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SKAZANE  
REFERENDUM
Skazane na niepowodzenie wyraź-
nym wydaje się być referendum w 
sprawie sprzedaży ziemi na Litwie 
obcokrajowcom. Jego inicjatorzy, 
którzy dokonali rzeczy praktycznie 
niemożliwej – zebrali 300 tys. pod-
pisów, by pozwolić obywatelom kra-
ju zadecydować o tym, czy też po 
okresie przejściowym, który właśnie 
kończy się na Litwie, ziemia nadal 
nie była sprzedawana dla obcokra-
jowców. Czy jest to istotna spra-
wa? Najwyraźniej – tak, skoro wie-
le krajów Unii Europejskiej ma tak 
uporządkowane pakiety ustaw, że 
czynią one możliwość kupna ziemi 
przez obcokrajowca, jeżeli nie nie-
możliwą, to wielce utrudnioną. Litwa 

Słowa naszego Wielkiego Rodaka, bł. Jana Pawła II o tym, że: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam 
włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”, które się znalazły 
jako motto na Dyplomach Uznania dla działaczy koła Związku Polaków na Litwie w Landwarowie, jakże  
pasują do tego miasteczka i jego mieszkańców. Ślady „długiego szeregu pokoleń” z naszej historii trwają tu w 
kościele pw. Nawiedzenia NMP, do którego organy ufundowała pochodząca stąd słynna śpiewaczka operowa 
Teresa Żylis-Gara, pałacu Tyszkiewiczów (niestety, znajduje się w strasznej ruinie), który to ród pozostawił 
potomnym piękne pałace, parki, zbiory i służył ludziom i tej ziemi swoim majątkiem i wiedzą... W tym szeregu 
znaleźli się również ci, którzy po bolesnym okresie przesuwania granic potrafili się oprzeć sowietyzacji i  
rusyfikacji. Dzięki ich trosce i czynnej postawie polskość mogła się odrodzić i wzmocnić na fali odrodzenia.

RODZINNE ZDJĘCIE KOŁA ZPL W LANDWAROWIE

Landwarów  
w szeregu pokoleń

miała dostateczną ilość czasu, by 
również zatroszczyć się o bezpiecz-
niki na drodze handlu ziemią. Nieste-
ty, ale ani Ministerstwo Rolnictwa, ani 
inne służby czy też dziś tak aktywne 
grupy społeczne i działacze (wśród 
których, należy przyznać, jest sporo 
osób, delikatnie mówiąc, wielce kon-
trowersyjnych) takiej inicjatywy nie 
wykazały. Dopiero kiedy inicjatorzy 
zwołania referendum zaczęli zbierać 
podpisy w tej sprawie i akcja ich oka-
zała się być skuteczna, a przestrogi o 
tym, że jest ona sprzeczna z podpisa-
nymi przez Litwę zobowiązaniami zo-
stały potraktowane przez stronników 
wysłuchania „głosu ludu” z całkowi-
tym lekceważeniem, poszczególne 
partie i rząd zaczęły mówić o tym, że 
w tej sprawie należy poczynić zde-

cydowane kroki. Do akcji włączył się 
bardzo emocjonalnie patriarcha litew-
skich konserwatystów, oskarżając 
stronników referendum o szkodzenie 
Litwie, działanie przeciwko jej człon-
kostwu w Unii. Próbowano negować 
autentyczność podpisów, straszyć 
sankcjami ekonomicznymi, które nie-
chybnie czekałyby Litwę, jako kraj 
nie dotrzymujący warunków umowy, 
przywoływano opinię Sądu Konsty-
tucyjnego... Jednak wobec zdecy-
dowanej postawy inicjatorów akcji, 
którzy wyraźnie wskazywali na zapis 
w Konstytucji kraju, że obywatele po 
spełnieniu odpowiednich wymogów, 
mają prawo żądać ogłoszenia refe-
rendum w konkretnej kwestii Sejm 
musiał uznać, że budzące kolizje 
prawne referendum jednak ma być 

ogłoszone. Ale ogłoszone nie ozna-
cza wcale – uskutecznione. Mitrę-
ga – dobry chwyt zaprzepaszczenia 
każdej inicjatywy. Otóż, zwolennicy 
przeprowadzenia plebiscytu optowali 
za tym, by odbył się on wraz z wybo-
rami do Parlamentu Europejskiego, 
czyli – 25 maja br. Po to, by tak się 
stało, Sejm musiał podjąć decyzję na 
dwa miesiące przed datą głosowa-
nia. Właśnie 25 marca. Ale stało się 
tak, że kwestia ta została usunięta 
z porządku obrad tego dnia, a dla 
oburzonych inicjatorów referendum 
zaproponowano datę 29 czerwca. 
Motywując taką decyzję tym, że po-
litycy nie będą mieli okazji wykorzy-
stać sprawy zakazu sprzedaży ziemi 
w kampanii wyborczej, a obywatele 
nie „pogubią się” w mnogości kart 

do głosowania. „Troska” o obywa-
teli okazała się być na pierwszym 
miejscu. Prawda, będzie ona kosz-
towała państwo co najmniej 12 mln 
litów, zamiast dwóch milionów, gdy-
by wybory i referendum odbywały się 
w tym samym dniu. Ale czy na „de-
mokracji” można oszczędzać? Zde-
cydowanie – nie! A czy ludziom się 
zechce po majowych maratonach 
wyborczych w środku lata iść do 
urn? Cóż, to sprawa indywidualna 
każdego obywatela, demokracji ma 
się stać zadość. Przykład ten może 
być doskonałą ilustracją tego, jak nie 
mówiąc „nie”, skazać inicjatywę na 
niepowodzenie, cynicznie zakpić z 
obywateli i ich praw. Ale, jak się mówi 
u wschodniego sąsiada, najważniej-
sze, że „wsio zakonno”.
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Rok 25-lecia ZPL

Landwarów w szeregu pokoleń

Uroczyste obchody 25-lecia Związku Polaków na Litwie koło w Landwarowie obchodziło  
23 marca w jednym z trwałych ognisk polskości miasteczka – polskiej Szkole Średniej  
im. Henryka Sienkiewicza.

Święto koła ZPL w Lan-
dwarowie zostało zai- 
naugurowane Mszą św. w 
miejscowym kościele pw. 

Nawiedzenia NMP. Ksiądz pro-
boszcz Gintaras Petronis witając 
dostojnych gości oraz parafian i 
składając życzenia z okazji jubile-
uszu organizacji jednoczącej miej-
scowych Polaków, mówił o trosce 
i pracy dla innych, dzieleniu się 
nie tylko rzeczami materialnymi, 
ale też wielkością serca. Kończąc 
liturgię w imieniu koła  Związku 
zaprosił tak licznie zgromadzo-
nych wiernych w gościnne progi 
polskiej szkoły.

Należy podkreślić, że to wła-
śnie ta szkoła jest dziś ośrodkiem 
promieniującym na całe miastecz-
ko. Ale należy też pamiętać o tym, 
że zarówno miejscowe muzeum, 
założone przez działaczy ZPL, 
były zespół „Lira” (kierował nim 
niestrudzony Władysław Kor-

kuć), wspólnota parafialna (jed-
noczy też sporo młodzieży), zespół 
„Landwarowianie”, poszczególni 
oddani sprawie polskiej ludzie sta-
nowią ten „długi szereg pokoleń”, 
który dba o to, by sztafeta się nie 
urwała i wspólny dorobek: język, 
tradycje, kulturę przejęły kolejne 
pokolenia. Warto zaznaczyć, że 
Związek Polaków w Landwaro-
wie ma w swych szeregach mło-
dzież, która czynnie uczestniczy 
w pielęgnowaniu wymienionych 
wartości zarówno uczestnicząc w 
zespołach artystycznych i inicjaty-
wach, jak też przyczyniając się do 
odbudowy miejsca pamięci naro-
dowej w Zułowie.

Witając w szkolnej sali licznie 
przybyłych członków Związku 
Polaków na Litwie, sympatyków 
i dostojnych gości, wśród których 
byli: deputowany do Parlamentu 
Europejskiego, przewodniczący 
AWPL Waldemar Tomaszewski, 

prezes ZPL Michał Mackiewicz, 
prezes Trockiego Oddziału Re-
jonowego ZPL, wicemarszałek 
Sejmu RL Jarosław Narkiewicz, 
ksiądz proboszcz Gintaras Petro-
nis i ks. Edward Dukiel, prezes 
koła AWPL rejonu trockiego Ma-
ria Pucz, wiceprezes Trockiego 
Oddziału Rejonowego ZPL, rad-
na Teresa Sołowjowa, prezesi kół 
Związku, radni z ramienia AWPL 
samorządu trockiego, dyrektorzy 
szkół, uroczy prowadzący mówili 
o miłości do ojczystej mowy, przy-
wiązaniu do korzeni, które poma-
gają nam treściwie żyć.

O powstaniu koła Związku 
Polaków na Litwie w Landwa-
rowie, jego pracy, inicjatywach, 
priorytetach, z których jednym 
z najważniejszych było nie tyl-
ko wzmocnienie polskiej szkoły, 
ale też powstanie polskich grup 
przedszkolnych mówił w swym 
wystąpieniu prezes koła ZPL w 

Landwarowie, dyrektor Szko-
ły Średniej im. H. Sienkiewicza 
Franciszek Żeromski (treść refe-
ratu zamieściliśmy w poprzednim 
numerze NG). 

Przypominając ludzi i zda-
rzenia, dyrektor zaakcentował 
sprawy polskiej szkoły. Dzięki 
staraniom działaczy Związku, 
prezesowi Jarosławowi Narkie-
wiczowi szkoła otrzymała bardzo 
szczodre wsparcie z Senatu RP (o 
tym przypomina tabliczka w holu 
szkoły). To Rzeczpospolita Polska 
pokryła 90 proc. wydatków (wła-
dze rejonowe dodały pozostałe 10 
proc.) na renowację i remont szko-
ły, który przebiegał w kilku eta-
pach. Rekonstrukcja i rozbudo-
wa budynku pozwoliły na to, by w 
szkole znalazło się również polskie 
przedszkole. Dziś są tu dwie gru-
py przedszkolne liczące 41 dzieci, 
działa zerówka. Pracownie i poko-
je zabaw są doskonale wyposażo-
ne. Była to decyzja, która, śmiało 
można rzec, zaważyła na losach 
szkoły. Dziś szkołę na jesieni czeka 
akredytacja na gimnazjum. 

Wyliczając tych, którzy stali 
u źródła powstania Związku Po-
laków na Litwie w Landwarowie 
oddano też cześć pamięci tym, 
którzy odeszli na zawsze. Minu-
ta milczenia – to im złożony hołd.

Wiele słów uznania i podzię-
kowania pod adresem koła i jego 
największego skarbu – ludzi wy-
powiedział w swym wystąpie-
niu eurodeputowany Waldemar 
Tomaszewski. Podkreślił on, że 
dziś mamy na Litwie ukształto-
wany model szkolnictwa polskie-
go, który obejmuje dzieci i mło-
dzież od przedszkola do szkoły 
wyższej, co też było dążeniem 

Związku. Mówił też przewodni-
czący AWPL o uniwersalnej war-
tości polskości, która opierając się 
na wartościach chrześcijańskich 
jest do przyjęcia też dla ludzi in-
nych narodowości. Właśnie na tej 
podstawie: ludzkiej uczciwości i 
rzetelnej pracy dla ludzi zarów-
no Związek jak i AWPL jedno-
czy ludzi. Zaznaczył również hi-
storyczną rolę Polski, Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – zatrzymanie 
bolszewików pod Warszawą – w 
sprawie stanowienia sąsiednich 
państw, w tym Litwy, Łotwy i Es-
tonii. Kończąc swe wystąpienie 
dziękował mieszkańcom Landwa-
rowa za aktywną postawę i wspie-
ranie naszych wspólnych dążeń. 
Przekazał też w prezencie z okazji 
25-lecia jubileuszowy tort.

Prezes Związku Polaków na 
Litwie Michał Mackiewicz dzię-
kował wszystkim, kto tworzy 
Związek i aktywnie się angażuje 
do pracy społecznej, służąc przy-
kładem innym, tak jak to jest w 
Zułowie, gdzie pracuje landwa-
rowska młodzież. Życzył, by na-
dal cenilibyśmy to, że z woli Boga 
urodziliśmy się Polakami i zawsze 
o tym pamiętali, bo polskość – to 
jest wartość nieprzemijająca.

Z kolei prezes Trockiego Od-
działu Rejonowego Związku Po-
laków na Litwie Jarosław Narkie-
wicz akcentował, że wszystkie 
inicjatywy, cała działalność związ-
kowców w rejonie opiera się na 
pracy społecznej i dziękował lu-
dziom za to, że poczuwają się do 
obowiązku, chcą po pracy zawo-
dowej udzielać się naszym pol-
skim sprawom. Mówił też o nieła-
twej, ale jakże potrzebnej i dającej 
pozytywne wyniki pracy radnych 
z ramienia AWPL w samorządzie 
rejonu trockiego. Chociaż koalicje 
nie są tu trwałe, jednak ukierun-
kowana praca radnych Polaków 
daje swoje wyniki, zarówno jeżeli 
chodzi o sprawy szkolnictwa, jak 
i tak samo niezbędne ludziom w 
codziennym życiu, jak uporząd-
kowanie ulic, od lat utrudniające-
go życie landwarowianom prze-
jazdu kolejowego.

Gospodarze: prezes Franci-
szek Żeromski i wiceprezes Troc-
kiego Oddziału Rejonowego ZPL, 
członkini koła ZPL w Landwaro-
wie Teresa Sołowjowa dziękowali 
zarówno liderom polskich organi-
zacji, jak i księdzu proboszczowi za 
miłe słowa i wielki ich trud służący 
ludziom. W podzięce za trwanie 
w polskości, pracę społeczną na 
rzecz rodaków Dyplomy Uznania 
z rąk prezesa Jarosława Narkiewi-
cza, gospodarzy oraz gości zostały 
wręczone małżeństwu Stefanii i 
Ryszarda Kuźmów (pan Ryszard 
był pierwszym prezesem koła ZPL 
w Landwarowie), jednej z inicjato-fo
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KWIATY I DYPLOM UZNANIA DLA PANI ALICJI PODOLSKIEJ
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SALA ŚPIEWAŁA „ROTĘ”...
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Dom Kultury Polskiej w Wilnie  
oraz Instytut Pamięci Narodowej (IPN)  

w Białymstoku 
zapraszają na film 

„Żołnierze wyklęci. Losy niepokornych”, 

reż. Wincenty Ronisz (2005)
27 marca 2014 r. o godz. 17.00  

w Domu Kultury Polskiej (sala koncertowa)
Wstęp wolny!

Film opowiada o losach tysięcy uczestników powojennego 
podziemia zbrojnego.

Walczyli samotnie w lasach, bez nadziei na zwycięstwo,  
wierni ideałom wolnej i rządzonej przez  
demokratycznie wybrane władze Polsce.

 Dopiero po blisko pół wieku historia przyznała  
rację żołnierzom wyklętym.

Film przedstawia dramatyczne relacje 4 żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego, prowadzących walkę zbrojną z 

NKWD i UB w latach 1945 - 1948. 
Film ilustrowany unikalnymi zdjęciami i dokumentami z 

tamtych lat.
Autorem filmu jest Wincenty Ronisz.

STUDIA W POLSCE

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie  
uprzejmie informuje,  

iż termin składania dokumentów 
na podjęcie studiów w Polsce  

na warunkach stypendialnych  
został wyznaczony na dni

od 24 marca do 4 kwietnia 2014 r.  
w godz. 9-13. 

Wszystkie informacje na temat zasad ubiegania się  
o stypendium rządu RP znajdują się na stronie  

Ambasady RP w Wilnie:

http://wilno.msz.gov.pl/pl/informacja_konsularne/
rekrutacja_na_studia/

Przypominamy, że każda wizyta  
w Wydziale Konsularnym  

Ambasady RP w Wilnie  
musi być poprzedzona elektroniczną  

rejestracją, której należy dokonać na stronie:
www.e-konsulat.gov.pl

wilno.msz.gov.pl

W ciągu dwóch dni 
– 24 i 25 marca 
br. – gościła na 
Litwie kolejna 

delegacja polityków z Macierzy, 
która miała na celu zapoznanie 
się z obecną sytuacją polskiej 
mniejszości na Litwie i perspek-
tywami realizacji Traktatu pol-
sko-litewskiego o przyjaznych 
stosunkach i dobrosąsiedzkiej 
współpracy, którego 20. rocz-
nica przypada 14 kwietnia br.

W składzie delegacji znaleź-
li się wicemarszałek Sejmu RP, 
wiceprzewodniczący PO Cezary 
Grabarczyk, przewodniczący Pol-
sko-Litewskiej Grupy Parlamen-
tarnej, poseł Tadeusz Aziewicz 
oraz wicedyrektor Biura Spraw 
Międzynarodowych Kancelarii 
Sejmu RP Bogdan Janowski.

Członkowie delegacji spo-
tkali się z przewodniczącym 
Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie, europosłem Waldemarem 
Tomaszewskim, społecznością 
polską w rejonie solecznickim, 
w którym to spotkaniu udział 
wzięli posłowie Jarosław Nar-
kiewicz (wicemarszałek Sejmu i 
inicjator tej wizyty) oraz Michał 
Mackiewicz – prezes Związku 
Polaków na Litwie.

Podczas spotkania w Solecz-
nickim Gimnazjum im. J. Śnia-
deckiego goście mieli okazję wy-
słuchać wystąpień posłów oraz 

Kolejna próba dialogu

przewodniczącego AWPL, ob-
razujących obecny stan pogar-
szających się stosunków władz 
republiki wobec społeczności 
polskiej. Głos zabierali również 
przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności rejonu solecznickiego.

W drugim dniu wizyty, wi-
cemarszałek Sejmu RP Cezary 
Grabarczyk oraz poseł Tade-
usz Aziewicz mieli spotkanie z 
członkami frakcji AWPL w Sej-
mie Litwy, w którym brał udział 
również ambasador RP na Li-
twie Jarosław Czubiński. Tego 
też dnia odbyło się spotkanie 
z przewodniczącą Sejmu Lore-
tą Graužinienė oraz członkami 
Polsko-Litewskiej Grupy Par-
lamentarnej. Podczas spotkań 
mówiono o nierozwiązanych 
sprawach dotyczących praw 
Polaków zamieszkałych na Li-
twie: zwrocie ziemi, Ustawie 
o mniejszościach narodowych, 
sprawie kary, jaka została nało-
żona na dyrektora administracji 
rejonu solecznickiego Bolesława 
Daszkiewicza. Goście gratulo-
wali osiągnięć polskiej społecz-
ności i AWPL w wyborach oraz 
z okazji jubileuszu Związkowi 
Polaków na Litwie. Jednocze-
śnie wiceprzewodniczący Sejmu 
RP Cezary Grabarczyk podkre-
ślił, że nadal brak jest przełomu 
w sytuacji Polaków na Litwie, 
jednak wyraził nadzieję, że taki 

stan ulegnie poprawie. Właśnie 
też ta wizyta miała sprzyjać za-
pewnieniu rodakom na Litwie 
praw zgodnych ze standarda-
mi europejskimi. A chodzi tu 
przede wszystkim o powrót do 
starej Ustawy o oświacie, przy-
jęciu Ustawy o mniejszościach 
narodowych, która by mogła 
zapewnić używanie języka pol-
skiego w sferze publicznej oraz 
podwójnego nazewnictwa.  Od-
powiadając na pytanie dzien-
nikarzy, czy są łamane prawa 
polskiej mniejszości na Litwie, 
Cezary Grabarczyk powiedział, 
że gdyby obowiązywała na Li-
twie Ustawa o mniejszościach 
narodowych, to takie pytanie 
nie miałoby racji bytu.

Niestety, ale obecny stan re-
alizacji poszczególnych założeń 
Traktatu pomiędzy Polską a Li-
twą wskazuje na to, że raczej nie 
dojdzie do uroczystych obcho-
dów jego 20. rocznicy. Jednak 
członkowie delegacji uważają, 
że postęp musi nastąpić i do tego 
potrzebne są kontakty i rozmo-
wy pomiędzy stronami. 

Cóż, trudno negować po-
trzebę dialogu. Kiedy jednak po 
upływie 20 lat tematy dialogu są 
wciąż te same, to wydaje się, że 
mamy do czynienia z wygłasza-
niem monologów oraz obietni-
cami z jednej i wiarą (czy nie-
zachwianą?) – z drugiej strony. 

Landwarów w szeregu pokoleń
rek powstania koła, wieloletniej 
nauczycielce klas początkowych 
w polskiej szkole Alicji Podolskiej, 
weteranom koła Stanisławowi 
Olszewskiemu, Danucie Budori-
nej, Janinie Turlińskiej, Jadwidze 
Degutienė, Janinie Gucewicz, Sta-
nisławie Moisiewicz, Andrzejowi 
Kolendo i in. Dyplomy Uznania 
otrzymało z okazji jubileuszu po-
nad pięćdziesięciu członków lan-
dwarowskiego koła, wśród których 

była też młodzież. Miłym akcen-
tem były też życzenia od preze-
sów kół z Międzyrzecza, Świętnik 
i Trok, przewodniczącej  trockiego 
oddziału AWPL Marii Pucz, wice-
prezes Teresy Sołowjowej.

Jubileuszowe obchody wień-
czył występ Polskiego Studia Te-
atralnego w Wilnie (kierownik 
Lilia Kiejzik), który wespół z Wie-
lofunkcyjnym Ośrodkiem Kultury 
w Rudominie (kierownik Wioletta 

Cereszka) przygotował program, 
na który się złożyły patriotyczne 
piosenki oraz deklamacje wier-
szy. Wspólnie z salą odśpiewana 
„Rota” była końcowym akcentem 
wzruszającego widowiska. 

Na zakończenie świątecznego 
spotkania wszyscy obecni zostali 
przez gospodarzy zaproszeni na 
jubileuszowy tort.

Janina Lisiewicz
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Mottem tegorocznej 
Olimpiady były 
słowa z „Przesła-
nia Pana Cogito”   

Zbigniewa Herberta: „Bądź 
wierny Idź”. Uczniowie szkół 
polskich na Litwie już od ćwierć-
wiecza udowadniają, że są wierni 
mowie ojczystej stając w szranki 
olimpijskie, które tę wierność po-
zwalają potwierdzić znajomością 
języka i literatury polskiej.

 Tegoroczna, jubileuszowa 
Olimpiada w finale zgromadzi-
la 29 uczestników. To właśnie 
spośród nich, jak co roku, zo-
stała wyłoniona dziesiątka lau-
reatów, którzy będą reprezen-
towali Litwę na Olimpiadzie 
w Polsce i będą mieli możność 
podjęcia studiów polonistycz-
nych w Macierzy.

W Wilnie, 21 marca, została sfinalizowana jubileuszowa – XXV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. 
Wzięli w niej udział uczniowie szkół polskich z Wilna oraz rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego  
i święciańskiego.

Wierni mowie ojczystej

 Tegoroczna impreza prze-
biegała w promieniu dwóch 
znaczących dat: 150. roczni-
cy urodzin Stefana Żeromskie-
go oraz 90. urodzin Zbigniewa 
Herberta. I to właśnie twórczość 
tych wielkich mistrzów słowa 
polskiego stanowiła zarazem 
przewodnie tematy Olimpia-
dy: „Rozterki egzystencjonalne 
człowieka w twórczości Stefana 
Żeromskiego” oraz „Tradycja i 
współczesność w poezji Zbignie-
wa Herberta”, jak i dominowa-
ła w tematach prac pisemnych, 
z jakimi musieli sobie poradzić 
olimpijczycy na mecie. Finały 
poprzedziły eliminacje zarówno 
w Wilnie, jak i rejonach podwi-
leńskich. Właśnie laureaci tych 
sprawdzianów przybyli do Wil-
na, by w murach Litewskiego 

Uniwersytetu Edukologiczne-
go stanąć w szranki o tytuł zwy-
cięzcy czy też laureata wiedzy z 
języka ojczystego.

 Inauguracja oraz sprawdzia-
ny pisemny (pierwszego dnia) 
oraz ustny (drugiego) przebie-
gały w murach Uniwersytetu, 
zaś uroczyste zamknięcie i pod-
sumowanie wyników odbyło się 
21 marca w Wileńskiej Szkole 
Średniej im. Sz. Konarskiego.

Finaliści mieli do wyboru 
następujące tematy prac pisem-
nych, wśród których były zarów-
no tematy do wypracowań jak i 
interpretacji utworów: 1. „Ży-
cie nasze całe składa się z pa-
sma poświęceń” (S. Żeromski). 
Między „urodą życia” a troską o 
dobro innych. Porównaj posta-
wy poszczególnych bohaterów 

literackich wobec konieczności 
wyboru. 2. „Bez ustanku pra-
cują we mnie ręce moich przod-
ków”. Rozwiń myśl Zbigniewa 
Herberta, zastanawiając się nad 
rolą domu i tradycji w kształ-
towaniu tożsamości człowieka. 
W rozważaniach odwołaj się do 
wybranych tekstów literackich.  
3. „...by ci co po nas przyjdą 
uczyli się znowu najtrudniejsze-
go kunsztu – odpuszczania win” 
(Z. Herbert). Motyw winy i 
kary, zemsty i przebaczenia w li-
teraturze. 4. Interpretacja wier-
sza Z. Herberta „Domysły na te-
mat Barabasza”. 5. Interpretacja 
porównawcza wierszy J. Tuwima 
„A jak sobie wieczorem...” i J. 
Iwaszkiewicza „Włóczęga”. Na-
leży odnotować, że zdecydowa-
na większość – 21 osób – wzięła 
na warsztat pierwszy z tematów. 
Jak zaznaczyła przewodniczą-
ca komisji sprawdzającej doc. 
dr Barbara Dwilewicz podczas 
podsumowania wyników,  jed-
na osoba podjęła się pisania dru-
giego tematu, dwie – trzeciego 
oraz pięć – interpretacji wiersza 
„Domysły na temat Barabasza”. 
Ani jedna osoba nie zaciekawi-
ła się interpretacją porównaw-
czą wierszy.

 Cóż, młodzież wyraźnie 
preferowała tego roku prozę. 
Zdaniem komisji, które wypo-
wiedziała przewodnicząca (w 
składzie komisji znaleźli się dok-
torzy Irena Masojć,  Teresa Da-
lecka, Irena Fedorowicz, Kinga 
Geben, Henryka Sokołowska, Jó-
zef Szostakowski, Halina Turkie-
wicz z polonistyki na Uniwer-
sytecie Wileńskim i Litewskim 

Uniwersytecie Edukologicznym 
– Centrum Języka Polskiego, Kul-
tury i Dydaktyki), zdecydowanie 
lepiej sobie radziła podczas ust-
nych odpowiedzi. Odpowiedzi te 
uczniowie musieli przygotować 
zarówno z literatury jak i języko-
znawstwa. Członkowie komisji 
podkreślali, że mieli wielką przy-
jemność nie tylko słuchać odpo-
wiedzi, ale też podyskutować z 
młodymi miłośnikami języka i li-
teratury ojczystej. Zaś z pracy pi-
semnej żaden z uczestników nie 
zdobył maksymalnej – 40 – licz-
by punktów. Widocznie jest to 
plon minionych lat, kiedy wypra-
cowanie chciano nieomalże wy-
rugować ze sprawdzianów. Prace 
dziesiątki laureatów mieściły się 
więc w granicy do 40 pkt. Spraw-
dzający musieli odnotować brak 
umiejętności precyzyjnego wyra-
żania myśli, no i zbyt małą obję-
tość prac, co też nie pozwalało 
na pełne rozwinięcie tematu. A 
w ustnych odpowiedziach mło-
dzież chętnie brała na warsztat 
twórczość poetów, chętnie mó-
wiła na tematy pochodzenia ję-
zyka, stylów, zaś największą po-
pularnością cieszyła się etykieta 
językowa. Świadczy to również 
o praktycznym zainteresowaniu 
młodzieży językiem. 

Finały jubileuszowej – XXV 
Olimpiady miała zaszczyt go-
ścić Wileńska Szkoła Śred-
nia im. Szymona Konarskiego, 
która już po raz trzeci pełniła 
rolę gospodarza. A tak też się 
stało, że to właśnie dyrektor tej 
placówki – pani Teresa Michaj-
łowicz – była jednym z pomy-
słodawców i organizatorów tej 
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WYRAZY PODZIĘKOWANIA DLA DYREKTOR TERESY MICHAJŁOWICZ SKŁADA 
WICEMINISTER OŚWIATY EDYTA TAMOŠIŪNAITĖ
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pierwszej – w odległym 1990 
roku. Właśnie ona witała olim-
pijczyków, kolegów-polonistów 
i zacnych gości, wśród których 
była honorowa przewodnicząca 
Komitetu Głównego Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego w 
Warszawie prof. dr hab. Teresa 
Kostkiewiczowa (towarzyszyła 
też pierwszym krokom ruchu 
olimpijskiego na Litwie) oraz se-
kretarz naukowy dr Magdalena 
Adamczyk, posłowie na Sejm RL 
Wanda Krawczonok – wicepre-
zes frakcji AWPL  oraz Michał 
Mackiewicz – prezes Związ-
ku Polaków na Litwie, dziekan 
wydziału filologii Litewskiego 
Uniwersytetu Edukologiczne-
go Gintautas Kundrotas, wice-
minister oświaty i nauki Edyta 
Tamošiūnaitė, radca-minister, 
Konsul Generalny, kierownik 
wydziału konsularnego Am-
basady RP w Wilnie Stanisław 
Cygnarowski,  dyrektor Cen-
trum Nieformalnego Kształce-
nia Młodzieży Litwy Algirdas 
Sakevičius, kierownik wydzia-
łu oświaty samorządu m. Wil-
na Džeraldas Dagys, wiceprezes 
„Macierzy Szkolnej” Krystyna 
Dzierżyńska, dyrektor DP w 
Wilnie Artur Ludkowski, mer 
rejonu solecznickiego Zdzi-
sław Palewicz i kierownik wy-
działu oświaty samorządu Regi-
na Markiewicz, wicemer rejonu 
wileńskiego Jan Gabriel Mince-
wicz oraz kierownik wydziału 
oświaty Lilia Andruszkiewicz, 
przedstawiciele samorządu re-
jonu trockiego i święciańskiego. 

Gości witali gospodarze – 
uczniowie klasy 11, którzy pod 
kierownictwem nauczycielki Be-
aty Kowalewskiej przygotowali 
inscenizację „Szkolne obrazki”. 
Dowcipne i pomysłowe szkolne 
historie uwieńczone zostały od-
daniem hołdu nauczycielom – 
polonistom. Był to bardzo miły 
akcent uroczystości, która już od 
dawna jest nazywana na Litwie 
Świętem Mowy Ojczystej. 

Po miłych słowach powita-
nia zarówno pani Teresy Mi-
chajłowicz, pani profesor Teresy 
Kostkiewiczowej oraz wielolet-
niej organizator Olimpiad Alicji 
Barbary Kosinskienė, Algirdasa 
Sakevičiusa i wiceminister Edy-
ty Tamošiūnaitė, która zaznaczy-
ła, że w ciągu tych lat w Olimpia-
dzie wzięło udział około tysiąca 
uczniów, a 250 z nich reprezen-
towało Polaków z Litwy w Polsce 
i wręczyła listy podziękowania  
tym, kto stał u jej steru zarówno 
w Polsce jak i na Litwie. Kolejno 
nastąpiło wręczanie dyplomów 
wszystkim uczestnikom finało-
wych zmagań, a następnie bar-
dzo emocjonujące chwile – na-
zwanie laureatów i zdobywców 
1-3 miejsc.

 Należy odnotować, że tra-
dycyjnie są przyznawane trzy 
trzecie, dwa drugie miejsca i wy-
łaniany zwycięzca. Otóż miano 
zwycięzcy XXV Olimpiady zo-
stało przyznane  Barbarze Mi-
kulewicz – uczennicy klasy 3G 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie (przygotowała ją polo-
nistka Elżbieta Zacharewicz), 
dwa drugie miejsca zostały 
przyznane uczniom polonistki 
szkoły-gospodarza uroczystości 
Lucyny Jaglińskiej z klasy 11: 
Apolinaremu Klonowskiemu 
oraz Krzysztofowi Szejbako-
wi. Trzecie miejsce podzielili: 
Agata Gabriela Gornatkie-
wicz z klasy 4G Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wilnie (polo-
nistka Anna Jasińska), Łukasz 
Mikielewicz z 4G Gimnazjum 
im. K. Parczewskiego w Nie-
menczynie (polonistka Aldo-
na Sudenis) oraz Dominika 
Mieczkowska z 3G Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Wilnie (po-
lonistka  Teresa Król). 

W dziesiątce laureatów 
znaleźli się także Agnieszka 
Balinskytė (Wileńska Szkoła 
Średnia im. J. Lelewela, nauczy-
ciel Oswald Kuźmicki), Agata 
Sadowska (Gimnazjum im. 

św. St. Kostki w Podbrzeziu, 
nauczycielka Anna Bartoszko), 
Eryk Tatol (Wileńska Szko-
ła Średnia im. Wł. Syrokom-
li, nauczycielka Irena Matosz-
ko) oraz  Łukasz Zagubowicz 
(Gimnazjum im. A. Mickiewi-
cza w Wilnie, nauczycielka Sta-
nisława Wielisiejczyk).

Laureaci oraz ich nauczyciele 
zostali obdarowani dyplomami, 
medalami, nagrodami pienięż-
nymi oraz tabletami i laptopa-
mi przez europarlamentarzystę, 
przewodniczącego AWPL Wal-
demara Tomaszewskiego (w jego 
imieniu oraz wiceprzewodniczą-
cego Sejmu RL nagrody przeka-
zała posłanka Wanda Krawczo-
nok), prezesa Związku Polaków 
na Litwie Michała Mackiewicza, 
Konsula Generalnego, kierowni-
ka wydziału konsularnego Am-
basady RP w Wilnie Stanisława 
Cygnarowskiego, wiceprezes 
„Macierzy Szkolnej” Krystynę 
Dzierżyńską, a także władze re-
jonów wileńskiego i solecznic-
kiego, przedstawicieli społecz-
ności polskiej rejonu trockiego 
i święciańskiego, samorządu  
m. Wilna. Nagrody otrzymali 
nie tylko laureaci, ale też uczest-
nicy finałowych zmagań. Jest to 
dobra tradycja i na te wyróżnie-
nia ta pracowita młodzież na 
pewno zasłużyła.

  Warto odnotować, że do 
finałów oprócz już wymienio-
nych, trafili uczniowie zarów-
no ze szkół wileńskich, jak też 
Rukojń, Mickun, Ławaryszek, 
Awiżeń, Kowalczuk, Egliszek, 
Bezdan, Turgiel, Jaszun, So-
lecznik, Butrymańc, Trok, 
Landwarowa oraz Podbrodzia. 
Nagrody specjalne od Centrum 
Języka, Kultury i Dydaktyki za 
dobrą pracę pisemną otrzyma-
ła Eryka Jarosz z Rukojń oraz 
Barbara Taraszkiewicz z Wileń-
skiej  Szkoły Średniej im. Wł. 
Syrokomli za wyróżniającą się 
odpowiedź ustną. Piękny pre-
zent ufundował też rejon wi-
leński (mer Maria Rekść) dla 
swych laureatów Agaty i Łuka-
sza – będą mogli pojechać do 
Rzymu na uroczystości kano-
nizacji Jana Pawła II. 

Podsumowując piękne Świę-
to Mowy Ojczystej, jakim jest 
Olimpiada Literatury i Języka 
Polskiego należy odnotować, że 
język ojczysty ma swych wier-
nych miłośników, których od-
krycie i odpowiednie przygo-
towanie zależy od polonisty. 
Wypada życzyć nam wszyst-
kim, by nigdy nie zabrakło na-
uczycieli – zapaleńców, któ-
rzy potrafią rozniecić iskierkę 
twórczą u swych uczniów. Tego 
roku, szczególne brawa należą 
się polonistom z Wilna – ośmio-
ro wilnian zostało laureatami. 
Czy wielu z nich pójdzie w śla-
dy swych polonistów i zechce 
być wiernym mowie ojczystej i 
iść niezbyt łatwą, ale jakże szla-
chetną drogą nauczyciela?

Janina Lisiewicz

Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli  
w Wilnie 

 z polskim językiem nauczania zaprasza dzieci do 
klasy pierwszej oraz do grupy przygotowawczej (zerówki).

NASZA SZKOŁA – TO:
* 60 LAT TRADYCJI * 92 NAUCZYCIELI * 868 UCZNIÓW *
* OD 42 LAT – NAJSTARSZY NA LITWIE POLSKI LUDOWY 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WILENKA”! *
* PO LEKCJACH – BEZPŁATNA ŚWIETLICA I MOŻLIWOŚĆ 

ZAJĘĆ W KÓŁKACH ZAINTERESOWAŃ *

Fachowa pomoc logopedy, psychologa,  
pedagoga specjalnego i socjalnego! 

Wokalny zespolik „Tęcza”,  
studium taneczne Tomasa Petreikisa oraz  

możliwość odpoczynku i szkolenia  
w turnusie letnim „Šokių studijos stovykla”! 

Zastępy harcerskie i drużyna zuchów  
„Uśmiechnięte słoneczka”!

5 kwietnia (w sobotę) ogłaszamy  
Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych pierwszoklasistów,  

dzieci grupy przygotowawczej (zerówki),  
ich rodziców, opiekunów, dziadków  

i wszystkich zainteresowanych.
W PROGRAMIE:

•	 Przedstawienie uczniów klas czwartych „W gronie przyjaciół”; 
•	 Tańce towarzyskie uczestników studium tanecznego T. Pe-

treikisa;
•	 Piosenki w wykonaniu zespoliku wokalnego „Tęcza”;
•	 Popisy Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”;
•	 Zwiedzanie szkoły, oglądanie wystaw, zapoznanie się z na-

uczycielkami, konsultacje ze specjalistami (logopedą, psy-
chologiem, pedagogiem specjalnym i socjalnym). 

Początek imprezy o godzinie 11.00!!!

Adres szkoły: Linkmenu 8, tel.: (8-5)2732230
Informacja o szkole: www.syrokomla.lt

e-mail:rastine@ sirokomles.vilnius.lm.lt

Szkoła Średnia  
im. J. Lelewela w Wilnie oraz 

Filia Nauczania Podstawowego 
im. A.Wiwulskiego 

serdecznie zaprasza na rok szkolny 2014/2015 
dzieci w wieku:

5 lat – do grupy mieszanej przy ul. Minties 3;
6 lat – do grup przygotowawczych przy 

ul. Antakalnio 33 i Minties 3;
7 lat – do klas pierwszych z polskim językiem na-

uczania przy ul. Antakalnio 33 i Minties 3.
Dzieciom zapewniamy:

opiekę nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, do-
bre warunki do nauki i zabawy,  

zajęcia z rytmiki i tańca towarzyskiego  
w zespole szkolnym, 

kółka dramatyczne, plastyczne, sportowe; 
nauczanie języka litewskiego i angielskiego  

od klasy przygotowawczej;  
pomoc i opiekę logopedy, 

psychologa, socjalnego pedagoga, pielęgniarki.

W szkole działa świetlica.
Grupy przygotowawcze są czynne 

w dniach pracy od godz. 7.30 do 17.00.
Kontakty: tel. szkoły 2342087 oraz dyrekcji 

868577465, 867361470, 868175136.
 

Zapraszani są wszyscy chętni

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

PIERWSZE MIEJSCE ZDOBYŁA BARBARA MIKULEWICZ
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Uczestnicząc w międzynaro-
dowym projekcie ,,Comenius”: 
„Umysły bez granic, o ludziach 
którzy ukształtowali Europę” 
oraz mając przed sobą określo-
ny cel – zapoznać uczniów z za-
służonymi ludźmi swego kraju 

21 marca uczniowie klasy 4A 
z okazji obchodzonego w niedzie-
lę Światowego Dnia Ziemi, mieli 
pogadankę pt. „Ochrona środo-
wiska, segregacja odpadów oraz 
woda – podstawą życia na ziemi”, 
zaś ich koledzy z 4B omówili te-
mat „Zaproszenie do czystego 
lasu, nad rzekę, na łono przyro-
dy”. Zajęcia na te tak aktualne dla 
współczesnego człowieka tema-
ty okazały się wielce pożyteczne: 
uczniowie wykazali się ciekawo-
ścią wobec poruszanych zagad-
nień i wielkim zaangażowaniem.

Po przerwie uczniowie obu 
klas mieli spotkanie z floryst-
ką panią Julią Ingielewicz, która 
opowiedziała, jak należy dbać o 
rośliny chronione, jak przedłu-
żyć życie ściętych roślin i kwiatów 
oraz jak sadzić i rozsadzać kwiaty 
i krzewy. W końcu tego interesu-
jącego zajęcia uczniowie wykonali 
wspólną kompozycję z kwiatów.

Kolejnym punktem obcho-
dów Światowego Dnia Ziemi było 

„Dzień Ziemi”

Śladami wielkich przodków

fot. archiwum

MŁODOCIAMI MIŁOŚNICY PRZYRODY PODCZAS ŚWIĘTA
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UCZNIOWIE U STÓP KRÓLA MENDOGA

Według harmonogramu roz-
grywek Turniejów o Puchary 
Związku Polaków na Litwie w 
siatkówce i koszykówce, w ubie-
gły weekend odbyły się ćwierć-
finałowe spotkania drużyn siat-
karskich, które nieoczekiwanie 
przyniosły sporo niespodzianek.

W sobotę, 22 marca, od-
był się mecz pomiędzy druży-
nami „Huragan” i „Awiżenie”. 
W tym spotkaniu zmierzyły 
się drużyny, które można było 
uznać za równe sobie pod wzglę-
dem mistrzostwa jak i wyników 
dotychczasowych gier. Na par-
kiecie więc mogliśmy obejrzeć 
grę, kiedy to przeciwnicy kolej-
no zdobywali upragnione punk-
ty. Jednak końcówki dwóch se-
tów należały do siatkarzy z 
Awiżeń. W trzecim secie „Hu-
ragan”, rzec można, się obudził. 
Niestety, wystarczyło mu praw-
dziwie „huraganowego” naporu 

Siatkarskie ćwierćfinały

tylko na jeden set. Czwarty set 
był bardziej rezultatywny dla za-
wodników z Awiżeń. Końcowy 
wynik – 3:1 dla Awiżeń.

Niedzielne, 23 marca, roz-
grywki siatkarskie przyniosły 
niespodzianki:  drużyny, zajmu-
jące w swoich grupach pierwsze 
miejsca, uległy drużynom, któ-
re były na dalszych pozycjach.

W pierwszej grze spotkali się 
siatkarze z drużyny „Soleczni-
ki” i „JPII”. W ciągu pierwszych 
dwóch setów zawodnicy z dru-
żyny „JPII” zdecydowanie byli  
górą. Lecz solczanie tego dnia 
widocznie mieli inne plany, któ-
re postanowili urzeczywistnić 
wygrywając trzeciego seta. Rów-
nież w czwartym  secie  od same-
go początku siatkarze z Solecz-
nik byli górą i w jego końcówce 
wynik był – 2:2. W piątym zaś 
bardziej precyzyjnie zagrali za-
wodnicy z drużyny „JPII”, więc 

spotkanie skończyło się wyni-
kiem – 3:2.

W drugim meczu tego dnia 
spotkały się drużyny „United” 
i „Bujwidze”. Już na począt-
ku przewagę mieli siatkarze z 
„United”, a spotkanie skończy-
ło się totalną porażką drużyny 
„Bujwidze”. Siatkarze z „Uni-
ted” byli lepsi we wszystkich 
setach i wygrali z wynikiem – 
3:0. 

Tradycyjnie na wszystkich 
miłośników siatkówki z nie-
cierpliwością czekamy w sobo-
tę i niedzielę w sali Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Wilnie. Za-
praszamy do kibicowania swoim 
ulubionym drużynom. Pomóż-
my swoim faworytom w dąże-
niu do celu.

Centrum Sportowe ZPL

fo
t. 

Ce
nt

ru
m

 S
po

rto
we

 Z
PL

SIATKARZE ZACIĘCIE WALCZYLI O KAŻDY PUNKT
zajęcie plastyczno-muzyczne, na 
którym uczniowie rysowali, wy-
cinali kwiaty i udekorowali nimi 
model naszej Ziemi – globus. Pod-
czas pracy uczniowie słuchali na-
grań „głosów” wody: padającego 
deszczu, szumu morza, strumie-
nia górskiego, dźwięku kapiącej 
wody. Nauczyli się piosenki o wo-
dzie. W trakcie tej nietypowej lek-
cji uczniowie dowiedzieli się wiele 
nowego i pogłębili dotychczasową 
wiedzę o tym, jak ważna jest dla 
nas i  całej naszej planety woda 
oraz ochrona środowiska.

Pożytecznie, treściwie i 
wesoło minął ten dzień dla 
uczniów klas czwartych nasze-
go gimnazjum.

Aldona Rynkiewicz  
i Leonarda Wabalis,  

wychowaczynie klas 
czwartych 
Gimnazjum  

im. K. Parczewskiego w 
Niemenczynie

z dziedziny fizyki i astronomii, 
kultury, architektury i sztuki, w 
dniu 21 marca br. wyruszyliśmy 
z grupą uczniów klas 5-10 oraz 
nauczycielami Szkoły Podsta-
wowej w Kiwiszkach (rejon wi-
leński) na wycieczkę do Wilna.

Tego wiosennego dnia, któ-
ry okazał się słonecznym i cie-
płym, zwiedziliśmy Planetarium 
Uniwersytetu Wileńskiego oraz 
podziemia Archikatedry Wi-
leńskiej. Seans astronomiczny 
w planetarium rozpoczął się od 
zapoznania z niebem, gwiazda-
mi, kosmosem, planetami oraz 
innymi ciałami niebieskimi.

Podczas zwiedzania Archi-
katedry, młodzież z wielkim 
zainteresowaniem poznawała 
historię bazyliki, żywoty św. Sta-
nisława biskupa,  św. Kazimierza 
Jagiellończyka oraz św. Włady-
sława, dzieje świątyni sięgające 
okresu rządów króla Mendoga.

Wielkie wrażenia wywar-
ły na dzieci podziemia. Miały 
możność oglądać znajdujące się 
tu groby wielkich książąt litew-
skich oraz królów i królowych 
Polski – Aleksandra Jagielloń-
czyka, Elżbiety Habsburżanki, 
Barbary Radziwiłłówny oraz 

urnę z sercem Władysława IV 
Wazy. W Archikatedrze są też 
grobowce wielu przedstawicie-
li znanych rodów. W ten sposób 
poznaliśmy kawał sławnej histo-
rii stołecznego grodu.

Zaś uczniowie klas 9-10 mie-
li okazję do „szukania skarbów”, 
czyli wzięcia udziału w zajęciach 
edukacyjnych organizowanych 
przez Muzeum Dziedzictwa 
Kościelnego, znajdującego się 
przy kościele św. Michała oraz 
w poszczególnych budynkach 
byłego klasztoru bernardy-
nów, znajdującego się naprze-
ciwko kościoła św. Anny i ko-
ścioła św. Franciszka z Asyżu. 

Uczniowie z ogromnym zain-
teresowaniem zapoznawali się 
z ekspozycją muzeum: dziełami 
sztuki, przedmiotami liturgicz-
nymi, zabytkami sztuki sakral-
nej, pochodzącymi z wileńskich 
świątyń: Katedry, kościołów pw. 
śś. Apostołów Piotra i Pawła,   
św. Mikołaja i św. Teresy. 

Udało się nam również we-
soło spędzić czas na placu zabaw 
w zrekonstruowanym Ogrodzie 
Bernardyńskim. Do domów wró-
ciliśmy zadowoleni, ze wzbogaco-
ną wiedzą i miłymi wrażeniami.

Jesteśmy wdzięczni za udany 
pobyt koordynatorce projektu – 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Kiwiszkach Janinie Sołtanowicz 
oraz nauczycielkom: Katarzy-
nie Macuk oraz Alinie Swatkow-
skiej, które przyczyniły się do 
organizacji wycieczki, a zosta-
ła ona sfinansowana w ramach 
projektu „Comenius”. 

Beata Pietkiewicz,  
nauczycielka  

Szkoły Podstawowej   
w Kiwiszkach

Sposób na atrakcyjną szkołę

WIELKIE WRAŻENIA 
WYWARŁY NA DZIECI 
PODZIEMIA. 
MIAŁY MOŻNOŚĆ 
OGLĄDAĆ ZNAJDUJĄCE 
SIĘ TU GROBY WIELKICH 
KSIĄŻĄT LITEWSKICH 
ORAZ KRÓLÓW POLSKI
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Polskie Studio Teatralne w Wilnie oraz Polski Klub Sztuki Teatralnej zaprasza na festiwal „IDY 
TEATRALNE 2014” organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W tym roku na pro-
gram festiwalu złożą się następujące spektakle:

Polskie Studio Teatralne w Wilnie
Sergiusz Piasecki „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”
Data: 28 marca, godz. 19.00
Miejsce: Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76, Wilno)
Reżyser: Sławomir Gaudyn
Obsada:
Edward Kiejzik
Monika Jodko
Grzegorz Jan Jakowicz
Bilety: w kasach TIKETA lub w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pokój 402
Cena biletów: 15-20 Lt
Informacja i rezerwacja: +370 652 64 613
Rezerwacja mailowa: teatr.studio.wilno@gmail.com
Bilety: http://www.tiketa.lt/spektaklis_raudonarmiecio_karininko_uzrasai_47462

„Ech… noc była czarna jak sumienie faszysty, jak zamiary polskiego pana, jak polityka angiel-
skiego ministra. Zaskoczyliśmy nieprzyjaciela całkowicie. 

Ja szedłem pierwszy z pistoletem w pogotowiu, za mną bojcy. Na granicy nie spotkaliśmy nikogo. 
Przyszliśmy ku polskiej strażnicy, otoczyliśmy ją wzorowo i wchodzimy do środka. Prawie wszyscy 
tam spali. Zabraliśmy broń ze stojaków i wyłączyliśmy telefon. Patrzę na ich dowódcę: chudy, zu-
pełnie chudy pan. Może nawet z robotników wygrzebał się swych braci sprzedając? 

Ech… Dunia… Dunia… żeby ty widziała, jak dumnie i śmiało kroczyłem na czele całej armii 
czerwonej, jak obrońca proletariatu i jego wybawiciel. Ale ty nie wiesz tego, żebyś ty mogła spokojnie, 
radośnie i w dobrobycie żyć i pracować, ja szedłem prosto w krwawą paszczę burżuazyjnego zwie-
rza. Lecz jestem z tego tylko dumny. Rozumiem, że przyniosłem dla moich uciemiężonych braci i 
sióstr, światło nieznanej im wolności i naszą wielką, jedyną na świecie, prawdziwą kulturę, sowiecką.

Niech się przekonają, że bez panów i kapitalistów staną się wolnymi i szczęśliwymi ludźmi, niech 
odetchną wolnością! Niech zobaczą nasze osiągnięcia! Niech zrozumieją, że tylko Rosja, wielka 
matka ludów uciemiężonych, może wybawić ludzkość od głodu, niewoli i wyzysku!”.

„Zapiski oficera Armii Czerwonej” – to spektakl, który jest przede wszystkim psychologicznym 
rysem typowego przedstawiciela mentalności sowieckiej w czasach stalinowskich, który nie potrafi 
zdobyć się na samodzielne myślenie, o zachowaniu zmechanizowanym i opartym na strachu, posłu-
szeństwie, ideologii bolszewickiej oraz nienawiści do wyimaginowanych „burżuazyjnych” wrogów.

Po spektaklu PST w Wilnie odbędzie się pokaz minispektaklu grupy teatralnej z Miednickiej 
Szkoły Średniej pt. „Historia, którą znam od mamy...” poświęcony żołnierzom wyklętym.

TEATR  „COLLEGIUM NOBILIUM” – Warszawa
Michał Walczak „Pierwszy raz”
Data: 29 marca, godz. 15.00
Miejsce: Centrum Kultury w Miednikach 
Reżyser: Grzegorz Chrapkiewicz
Wystąpi: Monika Mara i Bartosz Wesołowski
Informacja i rezerwacja: +370 652 64 613 lub teatr.studio.wilno@gmail.com

W tragikomicznym „Pierwszym razie” On i Ona być może się kochają. Wielokrotnie spotykają 
się w tej samej scenerii. Próbują do doskonałości doprowadzić wstępne okoliczności poprzedzające 
ich pierwsze erotyczne spełnienie. W ich rozmowach, które często przypominają zresztą równole-
głe monologi, brakuje jednak prawdziwego porozumienia.

Po spektaklu TEATRU  „COLLEGIUM NOBILIUM” odbędzie się pokaz minispektaklu grupy 
teatralnej z Miednickiej Szkoły Średniej pt. „Historia, którą znam od mamy...” poświęconej żoł-
nierzom wyklętym

Polskie Studio Teatralne w Wilnie
Henryk Bardijewski „Lalki moje ciche siostry”
Data: 30 marca, godz. 13.30
Miejsce: Ośrodek Kultury w Rudominie (ul. Vilniaus 2, Rudomina) 
Reżyser: Lilia Kiejzik
Wystąpi: Agnieszka Rawdo
Bilety: Ośrodek Kultury w Rudominie lub w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, pokój 402
Cena: 7 Lt
Informacja i rezerwacja: +370 652 64 613
Rezerwacja mailowa: teatr.studio.wilno@gmail.com

Sztuka przedstawia losy samotnej dziewczyny, której jedynymi przyjaciółkami i powierniczkami 
najskrytszych myśli są jej lalki. Misją bohaterki jest oczyszczenie świata od zła, jest przekonana, że 
może tego dokonać, pozostając w samotności. Jednakże tęskni za miłością. 

W ciągu całego przedstawienia bohaterka przeżywa na przemian strach, wynikający z obawy 
przed urojonymi dokonaniami, radość, która momentami przeistacza się w szaloną euforię, a tak-
że dumę z dokonanych czynów i smutek, zamieniający się niekiedy w rozpacz. 

„Ekspresja, ruch sceniczny, taniec, śpiew aktorki – wszystko to nie tylko stwarza niepowtarzal-
ną atmosferę, ale też zmusza widza do głębszej refleksji na temat złożoności istoty ludzkiej i sensu 
jej istnienia” – o sztuce mówiła Elżbieta Zacharewicz.

IDY TEATRALNE 2014
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Projekt/Program jest  
współfinansowany ze środków 
finansowych otrzymanych  
od Ministerstwa Spraw  
Zagranicznych RP.

Wyrazy głębokiego współczucia 
Szanownej 

Pani Tamarze USINOWICZ  
oraz bliskim 
z powodu śmierci 

siostry ZOI
składa zespół „Srebrne pasemko” 

oraz Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Podzielamy ból utraty 
i składamy wyrazy szczerego współczucia

Jadwidze RAUCKIENĖ
z powodu śmierci

MĘŻA
koło ZPL „Przyjaciółki”

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie 

Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenumerata na maj i cały rok będzie 
trwała do 22 kwietnia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, 
zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt obejmują opłatę pobieraną przez 
pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Li-
czymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Pola-
ków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Z okazji Urodzin Danucie 
SEREIČIKIENĖ wiązankę serdecznych 
życzeń: zdrowia, pogody ducha, speł-
nienia marzeń oraz miłości bliskich

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Urodzin Szanownej Pani Ninie 
BARTKUN życzenia: zdrowia, wesołych 
wiosennych dni, szczęścia i radości oraz 
błogosławieństwa Bożego

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Polski Teatr w Wilnie 
zaprasza 

na dramat-balladę 
L.H. MORSTINA „LILIJE”

Spektakl odbędzie się 1 kwietnia o godz.19.00  
w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym 

(ul. Basanavičiaus 13).

Sztuka ta była wystawiona 100 lat temu na inaugurację 
Teatru Polskiego na Pohulance  w Wilnie.

Reżyseria: Irena Litwinowicz
Inscenizacja: Inka Dowlasz (Kraków)

Scenografia: Rafał Piesliak

Bilety w cenie 8 Lt i 13 Lt 
do nabycia w kasach „Tiketa”

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarów-

no poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków 
ZPL osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku 
(Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy 
i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), o ile  ma opłacone 
składki, może otrzymać nową legitymację członkowską. 
Zapraszamy.


