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Polskie gimnazjum  
w Landwarowie  
– pierwsza jaskółka 
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Polskie Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie stało się tą przysłowiową pierwszą jaskółką, 
która w rejonie trockim dała możność polskim dzieciom pobierać naukę w ojczystym języku w placówce  
mającej status gimnazjum. Warto podkreślić, że dzięki rzetelnej, twórczej pracy nauczycieli szkół z polskim 
językiem nauczania, proces akredytacji na gimnazja przebiega pomyślnie – co wcale nie znaczy łatwo –  
zarówno w Wilnie, jak i na Wileńszczyźnie. W stolicy obecnie mamy trzy gimnazja z polskim językiem  
nauczania, w rejonie solecznickim – pięć, w rejonie wileńskim – 9 oraz jedno gimnazjum w rejonie  
święciańskim – w Podbrodziu. Kolejne placówki zarówno w Wilnie, jak i rejonach też się szykują do  
uzyskania miana gimnazjów. Ich sukces będzie oznaczał, że polskie dziecko w polskiej szkole otrzyma  
wykształcenie zgodne z obowiązującymi dziś standardami i, co jest nie mniej ważne, wychowanie oparte na  
zasadach chrześcijańskiej moralności. A co za tym idzie, będzie gotowe do podjęcia dalszej nauki,  
doskonalenia osobowości, rozwoju talentów – bycia spełnionym, szczęśliwym człowiekiem.

CHWILA UROCZYSTEJ PRZYSIĘGI
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W kalendarzu im-
prez polonistycznych, obok  
miniolimpiady dla uczniów 
klas początkowych, dyktanda 
„Mistrz ortografii” (biorą w nim 
udział dziesiątoklasiści) oraz 
Olimpiady z Literatury i Języ-
ka Polskiego, doroczny konkurs 
ortograficzny dla uczniów klas 
V-IX wileńskich szkół (podob-
ny odbywa się również w Szko-
le Podstawowej im. A. Stelma-
chowskiego w Starych Trokach 
dla uczniów szkół rejonu trockie-
go) stał się imprezą tradycyjną, 
której gospodarzem jest Wileń-
ska Szkoła Średnia im. Szymo-
na Konarskiego, organizatorem 
– Koło Metodyczne Polonistów 
Wilna, zaś fundatorem nagród 
– Zarząd Główny Związku Po-
laków na Litwie.

„Dyktando 2015” odbyło się 
u Konarskiego 20 lutego br. Po 
szkolnych eliminacjach, do zma-

gań finałowych zakwalifikowa-
ło się 51 uczniów. Każdy z nich 
w kategorii poszczególnych klas 
reprezentował swoją szkołę. W 
ortograficznej rywalizacji wzięli 
udział uczniowie z polskich szkół 
stolicy: Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, Gimnazjum im. J. I. 
Kraszewskiego, Szkoły Średniej 
im. Wł. Syrokomli, Szkoły Śred-
niej im. J. Lelewela oraz jej filii – 
Podstawowej im. A. Wiwulskie-
go, Szkoły Średniej w Lazdynai, 
Szkoły Średniej w Grzegorzewie, 
Progimnazjum im. Jana Pawła II 
oraz szkół podstawowych w Ko-
lonii Wileńskiej i na Lipówce.

W imieniu szkoły-gospoda-
rza wszystkich zebranych wi-
tał wicedyrektor, prezes koła 
ZPL Walery Jagliński. Po czym 
uczniowie podzieleni na grupy 
według klas przystąpili do pracy 
pisemnej. A kiedy komisja pod 
kierownictwem polonistki-eks-
perta Czesławy Osipowicz uda-
ła się na sprawdzanie prac, mi-
łośnicy ortografii mogli oglądać 
popisy szkolnego zespołu pieśni i 
tańca „Świtezianka”. Przed uro-
czystym ogłoszeniem wyników 
„Dyktanda 2015” jego uczest-
nicy i goście zostali zaproszeni 
do obejrzenia przedstawienia 
szkolnego teatru „Szkic” (kie-
ruje nim nauczycielka historii 
Beata Kowalewska) pt. „Szkol-
ne obrazki”, w wykonaniu matu-

rzystów. Dynamiczne, dowcipne 
i pouczające przedstawienie było 
entuzjastycznie przyjęte zarów-
no przez młodocianą widownię 
jak i obecnych nauczycieli-po-
lonistów. 

Tak pozytywnie nastawieni 
uczestnicy konkursu ortogra-
ficznego jednak z niecierpliwo-
ścią oczekiwali na wyniki zma-
gań ortograficznych. Zabierając 

głos wicedyrektor szkoły Walery 
Jagliński oznajmił, iż w obecno-
ści szanownych gości -sponsorów 
konkursu: prezesa Związku Po-
laków na Litwie, posła na Sejm 
RL Michała Mackiewicza oraz 
sekretarza ZPL Edwarda Tru-
sewicza, przedstawicieli prasy, 
nauczycieli i kolegów dyplomy 
uznania za udział w konkursie 
otrzymają wszyscy jego uczestni-

cy, którzy w swoich szkołach byli 
najlepsi. Następnie zebrani wy-
słuchali relacji przewodniczącej 
jurorów konkursu pani Czesła-
wy Osipowicz. Podkreśliła ona, 
że dyktanda konkursowe były 
nieco trudniejsze od tych, jakie 
uczniowie piszą na co dzień. I 
nic w tym dziwnego, bowiem do 
ich pisania przystąpili ci, co się 
okazali najlepszymi wśród ró-
wieśników w swoich szkołach. 
Z satysfakcją pani przewodniczą-
ca przyznała, że najlepsza praca 
ucznia klasy IX zawierała zaled-
wie... pół błędu, czyli chodziło 
o błąd w interpunkcji. Niestety, 

Oswojona ortografia

W Wileńskiej Szkole Średniej im. Szymona Konarskiego po raz ósmy odbył się konkurs 
ortograficzny „Dyktando 2015”. Jest to już tradycyjna impreza dla uczniów klas V-IX, która 
pomaga im zaprzyjaźnić się z ortografią, doskonalić znajomość ojczystego języka i nawyki 
poprawnego pisania.

NAJLEPSZA PRACA  
UCZNIA KLASY IX 
ZAWIERAŁA  
ZALEDWIE...  
PÓŁ BŁĘDU
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fot. Paweł Stefanowicz

ZWYCIĘZCY KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

TAKIE „SŁODKIE” SZKOLNE OBRAZKI



26 lutego - 4 marca 2015 r., nr 8 (1149) www.zpl.lt 3
musiała z żalem skonstatować, 
że najsłabsza praca miała aż 23,5 
błędów. Taki wynik nie może nie 
rozczarować podczas zmagań fi-
nałowych. Ale może też być wy-
tłumaczony stresem, bo dotyczy 
ucznia klas młodszych. Wyda-
je się jednak, że w poszczegól-
nych szkołach oswajaniu z ojczy-
stą ortografią poświęca się zbyt 
mało uwagi. Ale, jak zaznaczały 
panie od polskiego, sztuka po-
prawnego pisania jest fuzją za-
równo ćwiczeń (czytania, pracy 
ze słownikami, uczeniem się re-
guł), jak i łutu szczęścia, a raczej 
daru odczuwania języka. Jednak 
to, że z roku na rok wśród szkół, 
które przygotowują najlepszych 
znawców ortografii, znajdują się 
te same placówki oświatowe, wy-
daje się świadczyć o tym, że praca 
i jeszcze raz praca – to najpew-
niejszy składnik sukcesu.

Zanim nastąpił moment 
kulminacyjny konkursu i zo-
stali ogłoszeni jego zwycięzcy z 
poszczególnych klas, uczestni-
ków „Dyktanda 2015” przywi-
tał prezes ZPL Michał Mackie-
wicz. Wyraził on zadowolenie, 
że Szkoła Średnia im. Sz. Ko-
narskiego podjęła się organizo-

Laureatami „Dyktanda 2015” zostali:

Klasa V
I miejsce – Agnė Skubilovaitė (Progimnazjum im. 

Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka Lilia Toma-
szewicz); II miejsce – Justyna Mieszkuniec (Szko-
ła Średnia im. J. Lelewela, filia im. A. Wiwulskiego, 
nauczycielka Wiesława Mieszkuniec); III miejsce – 
Patrycja Łuksza (Szkoła Średnia im. Sz. Konarskie-
go, nauczycielka Jolanta Pacyno).

Klasa VI
I miejsce – Reta Samończyk (Szkoła Średnia im. 

Sz. Konarskiego, nauczycielka Jolanta Pacyno);  
II miejsce – Małgorzata Patrycja Minkel (Progimna-
zjum im. Jana Pawła II, nauczycielka Irena Szostak); 
III miejsce – Bartosz Borowski (Gimnazjum im. A. 
Mickiewicza, nauczycielka Elwira Bielawska).

Klasa VII
I miejsce – Aneta Jaglińska (Szkoła Średnia im. 

Sz. Konarskiego, nauczycielka Lucyna Jaglińska);  
II miejsce – Łukasz Skórko (Szkoła Średnia im. Wł. 
Syrokomli, nauczycielka Danuta Korkus); III miej-
sce – Karina Masewicz (Szkoła Średnia im. J. Lele-
wela, nauczyciel Oswald Kuźmicki).

Klasa VIII
I miejsce – Emma Sinkevičiūtė (Szkoła Średnia 

im. Sz. Konarskiego, nauczycielka Jolanta Pacyno); 
II miejsce – Damian Michalczonok (Gimnazjum im. 
J. I. Kraszewskiego, nauczycielka Wanda Andrusza-
niec), III miejsce – Katarzyna Jachimowicz (Szko-
ła Średnia im. J. Lelewela, filia im. A. Wiwulskiego, 
nauczycielka Regina Sinkiewicz).

Klasa IX
I miejsce – Sebastian Salwiński (Gimnazjum im. 

Jana Pawła II, nauczycielka Anna Jasińska); II miej-
sce – Barbara Chatinowska (Szkoła Średnia im. Wł. 
Syrokomli, nauczycielka Danuta Korkus); III miej-
sce – Donat Jurewicz (Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego, nauczycielka Łucja Czetyrkowska).  

Gratulujemy!

wania tego konkursu, który łą-
czy wileńskie szkoły z polskim 
językiem nauczania, łączy dzie-
ci i młodzież, którzy są nieobo-
jętni wobec ojczystego języka. 
A właśnie poprzez język ojczy-
sty poznajemy świat i ludzi, po-
prawny język jest świadectwem 
kultury człowieka, jego stosun-
ku do mowy ojczystej. Słowa 
umieszczone jako motto na dy-
plomach wyraźnie to określały: 
„Źle mówić lub pisać – to znaczy 
krzywdzić swoją mowę, wszyst-
kich, którzy ją budowali”.

Laureaci konkursu ortogra-
ficznego z rąk przewodniczącej 
komisji oraz sponsora nagród 
otrzymali dyplomy oraz kupo-
ny na zakup dowolnych pozy-
cji książkowych (na określoną 
sumę) w księgarni znajdującej 
się w Domu Polskim w Wilnie. 

Organizatorzy zmagań orto-
graficznych dziękowali uczest-
nikom – zarówno polonistom, 
którzy przygotowali mistrzów 
jak i uczniom – oraz sponsorom 
za udział i troskę o rozwój i roz-
kwit ojczystej mowy.

Janina Lisiewicz

Zespół „Graciozo” (kier. Ta-
tiana Kukis) rozpoczął spotka-
nie utworem „W stronę słońca”. 
Młodzież śpiewając i tańcząc 
wprowadziła zebranych na sali 
w pozytywny i radosny nastrój. 
Prowadząca i współorganizator 
całego przedsięwzięcia, Beata 
Mockienė zwróciła się do obec-
nych słowami św. Jana Pawła II: 
„Rodzina Bogiem silna staje się 
siłą człowieka i całego narodu” 
oraz przedstawiła obecnych na 
sali gości: dyrektor polskiego gim-
nazjum Irenę Wolską, mera rejo-
nu solecznickiego, prezesa Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie Zdzi-
sława Palewicza; gwardiana klasz-
toru Franciszkanów, rektora ko-
ścioła pw.  Wniebowzięcia NMP 
w Wilnie o. Marka Dettlaffa, pie-
lęgniarkę Hospicjum im. bł. ks. 
Michała Sopoćki Erikę Jazukie-
wicz, wicedyrektor gimnazjum 
Leokadię Palewicz, wicedyrektor 
szkoły-przedszkola „Bajka” Tere-
sę Pancewicz oraz grono pedago-
giczne i rodziców obu placówek.

 Organizatorem konferencji 
było Stowarzyszenie „Dobry Po-
czątek”. Założycielka Stowarzy-
szenia Łucja Dudojć opowiedziała 
o początkach powstania organi-
zacji. To właśnie pani Łucja była 
u jej źródła, jako pedagog, któ-
ra wychowaniu dzieci poświęci-
ła kilkadziesiąt lat swego życia. 
Wieloletnia nauczycielka w swym 
przemówieniu akcentowała ko-
nieczność dostrzegania dziecię-
cych problemów, umiejętność słu-
chania. Wtedy dziecko będzie się 
otwierało. Bardzo ważnym jest 
to,  by nie urwała się więź  „ro-
dzice-dzieci”. Koniecznie trzeba 
ze sobą rozmawiać, wspólnie się 
bawić – każdy dzień ma być cie-
kawy! Pani Dudojć zaznaczyła, że 
największym problemem naszych 

Siła rodziny

czasów jest „wszechobecny po-
śpiech” – powoduje on napięcie, 
pozbawia nas uczucia szczęścia, 
rodzi marudzenie, złość, brak ra-
dości życia. Jakie jest na to naj-
lepsze lekarstwo? Nauczyć się 
planować czas. Pan Bóg dał czas 
i dał wolę, jak się mamy nim roz-
porządzać. Nauczycielka wspo-
mniała również o tym, jak waż-
ne jest głośne czytanie dzieciom, 
przynajmniej 20 minut dziennie. 
Wtedy dziecko szybciej się rozwi-
ja, ma większy zasób słownictwa. 
Dziecko nie zawsze musi grzecz-
nie nas słuchać, kiedy czytamy, 
ale zawsze nas słyszy. Pamiętaj-
my też o tym, mówiła, by chwalić 
dzieci, dodawać im otuchy i wiary 
w siebie oraz nie wyręczajmy ich 
we wszystkim – uczmy samodziel-
ności! Nie ładujmy na swe barki 
wszystkich obowiązków, uczmy 
dzieci żyć w społeczeństwie. Po-
zwólmy Zosi być „samosią”. 

Kolejnym tematem sobotnie-
go spotkania było odrodzenie Sto-
warzyszenia „Dobry Początek”, 
do którego zostali zaproszeni ro-
dzice i nauczyciele, by budować 
wspólnotę razem z Kościołem.  

Zabierając głos, mer rejonu 
solecznickiego Zdzisław Pale-
wicz zapewnił o wszechstronnym 
wsparciu odrodzenia Stowarzy-
szenia „Dobry Początek”. Powie-
dział, że każda nowa inicjatywa 
jest dobrym początkiem. Zazna-
czył także, że rozpoczynając każ-
de nowe dzieło bardzo ważne jest 
mieć wytrwałość, wiarę i przeko-
nanie co do jego celowości i sen-
su, by nie skończyło się na „sło-
mianym zapale”. Pan Palewicz 
zaakcentował, że po to, by kro-
czyć naprzód,  musimy być spo-
łeczeństwem otwartym, uczyć się 
dyskutować, brać udział w kon-
ferencjach, spotkaniach, słuchać 
fachowców i ciągle się uczyć. Ży-

czył, by każda inicjatywa działa-
ła dla dobra gimnazjum i całego 
społeczeństwa.

Przemawiając do zebranych, 
pielęgniarka, pani Erika Jazukie-
wicz w skrócie przedstawiła dzia-
łalność Hospicjum im. bł. ks. Mi-
chała Sopoćki w Wilnie, początek 
swojej pracy w nim oraz podzieliła 
się swoim życiowym doświadcze-
niem, jak przetrwać trudne chwi-
le, do kogo się zwrócić z prośbą o 
pomoc. Pani Erika podkreśliła, że 
bardzo ważne jest pamiętać, że 
jest KTOŚ, kto nad nami czuwa i 
kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. 
Próbowała też odpowiedzieć na 
pytanie, gdzie jest miejsce Pana 
Boga i Jego miłosierdzie w cierpie-
niu. Trudno było powstrzymać 
łzy wzruszenia słuchając z serca 
płynącego świadectwa. 

Ojciec Marek Dettlaff przed-
stawił zebranym posługę egzorcy-
sty. Wytłumaczył, w jaki sposób 
szatan szuka dostępu do nasze-
go serca oraz jak łatwo jest w dzi-
siejszym świecie stracić czujność i 
wpaść w sidła zła. Zebrani na sali 
mogli zadawać nurtujące ich py-
tania, na które o. Marek udzielał 
treściwych odpowiedzi.

Na sali byli obecni również 
harcerze drużyn „Step” i „Zo-
diak”, którzy witali każdego pre-
legenta harcerskimi okrzykami. 
Warto zaznaczyć, że spotkanie 
odbywało się w wigilię Dnia Myśli 
Braterskiej. Został więc wyświe-
tlony film o obozie harcerskim, 
który się odbył nieopodal Białe-
gostoku. Pani Beata Mockienė 
przedstawiła historię powstania 
harcerstwa, opowiedziała co to 
jest harcerstwo, skauting – po co 
ten ruch jest potrzebny. Zazna-
czyła, że jest to ruch dobrowol-
ny, apolityczny, służący wycho-
waniu młodzieży i otwarty dla 
wszystkich. Harcerze z kolei za-
prezentowali zbiórkę oraz pląsy. 
Konferencję uwieńczyło utworze-
nie kręgu przyjaźni, przekazanie 
iskierki. Spotkanie zakończyło 
harcerskie „Czuwaj!”.

Ilona Jurewicz

W sobotę, 21 lutego, w Gimnazjum  
im. J. Śniadeckiego w Solecznikach miała 
miejsce konferencja pt. „Rodzina Bogiem 
silna fundamentem narodu i  
człowieczeństwa”.

fot. archiwum

POPISY GIMNAZJALISTÓW
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W zasadzie nikogo nie trzeba przekonywać co do tego, jakie znacze-
nie dla społeczności lokalnej ma placówka światowa. Bowiem jest 
nie tylko miejscem nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, ale 
też obcowania międzypokoleniowego, powstawania wspólnoty, która 
modeluje przyszłe życie młodego człowieka.

Polskie gimnazjum w Landwarowie  
– pierwsza jaskółka 

Szkoła polska w Landwaro-
wie ma długą historię i pięk-
ne tradycje, które potrafiła 
zachować pomimo zmian pań-
stwowości, ustroju, polityki 
oświatowej. Działo się tak z 
pewnością dlatego, że ludzie, 
których skupiała w swoich mu-
rach, wbrew modom i ideolo-
giom uznawali jeden priorytet: 
nauczanie i wychowanie dzieci 
tak, by mogły pomyślnie starto-
wać w dorosłe życie.

Jak zaznaczył podczas uro-
czystości inauguracji Gimna-
zjum im. Henryka Sienkiewicza 
w Landwarowie jego dyrektor 
Franciszek Żeromski, szko-
ła w miasteczku powstała w 
ostatniej dekadzie XIX wie-
ku – roku 1896, jeszcze w car-
skim zaborze, więc naucza-
nie prowadzono po rosyjsku. 
A już w roku szkolnym 1919-
1920 miejscowe dzieci i mło-
dzież pobierały naukę w odro-
dzonym Państwie Polskim w 
ojczystym języku. Lata 1940-
44 – okres okupacji niemieckiej 
– były wymuszoną przerwą w 
nauce. Ale już na jesieni 1944 
dzieci znów śpieszyły do klas, 
by podjąć naukę w ojczystym 

języku. Wielka wędrówka lu-
dów, zmiana państwowości i 
ideologii spowodowały, że od 
początku lat 50. szkoła była ni-
czym przysłowiowa wieża Babel 
– nauczanie prowadzono tu w 
trzech językach: polskim, rosyj-
skim i litewskim. Na szczęście 
klasy polskie nie zanikły w tej 
wielokulturowości – miejsco-
wi Polacy, którzy nie skorzysta-
li z możliwości tzw. repatriacji 
oddawali swoje dzieci do klas 
z polskim językiem nauczania, 
chociaż nie brakło agitatorów 
nawołujących do korzystania z 
dobrodziejstw zdobywania wy-
kształcenia w ówcześnie prefe-
rowanym języku rosyjskim. Bez 
wątpienia wielką w tym rolę 
odegrały zarówno nauczycielki 
klas początkowych, polonistki, 
wśród których była pani Helena 
Kuźmo – to jej klasa była pierw-
szą polską powojenną promo-
cją w 1960 roku, która liczy-
ła 18 absolwentów. Na dobre 
imię polskiej szkoły pracowa-
li wspólnie wszyscy przedmio-
towcy-Polacy, więc pion polski 
tu nie zanikał.

W latach szkolnych 1959-
1992 szkołę ukończyło 525 ab-

solwentów. I właśnie rok 1992 
stał się znamiennym dla miej-
scowych Polaków – polska szko-
ła zaistniała jako samodzielna 
placówka. Decyzja ta nie przez 
wszystkich była akceptowana, 
ale jak można sądzić z per-
spektywy minionych lat, była 
słuszną: dziś w Landwarowie 
zarówno usamodzielniona jako 
pierwsza szkoła litewska oraz 
rozdzielone piony polski i ro-
syjski, mają status gimnazjum 
i wychowują młode pokolenia 
zgodnie z narodowymi trady-
cjami, wartościami, w ojczy-
stych językach. Co wcale nie 
oznacza sztucznego podziału, 
czy tworzenia swoistego getta 
(świadczyła m. in. o tym obec-
ność przedstawicieli społeczno-
ści szkół rejonu na uroczystości 
w polskim gimnazjum).

Młodzież z polskiej szkoły – 
podkreśliła to w swoich wnio-
skach również komisja akredy-
tacyjna – doskonale sobie radzi 
składając maturalne egzaminy 
jako państwowe (jak wiemy, w 
języku litewskim) i ma bardzo 
dobry wskaźnik wstępowania 
na studia – 70 proc. I co najważ-
niejsze, jak zaznaczył w swym 

wystąpieniu dyrektor, pomyśl-
nie je kończy podejmując pra-
cę również w swojej szkole (60 
proc. pracujących tu nauczycie-
li – to byli wychowankowie), 
swoim rejonie. Nie są przed 
nimi też zamknięte drogi pro-
wadzące w szeroki świat: stu-
dia w Polsce, Anglii, Szwecji 
– młodzież jest wolna w swo-
ich wyborach dzięki dobremu 
przygotowaniu. Świadczy o 
tym też to, że w prowadzonym 
przez Stowarzyszenie Nauczy-
cieli Szkół Polskich na Litwie 
„Macierz Szkolna” konkursie 
„Najlepsza szkoła – najlepszy 
nauczyciel” Szkoła Średnia im. 
H. Sienkiewicza dziewięć razy 
była w gronie wyróżnianych i 
pięciokrotnie szczyciła się ty-
tułem laureatki.

Na ten sukces pracowało 
kilka pokoleń nauczycieli oraz 
obecnie tu zatrudnionych 38 
pedagogów, wśród których jest 
aż 15 metodyków i 12 starszych 
nauczycieli. 

Administracja szkoły – obok 
jej wieloletniego dyrektora 
Franciszka Żeromskiego funk-
cje wicedyrektor pełni Regina 
Sinkevičienė – po jej oddziele-
niu, już w roku 1996 zaczęła się 
ubiegać o rozbudowę placówki, 
by mogła sprostać stawianym 
nowoczesnym wymaganiom. 
W lipcu 2000 roku została 
podpisana umowa o wzniesie-
niu dobudówki, której koszta  

m. in. pokryły pieniądze po-
datnika polskiego – Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska” 
przeznaczyło na ten cel 4 mln 
złotych. Swój udział w kosz-
tach miał też samorząd rejonu 
trockiego i w 2003 roku szko-
ła korzystała już z nowych po-
mieszczeń. 

Obok spraw materialnych, 
zawsze pamiętano tu o stanie 
ducha: tradycjach, pielęgnowa-
niu kultury, języka ojczystego. 
Właśnie w Landwarowie, jako 
pierwszy w rejonie trockim, zo-
stał założony na jesieni 1980 
roku szkolny zespół ludowy 
pieśni i tańca „Prząśniczka” 
(kierował nim śp. Władysław 
Korkuć). To on w wielkim stop-
niu przyczynił się do popula-
ryzacji szkoły, budowania jej 
polskiego wizerunku w świado-
mości mieszkańców miasteczka 
i okolic. Kolejnym krokiem bu-
dowania trwałego fundamentu 
szkolnych tradycji stało się wy-
stąpienie o nadanie szkole imie-
nia wybitnego pisarza, laure-
ata Nagrody Nobla, wielkiego 
mistrza słowa, kierującego swą 
twórczość ku pokrzepieniu serc 
– Henryka Sienkiewicza. Jego 
imię nosi szkoła od 2002 roku. 

Niż demograficzny, emi-
gracja i migracja ludności, a co 
za tym idzie – zmniejszenie się 
liczby dzieci i wzrost konkuren-
cji pomiędzy szkołami, zdopin-
gowały społeczność szkolną do 
szukania kolejnych rozwiązań 
mających zapewnić narybek 
i objąć nauką w ojczystym ję-
zyku dzieci polskie od lat naj-
młodszych do matury. Stało się 
to możliwe dzięki wystąpieniu 
o urządzenie i otwarcie pierw-
szego w rejonie przedszkola (w 
roku 2009) przy szkole, w któ-
rym znalazły się dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat. Renowacja 
budynku w 2012 roku kosz-
towała budżet rejonu około  
2 mln litów. Decyzja o jej prze-
prowadzeniu została poparta 

ZAWSZE PAMIĘTANO 
TU O STANIE DUCHA: 
TRADYCJACH, 
PIELĘGNOWANIU 
KULTURY, 
JĘZYKA OJCZYSTEGO
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TAŃCZY „PRZĄŚNICZKA”
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Polskie gimnazjum w Landwarowie  
– pierwsza jaskółka 

przez liderów polskiej społecz-
ności – wicemarszałka Sejmu 
RL, prezesa Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL Jarosława 
Narkiewicza, radnych rejonu z 
ramienia AWPL, pracowników 
administracji samorządu oraz 
owocnej współpracy w ramach 
koalicji rządzącej i dbania o in-
teresy swoich wyborców będąc 
również w opozycji. 

Całościowe postrzeganie 
potrzeb szkoły, jej społeczno-
ści, żmudna praca i wytrwałe 
dążenie do celu, pozwoliły pla-
cówce podjąć starania o akre-
dytację na gimnazjum. Rada 
samorządu podjęła decyzję w 
tej kwestii we wrześniu 2014 
roku i praca komisji akredyta-
cyjnej uwieńczyła się decyzją 
o tym, że Szkoła Średnia im.  
H. Sienkiewicza jest godna sta-
tusu gimnazjum, o czym oznaj-
miono 4 grudnia 2014 roku. 
W ten sposób na mapie rejo-
nu trockiego zjawiło się pierw-
sze polskie gimnazjum, oferu-
jące nauczanie wysokiej jakości, 
atrakcyjny proces dydaktyczny, 
skierowany na wszechstronny 
rozwój ucznia.

Dzisiejsze Gimnazjum im. 
H. Sienkiewicza w Landwa-
rowie – placówka jednocząca 
pod swym dachem przedszkole, 
szkołę początkową, podstawo-
wą i klasy gimnazjalne – skupia 
239 wychowanków: 42 przed-
szkolaków i 199 uczniów. Nie 
może nie cieszyć fakt, że w ze-
rówce jest siedemnaścioro dzie-
ci, a szkołę tego roku opuści 19 
maturzystów. W nowej formie, 
ale nie odrzucając w ciągu lat 
nabywanych treści, gimnazjum, 
jak zaznaczył dyrektor, będzie 
dążyło do kształtowania trwa-
łych wartości i rozwijania mo-
tywacji u swoich uczniów. By 

doskonała baza materialna, 
korzystanie z nowoczesnych 
metod nauczania (kompute-
rów, Internetu), doskonale-
nie fizyczne (boisko szkolne w 
najbliższym czasie będzie też 
zrekonstruowane) służyły jak 
najlepiej dzieciom i młodzieży.

Szykując się do uroczystej 
inauguracji gimnazjum, szkoła 
zadbała – przy wydatnej pomo-
cy przyjaciół z Polski, którym 
jest niezmiernie wdzięczna – o 
posiadanie sztandaru. Został 
on wyświęcony podczas Mszy 
św. w landwarowskim kościele 
pw. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, poprzedzającej 
uroczystość, przez miejscowego 
proboszcza ks. Gintarasa Petro-
nisa. Na ten sztandar składali, 
wraz z dyrektorem,  uroczystą 
przysięgę gimnazjaliści podczas 
świątecznej gali.

Gimnazjum w świątecznym 
dniu doczekało się w swych pro-
gach bardzo wielu zaszczyt-
nych gości. Złożyć życzenia 
pierwszemu polskiemu gimna-
zjum na Ziemi Trockiej przy-
byli: eurodeputowany, prezes 
AWPL Waldemar Tomaszew-
ski, wicemarszałek Sejmu RL, 
prezes Trockiego Oddziału Re-
jonowego ZPL Jarosław Narkie-
wicz, mer rejonu trockiego Edi-
ta Rudelienė, radni samorządu 
z ramienia AWPL Maria Pucz, 
Teresa Sołowjowa, Alina Ko-
walewska, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Stanisław Cygnarowski, 
pracownicy administracji samo-
rządu, starosta Landwarowa Vy-
tas Rukšėnas, dyrektorzy szkół, 
poszczególnych organizacji oraz 
wierni od wielu lat przyjaciele 
z Polski:  delegacje Towarzy-
stwa Przyjaciół Wilna i Grodna 
z Warszawy, Oddziału Stowa-

rzyszenia „Wspólnota Polska” 
w Zamościu i gminy Rozdrożna.

Kierowali oni do społeczno-
ści gimnazjum serdeczne sło-
wa i życzenia (konsul general-
ny przeczytał list gratulacyjny 
od Ambasadora RP w Republi-
ce Litewskiej Jarosława Czu-
bińskiego), składali prezenty  
(m. in. europoseł Waldemar To-
maszewski zaprosił 10 nauczy-
cieli na wycieczkę do Brukse-
li). O wynikach wspólnej pracy 
społeczności polskiej: nauczy-
cieli, rodziców, radnych mówił 
w swym wystąpieniu prezes Ja-
rosław Narkiewicz. Zaś prezes 
„Macierzy Szkolnej”, poseł na 
Sejm RL Józef Kwiatkowski gra-
tulując osiągniętych sukcesów 
i pokonania przeszkód na dro-
dze do uzyskania statusu gim-
nazjum, przypomniał zebra-
nym o tym, że patron szkoły, 
wybitny pisarz był prezesem 
„Macierzy Szkolnej” powsta-
łej w 1905 roku.

Świąteczną galę uświetniły 
popisy uczniów gimnazjum z ze-
społów „Prząśniczka”, „Koloro-
we nutki” (kier. Edward Mogil-
nicki i Agnieszka Sinkevičiūtė), 
„Fantazja”, soliści, deklamato-
rzy oraz uroczy prowadzący 
Agnieszka i Marek wraz z na-
uczycielką historii Aliną Nar-
kiewicz. Rodzice, dziadkowie 
uczniów gimnazjum, cała polska 
społeczność Landwarowa, a i re-
jonu trockiego, może być dumna 
z pracy tej placówki oświatowej, 
która właściwie pojmując sta-
wiane przed nią zadania, potrafi 
doskonale z nimi radzić. Jest w 
tym też duża zasługa wielolet-
niego dyrektora Franciszka Że-
romskiego, o czym mówili za-
równo koledzy, jak i goście. 

Janina Lisiewicz
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„KOLOROWE NUTKI” – PRZYSZŁOŚĆ GIMNAZJUM

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić 
na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej
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Malarka ludowa, którą nazy-
wano „malarką nadworną Pani 
Ostrobramskiej” odeszła na za-
wsze przed ośmioma laty. O sobie 
pisała: „Zapuściłam korzenie w 
sławnym narodzie, w posiadłości 
Pana i jego dziedzictwie”. Te ko-
rzenie potrafiły ukierunkować jej 
twórczość na służbę Bogu i temu, 
co ją otaczało: najbliższym oso-
bom, przyrodzie ojczystej, pięk-
nu, które było obok i które stara-
ła się widzieć w ludziach i świecie. 
Dzięki swojej twórczości i mocy 
ducha jest znana nie tylko na Wi-
leńszczyźnie, w Wilnie, ale też w 
Polsce i szerokim świecie.

Anna Krepsztul pochodzi z 
rodziny nauczycielskiej. Dużo 
czytała, marzyła o studiach. 
Niestety, wszystkie plany zosta-
ły przekreślone przez ciężką cho-
robę. Została poddana niezwykłej 
próbie: doznała ponad 70 złamań 
kości. Po śmierci rodziców, usa-
modzielnieniu się rodzeństwa 
potrafiła dawać sobie radę z co-
dziennym życiem dzięki umie-
jętnie wykonanym przez brata 
urządzeniom, sile ducha i opie-
ce młodszej siostry, nauczycielki 
Danuty Mołoczko. 

Uwięziona w wózku inwalidz-
kim nie oddzieliła się ścianą od 
świata – odwiedzało ją mnóstwo 
ludzi, których, pomimo swojej 
choroby, potrafiła podtrzymywać 
na duchu. Od dzieciństwa lubiła 
rysować i to właśnie pędzel i far-
by stały się jej ratunkiem przed 
chorobą, pasją, której się odda-
wała nie bacząc na cierpienie. 
Już jako szesnastoletnia dziew-
czynka wystawiała swoje obrazy. 
W roku 1985 przyznano jej ty-

Pamięci nadwornej malarki Pani Ostrobramskiej

tuł twórczyni ludowej, a jej prace 
wędrują w świat: do wileńskich 
szkół, kościołów, do Polski, Ka-
nady, Stanów Zjednoczonych 
dzięki zaangażowaniu i pomocy 
życzliwych ludzi, wśród których 
byli księża Józef Aszkiełowicz i 
Dariusz Stańczyk. Namalowany 
przez Annę Krepsztul obraz Mat-
ki Boskiej Ostrobramskiej wraz z 
pielgrzymami z Wileńszczyzny 
trafił do naszego Wielkiego Ro-
daka Jana Pawła II. Otrzymała 
od Ojca Świętego własnoręcznie 
napisane podziękowanie wraz z 
błogosławieństwem. Zaś wyha-
ftowany przez nią obraz Matki 
Boskiej Bolesnej został wręczony 
Ojcu Świętemu podczas jego po-
bytu w Wilnie. Malarka, nieste-
ty, nie mogła być obecna na spo-
tkaniu z papieżem w kościele pw. 
Ducha Świętego w Wilnie z po-
wodu złamania kręgosłupa. 

Dzięki sile charakteru i du-
cha, głębokiej wierze potrafiła wy-
trwać w najcięższych chwilach ży-
cia i tworzyć – zostawiła po sobie 
kilka tysięcy prac. O swoim ma-
lowaniu tak pisała: „Chcę zosta-
wić po sobie dużo obrazów, niech 
to będzie moim pomnikiem. Pan 
Bóg mnie prowadził przez te nie-
szczęścia do malowania, żebym tę 
iskrę duszy przekazała ludziom”.

Możemy być dumni, że tacy 
ludzie żyli obok nas, sławili tę zie-
mię i jej służyli. Niektórzy z nas, w 
tym niżej podpisana, mieli szczę-
ście poznać za życia tę niezwykłą 
osobę. W kronice naszej Akade-
mii jest pamiątkowe zdjęcie z pa-
nią Anną. Cieszymy się niezmier-
nie, że mogliśmy wziąć udział w 
upamiętnieniu tej niezwykłej ko-

biety w rocznicę jej urodzin po-
przez uczestnictwo we Mszy św. 
celebrowanej przez księdza Wal-
demara Ulczukiewicza oraz księ-
dza dziekana Józefa Aszkiełowi-
cza. Odwiedzając cmentarz, na 
którym jest pochowana malarka, 
złożyliśmy kwiaty na jej mogile, 
zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy 
Anioł Pański.

Następnie udaliśmy się do 
Muzeum Anny Krepsztul, kusto-
szem którego jest jej siostra Da-
nuta Mołoczko. Tam odbyła się 
uroczystość, upamiętniająca rocz-
nicę urodzin malarki. Były wzru-
szające przemówienia przeplata-
ne wspomnieniami i czytaniem 
urywków z pamiętnika malarki. 
Oglądaliśmy również film o niej. 
W spotkaniu udział wzięli: star-
szy specjalista samorządu rejonu 
solecznickiego Henryk Danule-
wicz oraz dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Taboryszkach Tade-
usz Żygiel.

Podczas naszej wyprawy zo-
stała przywołana pamięć nie tylko 
dzielnej malarki, ale i bohaterska 
historia tej ziemi związana z po-
wstaniami przeciwko caratowi, 
dziejami z okresu II wojny świa-
towej, walkami Armii Krajowej. 
M. in. stąd pochodził akowiec 
Stanisław Wierciński, który słu-
żył w 6 Pułku Piechoty Legionów 
w Wilnie, miał ukończoną szko-
łę podoficerską w stopniu kapra-
la. Pan Stanisław brał udział w 
wojnie obronnej 1939 roku. Po-
tem był więziony na Łukiszkach, 
przez Sowietów został zesłany do 
łagrów do Republiki Komi.

Zarówno życiorysy sławnych 
ziomków, jak i historię oraz dzień 
dzisiejszy mijanych miejscowości 
przypominaliśmy sobie w drodze 
do Taboryszek. Dzięki Domowi 
Polskiemu w Wilnie mieliśmy do 
swej dyspozycji bardzo wygodny 
autokar, którym wyruszyliśmy 
przez Lipówkę do wyznaczonego 

celu. Przez okna autokaru mogli-
śmy obserwować wzgórza, na któ-
rych rozlokowało się centrum dla 
narciarzy, które czynne jest na-
wet wtedy, gdy zima nie darzy nas 
śniegiem: sztuczny śnieg, wycią-
gi – wszystko służy miłośnikom 
dwóch desek. Kolejno mijaliśmy 
Rudominę, która słynie z fabryki 
drobiu oraz czynnego co sobotę 
targowiska, na którym jest wiele 
towarów z Białorusi. Mijaliśmy 
też słynną  stadninę koni, stawy 
służące do hodowli ryb. Przejeż-
dżając przez Turgiele podziwiali-
śmy wznoszący się tu wspaniały, 
majestatyczny kościół. Dalej była 
Merecz, nad jeziorem – dworek 
należący kiedyś do Lucjana Że-
ligowskiego; wieś Miechnowo z 
prawosławną cerkwią i cel naszej 
podróży – Taboryszki. Nazwa 
osiedla nad Mereczanką prawdo-
podobnie pochodzi od rodu Tabo-
rów (wywodził się z niego jeden 
z biskupów wileńskich w XV w.). 
Jest też inna wersja: możliwie, iż 
nazwano tak wieś od taboru przy-
gnanych tu Tatarów lub Turków.

Dziś miejscowość ta, leżąca 
nieopodal granicy z Białorusią, 
szczyci się pięknym drewnia-
nym zabytkowym kościołem pw. 
św. Michała Archanioła wraz z 
dzwonnicą, która służy jako bra-
ma do kościoła. Świątynia ta za-
liczana jest do zabytków podlega-
jących ochronie.

Słuchacze Akademii Trzecie-
go Wieku odwiedzając ten zaką-
tek Wileńszczyzny doznali wie-
lu miłych wzruszeń (m. in. swój 
wiersz o Annie Krepsztul zapre-
zentowała nam koleżanka Janina 
Olechnowicz), wzbogacili się w 
wiadomości historyczne oraz za-
poznali się z dniem dzisiejszym 
tej ziemi. 

Irena  
Rymszonok-Telenkowa,

kronikarka Akademii 
Trzeciego Wieku 

W ramach działalności Akademii Trzeciego 
Wieku w Wilnie, w ubiegłym tygodniu  
udaliśmy się do Taboryszek, by oddać hołd 
niezwykłej osobie, śp. Annie Krepsztul. 
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SŁUCHACZE AKADEMII W MUZEUM ANNY KREPSZTUL

O ANNIE KREPSZTUL OPOWIADA JEJ SIOSTRA DANUTA MOŁOCZKO
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PRENUMERATA

Pragniemy zawiadomić naszych Czytel-
ników i Sympatyków, że możecie Państwo 
zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym 
urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy 
na 2015 rok. Prenumerata na kwiecień i dal-
sze miesiące będzie trwała do 22 marca. Chce-
my zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłat-
na, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę 
za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. 
Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że ze-
chcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik 
Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich 
domach. 

W Kiejdanach karnawało-
wy okres wesołych zabaw za-
kończono radośnie i hałaśliwie 
świętując zapusty. Zgodnie z tra-
dycją, właśnie takie mają być za-
pusty (podobno trzeba je świę-
tować obowiązkowo), by cały 
rok mijał w dostatku i szczę-
ściu. Zabawa zapustowa odby-
ła się w centrum miasta, nie-
opodal kościoła pw. św. Józefa. 
Z nowym programem wystąpi-
ły zespoły: „Issa” (kier. Wale-
ria Wansewicz), „Giedra” (kier. 
Aldona Sasnauskienė), zespół 
męski „Papartis” (kier. Virginija 

Finał karnawału w  
Kiejdanach

Griciuvienė). Nie zabrakło też 
przebierańców, popisów poetyc-
kich, wesołych scenek i anegdo-
tek. Prezentowano scenki oby-
czajowe i śpiewy, tańce i wróżby 
towarzyszące tradycji świętowa-
nia zapustów. Byli też Konopia-
sty i Słoninowy, Baba, Zapust 
i Post ze swoimi przykazania-
mi. Chociaż wiał zimny pół-
nocny wiatr i po wyjściu na po-
dwórze doskwierał ziąb, w rytm 
skocznych melodii przebierańcy 
porywali uczestników w tany. 
Tańczono wokół ogniska, wy-
ganiano zimę, by prędzej ucie-

kała, a zapraszano wiosnę, by 
jak najszybciej zawitała. Spalo-
no też Marzannę – symbol zimy, 
chorób i wszelkiego zła. Każda 
gospodyni przyniosła na wspól-
ny stół, co miała najlepszego z 
domowych wypieków. Raczono 
się zapustowymi przysmakami, 
kiejdańskimi blinami, gorący-
mi napojami, biesiadowano dłu-
go przy suto zastawionym sto-
le, wspominając dawne dobre 
czasy...

(Inf. wł.)

Zabawa w Łopach

dowej „Ainiai” („Przodkowie”), 
który obok koncertów prowadzi 
działalność edukacyjną, oświato-
wą. Mężczyźni nie tylko wykonali 
utwory muzyczne, ale też opowie-
dzieli o ludowych tradycjach za-
pustowych, zademonstrowali swój 
profesjonalizm, grając na różnych 
instrumentach ludowych. W koń-
cu rozdzielili instrumenty też dla 
widzów i wspólnie wykonali ostat-
ni utwór grając bardzo głośno, by 
zima naprawdę się wycofała i wię-
cej nie wróciła. Na scenie wystąpiła 
również grupa rockowa z centrum 
kultury w Łopach „Roc Madness”. 
Młodzi chłopcy, entuzjaści muzyki 
rockowej, wykonali dobrze znane 
szlagiery zespołów „Smokie” i „Hi-
perbola”. Więc publiczność miała 
okazję do tańczenia i zaszalenia. 
Jeszcze długo uczestnicy święta się 
nie rozchodzili: częstowano się za-
pustowymi blinami, śpiewano pio-
senki. Wędziagolanie podarowali 
rodakom polskie kalendarze „365 
dni z Maryją”. Do spotkania na ko-
lejnym święcie ziomków w Łopach!

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Tego roku jedno święto goniło 
drugie. Obchodzić najbardziej we-
sołe i obfite w poczęstunek święto 
– zapusty, wędziagolanie wyruszy-
li do Łop, tradycyjnie  zaproszeni 
przez swoich aktywnych rodaków. 
Nawet przenikliwy wiatr, który hu-
lał na stadionie w Łopach, nie mógł 
zepsuć dobrego nastroju, ponieważ 
czekali tu na nas pełni humoru i za-
pału, zawsze młodzi nasi przyjacie-
le-rodacy – uczestnicy twórczości 
amatorskiej oraz prowadzący im-
prezy z miejscowego domu kultury.

Gospodarze obficie częstowali 
wszystkich zapustową kaszą i go-
rącym winem. A kiedy święto się 
rozkręciło, oczywiście, nie zabra-
kło walki Konopiastego ze Słoni-
nowym. Jak i należy w czasie ocze-
kiwania na wiosnę i odrodzenie 
przyrody, zwyciężył Konopiasty. A 
święto wieńczyło spalenie na sto-
sie Marzanny. Wszyscy uczestnicy 
święta, jak potrafili, starali się wy-
pędzić zimę ze swego miasteczka, 
mając nadzieję, że więcej już nikogo 
tego roku nie zaskoczy.

Dalszy ciąg zapustów odby-
wał się w centrum kultury. Tu na 
uczestników zabawy czekał naj-
lepszy litewski zespół muzyki lu-
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MIGAWKI Z KONCERTU

fot. archiwum

WĘDZIAGOLANIE W GOŚCINNYCH ŁOPACH

W Powiewiórce zakończo-
no karnawałowy okres zgod-
nie z ludowym porzekadłem: 
„Aby kolejny rok był tłusty, 
mus zabawić się w zapusty”. 
Więc świętowano radośnie i 
hałaśliwie. Wśród barwnych 
zapustowych postaci zna-
lazła się Marzanna z orsza-
kiem Cyganów, Żydów, dia-
bła, niedźwiedzia i innych 
przebierańców. Wszyscy oni 
wraz z okolicznymi mieszkań-

Mus zabawić się 
w zapusty!

cami i gośćmi tłumnie i hała-
śliwie przemaszerowali ulica-
mi Powiewiórki zapraszając 
wszystkich na zapusty, które 
świętowano przy miejscowym 
Centrum Kultury. 

Irena Bejnar – prezes Świę-
ciańskiego Oddziału Rejo-
nowego ZPL i Zbigniew Je-
dziński – poseł na Sejm RL z 
ramienia AWPL przywitali ze-
branych i zaprosili do hucznej 
zabawy. Czas mijał wesoło: go-

ście raźnie tańczyli i chętnie 
uczestniczyli w grach i kon-
kursach. Zapustnicy zmagali 
się w przeciąganiu liny, walce 
poduszkami wypchanymi sło-
mą stojąc na belce, próbowa-
no też swojej mocy w siłowa-
niu na rękę.

Uczestników święta grza-
ły nie tylko ciepłe promienie 
słońca i ognisko, lecz również 
gorąca kasza przygotowana w 
kuchni polowej.

Czas mijał szybko przy ob-
ficie zastawionych stołach, na 
których pyszniły się pączki, 
bliny, wędliny oraz inne za-
pustowe specjały. A kto chciał, 
mógł – dla większego animu-
szu – te smakołyki popić go-
rącymi i rozgrzewającymi na-
pojami.

Zapusty udały się znako-
micie, wszyscy byli zadowole-
ni i nikomu nie śpieszno było 
opuszczać gościnnej Powie-
wiórki i Centrum Kultury, w 
którym szalała dyskoteka. 

Zabawa zapustowa, sym-
bolizująca zbliżającą się wio-
snę, była wspaniałą okazją, by 
się dobrze zabawić w gronie 
bliskich i znajomych oraz po-
cieszyć siebie nadzieją, że ko-
lejny rok na pewno będzie ob-
fity we wszelkie dobra.

Alicja Pieślak
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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.

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. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu Janinie WISZ-
NIEWSKIEJ składamy najserdeczniejsze 
życzenia: niech każdy dzień rozbłyśnie 
nową nadzieją, niech zawsze towarzyszy 
szczęście, zdrowie, dobry nastrój i pomyśl-
ność. Niech życie płynie wśród kochających i 
życzliwych osób, a Matka Boża niech zawsze ma 
Cię w swej opiece.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Na starcie Turnieje Sportowe  
o Puchary  

Związku Polaków na Litwie
Startuje rejestracja na coroczne Turnieje Sportowe o 

Puchary ZPL roku 2015. Zapraszamy miłośników koszy-
kówki i siatkówki. Na zgłoszenia drużyn czekamy pod 
adresem: centrumsportowe.zpl@gmail.com .

Prosimy o podanie następujących danych: dyscyplina 
(koszykówka/siatkówka), nazwa drużyny, miejscowość, 
imię i nazwisko kapitana oraz kontakt.

Rejestracja potrwa do 3 marca br.
Spotkanie z koordynatorami drużyn odbędzie się  

6 marca br. w Domu Polskim w Wilnie (ul. Naugardu-
ko 76).

Planowane rozpoczęcie turniejów: 14-15 marca br.
W tym roku planujemy pewne zmiany. Drużyny będą 

startowały w grupach A i B zarówno w siatkówce jak i ko-
szykówce. W  grupach A będą rywalizowały ze sobą dru-
żyny, które w ubiegłym roku zajęły odpowiednio wysokie 
miejsca, natomiast w grupach B – pozostałe. Drużyny z 
grup B będą walczyły o tzw. Małe Puchary ZPL.

W tym roku zapraszamy również do startowania w 
turnieju siatkówki dziewczęce drużyny.

Więcej informacji emailowo.

Centrum Sportowe ZPL

I Kabareton „StuDnia’2015”
Festiwal „humoru studniówkowego” szkół polskich Wileńszczyzny

27 lutego 2015 r. – 17.00 – Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Studnia humoru i satyry? Na Wileńszczyźnie?? Dlaczego nie?!

Portal Wilnoteka.lt oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprosili młodzież szkół polskich Wileńszczyzny do udziału w pierwszym 
festiwalu „humoru studniówkowego” – Kabaretonie „StuDnia’2015”. 

W minionym półwieczu studniówki w szkołach polskich na Litwie nabrały specyficznego charakteru, 
stając się jedną z najpopularniejszych imprez młodzieżowych m.in. poprzez ich kabaretowy charakter. 
Uczniowie klas przedmaturalnych i maturalnych przygotowują cały szereg skeczy i parodii, które wysta-
wiane są tylko raz – na studniówce (ostatnio czasem dwa – także na spotkaniu absolwentów) – widzami 
tych widowisk są więc tylko sami uczniowie, nauczyciele, ew. rodzice i absolwenci tej szkoły. Ideą Kaba-
retonu „StuDnia” jest wyjście z humorem szkolnym do szerszej publiczności i prezentacja uczniowskich 
kabaretów w systemie konkursowym – najlepsi warci są nawet cennych nagród! Skoro istnieją festiwale 
teatrzyków szkolnych, zespołów folklorystycznych i piosenki dziecięcej – dlaczego dobry humor, które-
go nigdy dość, ma pozostać w cieniu? Tym bardziej, że nie wymaga to specjalnego wysiłku poza wyborem 
najbardziej udanych żartów, skeczów i piosenek (tańców) z najnowszej studniówki i zaprezentowaniem 
się jeszcze raz, już nie w szkole, ale w szerszym gronie Samych Swoich!

Zapraszając do udziału w tym festiwalu, chcemy zwrócić większą uwagę młodzieży na kabaret jako for-
mę twórczości scenicznej i wyrazu artystycznego. Do dziś na Wileńszczyźnie nie ma ani jednej stałej grupy 
kabaretowej, mimo że zainteresowanie ze strony społeczności polskiej jest ogromne! 

Zależy nam również na mobilizacji uczniów i nauczycieli do większego zaangażowania twórczego na 
etapie przygotowań programu tradycyjnych studniówek, zachęceniu do bardziej ambitnego i uniwersal-
nego potraktowania prezentacji, wyjścia poza typowe parodie nauczycieli i wtórne dowcipy. 

Mamy nadzieję, że Kabareton „StuDnia” stanie się imprezą cykliczną, z której wyrosną kiedyś stałe 
grupy kabaretowe, przygotowujące oryginalny, własny program dla publiczności nie tylko polskiej i nie 
tylko na Litwie. Wierzymy, że zachętą do udziału w Kabaretonie będą nie tylko atrakcyjne nagrody – a 
najlepsi w nagrodę pojadą do Brukseli! – ale też wola rywalizacji i pewność siebie oraz własnej twórczości.

Nie zamykajmy twórczości uczniowskiej w szkole!
Pokażmy – i zobaczmy – na co nas stać, a będzie nas stać na więcej!

Goście I Kabaretonu „StuDnia’2015”:
Kabaret Inaczej

Arkadiusz Jakszewicz
Jak piszą sami o sobie nasi goście z pobliskiego Podlasia: „Kabaret Inaczej tworzy trzech mężczyzn o 

niezbyt nachalnej urodzie, za to z dużym dystansem i poczuciem humoru. Wszyscy członkowie kabaretu 
pochodzą z Białegostoku, co dodatkowo nie ułatwia życia. Jednak jeżdżąc po kraju, staramy się obalić ste-
reotyp, iż stolica Podlasia to tylko kolebka biesiady i disco-polo. Pokazujemy, że można Inaczej. Bo można”.

Wybrane nagrody: Dwukrotna Nagroda Publiczności na Przeglądzie Autorskich Kabaretów Amator-
skich PaKA, Kraków 2013 i 2014; III miejsce na Przeglądzie Autorskich Kabaretów Amatorskich PaKA, 
Kraków 2013; Dwukrotny Tytuł Króla Łgarzy na Ogólnopolskim Turnieju Małych Form Satyrycznych, 
Bogatynia 2013 i 2014;  I Miejsce na Mazurskim Lecie Kabaretowym Mulatka, Ełk 2012; I Nagroda na 
Kabaretowym Międzynarodowym Festiwalu Wrocek, Wrocław 2013; Grand Prix na Ogólnopolskiej Gieł-
dzie Kabaretowej PrzeWAŁka, Wałbrzych 2013; Dwukrotne Grand Prix na Przeglądzie Kabaretowym 
ŚLIMAK, Kozienice 2012 i 2014; 10 Nagród Publiczności na festiwalach w całej Polsce.

Galę I Kabaretonu „StuDnia’2015” poprowadzi Arkadiusz Jakszewicz – komik, konferansjer, impro-
wizator, członek Kabaretu Dworskiego, Drużyny Improwizacji ToWarmia, organizator koncertów kaba-
retowych w całej Polsce, komisarz programowy Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry. Wileńska Młodzież Patriotyczna zaprasza na organizowany 

w Wilnie po raz pierwszy Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych – 
„Tropem Wilczym 2015”.

Pobiegniemy na dystansie 1963 metrów w Zakrecie (parku 
Vingis), by uczcić pamięć tych żołnierzy, dla których wojna się nie 
skończyła 8 maja 1945 roku, a którzy za swoją wiarę w wolność i 
sprawiedliwość zapłacili najwyższą cenę – własnego życia.

Dystans 1963 metrów jest nieprzypadkowy – symbolizuje rok 
1963, kiedy to okupanci zabili w walce ostatniego polskiego Żoł-
nierza Niezłomnego, Józefa Frantczaka ps. „Lalek”.

Na patrona wileńskiego biegu obraliśmy porucznika Sergiusza 
Zyndram-Kościałkowskiego, ps. „Fakir”, poległego w potyczce z 
NKWD pod Raubiszkami 4 lutego 1945 roku. Był ostatnim żoł-
nierzem polskim, którego szczątki spoczęły na wileńskiej Rossie. 
W czasie okupacji niemieckiej należał do Egzekutywy wileńskiej 
Armii Krajowej. Instruktor Egzekutywy, Sergiusz Piasecki, znany 
wileński pisarz i żołnierz, przygody swoje i Kościałkowskiego opi-
sał na kartach powieści „Dla honoru organizacji”.

Rejestracja na bieg do 28 lutego na adres wilnomp@gmail.com, 
z tytułem „Tropem Wilczym”. Pierwsze 50 (pięćdziesiąt) osób 
otrzymają pakiety startowe!

Szanowni Absolwenci XX promocji Szkoły Peda-
gogicznej w Nowej Wilejce – lata nauki 1961-1965, 
wychowankowie pani Haliny Kulbickiej i pana Wacła-
wa Mozyry. Z okazji jubileuszu 50-lecia ukończenia 
szkoły, 30 maja br. organizujemy spotkanie naszego 
rocznika. Wszystkich kolegów prosimy o kontakt pod 
nr. telefonu: 860440719; 2774402; 867122696.   

Z okazji Pięknego Jubileuszu Szanownej 
Pani Dyrektor Danucie MICHNO wiązan-
kę serdecznych życzeń: zdrowia, energii, 
udanych pomysłów i sukcesów w pracy

składają współpracownicy z przedszko-
la „Kluczyk”


