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Kiedy zespół  
jest jak rodzina…

ZIELONY MOST... 
ROZPALONY DO 
CZERWONOŚCI 
A to za sprawą zdobiących go fi-
gur – wzorcowych przykładów so-
wieckiego socrealizmu. Walka o 
pozostawienie, czy też usunięcie 
z kalwaryjskiego Zielonego Mostu 
reliktów sowieckiej rzeczywistości 
– monumentalnych par: kołchoźni-
ków, robotników, młodzieży i – co 
najbardziej razi i drażni – sowiec-
kich „żołnierzy-wyzwolicieli” od lat 
jest aktualnym tematem, o ile ktoś 
chce rozruszać coraz bardziej pa-
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– to pięknie mu się darzy, każdy sukces jest mnożony, a niepowodzenie dzielone i wspólnie spędzone lata  
tworzą ten wspaniały bagaż, na który składa się praca oraz radość z jej wyników. Zespół „Znad Mereczanki” w 
ciągu 20 lat swej działalności stworzył naprawdę imponujący dorobek. Stanowią go, oczywiście, przede  
wszystkim ludzie. Ludzie, którzy, przyznajmy, na wsi nie mają zbyt wiele czasu wolnego. I jeżeli chcą go  
spędzać ze sobą, znaczy jest im w swoim gronie po prostu dobrze, jak w rodzinie. Podczas obchodów  
jubileuszu, na galowym koncercie, temat rodziny ciągle był obecny. I nie mogło być inaczej, bo tak naprawdę 
to nie tylko zespół ich łączy, ale też autentyczne więzy rodzinne. Są tu obok siebie mamy i tatusiowie, babcie, 
ciocie, zięciowie, synowe, wnukowie – słowem, jak się na Wileńszczyźnie mówi – cała „familia”, czyli bliższa i 
dalsza rodzina.

NA JUBILEUSZOWEJ SCENIE MŁODY NARYBEK ZESPOŁU

sywną społeczność. Kto ma prawo 
przesądzić o losie elementów „zdo-
biących” wileński most, nawet trudno 
powiedzieć: miasto nie może sobie 
z nimi poczynać według własnego 
widzimisię zanim nie włączy zielo-
nego światła dla Zielonego Mostu 
Rada ds. Oceny Spuścizny, która na 
swym posiedzeniu w ubiegły wtorek 
była w głosowaniu nad wyraz jedno-
myślna – jedynie jej przewodniczą-
cy głosował przeciwko zachowaniu 
dla sowieckich figur statusu spuści-
zny kulturowej, czyli skreślenia z li-
sty obiektów chronionych. Siedem 

jej członków głosowało za ich po-
zostawieniem, nie bacząc na to, że 
przed tygodniem Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego podjęło decyzję, 
że nie należy się im ochrona praw-
na. Dyrektor Centrum Diana Varnaitė 
oburzona taką decyzją Rady przy-
pomniała, że nawet ta decyzja nie 
może być przeszkodą do usunię-
cia rzeźb z tak prostego powodu, 
że zagrażają bezpieczeństwu – są 
w awaryjnym stanie. Już od dawna. 
I nikt nie wyraził chęci z miejscowych 
konserwatorów, by nimi się zająć. 
Więc, jak wygląda, najłatwiej moż-

na je usunąć właśnie demontując 
„do remontu”. Trudno powiedzieć, 
co kierowało członkami Rady. Może 
to, że już wkrótce kończą swoją ka-
dencję i nie chcieli wziąć na siebie 
takiej decyzji nawet pod presją pikie-
tujących stronników usunięcia rzeźb. 
Przypomnieć warto, że przed rokiem 
była propozycja umieszczenia tych-
że figur w metalowych klatkach. Ta 
czy inna – nie wydaje się być dobra 
dla Zielonego Mostu. Przyznajmy, po 
usunięciu tych „bałwanów” (między 
innymi prac autorstwa wybitnych li-
tewskich twórców), most pozostanie 

niejako okaleczony. Chyba więc ko-
lejna decyzja miałaby zapaść o tym, 
że ma ulec całkowitej rekonstrukcji. 
Kto jak kto, ale my, Polacy, nie mu-
simy tych elementów wileńskiego 
Zielonego Mostu żałować. Jeszcze 
żyją wilnianie, którzy pamiętają most 
kalwaryjski bez sowieckiej atrybutyki 
i na zachowaniu takiego musiałoby 
nam zależeć. Z drugiej jednak stro-
ny pozostawienie mostu w obecnym 
stanie może być przestrogą, jak traci 
się niepodległość duchową i fizycz-
ną, a takie swoiste memento mori 
też jest wiele warte...
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Posiedzenie  
Rady Związku Polaków na Litwie 

W dniu 9 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Związ-
ku Polaków na Litwie. Podstawowym zagadnieniem, jakie mieli omówić członko-
wie Rady, było przyjęcie Uchwały o zwołaniu kolejnego, 14. Zjazdu ZPL. Człon-
kowie Rady jednogłośnie głosowali za tym, by 14. Zjazd ZPL odbył się 30 maja 
2015 roku.  Omówiono terminy oraz tryb przeprowadzenia zebrań sprawozdaw-
czo-wyborczych w kołach Związku oraz szesnastu jego oddziałach. Zwrócono 
szczególną uwagę na to, by do Zarządu Głównego zostały przekazane protokoły 
zebrań zarówno z kół jak i oddziałów, na których będą wybierani kandydaci na 
14. Zjazd ZPL. Podczas posiedzenia omówiono również temat zbierania składek 
członkowskich oraz inne kwestie dotyczące zarówno przygotowań do Zjazdu jak 
i bieżącej pracy kół i oddziałów. Prezes ZPL Michał Mackiewicz poinformował 
członków Rady, że w pierwszej dekadzie kwietnia odbędzie się spotkanie preze-
sów wszystkich kół Związku.

Członek Rady ZPL Stefan Świetlikowski miał miłą niespodziankę dla prezesa 
Wędziagolskiego Oddziału ZPL Ryszarda Jankowskiego – przekazał do biblioteki 
polskiej w Wędziagole (została ona założona przez członków oddziału) oprawio-
ne roczniki wydawanego w latach trzydziestych na Kowieńszczyźnie pisma dla 
dzieci, których właścicielem był mieszkaniec wsi Piedzie – ziomek wędziagolan 
wraz z notką o nim. Prezent ten jest wymownym świadkiem życia i działalności 
Polaków na Litwie w okresie międzywojnia.

Posiedzenie zakończono wspólną kolacją, podczas której w nieoficjalnej at-
mosfersze dzielono się doświadczeniem w pracy społecznej.

Rada Związku Polaków na Litwie
Uchwała nr 1-6/15

W sprawie zwołania  
14. Zjazdu Związku Polaków na Litwie

Wilno, 9 lutego 2015 r.

Rada Związku Polaków na Litwie, kierując się art. 2.82 ust. 1. Kodeksu Cywil-
nego Republiki Litewskiej, art. 7. Ustawy o asocjacjach, art. 9.3, 9.7.1,  9.7.1.1.,  
9.7.1.2., 9.7.2., 14.1.1., 16.1., 16.2.,  Statutu ZPL, uchwala co następuje:

1. Zwołać kolejny – 14. – Zjazd Związku Polaków na Litwie 30 maja 2015 roku 
w Domu Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76.

2. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze w oddziałach i zebrania w kołach 
ZPL powinny się odbyć w terminie do 20 maja 2015 roku. Protokoły zebrań kół 
i konferencji oddziałów należy przedłożyć do biura ZPL (ul. Naugarduko 76 w 
Wilnie) w ciągu trzech dni po ich odbyciu.

2.1 Protokoły powinny zawierać:
- aktualną liczbę członków ZPL w kole;
- liczbę członków koła ZPL biorących udział w zebraniu;
- imię, nazwisko i krótkie streszczenie wypowiedzi zabierających głos;
- imię, nazwisko oraz kontakty do wybranych delegatów na 14. Zjazd ZPL.
3. Ustalić przedstawicielstwo na 14. Zjazd ZPL:
- każde koło, niezależnie od liczebności wybiera 1 (jednego) delegata;
- koło liczące 30 osób i więcej wybiera dodatkowo 1 (jednego) delegata od 30 

członków ZPL;
- osoby wybrane na 13. Zjeździe Związku Polaków na Litwie do Rady ZPL, Ko-

misji Rewizyjnej, Komisji Statutowej uczestniczą w 14. Zjeździe ZPL jako delegaci.
4. Ustalić tryb formowania Rady:
- konferencja oddziału typuje do Rady ZPL jednego kandydata od 500 członków;
- oddział, liczący mniej niż 500 osób, typuje na konferencji sprawozdawczo-

-wyborczej 1 (jednego) kandydata do Rady.
5. Prezesi oddziałów ZPL mają dostarczyć do biura Związku Polaków na Li-

twie kserokopie list wpłat składek członkowskich za rok 2014 do 20 kwietnia 
2015 r., celem uporządkowania ewidencji członków i dokonania składki człon-
kowskiej za rok 2014 na konto bankowe Związku Polaków na Litwie w terminie 
do 30 marca 2015 roku.

6. Rejestrację delegatów na 14. Zjazd ZPL rozpocząć o godzinie 9.00 w Domu 
Polskim w Wilnie przy ul. Naugarduko 76, zakończyć o godz. 10.00.

7. Obrady 14. Zjazdu Związku Polaków na Litwie rozpocząć o godz. 10.10 
30 maja 2015 roku w wielkiej sali Domu Polskiego w Wilnie (ul. Naugarduko 76).  

Prezes ZPL             Michał Mackiewicz

Luty jest szczególnym miesią-
cem dla maturzystów. Studniówki 
przypominają o tym, że zaledwie 
sto dni dzieli ich od generalnego 
sprawdzianu wiedzy – matury, jak 
też podjęcia jednej z najważniej-
szych decyzji – wyboru drogi życio-
wej. Praca czy studia? A jak studia 
– to jakie, gdzie i za ile? Na te pyta-
nia pomagają od kilku lat znaleźć 
odpowiedź odbywające się w Wil-
nie Targi Wiedzy.

Na tegoroczne Targi Wiedzy 
„Studijos 2015” wśród innych pla-
cówek bardzo imponującą ofer-
tę przygotowały uczelnie z Polski. 
Pod patronatem Instytutu Polskie-
go w Wilnie, z udziałem Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na długo przed otwarciem targów 
kusiły zainteresowanych oryginal-
nym plakatem w całym Wilnie i 
przestrzeni medialnej.

CO NAM  
POLSKA OFERUJE
W wigilię otwarcia Targów na  
Litexpo w Wileńskim Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza (które m. 
in. jest zawsze otwarte na tego ro-
dzaju inicjatywy) odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli kilku uczelni 
polskich z maturzystami szkół pol-
skich w obecności prezesa Stowarzy-
szenia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie, posła Józefa Kwiatkow-
skiego, kierownika wydziału kon-
sularnego Ambasady RP w Wilnie, 
radcy-ministra Stanisława Cygna-
rowskiego oraz starszego specjali-
sty Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego RP Tomasza Kollata.

 Należy zaznaczyć, że przybyła 
na to spotkanie dość liczna grupa za-
interesowanej  młodzieży zarówno z 
Wilna, jak i podwileńskich rejonów, 
w tym z rejonu solecznickiego, któ-
rej towarzyszyła osobiście kierow-
nik wydziału oświaty pani Regina 
Markiewicz.

Start po wiedzę

Witając zebranych Tomasz Kol-
lat przedstawił swoistą wizytówkę 
polskiej nauki, która w świecie ma 
od lat swe ugruntowane pozycje. 
Młodzież mogła m.in. się dowie-
dzieć, że takie wynalazki, jak ka-
mizelka kuloodporna, wycieraczki 
samochodowe, projektor filmowy, 
grafen, łazik marsjański i in. – to 
dzieło polskich uczonych. Cieszą się 
też popularnością studia w Polsce, 
ponieważ spełniają kilka ważnych 
kryteriów: mając dawne tradycje 
akademickie (warto przypomnieć, 
że Uniwersytet Jagielloński liczy 
ponad 650 lat), stawiają na nowo-
czesność. Jak zaznaczył mówca, w 
ostatnich latach Polska przeznaczy-
ła 30 mld złotych (w tym też z fun-
duszy unijnych) na modernizację 
uczelni. Są tam dogodne warunki 
do nauki,  doskonale wyposażone 
laboratoria do prac naukowych, 
jak też  dla życia studentów – no-
woczesne kampusy. Polska dba o 
jakość studiów i każdy może zapo-
znać się z oceną wybranego kierun-
ku (ponad 400) przez Państwową 
Komisję Akredytacyjną pod adre-
sem www.pka.edu.pl. Przy pomo-
cy internetu (www.go-poland.pl.) 
można też uzyskać całą informację 
na temat warunków przyjęcia, sty-
pendiów itp.

 Jak zaznaczył pan Kollat, uczel-
nie oferują studia nie tylko w języku 
polskim, ale też angielskim lub mie-
szanym polsko-angielskim, co daje 
możliwość zapoznania się z termi-
nologią i ułatwia studia tym, którzy 
niedostatecznie dobrze np. znają ję-
zyk polski. Podkreślił też, że dyplo-
my uzyskane w Polsce upoważniają 
do pracy w Unii i nie tylko. Między 
innymi dlatego wielką popularno-
ścią cieszą się studia medyczne, na 
które przyjeżdżają do Polski studen-
ci z USA i Szwajcarii, bo oferując wy-
soką jakość są czterokrotnie tańsze 
niż w ich ojczystych krajach.
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Start po wiedzę
 Obywatele Litwy (nie tylko Po-

lacy) stanowią wśród zagranicznych 
studentów dość nieznaczny odse-
tek – zaledwie 3 proc., kiedy np. z 
Ukrainy – ok. 50 proc. Obok cie-
szących się wielką renomą wśród 
osób z zagranicy studiów medycz-
nych (22 proc.), większą część – bo 
ok. 55 proc. – młodych ludzi podej-
muje studia na kierunkach socjal-
nych. Absolwenci z Litwy mogą 
ubiegać się o przyjęcie na studia w 
trybie ogólnym. W Polsce na pań-
stwowych uczelniach nauka nie jest 
płatna. Warto odnotować, że posia-
dacze Karty Polaka mają prawo do 
takich samych świadczeń i stypen-
diów, jak i obywatele Polski. Ponad-
to jako Polacy mieszkający za grani-
cą mogą pretendować do uzyskania 
stypendium rządu polskiego. Rekru-
tacja ma się odbywać tradycyjnie w 
połowie maja i liczba stypendiów 
na Litwie oscyluje w granicach 40, 
w wysokości 900 zł. Co, jak zazna-
czył specjalista ministerstwa, pozwa-
la studentom na zaspokojenie nie-
zbędnych potrzeb. Zachęcał też do 
korzystania z możliwości studiów 
w Polsce w ramach  Erasmusa oraz 
ubiegania się o inne stypendia, w 
tym prywatne, czy też przyznawa-
ne przez różne stowarzyszenia i or-
ganizacje.

Bardziej szczegółowe ofer-
ty swoich uczelni zaprezentowali 
przedstawiciele Akademii Morskiej 
w Szczecinie, gdzie wśród 4 tys. stu-
dentów jest 241 osób z zagranicy, 
w tym – 7 z Litwy. Jest to nowocze-
sna uczelnia, która kształci zarówno 
specjalistów do pracy na morzu jak i 
na lądzie i szczyci się tym, że jej ab-
solwenci są bardzo chętnie zatrud-
niani przez armatorów i inne służby 
związane z transportem morskim. 

Bardzo błyskotliwie prywatną 
szkołę z Poznania – Collegium DA-
VINCI – przedstawił wykładowca 
Marcin Witkowski. Imponująco 
wyglądała też prezentacja założo-
nej prawie przed stu laty uczelni – 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
St. Staszica w Krakowie. 

Szkoda, że na to spotkanie nie 
przybyli przedstawiciele innych 
uczelni obecnych na Targach: Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krako-
wie, im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, czy też innych, położo-
nych bliżej Wilna, m. in. z Łodzi, 
Warszawy. Trochę smutnym wydał 
się też fakt (chociaż zupełnie zrozu-
miały), że prezentacje multimedial-
ne m. in. ministerstwa były w języ-
ku angielskim. Owszem, młodzież 
zna angielski, ale ważne dla nas jest 
funkcjonowanie języka polskiego, o 
które z ogromnym samozaparciem 
„walczą” nauczyciele polskich szkół 
i nie tylko oni.
 
STUDIA NA LITWIE 
Jak podaje Ministerstwo Oświaty 
i Nauki tego roku będziemy mieli 
na Litwie 35 tys. maturzystów, jest 
to o 3, 6 proc. mniej niż w roku ubie-
głym. Na tych, którzy zechcą konty-

nuować dalsze kształcenie na Litwie 
czeka 47 wyższych szkół, w tej licz-
bie 23 uniwersytety, co na taki kraj 
jak Litwa, niecałe 3 mln mieszkań-
ców, jest ilością dość znaczną. Mię-
dzy innymi dlatego, by studia, szcze-
gólnie płatne, nie stały się faktem 
kompromitującym dyplom wyższej 
uczelni, MOiN usilnie namawiało, 
przy czynnym poparciu Konferen-
cji Rektorów, by uczelnie podczas 
tegorocznej rekrutacji wyznaczyły 
minimalną ilość punktów, która da 
możność podjęcia studiów na danej 
uczelni. Praktyka ubiegłych lat, sto-
sowana na niektórych uczelniach, 
stwarzała wprost kuriozalne sytu-
acje, kiedy studentami (na nieopła-
canych przez państwo miejscach) 
stawały się osoby, które nie składały 
żadnego egzaminu państwowego, a 
oceny na maturze miały dość marne.

 W ubiegłym tygodniu o ustale-
niu minimalnej liczby punktów wy-
maganej do zakwalifikowania się na 
studia poinformowało 14 uniwer-
sytetów i 12 kolegiów. MOiN pro-
ponowało, by odpowiednio liczba 
punktów oscylowała w granicach 1-3 
dla uniwersytetów i 0,8 – kolegiów. 
(Oblicza się ten wskaźnik biorąc pod 
uwagę wyniki 4 egzaminów matural-
nych lub stopni w świadectwie rocz-
nym w granicach 10 punktów). 

Najwyżej, bo na granicy 3 pkt 
poprzeczkę dla studentów ustawił 
Uniwersytet Wileński, w grani-
cach 2 pkt – Uniwersytet Sportu, 
Kowieński Uniwersytet Technolo-
giczny oraz Litewski Uniwersytet 
Edukologiczny. Litewska Akademia 
Muzyki i Teatru taką poprzeczkę za-
stosuje wobec chętnych studiowania 
dyscyplin twórczych, tak samo jak i 
Uniwersytet Witolda Wielkiego, zaś 
dla pozostałych kierunków – 1 pkt.  
Uniwersytet Techniczny im. Giedy-
mina wymagał będzie 1,5 pkt, zaś 
Szawelski – 1,2 pkt. 

Wśród kolegiów najwyższe kry-
terium zastosuje wileńskie – 1,1 pkt.

Uzyskanie wyników dających 
możność studiowania na miejscach 
opłacanych przez państwo będzie 
wymagało tego roku od młodzieży 
większego wysiłku niż w roku ubie-
głym. Po pierwsze – liczba takowych 
ma się zmniejszyć prawie o 400, po 
drugie – do podjęcia studiów na uni-
wersytetach wymagane będzie zło-
żenie państwowego obowiązkowe-
go egzaminu z języka litewskiego 
oraz języka obcego na poziomie B1. 
Szkolny egzamin upoważni jedynie 
do ubiegania się o miejsce w kole-
gium. Kolejną nowością jest to, że 
kandydat będzie mógł wskazać w 
zgłoszeniu na studia 9 wybranych 
kierunków, zaś otrzyma propozy-
cję do podjęcia studiów na jednym 
kierunku finansowanym przez pań-
stwo lub płatnym. 

Planuje się, że tego roku pań-
stwo opłaci studia dla 14616 stu-
dentów. Warto dodać, że 290 tys. 
euro przeznaczy na studia magister-
skie dla studentów z Ukrainy.

Mając na uwadze te wymagania, 
każdy maturzysta powinien dobrze 
się zastanowić, na jakie studia i gdzie 
będzie kandydował. 

Janina Lisiewicz

Konkurs poświęcony 25-leciu  
Klubu Sportowego Polaków na Litwie  

„Polonia” i KS „Polonia” Wilno
W roku 2015 klub sportowy „Polonia” Wilno, jako spadkobierca i kontynuator działalności 

swego poprzednika – Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”, organizuje obchody jubi-
leuszu jego 25-lecia. Z tej właśnie okazji rozpisujemy niniejszy konkurs, polegający na przepyta-
niu rodaków z wiedzy o polskim sporcie na Litwie, a w szczególności – o dziejach Jubilata. Składa 
się nań 25 poniższych pytań:

1. Od odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 1918 do wybuchu II wojny światowej Wilno 
wcale nie było białą plamą na jej sportowej mapie, co ujawniało się m. in. poprzez działalność tu klu-
bów sportowych. Prosimy o podanie nazw paru takowych.

2. Po wybuchu II wojny światowej do obrony Ojczyzny od faszystowskich najeźdźców stanęli też 
wywodzący się z Litwy sportowcy-Polacy oraz działacze sportowi, a niejeden przypłacił to życiem. Wy-
mień dwóch-trzech poległych z imion i nazwisk.

3. Gdy po zmowie w Jałcie Polski u nas nie stało, na tzw. repatriację do Macierzy, zdecydowali się 
takoż ci, którzy później, startując z orzełkami na koszulkach, zdeptali najwyższy stopień olimpijskiego 
podium. Kto z naszych krajanów dostąpił tego zaszczytu?

4. Pozostali na terenie Litwy sowieckiej rodacy nie dawali za wygraną również w rywalizacji spor-
towej, sięgając po tytuły mistrzów Związku Sowieckiego, Europy, świata, a nawet Igrzysk Olimpijskich. 
Przywołaj ich co najmniej pięciu z imion i nazwisk.

5. Nim na fali naszego narodowego odrodzenia u schyłku lat 80. ubiegłego stulecia powstał Klub 
Sportowy Polaków na Litwie „Polonia”, grupa entuzjastów sportu zorganizowała I Zimowe Igrzyska 
Polaków na Litwie. Gdzie i kiedy się odbyły?

6. Kto był gościem honorowym tych batalii na śniegu i lodzie?
7. Najlepsi na Igrzyskach dostąpili zaszczytu reprezentowania naszych barw na II Światowych 

Zimowych Igrzyskach Polonijnych w Zakopanem. Że w rywalizacji tej nie byli wyłącznie statystami, 
świadczą zdobyte medale. Ile ich i jakich barw znalazło się we wspólnej skarbonce?

8. W dniach 23-25 czerwca 1989 roku miał miejsce I zlot turystyczny Polaków na Litwie. Gdzie się odbył?
9. Autorem zlotowego godła jest śp. plastyk Aleksander Żyndul. Co na nim się znalazło?
10. Która ze zlotowych drużyn wpisała się na listę zwycięzców?
11. Gdzie i kiedy odbyło się zebranie założycielskie Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”?
12. Jego gościem honorowym, a zarazem matką chrzestną klubu była legendarna polska lekkoatlet-

ka. O kim mowa?
13. Kto został pierwszym prezesem nowo powstałego klubu?
14. Czyj wizerunek widniał w godle KSPL „Polonia”, a obecnie zdobi logo KS „Polonia” Wilno? 
15. Latem 1990 roku w Stalowej Woli odbyły się I Polonijne Piłkarskie Mistrzostwa Świata, w któ-

rych rewelacyjnie wypadła jedenastka KSPL „Polonia”, sięgając po złote medale. Kto był jej rywalem 
w finale i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie?

16. Kto był kapitanem, a kto – trenerem zwycięskiej drużyny?
17. Latem 1991 Kraków gościł VII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Nasza 30-osobowa ekipa 

zdobyła na nich 1 złoty, 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Komu i w jakiej dyscyplinie przypadł krążek 
z najcenniejszego kruszcu? 

18. W dniach 17-19 stycznia 1992 w Suderwie z inicjatywy KSPL „Polonia” rozegrano II Zimowe 
Igrzyska Polaków na Litwie. Swą obecnością zaszczyciła je wilnianka z urodzenia, srebrna medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w łyżwiarstwie szybkim. Kto to był?

19. Kiedy i w jakich okolicznościach Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia” zmuszony został 
zawęzić działalność do obrębu stolicy Litwy?

20. Kto od tamtego czasu po dzień dzisiejszy dzierży ster prezesa KS „Polonia” Wilno?
21. O największe sukcesy dla naszego klubu postarali się piłkarze. Dokonali oni nie lada wyczynu: 

wygrywając cztery razy z rzędu rywalizację podczas Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Prosimy 
o podanie dat tych sukcesów?

22. Prowadzona przez Wiktora Filipowicza i Romualda Kuncewicza drużyna dzielnie też radziła w 
litewskich rozgrywkach. W którym roku wywalczyła ona historyczny awans do I ligi?

23. Kiedy przy Wileńskim Progimnazjum im. św. Jana Pawła II została uruchomiona sekcja tramp-
karzy KS „Polonia” Wilno?

24. Nasz klub jest organizatorem dorocznych zawodów (w roku bieżącym odbyła się już 20. z kolei ich 
edycja), które od lat 10 rozgrywane są w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie. O jaką dyscyplinę chodzi?

25. Darząc szczególną troską zdrowie i tężyznę fizyczną młodzieży, KS „Polonia” Wilno z wielkim 
powodzeniem organizuje rozgrywki szkolnej ligi siatkarek. Skąd pochodzi drużyna, której tego roku 
wypadnie bronić tytułu mistrzowskiego?

Zdając sprawę ze skali trudności konkursu, jego ewentualnym uczestnikom podpowiadamy, że 
w odpowiedzi na niejedno pytanie może być pomocna wydana z okazji 15-lecia klubu książka pt. 
„Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość”, którą można nabyć 
w księgarni zlokalizowanej w Domu Kultury Polskiej. Wypada też zaglądnąć na stronę interneto-
wą klubu: www.kspolonia.lt.

Grono laureatów utworzą ci, co pomyślnie się uporają z największą liczbą pytań (w przypadku 
ich zbieżnej liczby o zwycięzcach zadecydują natomiast terminy nadesłania odpowiedzi). Zostaną 
oni nagrodzeni 20 cennymi upominkami, ufundowanymi przez Polski Komitet Olimpijski. Dobry 
prognostyk wieści, że wręczy je m. in. któraś z wielkich gwiazd polskiego sportu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi 18 kwietnia br. i stanie się częścią składową gali, 
poświęconej ćwierćwieczu powstania KSPL „Polonia”.

Odpowiedzi w terminie do 10 kwietnia 2015 należy przesłać na adres klubu: 03202 Wilno, ul. 
Naugarduko 76, Dom Kultury Polskiej z dopiskiem na kopercie „Konkurs sportowy” albo drogą 
mailową: kspolonia@gmail.com. W celu bardziej operatywnego kontaktu prosimy o konieczne 
podanie własnych namiarów telefonicznych.

Gorąco zachęcając miłośników sportu (i nie tylko!) do udziału, życzymy powodzenia!

KS „Polonia” Wilno
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Sala ośrodka kultury w Ja-
szunach – nader skromnego, ale 
należycie zadbanego – praktycz-
nie nie mogła zmieścić wszyst-
kich chętnych obejrzenia jubi-
leuszowych popisów rodzimego 
zespołu „Znad Mereczanki”. 
Trudno, by było inaczej, bo je-
dynie członkowie rodzin ponad 
80 zespolaków potrafiliby wy-
pełnić niezbyt dużą salę, a jak do 
nich dodamy przyjacieli, sympa-
tyków, szanownych gości, któ-
rzy przybyli tego dnia do osiedla 
leżącego nad malowniczą Mere-
czanką, to nic dziwnego, że sala 
wprost pękała w szwach.

Spotykani głośnymi oklaska-
mi jubilaci wkraczali na scenę 
w rytmie dostojnego poloneza: 

Kiedy zespół jest jak rodzina…

najpierw sześć par z najstarszej 
grupy, wśród których byli też ci, 
co przed piętnastu laty utworzy-
li obok istniejącego już chóru 
zespół tańca: Iwona Komolubo, 
Rajmund Zapaśnik, Elżbieta i 
Bożena Tietianiec, Edek Siemie-
nowicz, Iwona Alencynowicz, 
Edek Filipowicz… A za nimi 
osiem par z tzw. średniej gru-
py i kolejne ósemki z młodszej 
oraz najmłodszej – dziecięcych 
grup. Elżbieta i Edek, Ewelina i 
Dawid, Emilia i Emil, Paulina i 
Kamil – wywołani przez kierow-
niczkę (pierwszą i niezmienną) 
zespołu Marię Alencynowicz 
stanęli przed szeregiem kole-
gów, a w rękach najmłodszych 
znalazła się księga – kronika ze-

społu. Otwierając ją pani Maria 
komentowała: oto minął pierw-
szy rok istnienia „Znad Mere-
czanki”, kolejno „przeleciało” 
5, 10, 15 lat działalności udoku-
mentowane zdjęciami i opisami 
wydarzeń. I oto na kolejnej stro-
nie znalazła się dostojna „20” –  
ten rozdział w ich życiu dopiero 
się zaczyna. Zaczyna się pięknie 
– od jubileuszowego koncertu.

Jak opowiedziała zebranym 
prowadząca imprezę Anna Ada-
mowicz, to właśnie na począt-
ku jakże odległego – 1995 roku, 
kiedy w rejonie solecznickim 
ogłoszono przegląd polskich 
zespołów artystycznych – kon-
certowali już „Ejszyszczanie”, 
„Solczanie”, „Turgielanka”, a w 

miejscowej szkole (dziś Gimna-
zjum im. Michała Balińskiego) 
oko cieszyła „Gromada” – am-
bitne jaszunianki postanowiły, 
że też swój zespół utworzą. No 
i tak się stało: 18. lutego uznany 
został za dzień narodzin „Znad 
Mereczanki”. Obecna starości-
na Jaszun (od wielu lat piastu-
jąca to stanowisko) pani Zofia 
Griaznowa, ówczesna kierow-
nik działu kultury rejonu so-
lecznickiego, jest dumna z ze-
społu, którego pierwsze kroki 
na scenie miała możność obser-
wować i promować. I stało się 
tak, że stworzony, rzec można, 
na potrzebę chwili zespół oka-
zał się być żywotny. Miał szczę-
ście, bo na jego czele, obok 

ambitnej pani Marii, znalazła 
się cała rodzina państwa Go-
dowszczykowych. Jako pierw-
sza wraz z akordeonem przy-
szła pani Natalia (obecnie jest 
chórmistrzem). Po roku jej mąż 
– Aleksander Godowszczykow 
– stworzył kapelę, w której gra-
li też ich synowie. Jeden z nich 
– Dmitrij jest do dziś oraz Jolita 
Mankevičiutė. A synowa Alek-
sandra Godowszczykowa, która 
ma za sobą studia specjalistycz-
ne, jest choreografem. No i czy 
nie jest prawdziwym twierdze-
nie, że to rodzinny zespół?

Litewską pieśnią o trady-
cji śpiewania, która przecho-
dzi z pokolenia na pokolenie 
oraz polską piosenką o zespo-
le – jednej rodzinie – swój po-
pis rozpoczął chór, składający 
się z 13 pań. Kiedy startowały 
ze swoim zespołem też było ich 
trzynaście. I ta trzynastka, jak 
się okazało, wcale nie była fe-
ralna, wręcz przeciwnie – dała 
początek dobrej sprawie. Oczy-
wiście, skład  chóru nieco się 
zmieniał. Niezmiennie wraz z 
panią Marią jest Regina Tietia-
niec, Halina Kołyszko, Janina 
Badorienė. Niektóre panie od-
chodziły i znów wracały. Dziś w 
zespole są Janina Karazo, Hele-
na Ruzgienė, Lilia Adamowicz 
oraz Renata Ališauskienė, Ma-
ria Wiktorowicz, Stanisława 
Kariznienė, Polina Bogdziun, a 
także Lolita Chvataitė i Anże-
la Ławrynowicz. Nie wszystkie 
mieszkają w Jaszunach (dojeż-
dzają tu nawet z Wilna). Ale to 
nie miejsce zamieszkania, tylko 
serdeczna więź z Jaszunami de-
cydują o tym, że właśnie w tym 
zespole znalazły swoje miejsce.

Podczas jubileuszowej gali 
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W CHÓRZE ŚPIEWA TRZYNAŚCIE PAŃ

TAK WIELE WERWY MAJĄ NAJMŁODSI TANCERZE
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Kiedy zespół jest jak rodzina…
zespolacy zaprezentowali wi-
dzom całą paletę swego reper-
tuaru. Warto odnotować, że 
znaczną jego część – obok pio-
senek i tańców z różnych re-
gionów Polski – zajmują utwo-
ry śpiewane na Wileńszczyźnie, 
w okolicznych wsiach. Kolejną 
wielce cenną stroną działalno-
ści kolektywu jest odtwarzanie 
tradycyjnych obrządków, takich 
jak zaręczyny, wesele, kolędowa-
nie. To tu, nad Mereczanką co 
roku odbywają się zabawy świę-
tojańskie, a na jesieni andrzej-
ki ściągają do ośrodka kultury 
chętnych wesoło spędzić czas i 
powróżyć.

Ta więź z rodzimą kulturą, 
tradycjami przekazywanymi z 
pokolenia na pokolenie zasługu-
je na najwyższe uznanie. Właśnie 
o tym mówił mer rejonu solecz-
nickiego, prezes Solecznickiego 
Oddziału Rejonowego Związku 
Polaków na Litwie Zdzisław Pa-
lewicz, składając zespołowi gra-
tulacje z okazji jubileuszu. Do 
serdecznych słów i dyplomów 
uznania wierny sympatyk zespo-
łu dodał też namacalny dowód 
oceny jego pracy: od samorządu 
i Związku wielce okrągłą kwotę, 
która ma służyć zespołowi, by 
mógł odnowić stroje, wybrać się 
na dalsze wojaże.

Należy podkreślić, że miejsco-
wy folklor i tradycje dzięki zespo-
łowi mieli możność poznać, czy 
też przypomnieć rodacy w Ma-
cierzy. Mrągowo, Kętrzyn, Węgo-
rzewo – tak wielu wilniuków osia-
dło na tych terenach po dwóch 
falach tzw. repatriacji. Dzięki  ze-
społowi „Znad Mereczanki” mie-
li nieraz okazję powrócić w wy-
obraźni do kraju lat dziecinnych. 
W Płocku, na Kurpiach, w War-
szawie, Siemiatyczach, Toruniu 

prezentowali swój kunszt śpie-
wu i tańca (w tym tańca ludowe-
go w formie towarzyskiej). Brali 
udział w Europa Folklorfestival 
w Niemczech i zdobyli nagrodę 
specjalną za udział w Festiwalu 
Kultury Polskiej w Niemczech, 
w Rechlinhausen. Zespół szczy-
ci się nagrodą Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” „Za zasługi 
w krzewieniu kultury polskiej” 
oraz medalem Związku Polaków 
na Litwie „Za zasługi w krzewie-
niu polskości na Litwie” oraz 
wielu innymi wyróżnieniami, 
udziałem w festiwalach „Pieśń 
znad Wilii” i „Pieśń znad Sol-
czy”, gdzie zawsze potrafi zapre-
zentować oryginalny repertuar.  
M. in. podczas galowego koncer-
tu zespolacy przedstawili scen-
kę zalotów i swatów. Temat ten 
jest nie tylko aktualny na scenie, 
ale też w życiu realnym zespołu. 
Jak zakomunikowała prowadzą-
ca, w roku 2013 wyprawiono tu 
aż sześć wesel! Zespolacy brali 
w nich czynny udział, dopełnia-
jąc weselny scenariusz nie tylko 
śpiewem i orszakiem weselnym 
tancerzy, ale też w tradycyjnym 
na Wileńszczyźnie przybyciem 
Cyganów, uprowadzeniem pan-
ny młodej i in.

Wśród gości, którzy pragnę-
li w tym świątecznym dniu zło-
żyć zespołowi gratulacje, oprócz 
wspomnianego już przyjaciela 
zespołu Zdzisława Palewicza, 
byli też konsul generalny, kie-
rownik wydziału konsularne-
go Ambasady RP w Wilnie Sta-
nisław Cygnarowski, ks. prałat 
Wacław Wołodkowicz, ks. dzie-
kan Józef Aszkiełowicz i ojciec 
prawosławnej parafii Oleg Pri-
chodko. M. in. ojciec Oleg pod-
kreślił, że Polakom można po-
zazdrościć jedności, twórczej 

działalności, życia zorganizo-
wanej społeczności, która łączy 
ludzi różnych narodowości i wy-
znań. W zespole „Znad Mere-
czanki” pięknie współpracują 
katolicy i prawosławni – rodzina 
państwa Godowszczykowych. 
W repertuarze zespołu są pieśni 
i tańce nie tylko polskie, ale też 
litewskie, rosyjskie, białoruskie, 
co też mogli widzowie oglądać i 
słuchać podczas koncertu.

Życzenia jubilatom skła-
dała prezes Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie im. St. Mo-
niuszki Apolonia Skakowska, 
zaprzyjaźnione zespoły: „Sol-
czanie”, „Ejszyszczanie”, „Har-
monia”, „Turgielanka”. Ser-
decznie witał rodaków (i miał 
dla nich jakże potrzebny pre-
zent) znad Mereczanki wierny 
i dawny przyjaciel – wójt gmi-
ny Zbujna Zenon Białobrzeski 
wraz z delegacją oraz przed-
stawiciele gminy Boćki, którzy 
wręczyli jubilatom oryginalną 
kompozycję z bocianami. Cóż, 
wiosna nie za górami, a sytuacja 
demograficzna w naszym kraju 
nie jest najlepsza, więc te bocia-
ny to całkiem trafna aluzja, na 
co rodzina „Znad Mereczanki” 
ma zwrócić szczególną uwagę…

W kilkugodzinnym progra-
mie jubileuszowej gali znalazł 
się też film opowiadający o ży-
ciu zespołu, mieli okazję po-
pisać się mistrzostwem zarów-
no weterani, jak też najmłodsi 
uczestnicy zespołu – rozpię-
tość wieku zespolaków jest na-
prawdę imponująca – od 6 do 
65 lat. Zaprezentowane tańce i 
piosenki – to pokłosie twórczej 
pracy, zamiłowania do tradycji 
i szacunku do ojczystej kultury, 
które zespół w ciągu dwudziestu 
lat demonstrował na ponad 300 
koncertach dla swych wiernych 
widzów. Z okazji jubileuszu wy-
pada więc życzyć, by nadal był 
wierny temu posłannictwu.

Janina Lisiewicz  
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MARIA ALENCYNOWICZ PREZENTUJE KRONIKIĘ ZESPOŁU

Brak nawyków poprawne-
go i logicznego wysławiania 
się, prowadzenia dyskusji, ale 
też poprawnego pisania, ce-
chuje dziś, niestety, nie tyl-
ko przysłowiowych „trójko-
wiczów” z maturą w kieszeni, 
ale też studentów wyższych 
uczelni i, o zgrozo, wykładow-
ców.

Jak podała w swym komu-
nikacie Państwowa Komisja 
Języka Litewskiego, która ba-
dała poprawność prac magi-
sterskich i wydań na uczel-
niach Litwy, zaledwie 8 proc. 
wydanych tu podręczników 
legitymuje się poprawnością 
językową na odpowiednim po-
ziomie, zaś 40 proc. prac ma-
gisterskich znalazło się w ka-
tegorii określanej jako prace 
na niskim poziomie znajomo-
ści zasad pisowni i poprawno-
ści językowej.

Członkowie komisji pod-
kreślili, że z 77 wybranych do 
sprawdzenia prac, zaledwie w 
6 nie było błędów gramatycz-
nych. Aż w 40 proc. z tysią-
ca prac magisterskich na 10 
stronach mogli się doliczyć 
20-30 błędów, a nawet 100. 
I to w sytuacji, kiedy ocena 
pracy wynosiła 10 punktów. 
Wśród sprawdzonych prac na-
ukowych – 10 proc. nie odpo-
wiadało zasadom poprawnej 
pisowni. Językoznawcy zazna-
czyli, że błędy, które znaleź-
li w pracach, są na poziomie 
klas 5-6.

Niepiśmienni  
inteligenci

Liderami z uwagi na „nie-
piśmiennych” wykładowców 
zostały takie uczelnie jak: Ko-
wieński Uniwersytet Techno-
logiczny, Akademia Wojsko-
wa, Uniwersytet Szawelski, 
Litewski Uniwersytet Edu-
kologiczny oraz... Uniwersy-
tet Wileński. Dwie pierwsze 
uczelnie wyróżniły się rów-
nież jako te, gdzie również 
studenci są na bakier z po-
prawnością językową i gra-
matyką.  

Z kolei poprawnym języ-
kiem legitymowały się wy-
dania Wileńskiej Akademii 
Sztuki, Uniwersytetu im. M. 
Stulginskiego. Najmniejszą 
liczbę błędów znaleźli spraw-
dzający w pracach Uniwersy-
tetu Zdrowia, Wileńskiego 
Uniwersytetu Technicznego 
im. Giedymina, Uniwersyte-
tu Witolda Wielkiego.

Jak się okazuje, nie tylko 
Polacy na Litwie mają pro-
blemy z językiem litewskim 
i nie ratuje przed nimi ujed-
nolicona matura i nawet stu-
dia odbyte w języku litew-
skim. Wszystko wskazuje na 
to, że wadliwy jest system na-
uczania, stosowane metody-
ki, wymagania i kryteria ocen. 
Może po wykryciu takich nie-
piśmiennych inteligentów 
zrozumieją to decydenci od 
oświaty.

Janina Lisiewicz
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WSZYSTKIE  
ATRYBUTY  
PRAWDZIWIE 
ZAPUSTOWEGO 
SZALEŃSTWA BYŁY W 
UBIEGŁY PIĄTEK I SOBOTĘ 
W DOMU POLSKIM

Wieńczące okres karnawa-
łowy zapusty, jak nakazuje tra-
dycja, należy świętować obo-
wiązkowo, bo w przeciwnym 
razie nie ominą nas w ciągu 
kolejnych miesięcy bieżącego 
roku nieszczęścia. Szaleństwa 
zapustowe: bale, potańców-
ki, korowody przebierańców 
– jakże wiele radości i wspólnej 
zabawy daje nam ten ostatni 
karnawałowy akord.

W tradycji wileńskiej za-
pusty są bardzo hucznie świę-
towane: praktycznie każde 
osiedle, miasteczko, instytu-
cja uważają za punkt honoru, 
by to właśnie ich zapustowa za-
bawa była tą naj, najweselszą, 
najhuczniejszą, no i zostawi-
ła po sobie miłe wspomnienia 
na cały okres czekającego nas 
Wielkiego Postu. Tradycja też 
mówi o tym, że w żadnym wy-
padku nie można nie otworzyć 
drzwi zapustowym biesiadni-
kom czy też przebierańcom, 
bowiem od huczności i szcze-
rości wesela zależy dostatek i 
szczęście gospodarzy.

Ale w dzień zapustny nie 
tylko o zabawę chodzi. Zapu-
sty – to również czas wielkiego 
jedzenia. Im więcej i tłuściej 
– tym lepiej. Akurat odwrot-
nie proporcjonalnie do poję-
cia „zdrowo”. Ale czy zawsze 
mamy pamiętać o naszej wą-
trobie, kaloriach i kilogra-
mach? Na pewno nie w tym 
dniu. Więc witamy go z, rzec 
można, wisielczą radością: 
jemy boczek, słoninę, kołdu-
ny i, oczywiście, bliny, który-

Zapusty – zabawy czas

mi częstujemy się nawzajem. 
Są też bardzo mile widziane, 
ba, wprost uwielbiane pączki 
i wileńskie chrusty, czyli fa-
worki.

A jak już się najemy do syta 
i doskonale zabawimy, może-
my pozwolić sobie na odwet 
na zimie: palimy Marzannę – 
kukłę, która symbolizuje zimę, 
mrok, wszelkie zło i w ten spo-

sób dajemy sygnał wiośnie, że 
ma już do nas zawitać. Chociaż 
często jeszcze długo na nią cze-
kamy, ale nadzieja na jej rychłe 
nadejście już nas nie opuszcza.

Wszystkie atrybuty praw-
dziwie zapustowego szaleń-
stwa były w ubiegły piątek i 
sobotę w Domu Polskim w 
Wilnie, gdzie na zapustowej 
zabawie bawiło się ponad pół 

tysiąca (!) osób, a organizato-
rzy – pracownicy Domu Pol-
skiego postarali się o to, by wy-
strój holu i sali przypominał 
nie wykwintne salony, ale wiej-
skie realia, bo to na wsi prze-
cież tradycje są najżywotniej-
sze. A więc było siano, ptactwo 
domowe, zagrody, było w bród 
jedzenia i picia. Wodzireje za-
bawy: Sylwester Stankiewicz, 

Dominik Kuziniewicz, czyli 
Wincuk i Barbara Kuziniewicz; 
zespoły „Va Bank” i „Rada” z 
Grodna – bez wytchnienia dba-
li o to, by nikt się nie nudził. 
A na dodatek były też urocze 
Cyganki, a i każdy z osobna 
uczestnik zabawy starał się za-
chowywać zgodnie z tradycją: 
setnie się bawić i dużo, dużo 
jeść. Marzanna też została spa-
lona – tuż przy wejściu do DP.

W ten sposób to właśnie 
Wilno zapoczątkowało na 
Wileńszczyźnie maraton za-
pustowych imprez. A już w 
najbliższą sobotę na trady-
cyjne zabawy zaprasza rejon 
wileński – do Glinciszek, zaś 
solecznicki – do Solecznik w 
kolejnym dniu. Nie obejdzie 
się bez hucznych zabaw też 
w Podbrzeziu, Nowych Świę-
cianach i innych miejscowo-
ściach, jak Wileńszczyzna dłu-
ga i szeroka. Wiadomo, zapust 
mówi nam wyraźnie: do Śro-
dy Popielcowej trzeba się wy-
szaleć – najeść i nabawić, cze-
go wszystkim szczerze życzyć 
wypada. 
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JAK PRZYSTAŁO NA ZAPUSTY – BAWIONO SIĘ WESOŁO

fot. Beata M
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MARZANNA SPŁONĘŁA
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Podczas obchodów jubile-
uszu 20-lecia Polskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w 
Wilnie została otwarta wystawa 
obrazująca jego działalność. Po-
mysłodawcą i głównym jej orga-
nizatorem była członek zarządu, 
wicerektor PUTW mgr Stefania 
Kuźmo. Aktywnie włączyli się do 
urzeczywistnienia tej idei kroni-
karz Uniwersytetu Helena Pa-
szuk, członek zarządu Filomena 
Krugiškienė, panowie Zbigniew 
Rutkowski i Tadeusz Grigelewicz 
oraz pracownicy DP w Wilnie 
Grzegorz Jakowicz i Maciej Dwi-
lewicz.

Na wystawie, która jest eks-
ponowana w holu Domu Pol-
skiego w Wilnie, znalazły się 
dziesiątki zdjęć, ogłoszeń, ar-
tykułów, które powstawały na 
przeciągu 20 lat naszej działal-
ności. Umieszczone one zostały 
na 30 planszach i prawie wszyst-
kie są opatrzone hasłami stosow-
nymi do eksponowanych mate-
riałów. Znalazła się tu również 
lista wykładowców, którzy mieli 
u nas prelekcje oraz analiza poru-
szanych podczas nich tematów. 
Można też się zapoznać z krót-
kim zarysem historii powstania 
Uniwersytetu, opatrzoną odpo-
wiednimi zdjęciami i opisem wy-
darzeń z minionych lat. Znalazł 
się wśród eksponatów również 
hymn studentów PUTW, uło-
żony przed piętnastu laty przez  
śp. Danutę Tomaszewicz.

Oglądając ekspozycję znajdzie-

Budująca wystawa

my autentyczne plakaty spotkań 
i wystaw organizowanych w ciągu 
poprzednich lat, m. in. przypomi-
nające wystawę pt. „Jesteśmy, by 
pamiętać”, poświęconą pamięci 
znanej fotoreporterki wileńskiej 
Bronisławy Kondratowicz, hono-
rowego prezesa PUTW Wacława 
Bieleninika, nauczycielki-polo-
nistki Marii Łukojć oraz innych 
działaczy na rzecz polskości. Cie-
kawe wspomnienia przywracają 
anonse zajęć z muzykoterapii oraz 
koncertu zespołu „La Femmes” z 
Gdańska i in.

Może zaciekawić eksponowa-
na mapka, na której zostały za-
znaczone miejsca edukacyjnych 
wyjazdów oraz poznawczych 
podróży słuchaczy Uniwersyte-
tu w Polsce, na Litwie oraz in-
nych krajach europejskich. Są tu 
zdjęcia z pobytu na Górze Krzy-
ży, w Suwałkach i Augustowie – 
na trasie wodnej, którą pływał  
m. in. św. Jan Paweł II.  Sporo jest 
fotografii z pobytu w Radomiu, 
Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu 
Swarzędzu, a także z takich wy-
darzeń, jak obchody Dnia Polo-
nii i Polaków za Granicą, wrę-
czanie Karty Polaka słuchaczom.

Na planszach znajdziemy 
wiele zdjęć ze znanymi osoba-
mi, które gościliśmy na PUTW,  
m. in. z panią Krystyną Lewko-
wicz – prezes UTW na SGH w 
Warszawie, która miała u nas 
niejeden wykład i nauczyła nas 
„Kolędy seniora”; dyrektor Ho-
spicjum im. bł. ks. Michała So-

poćki siostrą Michaelą Rak; 
nieodżałowaną malarką Anną 
Krepsztul... 

Nie zabrakło również foto-
grafii upamiętniających nasze 
jubileusze, obchody świąt, kolę-
dowanie w Domu Polskim oraz 
takich imprez, jak „Bal kapelu-
szowy” oraz uroczystości wrę-
czania dyplomów uznania naj-
bardziej aktywnym słuchaczom 
PUTW.

Dzięki zdjęciom zostały udo-
kumentowane inauguracje kolej-
nych lat zajęć na Uniwersytecie, 
sprzątanie cmentarza na Rossie, 
uczestniczenie w obchodach świąt 
narodowych, oddania hołdu Na-
czelnikowi Państwa Polskiego przy 
Grobie Matki i Serca Syna.

Oglądający wystawę mogli się 
również zapoznać z celami działal-
ności PUTW, do których należą: 
edukacja słuchaczy; aktywizacja 
społeczna, psychiczna i fizyczna; 
integracja międzypokoleniowa; 
działalność charytatywna; integra-
cja słuchaczy PUTW ze słuchacza-
mi z Polski i innych krajów Euro-
py; krzewienie tradycji i kultury 
polskiej i międzynarodowej.

Słuchacze naszego Uniwersy-
tetu dziękują dyrekcji DP w Wil-
nie i jej pracownikom za umoż-
liwienie eksponowania wystawy 
(czynna do 15 lutego), a także 
jej pomysłodawcy pani Stefanii 
Kuźmo.

Filomena Krugiškienė,
słuchaczka PUTW

Polski Teatr w Wilnie zaprasza 
W ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Polski Teatr w Wilnie serdecznie zaprasza 

na spektakl ,,Pułapki miłości” reż. Inki Dowlasz (Kraków), który odbędzie się w Domu Kultury Polskiej  
15. lutego o godz. 16. 

Uniwersalny temat podjęty w sztuce „Pułapki miłości” w takim samym stopniu odnosi się do szerszej 
społeczności, jak trafia do serca indywidualnego odbiorcy – bo czyż o miłość i o wszystko co z nią związa-
ne nie potykamy się w każdej chwili naszej codzienności?

Jednocześnie nie zawsze widząc całokształt, a jedynie wycinek, który – co często się zdarza – w żaden 
sposób nie jest chciany, jesteśmy zaskakiwani końcowym rezultatem.

Podobnie jest ze sztuką „Pułapki miłości”. Do ostatniej sceny trzymając w napięciu ukazuje najważ-
niejszą cząstkę ludzkiego życia, do tego czyniąc to ciekawie, w sposób zaskakujący i nieprzewidywalny.

Od autorki:
– Po co pisać nowe sztuki mając do dyspozycji tyle arcydzieł?
– W całej historii dramatu niewiele znajdziemy świadectw, że dramaturg myślał: „A teraz stworzę ar-

cydzieło”. Łatwiej sobie wyobrazić, że w różnych miejscach świata, na szczególnym rodzaju gleby powsta-
wały i powstają – jak rośliny – sztuki teatralne.

Tak to z owej „gleby” – obserwacji, zdziwień a także zachwytu i wyobraźni powstały „Pułapki miłości”. 
Bilety w cenie 2 euro do nabycia w sekretariacie DKP, II piętro.

Od początku bieżącego roku 
w bibliotece polskiej w Wędzia-
gole można znaleźć praktycz-
nie wszystkie tytuły prasowe 
ukazujące się na Litwie w języ-
ku polskim: dziennik „Kurier 
Wileński”, „Tygodnik Wileńsz-
czyzny”, tygodnik ZPL „Nasza 
Gazeta”, gazetę katolicką „Spo-
tkania”, ilustrowane pismo – 
miesięcznik „Magazyn Wileń-
ski” oraz inne.

Za możliwość otrzymywania 
i czytania polskiej prasy wędzia-
golanie są wdzięczni Ambasa-
dzie Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wilnie.

Nie zapominają również o 

Polska prasa  
w Wędziagole

nas nasi wierni przyjaciele z 
gminy Suchy Las nieopodal Po-
znania. Co miesiąc przysyłają 
nam wydawane tam czasopismo 
„Gazeta Sucholeska”. Grażyna 
i Ryszard Głowaccy – to bardzo 
aktywni, społecznie zaangażo-
wani ludzie, prawdziwi patrio-
ci swego regionu. Cieszymy się 
i winszujemy pani Grażynie wy-
brania do Rady Powiatu w Po-
znaniu. Z nostalgią wspomina-
my naszą wizytę w tym mieście 
oraz gminie Suchy Las.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników 

i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenume-
rować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocz-
towym na terenie całej Litwy na 2015 rok. Pre-
numerata na marzec będzie trwała do 22 lutego. 
Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bez-
płatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za 
dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks 
wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Pola-
ków na Litwie – mieć w swoich domach. 
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BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Ga-
zety” informuje, że wszy-
scy członkowie Związku 
Polaków na Litwie oso-
biście, a także koła i od-
działy Związku mogą 
nieodpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać po-
zdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia 
członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedyko-
wać inne urzędy, organi-
zacje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy na 
adres e-mailowy: nasza-
gazeta@zpl.lt  lub faks 
233 10 56.

Ubolewamy i składamy wyrazy  
szczerego współczucia 

Rodzinie i bliskim 
z powodu śmierci członka koła ZPL  

w Nowych Święcianach 

Witolda Tomaszewskiego 
Święciański Oddział ZPL

Wyrazy szczerego współczucia i żalu składamy 

Ludmile Bliźniewicz 
z powodu śmierci 

Brata
Druskienicki Oddział ZPL

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Brata 

składamy prezes Orańskiego Oddziału ZPL 

Ludmile Bliźniewicz
Zarząd Główny ZPL

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Szanownej Pani TERESIE  WAJSZWILENIE
z okazji Pięknego Jubileuszu życzymy 

długich  lat życia w dobrym zdrowiu i 
szczęściu, spełnienia najskrytszych ma-
rzeń, sukcesów w pracy społecznej, pogody 
ducha oraz wszelkich Łask Bożych.

Seniorzy Akademii Trzeciego Wieku

W nocy z 4 na 5 lutego 2015 r. w Wilnie spłonął 
dom należący do polskiej rodziny. Matka zdążyła 
uratować swoje dzieci, ale mienia nie dało się urato-
wać. Dach jest do wymiany, spalił się garaż i znajdu-
jący się w nim samochód. Obecnie dom nie nadaje 
się do mieszkania. Rodzice i dwoje dzieci w wieku 
8 lat (dziewczynka) i 18 lat (chłopak) potrzebują 
naszego wsparcia. Rzeczy dla rodziny można zosta-
wić na recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. 
Naugarduko 76).  

Dziękujemy serdecznie wszystkim Ludziom Do-
brej Woli za przekazane rzeczy!

Teraz bardzo są potrzebne materiały budowlane 
lub środki finansowe na odbudowę domu!

Finansowo wesprzeć rodzinę można robiąc prze-
lew na konto Fundacji AD BONUM:

AD BONUM, VšĮ
A.s. LT10 7300 0101 3358 8276
z dopiskiem „Pomoc pogorzelcom”.

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że 

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


