plastrów!!!

Do wykonania sztuczki 
potrzebne Wam będą: ba-
nan, igła i marker.

Przygotowania: na wy-
sokości 2 centymetrów od 

czubka banana i wzdłuż 
brzegu wbijcie w owoc igłę 
i delikatnie pokręćcie nią 
w obie strony, by przekroić 
go i utworzyć górny pla-
ster. Podczas tego zadania 
uważajcie, by nie przebić 
igły przez skórkę po drugiej 
stronie. Wyjmijcie igłę, po 
czym wbijcie ją ponownie 
nieco niżej i stwórzcie ko-
lejny plaster. Uczyńcie tak 
jeszcze cztery razy. Teraz 
podzieliliście banana na 
siedem plastrów nie obie-
rając go ze skórki. Napisz-
cie na bananie markerem 
liczbę 7.

          Wykonanie: 
1. Podnieście bana-

na do góry: „Producenci 

żywności prześcigają się w 
różnych sposobach zachę-
cania klientów, aby kupo-
wali ich produkty. Nawet 
producenci owoców przy-
stąpili do tego procederu. 
W jaki sposób udaje im 
się wyhodować winogrona 
bez pestek? To prawdziwa 
magia! Niedawno usłysza-
łam o producencie bana-
nów, który zdecydował się 
ułatwić ludziom życie. Za-
miast kroić banana zanim 
doda się go, na przykład 
do płatków śniadanio-
wych, producent wymyślił, 
że wyprodukuje nową od-
mianę bananów, które bę-
dą rosły podzielone już na 

plastry. Nie mam pojęcia 
jak to zrobili. Widzicie ten 
numer?

2. Wskażcie na cyfrę za-
pisaną na bananie: „Mówi 
on Wam, na ile plastrów 
podzielony jest banan. Zo-
baczcie.

3. Obierzcie banana i 
pokażcie wszystkim sie-
dem kawałków. Poczęstuj-
cie nimi swoją publiczność, 
żeby nie pomyśleli, że ba-
nan nie był prawdziwy.

PS. Jak myślicie, jeżeli 
umiecie trzymać język za 
zębami i nie wydacie se-
kretu sztuczki, to czy Wasi 
znajomi będą pytać o takie 
banany w sklepach?!

MAGIA... MAGIA... SKÓRKA OD BANANA

HOROSKOP 
SPADAJĄCYCH 

LIŚCI

LIŚĆ DĘBU – urodzeni 
w październiku – me-
toda prób i błędów nie 
zawsze jest skuteczna. 
Wyznaczcie sobie cel i 
konsekwentnie do nie-
go dążcie. Na Waszym 
horyzoncie nowa niesa-
mowita przyjaźń.
LIŚĆ LESZCZYNY – 
urodzeni w listopadzie 
– los przyniesie Wam 
kilka niespodzianek. 
W nowych sytuacjach 
szybko się odnajdziecie. 
Będziecie wręcz bardzo 
zaskoczeni efektami. Ni-
estety, Wasz urok os-
obisty nie zadziała na 
historyka. I to już ko-
niec…

Czy wiecie, że... 

Pies może szybciej 
umrzeć z braku 
snu, niż z braku po-
żywienia.
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Najdrożej na Litwie kupu-
jemy lasy (dojrzałe, młode, na 
drewno, poręby), ziemię i zagro-
dy.  Tel. 8 651 39 039 

Kupię las. Rozliczam się od 
razu.  Tel. 8 686 03 070 

Skupujemy samochody w 
dowolnym stanie. Rozliczamy 
się na miejscu. Załatwiamy do-
kumenty.  Tel. 8 611 33 626 

W konkurencyjnych cenach 
skupujemy samochody. Zała-
twiamy dokumenty. Wasz samo-
chód – nasza troska. 

Tel. 8 602 05 044

Cieplarnie z poliwęglanu 
różnych rozmiarów po niskiej 
cenie z dostawą i gwarancją. 

www.perchina.lv 
Tel. 8 606 13 383 

Sprzedam trocinowe brykie-
ty dębowe, brzozowe oraz biało-
ruskie brykiety torfowe. 

Tel. 8 600 59 339

Wszystko z metalu: bramy 
garażowe, drzwi sejfowe, ogro-
dzenia, kraty, bramy i in. Gwa-
rancja. Tel.: 8 659 77 771, 

8 686 59 806 

Szalówka (sosnowa i lipo-
wa). Deski podłogowe, listwy 
przypodłogowe (plintusy), opa-
ski maskujące (naliczniki), belki, 
deski, krokwie. Tel. 8 699 34 788 

Sprzedam drewno liściaste i 
iglaste (suche) po 3 albo 6 m3. 
Dowóz bezpłatny. 

Vilnius, tel. 8 673 84 059 

Sprzedajemy białoruskie 
meble do sypialni, salonu, jadal-
ni, przedpokoju (łóżka, kanapy, 
szafy, komody, meblościanki, 
stoły itd.).  Nasz sklep – Vilnius, 
Savanorių pr. 176 (Norfa bazė). 
m-baldai.lt  Tel. 8 684 06228

15, 16, 17 grudnia Klub To-
warzyski zaprasza na wycieczkę 
do Polski (Wigry, Tykocin, Su-
praśl, Tatarska Jurta, Białystok). 

Liczba miejsc ograniczona.
Tel. 8 667 88 489

Klub Towarzyski 19 listopa-
da o godz. 15.00 zaprasza na 
imprezę „Babie lato”. Wesoły 
program, gry, tańce. 

Tel. 8 667 88 489

Odwierty, geotermiczne 
ogrzewanie, na całej Litwie 
przez cały rok. Gwarancja. Nad-
zór. www.melkerlita.lt 

Tel.: 8 616 08 020, 8 686 83 265

Pokrycie dachowe, naprawa. 
Dostawa materiału. Gwarancja 
pracy. Niedrogo i jakościowo. 

Tel. 8 606 97 218 

Urządzamy i remontujemy 
płaskie i pochyłe dachy. Betono-
wanie. Fasada. Wykończenie.

Tel. + 370 698 43 616

Jakościowa naprawa auto-
matycznych pralek i el. kuche-
nek w domu klienta. 

Tel.: 8 5 232 66 00, 8 682 40 894 

W Awiżeniach, we własnym 
domu, blisko przystanka auto-
busowego, wynajmę 1-2 pokoje 
dla 1-2 osób. Cena umowna, nie-
zawyżona.Tel. 8 608 22 761

Głębokowodne studnie. 
Tel. 8 649 63 089; 

greziniaivandens@gmail.com 

Centrum rodzinne „Šeimos 
menas“ udziela pomocy psycho-
logicznej w jęz. polskim i rosyj-
skim dla dzieci i dorosłych. 

www.seimosmenas.lt 
Tel.: 8 652 65036, 8 676 54 686

Pomagamy pozbyć się nad-
wagi, uzależnień od alkoholu, 
narkotyków, nikotyny, gier. Tel. 8 
652 65 036, 8 676 54 686

40-letni, majątkowo dobrze 
usytuowany mężczyzna zapozna 
się z kobietą, chcąc założyć ro-
dzinę i mieć wspólnych dzieci. 
Tel. 8 679 95 678

Proponujemy pracę sprzą-
taczkom w serwisie Pirkliu g., A. 

POZNAJMY SIĘ

KuPNO

SPRZEDAŻ

PRACA
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uSŁuGI

                            UAB „KLION” 
zatrudni ślusarzy-mechaników 
do pracy w serwisie obsługi i remontu 
samochodów. Miejsce pracy: Vilnius, 
Birbynių g. 4A  i Naujoji Vilnia, Linksmoji g. 5. 

Inf. pod nr tel.: 8 650 33960, (85) 261 8385; 

e-mail: info@klion.lt 

Paneriai. Czas pracy - poniedzia-
łek-piątek od 19 godz. 

Tel. 8 686 22 771

Firma zatrudni tłumacza 
tekstów technicznych z języka 
polskiego (budownictwo).

Tel. 8 684 43 602

Poszukujemy kierowców do 
przewozu ładunków (plandeki). 
Kierunki: Litwa-Rosja i Europa-
-Rosja.  Tel. 8 650 37 334 

Spółka produkcji polityle-
nu proponuje pracę na przed-
mieściach Wilna.

 Poszukujemy operatorów 
produkcji, pracowników po-
mocniczych. Doświadczenie 
nie jest wymagane, nauczy-
my na miejscu. Praca w dwie 
zmiany, przy zmiennym roz-
kładzie: 3 dni pracy, 3 dni wol-
ne. W dniach pracy zapewnia-
my nocleg.

Tel. kontaktowy: 8 615 91 895

Praca dla murarzy, cieśli w Belgii, Luksemburgu i Francji. 
Wynagrodzenie 1 500-1 600 euro miesięcznie. Zakwatero-
wanie i transport do pracy bezpłatny. 

Rozmowy rekrutacyjne w Solecznikach. 
CV – e-mail praca@poltrop.pl , tel.0048 34 34 372 09 34 
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Konkurs „Dziewczyna ,,Kuriera 
Wileńskiego” — Miss Polka Litwy 2017”

„Dziewczyna — Miss Czytelników”

Imię, nazwisko kandydatki -------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

Głos na „Dziewczynę — Miss Czytelników” można 
oddać przysyłając wypełnione kupony (uwaga, nie kse-
rować!) na adres redakcji – „Kurier Wileński”, Birbynių 
4a, 02121 – 3– Vilnius, Lietuvos Respublika, z dopiskiem 
– „Dziewczyna — Miss Czytelników”. Na kuponie należy 
wpisać nazwisko tylko jednej(!) kandydatki z 10. Liczba 
kuponów nie jest ograniczona, w jednej kopercie może 
znajdować się dowolna liczba kuponów.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 listopada br.


