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Każdego roku Wilno rozbrzmiewa gwarem kaziukowego jarmarku. Od ponad czterech 
setek lat żyje w naszym grodzie ta tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie.  
Tradycyjny Kaziuk wileński – to wyroby z drewna, wikliny, słynne palmy wileńskie, 
pierniki i obwarzanki. Nowe czasy wniosły swoje korekty również do tej tradycji – 
współczesne rzemiosła, wymyślne zabawy, pospolity handel  tworzą już trochę inną 
atmosferę jarmarku. Jednak nadal na Kaziuka śpieszymy na centralną arterię miasta – 
aleję Giedymina i przylegające place, by na wiosennym kiermaszu pocieszyć wzrok, po 
prostu pobyć w gwarnym tłumie, cieszyć się świętem i nadchodzącą wiosną

TŁUMY NA ALEI GIEDYMINA

DO WOJA – MARSZ!
Minister obrony kraju przygotował 
projekt ustawy, na mocy której w 
kraju znów  mają zaistnieć pobo-
rowi. Zrezygnować z powoływania 
do wojska obywateli postanowio-
no w 2008. Poborowych zastąpić 
mieli zawodowcy. Niestety, stało 
się tak, że nabierając co roku po 
tysiąc żołnierzy, w jednostkach 
wojskowych zapanował prawdzi-
wy „głód”: skład poszczególnych 
ugrupowań, jak się okazało, w do-
bie obecnej jest skompletowany 
zaledwie w 30-40 procentach. Jak 
uważają wojskowi, w tym dowódca 
naczelny sił zbrojnych, jest to stan 
niedopuszczalny w zaistniałej sytu-
acji geopolitycznej. Postanowiono 
więc powrócić do idei przywróce-
nia obowiązkowej służby wojsko-
wej dla mężczyzn w wieku 19-26 
lat oraz do 38 – dla absolwentów 
wyższych uczelni i osób, które były 
z różnych powodów zwolnione od 
służby w wojsku.
Oliczono, że wojsko, by sprawnie 
funkcjonować, potrzebuje do 16 ty-
sięcy żołnierzy. Wznawiając powrót 
poborowych na pięć lat, co roku do 
woja wezwania ma otrzymać od 3 
do 3,5 tys. obywateli, którzy będą 
szkoleni w ciągu dziewięciu mie-
sięcy.
Decyzja ta wywołała niejedno-
znaczną reakcję w społeczeństwie. 
Jak się okazało, sporo młodych 
mężczyzn wcale nie jest skorych do 
tego, by marzyć o wkładaniu woj-
skowych butów. Deklarują raczej 
chęć opuszczenia kraju niż pójścia 
w rekruty. Chociaż wydaje się, że 
powołanie do wojska trzech tysięcy 
młodych ludzi  praktycznie nie mu-
siałoby sprawić żadnych trudności, 
bo liczba ta stanowi w przybliżeniu 
zaledwie dziesiątą część każdego 
rocznika, jednak komuś widocz-
nie zależy na wywołaniu zamiesza-
nia wokół tematu poborowych, bo-
wiem ostatnio na adresy emailowe 
polityków aktywnie popierających 
ideę przywrócenia obowiązkowej 
służby wojskowej (m. in. byłej mi-
nister obrony) dosłownie posypa-
ły się listy z obraźliwymi epitetami 
i pogróżkami. Ciekawe, czy wpłyną 
one na stosunek posłów do ustawy 
o obowiązkowej służbie wojsko-
wej? O ile ustawa zostanie przy-
jęta, to już na jesieni do woja pój-
dą pierwsi poborowi. Mają to być 
mężczyźni. Obowiązkowej służby 
dla kobiet raczej się nie rozważa. 
Przypomnieć warto, że w Europie 
obowiązuje ona jedynie w Norwe-
gii, właśnie od bieżącego roku.
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Właśnie bezpośrednie wy-
bory merów oraz aktywny (i w 
wielu wypadkach sukcesywny) 
udział w formowaniu władz sa-
morządowych, tzw. komitetów 
wyborczych były tymi cechami, 
które odróżniały tegoroczne 
batalie od poprzednich. Ich wy-
niki, a w wypadku zmagań o fo-
tele merów rezultaty pierwszej 
tury pokazały, że partie, które w 
ciągu mijających lat nie potra-
fiły wykreować w poszczegól-
nych samorządach swoich lide-
rów, a szukały ich na gwałt tuż 
przed terminem startu kampa-
nii wyborczej, zostały przez wy-
borców ukarane. Tak się stało 
m. in. w Wilnie, gdzie kandy-
daci dwóch największych litew-
skich partii – socjaldemokratów 
i konserwatystów – zdobyli że-
nująco skromną liczbę głosów. 

Wyniki rywalizacji o sta-
nowiska merów pozwalają też 

poczynić wniosek, że rola de-
cydentów w ich typowaniu spo-
tkała się z pozytywym przy-
jęciem przez mieszkańców. 
Świadczy o tym zarówno wy-
soka, jak na wybory samorzą-
dowe, frekwencja (50,5 proc. z 
437 989 wyborców), jak i nie-
zbyt miłe niespodzianki dla od 
lat „panujących” kandydatów 
poszczególnych partii. Przykła-
dem może tu służyć zarówno 
Kowno – zwane twierdzą kon-
serwatystów, gdzie obecny mer 
z ramienia tej partii będzie mu-
siał walczyć o stołek z przed-
stawicielem komitetu wybor-
czego (przedstawicielem świata 
biznesu), jak i Olita, gdzie po 
przedwyborczym lokalnym 
skandalu z głową miasta w roli 
głównej, stanowisko mera już 
w pierwszej turze zdobył kan-
dydat komitetu (były komi-
sarz policji). Przedstawiciele 
komitetu wyborczego uzyska-
li również większość w radzie. 
Również w Wilnie, podczas 
głosowania na kandydata Ru-
chu Liberałów na stanowisko 
mera, oddano o 10 proc. głosów 
więcej niż na jego partię. 

Do grona sensacji tegorocz-
nych wyborów samorządowych 
można również zaliczyć wynik, 
jaki w nich uzyskali kandydaci 

startujący z ramienia Ruch Li-
berałów. Dotychczas, praktycz-
nie w ciągu 25 lat niepodległości, 
liberałowie nie mieli na Litwie 
przysłowiowego łutu szczęścia: 
dzielili się i mnożyli, na różne 
sposoby wplatali „liberalizm” do 
nazw swych ugrupowań, ale to 
nie dawało wymiernego efektu. 
I oto tego roku, wydaje się, do-
czekali swego gwiezdnego dnia: 
Ruch Liberałów na czele z Eligi-
jusem Masiulisem, który w po-
przednich wyborach był na siód-
mym miejscu w skali kraju z 98 
mandatami, obecnie zwiększył 
ich liczbę do 216 i zajął trzecią 
pozycję wśród partii. To oni też 
zadali ton batalii o Wilno. Na 
długo przed terminem – półtora 
roku – jasno dali do zrozumienia, 
kto będzie walczył o fotel mera 
stolicy i praktycznie rozpoczęli 
pracę agitacyjną. „Odkryli” też 
dla siebie (skądinąd już od lat 
stosowaną taktykę m. in. przez 
AWPL), że należy docierać do 
jak największej liczby wyborców 
poprzez osobisty kontakt. No i 
wynik jest taki, że  w radzie sa-
morządu miasta Wilna mają naj-
więcej – 15 – radnych, a ich kan-
dydat na mera stolicy Remigijus 
Šimašius uzyskał 34,5 proc. gło-
sów i będzie walczył w drugiej tu-
rze z obecnym merem Artūrasem 
Zuokasem, który musiał się za-
dowolić nieco ponad 18-procen-
towym poparciem.

Kolejny sukces zasłużony 
konsekwentną pracą na rzecz 
swoich wyborców odniosła Ak-
cja Wyborcza Polaków na Li-

twie, która wspólnie z Aliansem 
Rosjan wystąpiła jako „Blok 
Waldemara Tomaszewskiego”. 
W skali kraju głosowało na nie-
go ponad 90 tys. wyborców, co 
dało 7,76 proc. poparcia i szó-
ste miejsce wśród partii.

W stolicy „Blok” uzyskał 
poparcie 38 tys. wyborców 
(17,19 proc.) i 10 mandatów 
radnych, co pozwoliło upla-
sować się na drugiej pozycji w 
Wilnie. Niestety, wysoka fre-
kwencja sprawiła, że pomi-
mo uzyskania o ponad 2 proc. 
większego poparcia i uzyskania 
o 9 tys. głosów więcej, „stra-
cono” jedno miejsce w radzie. 
Osobiście  kandydat na mera 
Waldemar Tomaszewski zdo-
był zaledwie o 1,1 proc. głosów 
mniej  niż obecny mer i znalazł 
się na trzeciej pozycji. 

Od drugiej tury wyborów 
będzie zależało, czy „Blok Wal-
demara Tomaszewskiego” znaj-
dzie się w koalicji rządzącej, bo-
wiem sukces liberałów w Wilnie 
i ich wyraźne preferowanie jako 
koalicjantów konserwatystów, 
czynią sytuację w radzie miasta 
wielce niewyraźną. 

Natomiast już w pierwszej 
turze wyborów okazało się ja-
sne, że pozycje liderów w rejo-
nie wileńskim i solecznickim 
zachowa AWPL i merowie Ma-
ria Rekść (uzyskała 60 proc.) 
i Zdzisław Palewicz, którego 
wynik 77,5 proc. głosów po-
zwoliły mu być „najlepszym” w 
całej Litwie. Warto podkreślić, 
że zaledwie 19 merów wybrano 

Powyborczy wizerunek

podczas pierwszej tury wybo-
rów, m. in.wśród nich znalazł 
się mer Druskienik.

Wbrew wszelkim planom 
„ratowania” czy też „odnawia-
nia” samorządów Wileńszczy-
zny, zarówno w rejonie solecz-
nickim jak i wileńskim AWPL 
utwierdziła swoje pozycje lide-
ra, uzyskując odpowiednio 20 
mandatów (plus mer) z 31 jak 
i 20 (plus mer) z 24.

„Blok Waldemara Toma-
szewskiego” powtórzył też 
sukces w rejonie trockim (5 
mandatów), w święciańskim 
zwiększono stan posiadania o 
jeden i teraz będzie tu 5  rad-
nych. Niestety, w rejonie szyr-
winckim zadowoli się Blok jed-
nym mandatem radnego. W 
Wisagini będą do niego należa-
ły 3 mandaty, a w Kłajpedzie – 4. 
W jednym i drugim przypadku 
uzyskano w radzie o jedno miej-
sce więcej. Ogółem „Blok Wal-
demara Tomaszewskiego” ma 
70 mandatów radnych i merów 
(w poprzedniej kadencji było 
ich 65).

Największe „straty” w sta-
nie posiadania radnych szcze-
bla samorządowego poniosła w 
tegorocznych wyborach Partia 
Porządek i Sprawiedliwość – ich 
liczba spadła ze 155 do 84, Par-
tia Pracy – ze 165 do 148. Lide-
rami są socjaldemokraci (366), 
na drugim miejscu – konser-
watyści – 247, zaś na trzecim 
– Ruch Liberałów (216).

Janina Lisiewicz 

ZARÓWNO W REJONIE 
SOLECZNICKIM JAK 
I WILEŃSKIM AWPL 
UTWIERDZIŁA SWOJE 
POZYCJE LIDERA
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W ubiegłą niedzielę, 1 marca, mieliśmy na 
Litwie wybory samorządowe, podczas  
których po raz pierwszy w historii  
ćwierćwiecza odrodzonej Litwy bezpośrednio 
wybierano merów miast i rejonów.
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Na starcie Turniej Sportowy o Puchar  
Związku Polaków na Litwie

Jak już informowaliśmy, ruszyła rejestracja drużyn 
chętnych wzięcia udziału w corocznym Turnieju Spor-
towym o Puchary ZPL roku 2015. Tego roku tradycyjny 
turniej rozpocznie się nieco później niż w latach ubie-
głych. W roku bieżącym bowiem, na propozycję kapi-
tanów drużyn, postanowiliśmy stworzyć po dwie grupy 
drużyn w każdej dyscyplinie. Drużyny będą startowały 
w grupach A i B, zarówno w siatkówce jak i koszykówce. 
W  grupach A będą rywalizowały ze sobą drużyny, któ-
re w ubiegłym roku zajęły odpowiednio wysokie miej-
sca, natomiast w grupach B – pozostałe. Szczegółowa 
koncepcja rozgrywek zostanie przedstawiona na spotka-
niu koordynatorów drużyn, które odbędzie się w piątek,  
6 marca, o godzinie 18.00 w Domu Polskim w Wilnie 
(ul. Naugarduko 76).

Jak już informowaliśmy, w tym roku zdecydowaliśmy 
zorganizować siatkarskie zawody dla drużyn dziewczę-
cych.

Zapraszamy przedstawicieli drużyn na inauguracyjne 
spotkanie oraz zachęcamy dodatkowo rejestrować dru-
żyny w siatkówce dla chłopców i dziewcząt oraz koszy-
kówce dla chłopców. Zgłoszenia przyjmujemy do końca 
tygodnia, liczba drużyn ograniczona.

Szczegółowa informacja pod adresem:  
centrumsportowe.zpl@gmail.com. 

Centrum Sportowe ZPL

Walczyli i oddawali swe ży-
cie za to, co uważali za naj-
ważniejsze: Ojczyznę, honor, 
wartości, którym pragnęli 
być wierni do końca. Brutal-
nie niszczeni, prześladowa-
ni, mordowani... I nawet po 
śmierci skazywani... na nie-
pamięć. Żołnierze Podziem-
nego Państwa Polskiego, dla 
których II wojna światowa nie 
skończyła się wraz ze zwycię-
skimi salwami w dniu 8 maja 
1945 roku. W ruchu niepod-
ległościowym, antykomu-
nistycznym działali jeszcze 
kilkanaście lat. Symboliczną 
datą, która w pewnym sen-
sie zamknęła ten okres była 
śmierć Józefa Franczaka ps. 
„Lalek” (zginął podczas ob-
ławy w województwie lubel-
skim) 21 października 1963 
roku – ostatniego żołnierza.

Odrodzona po 1989 roku 
– niezawisła i demokratycz-
na Rzeczpospolita dopiero po 
12 latach, 3 lutego 2011 roku 
na mocy ustawy uchwalonej 
przez Sejm upomniała się o 
oficjalne odwołanie „niepa-
mięci”: ustanowiono dzień  
1 marca – Narodowym Dniem 
Pamięci “Żołnierzy Wyklę-
tych”. Wyklętych przez ów-
czesne władze i propagandę. 
Określenie „wyklęci” jest też 
zastępowane przez „niezłom-
ni”, „nieulegli”, bowiem ta-
kimi byli i są w świadomości  
potomnych. W uzasadnieniu 
ustawy znalazły się m. in. wła-
śnie takie słowa: „(...) ma być 
wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świa-
dectwo męstwa, niezłomnej 
postawy patriotycznej (...)”.

Dzień 1 marca został wy-
brany dla uczczenia ich pa-
mięci, ponieważ to właśnie 
tego dnia w 1951 roku roz-
strzelano członków Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Wol-
ność i Niezawisłość, którzy 
zostali aresztowani w latach 

1947-1948 i w ciągu kilku 
lat byli więzieni w nieludz-
kich warunkach i poddawa-
ni śledztwu, podczas którego 
stosowano wobec nich tortury.

Obchodzony w Macierzy i 
poza jej granicami po raz pią-
ty Dzień, tego roku doczekał 
się także godnego uczczenia 
na Wileńszczyźnie. W dniu  
1 marca ambasador Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Republice 
Litewskiej Jarosław Czubiński 
oddał hołd pamięci żołnierzy 
niezłomnych w miejscowości 
Sangieliszki k. Małych Solecz-
nik. Złożony został wieniec i 
zapalone znicze na mogile żoł-
nierzy AK z oddziału „Koma-
ra” – Czesława Stankiewicza, 
którzy zginęli w potyczce z 
oddziałami sowieckiej bezpie-
ki (zginęło ponad dwudziestu 
żołnierzy i kilkoro cywilów, a 
dowódca został uwięziony).

Z własną inicjatywą wy-
stąpiła również młodzież 
zrzeszona w kole „Wileń-
ska Młodzież Patriotyczna” 
Wileńskiego Oddziału Miej-
skiego Związku Polaków na 
Litwie: uczcić Dzień Pamię-
ci Żołnierzy Niezłomnych 
biegiem „Tropem wilczym 
2015”. Bieg ten jest organi-
zowany tego dnia od trzech lat 
w Polsce. Tego roku objął  po-
nad 80 miast w Polsce, m. in. 
Warszawę, Poznań, Szczecin, 
Wrocław i uczestniczyło w 
nim kilkanaście tysięcy osób. 
Odbył się również w Grodnie 
i Wilnie, w Zakrecie. Jego tra-
sa wynosi 1963 metry – sym-
bolizując rok zamordowania 
ostatniego żołnierza antyko-
munistycznego podziemia.

W niedzielnym biegu w 
Zakrecie, jak podali organi-
zatorzy,  wzięło udział około  
50 osób. Młodzież z Wileńsz-
czyzny – najliczniejszą grupę 
stanowili uczniowie Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wil-
nie, którzy przybyli wraz ze 

swymi nauczycielami wycho-
wania fizycznego, miała też 
okazję poobcować z komba-
tantami.

Inicjatywa „Wileńskiej 
Młodzieży Patriotycznej” sta-
ła się również dobrą okazją dla 
młodych, by sięgnąć do histo-
rii naszego narodu i poznać je-
den z jej chlubnych okresów, 
który był w ciągu dziesięcio-
leci fałszowany i spychany w 
niepamięć. Posłuży temu nie-
wątpliwie również postać pa-
trona po raz pierwszy w Wil-
nie zorganizowanego biegu ku 
czci żołnierzy niezłomnych – 
porucznika Sergiusza Zyn-
drama-Kościałkowskiego ps. 
„Fakir”, który poległ w boju 
z NKWD pod Raubiszkami  
4 lutego 1945 roku. Był to 
ostatni żołnierz polski, który 
został pochowany na wileń-
skim cmentarzu na Rossie. 
Został on bohaterem powie-
ści Sergiusza Piaseckiego „Dla 
honoru organizacji”. Zarówno 
Piasecki, jak i „Fakir” w czasie 
okupacji niemieckiej należeli 
do Egzekutywy Wileńskiej Ar-
mii Krajowej. 

Wypada życzyć organiza-
torom, by Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Niezłomnych w dniu 
1 marca stał się tradycyjnym 
w Wilnie – mieście, które w 
historii walk o niepodległość 
i wolność Ojczyzny zapisało 
wiele pięknych kart. 

Pawał Stefanowicz

Byli skazani na niepamięć 
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MŁODZIEŻ JUŻ PO BIEGU

OKREŚLENIE  
„WYKLĘCI” 
 JEST TEŻ  
ZASTĘPOWANE  
PRZEZ „NIEZŁOMNI”, 
„NIEULEGLI”
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Po ubiegłorocznym jubile-
uszowym Festiwalu, którego za-
sięg objął ponad 30 placówek 
przedszkolnych, kolejny – XI Fe-
stiwal okazał się być bardziej ka-
meralny. Z zakwalifikowanych do 
udziału 22 placówek, na festiwa-
lowej scenie zaprezentowało swą 
twórczość 19. Tradycyjnie już są 
to żłobki-przedszkola, przedszko-
la oraz szkoły-przedszkola z Wil-
na oraz rejonu wileńskiego.

Witając zebranych: dzieci, ro-
dziców, wychowawczynie, organi-
zator Festiwalu – prezes Centrum 
Kultury Polskiej na Litwie im. St. 
Moniuszki Apolonia Skakowska 
cieszyła się, iż Festiwal jest popu-
larny, trwając od dziesięciu lat po-
trafił zaszczepić miłość do pio-
senki, twórczości, no i stał się dla 
uzdolnionych dzieci pierwszą sce-
ną, na której prezentowały swoje 
umiejętności. Między innymi, jak 
zaznaczyła prezes, prowadzący od 
paru lat imprezę wraz z Katarzy-
ną Romaszewską Józek Kuczyń-
ski z Wileńskiego Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza też swe 
pierwsze kroki twórcze stawiał na 
festiwalowej scenie. 

XI Festiwal tradycyjnie zai- 
naugurowano odśpiewaniem 
hymnu przedszkolaków  pt. „Po-
dajmy sobie ręce” (autorką jego 
jest Dorota Gellner), który zgod-
nie intonowali dorośli i dzieci. A 
tym chórem dyrygowała przed-
stawicielka honorowego jury Fe-
stiwalu Alina Balkuvienė – na-
uczycielka muzyki z Gimnazjum 

im. Ferdynanda Ruszczyca w Ru-
dominie oraz przedszkola w tejże 
miejscowości. Wraz z panią Ali-
ną rolę honorowej jurorki pełniła 
wicedyrektor wileńskiego przed-
szkola „Kluczyk” („Raktelis”) Ja-
dwiga Ksienzowa.

Tego roku dzieci biorące 
udział w Festiwalu „Rozśpiewane 
przedszkole” miały niezwykłych 
gości – byli to przedstawiciele Po-
lonii z Łotwy, Grecji, Niemiec, 
Holandii i innych krajów, którzy 
przybyli do Wilna na konferencję 
organizowaną przez Polski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku (rektor 
doc. Ryszard Kuźmo) i stali się 
nie tylko widzami, ale też spon-
sorami dziecięcej imprezy – ufun-
dowali małym artystom słodycze.

Po miłym powitaniu uczest-
ników i gości, prowadzący – Jó-
zek i Katarzyna zaprosili na 
scenę pierwszego uczestnika – 
dzieci z przedszkola „Kluczy-
k”(„Raktelis”). Wykonały one 
bardzo sympatyczną piosen-
kę o kotku-kłopotku. Widzo-
wie mogli podziwiać nie tylko 
dobre przygotowanie muzycz-
ne dzieci (kierownik Helena 
Sartatavičiūtė), ale też pomysło-
we stroje i zdolności choreogra-
ficzne (wychowawczyni Edyta 
Malinowska). 

Kolejno na scenie piosenkę 
o swoim ogródku przedstawiły 
maluchy ze żłobka-przedszkola 
„Kasztan” („Kaštonas”) oraz ich 
koledzy z Awiżeń, którzy wyko-
nali piosenkę „Połykacz bajek”. 

W ich wykonaniu widzowie usły-
szeli też wiersz „Książka”. Należy 
podkreślić, że tegorocznym pre-
zentacjom muzycznym z wielu 
przedszkoli towarzyszyły również 
deklamacje, które stały się nowym 
akcentem Festiwalu.

Jako „skaczące nutki” zapre-
zentowały siebie dzieci z Rudo-
mina, zaś ich mali koledzy z Ma-
riampola wykonali „Kołysankę 
dla księżyca”.

O kolorowych kredkach 
śpiewały dzieci z przedszko-
la w Mościszkach oraz z wileń-

Rozśpiewane przedszkole

W dniu 2 marca, w Domu Polskim w Wilnie, odbył się XI Festiwal 
Polskich Przedszkoli Wilna i Wileńszczyzny „Rozśpiewane  
przedszkole”. Organizatorem święta dziecięcej piosenki jest  
Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki.

skiego „Dziadka do orzechów” 
(„Spragtukas”). Kolorowe stroje 
oraz „malarz” malujący na szta-
lugach obraz – dopełniły bardzo 
pomysłowo ich prezentację.

W przerwie pomiędzy festiwa-
lowymi popisami, przed publiczno-
ścią wystąpiła jedna z pierwszych 
uczestniczek „Rozśpiewanego 
przedszkola” – dziś uczennica Wi-
leńskiej Szkoły Średniej im. Wł. Sy-
rokomli – Paula Lachowicz. W jej 
wykonaniu zabrzmiała piosenka 
„Dumka na dwa serca”.

Mali artyści w bardzo sympa-
tycznych strojach z przedszkola 
„Sikorka” („Zylė”) wykonali pio-
senkę „Jagody” (wychowawczyni 
Irena Dubonosowa). Wspania-
le się również prezentowali ich 
koledzy ze żłobka-przedszkola w 
Mickunach: dorodny pomidor – 

tak pomysłowo wykonanego stro-
ju można im pozazdrościć – oraz 
inne „warzywa” tworzyły bardzo 
sympatyczne tło do piosenki „Po-
midor”. Dzieci przygotowała wy-
chowawczyni Jolanta Raczewska 
i kierownik muzyczny Elita Nar-
kiewicz. 

O kolorowej łące, malowa-
nym zającu, chmurkach, pta-
kach i wiośnie śpiewały dzieci z 
Niemieża, Rukojń, przedszkola 
„Koło” („Žiedas”), „Konik pol-
-ny” („Žiogelis”) i „Wietrzyk” 
(„Vėjelis”) z Wilna.

Nadzwyczaj barwnie i ar-
tystycznie zaprezentowały się 
przedszkolaki ze szkoły-przed-
szkola „Źródełko” („Šaltinėlis”) 
– wychowawczyni Maria Mali-
nowska, kierownik muzyczny 
Ludwika Bulkiewicz, które zgod-
nym 12-osobowym chórem wy-
konały piosenkę „Witajcie w na-
szej bajce”.

W strojach „prawdziwych” 
kucharzy wystąpiły dzieci ze szko-
ły-przedszkola w Skojdziszkach 
i sprezentowały jurorom bochen 
świeżego chleba, zaś mali artyści 
ze żłobka-przedszkola „Uśmiech” 
(„Šypsena”) piosenkę o leśnych 
duszkach śpiewały pod akompa-
niament gitary, na której przygry-
wała im siostra zakonna. Występ 
tego licznego chóru uświetniły ko-
lorowe stroje, gra na instrumen-
tach muzycznych oraz taniec. 
Wieńczył on barwnym akcentem 
festiwalowe popisy.

Żegnając uczestników XI Fe-
stiwalu „Rozśpiewane przed-
szkole”, jego organizator dzię-
kowała wychowawczyniom, 
kierownikom muzycznym i ro-
dzicom za to, że tak wiele tru-
du wkładają w przygotowanie 
dzieci, szycie strojów, opiekę 
podczas imprezy. Jest to jednak 
wdzięczny trud, bowiem owo-
cuje szczęśliwymi buziami dzie-
ci, szczerymi uśmiechami i być 
może w przyszłości – talentami, 
które będą zachwycały na wiel-
kich scenach.

Janina Lisiewicz
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TAKIE SYMPATYCZNE „WARZYWA” Z MICKUN
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MALUCHY Z PRZEDSZKOLA „SIKORKA” WRAZ Z ORGANIZATORKĄ FESTIWALU I JURORKAMI
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SŁUCHACZE  
BYLI  
ZAINTERESOWANI  
TEMATEM  
I MIELI  
WIELE PYTAŃ DO 
WYSTĘPUJĄCEGO

Najlepsi doznają wszystkiego, 
co najgorsze. (Seneka)

Spotykając się z człowie-
kiem o  nieszeregowej oso-

bowości, mieliśmy możność  
usłyszeć o wielu bolesnych 
doświadczeniach, usłyszeć 
niemało wzruszających wspo-
mnień. Takim właśnie jest pan 
Władysław Grużdz, urodzony 

w 1916 roku we wsi Użumisz-
ki, ochrzczony w parafii wę-
dziagolskiej. Jest Polakiem, ka-
tolikiem, patriotą swego kraju. 
Chętnie dzielił się z wędziago-
lanami wspomnieniami ze swe-
go długiego, barwnego życia. 
Los często bywał kapryśny, cza-
sy – wielce zagmatwane, a on 
konsekwentnie trwał przy swo-
im: nie wyrzekał się własnych 

wartości, nie bał się przyznać, 
że jest Polakiem z parafii wę-
dziagolskiej. 

Rozmawiając z panem Wła-
dysławem bardzo dużo żeśmy 
się dowiedzieli. Szczególnie 
wyraziste są jego wspomnie-
nia z dzieciństwa: pamięta na-
uczycieli, którzy nauczali po 
polsku w domach (szkoła była 
zamknięta). Przypomniał też 
opowiadania ojca o panie Ar-
turze Miłoszu, który mieszkał 
w Użumiszkach i jeździł karetą 
zaprzężoną w cztery konie. Pan 
Miłosz w czasach carskiego za-
boru był odpowiedzialny za po-
bór rekrutów. Nasz rozmówca 
opowiedział również o wielkim 
huraganie, który przetoczył się 

przez Użumiszki i wykarczował 
wielkie połacie lasu oraz zbu-
rzył i uniósł w pole stodołę pana 
Miłosza. Pan Władysław cieka-
wie opowiadał o dworze i du-
żym sadzie, o nabożeństwach 
odprawianych po polsku i li-
tewsku w wędziagolskim ko-
ściele pw. Świętej Trójcy, mnó-
stwie pielgrzymów i wozów na 
placu rynkowym. Opowiadał 
również o mieszkańcach mia-
steczka – Żydach, Polakach, 
Litwinach i Rosjanach-staro-
obrzędowcach, którzy tu zgod-
nie żyli. Dowiedzieliśmy się też 
ile było w Wędziagole traktier-
ni. Bolesne były wspomnienia 
o holokauście podczas wojny 
w Wędziagole i jej okolicach, 
poczynaniach rosyjskich i nie-
mieckich żołnierzy, litewskich 
szaulisów i policjantów, którzy 
wymordowali wszystkich wę-
dziagolskich Żydów.

Nie były też spokojnymi 
czasy powojenne… Stulatek 
obrazowo, ze smutkiem w gło-
sie wspominał o tym, jak pew-
nej nocy przyszło sześcioro 
tzw. stribów i kazało się zbie-
rać, jedynie za to, że mieli kil-

kadziesiąt hektarów ziemi i do 
prac polowych najmowali kil-
koro ludzi. Z powodu donosu 
sąsiadów człowiek został ze-
słany na Syberię, do obwodu 
tomskiego. Na zesłaniu spędził 
prawie siedem lat.

Po zsyłce nie był oczekiwany 
na Litwie, dlatego wyjechał do 
Polski. Tam wraz z żoną Hele-
ną zamieszkali w Dobrym Mie-
ście, skąd w roku 1997 wrócili 
na Litwę. Prezydent Polski Alek-
sander Kwaśniewski obdarował 
pana Władysława Grużdzia me-
dalem zesłańca.

O wielu ciekawych faktach, 
wypadkach opowiedział nam 
pan Władysław. Nie mogliśmy 
mu się nadziwić i cieszyliśmy 
się, że wzbogacił się nasz stan  
posiadania: zbierany, fotogra-
fowany, nagrywany materiał. 
A najważniejsze jest to, że są 
wśród nas tacy długowieczni, 
ciepli, mocni ludzie jak pan 
Władysław – prawdziwy Polak 
z wędziagolskiej parafii.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

U progu stulecia
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PAN WŁADYSŁAW WRAZ Z ŻONĄ

PO ZSYŁCE  
NIE BYŁ  
OCZEKIWANY  
NA LITWIE, DLATEGO 
WYJECHAŁ 
DO POLSKI

W polskiej bibliotece w Wędzia-
gole gościła duża grupa studentów z 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
z Wilna, z Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych i Nauk Poli-
tycznych. Studenci słyszeli i czytali 
o polskim środowisku w Wędziago-
le, chcieli więc osobiście przybyć i za-
poznać się z jego członkami.

Wykład o historii Ziemi Wę-
dziagolskiej, jej przeszłości i współ-
czesności miał prezes Wędziagol-
skiego Oddziału Związku Polaków 
na Litwie Ryszard Jankowski. Opo-
wiadanie przeciągnęło się, ponieważ 
spotkanie odbywało się w dwóch ję-

Czas szybko biegnie. Cał-
kiem niedawno pożegnaliśmy 
się z uciechami karnawału i 
wstąpiliśmy w okres Wielkie-
go Postu, po którym witać bę-
dziemy jedno z najważniejszych 
świąt kościelnych – Zmartwych-
wstania Pańskiego.

Wizyta studentów z Warszawy i Wilna
zykach – polskim i litewskim, więc 
prelegent pełnił też rolę tłumacza. 
Słuchacze byli zainteresowani tema-
tem i mieli wiele pytań do występu-
jącego. Dyskusja miała dynamiczny 
charakter.

W trakcie spotkania do zebra-
nych dołączył proboszcz wędziagol-
skiej parafii pw. Świętej Trójcy, ksiądz 
i poeta Skaidrius Kandratavičius, któ-
ry pobłogosławił obecnych. Zwrócił 
się on do studentów, ciesząc się, że od-
najdują oni Wędziagołę oraz działają-
cą tu polską społeczność. Proboszcz 
wyraził również swoje zdanie na te-
mat tego, co się dziś dzieje we współ-
czesnym świecie.

Nikt nie zauważył, jak szybko 
minął czas i nadeszła chwila poże-
gnania. Studenci z Warszawy i Wil-
na dziękowali gospodarzom za cie-
kawe, treściwe i ciepłe spotkanie. 
Wędziagolanie z kolei cieszą się, że 
międzynarodowe spotkania, poga-
wędki, dyskusje z młodzieżą akade-
micką w polskiej bibliotece w Wę-
dziagole stają się tradycją. 

Leonija Petrauskaitė

Przywitać godnie święta
W dobie zachodzących 

zmian, które dotyczą również 
rygorystycznego przestrzegania 
kanonów religijnych oraz prób 
dostosowania ich do warunków 
życia współczesnego człowieka, 
Polacy zrzeszeni w Kowieńskim 
Oddziale ZPL ustalili, by zwró-

cić się do kapłanów z prośbą 
swoistej powtórki, odnowienia 
wiedzy z zakresu religii, zasad 
wiary, moralności chrześcijań-
skiej… Uznaliśmy, że pomoże 
to nam godnie powitać Święta 
Wielkanocne. Tą myślą podzieli-
liśmy się z kapłanem z parafii pw.  

św. Wincentego à Paulo w Pietra-
szunach – jednej z dzielnic Kow-
na. Brat Andrzej Biniek OFM 
Cap nie odmówił nam swej po-
mocy. W niedzielę, 1 marca, po 
Mszy św. zgromadziliśmy się w 
siedzibie Kowieńskiego Oddzia-
łu ZPL przy al. Laisvės w Kow-
nie. Podczas naszego pierwsze-
go spotkania w tak szczytnym 
celu, brat kapucyn opowiedział 
o sobie, o powołaniu kapłańskim 

oraz życiu religijnym i świeckim 
na Litwie  i w Polsce, stosunku do 
wiary, przestrzeganiu jej zasad 
i życiu duchowym.  Za tę nie-
konwencjonalną lekcję religii, 
serdeczne obcowanie jesteśmy 
bardzo wdzięczni czcigodnemu 
kapłanowi.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL  

WĘDZIAGOLANIE Z MŁODZIEŻĄ
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Stało się. Studniówki – bo-
dajże najfajniejsze szkolne 
imprezy,  żywot swój liczą-
ce na ponad półwiecze – do-
czekały się wyjścia poza mury 
placówek oświatowych. Od 
„zamierzchłych” lat 60. mi-
nionego stulecia były wieczo-
rami popisów maturzystów – 
poczucia humoru, talentów, 
popularyzacji polskiej estra-
dy. Tę ostatnią może podkreślę 
szczególnie – w świetle tego, 
że na Kabaretonie StuDnia 
przeważały najnowsze, jak też 
„klasyczne” w większości an-
glojęzyczne utwory z nagrań.  
Możliwości techniczne poczy-
niły, oczywiście, prawdziwą re-
wolucję w wizji studniówek (te 
profesjonalne filmiki, efekty 
świetlne) i to jest znak czasu. 
Jednak gorzej jest z tym, że ko-
rzystając z dostępnych w sie-
ci wzorców, młodzież poszła 
po linii najmniejszego oporu – 
odpuściła sobie „autorski” wy-
siłek umysłowy. Przerażał też 
chwilami język (nie wspomnę 
już o akcencie, którym nawet 
się szczycimy), chociaż szóst-
ka uczestników: Gimnazjum w 
Ejszyszkach (rejon solecznic-

Nie utonąć w StuDni

ki), Szkoła Średnia w Micku-
nach (rejon wileński), Szkoła 
Średnia im. Sz. Konarskiego, 
Gimnazjum im. J. I. Kraszew-
skiego, Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza, Gimnazjum im. Jana 
Pawła II (Wilno) –  na szczę-
ście, rosyjskich zwrotów nie 
nadużyła. 

Organizatorzy – Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna” (prezes Józef Kwiat-
kowski) i „Wilnoteka” (redak-
tor Walenty Wojniłło) wraz z 
jurorami popełnili jeden po-
ważny grzech – nie byli ka-
tegoryczni co do określonego  
trwania prezentacji – 20 minut 
nie przestrzegano. A limit cza-
su każdemu (!) z uczestników 
dobrze by się przysłużył. No i 
tyle gorzkich żalów pod adre-
sem StuDni.  Dalej – same su-
perlatywy.

Może to i niezbyt europej-
skie uczucie, ale, przyznam, 
rozpierała duma, że w Domu 
Polskim w Wilnie tego dnia 
królowała polska młodzież z 
Wileńszczyzny: zdolna, dow-
cipna, ładna i najważniejsze 
– zaangażowana, nieobojętna 
(nie tylko ta na scenie, ale też 
na sali, w roli kibiców). Impre-
zy integrujące polską młodzież 
z Wileńszczyzny są bardzo 
potrzebne, w nie mniejszym 
stopniu niż te, które mają in-
tegrować naszą młodzież np. z 
litewską. Młodzi ludzie wspa-
niale się bawili, rozumieli, no i 
mogli w pełni odczuć, że stano-
wią społeczność, a nie poszcze-
gólne „wysepki” polskości. 
Brawa należą się organizato-
rom oraz samej młodzieży, jej 

wychowawcom i administracji 
szkół za to, że się zdecydowa-
li na tę pierwszą pozaszkolną 
prezentację, nie bojąc się „uto-
nąć” w StuDni.

Jury, w skład którego we-
szli: koncertmistrz Litew-
skiej Państwowej Orkiestry 
Symfonicznej, skrzypek Zbi-
gniew Lewicki (przewodniczą-
cy), piosenkarka Katarzyna 
Zvonkuvienė, litewski komik 
Vitalijus Cololo, dyrektor 
Gimnazjum im. Michała Ba-
lińskiego w Jaszunach Kazi-
mierz Karpicz, redaktor „Wil-
noteki” Walenty Wojniłło nie 
miało łatwego zadania. Szkoły 
z rejonów i stolicy, maturzyści 

i jedenastoklasiści, popisy à la 
kabaret i tradycyjne studniów-
kowe z przeważającymi wąt-
kami szkolnej rzeczywistości 
– jak to sprowadzić do wspól-
nego mianownika? Jednak po-
trafili, chociaż, jak przyznali, 
spory były dość ostre. Zarówno 
publiczność na sali, jak i ko-
mentatorzy w necie faktycz-
nie nie dali się przekonać, do 
uznania werdyktu jurorów w 
sprawie przyznania pierwsze-
go i drugiego miejsca. Z mi-
nimalną przewagą – 57:56 
pkt zwycięzcami zostali ma-
turzyści z Wileńskiego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II, zaś 
na drugim miejscu uplasowało 

się Wileńskie Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza. Ci dru-
dzy, rzec można, byli bardziej 
profesjonalni (m. in. w tańcu 
i grze aktorskiej), co uczyniło 
ich prezentację naprawdę bły-
skotliwą. Jednak autorska fa-
buła, klasyczne studniówkowe 
przedstawianie szkolnej rze-
czywistości (z parodiowaniem 
nauczycieli) – chociaż nie dla 
wszystkich zrozumiałe, konty-
nuowanie tradycji wykorzysta-
nia i adaptacji polskiej estra-
dy, żywiołowość i młodzieńczy 
entuzjazm zrobiły swoje. No i 
„klasyka” okazała się górą. 

Widzowie mogli się prze-
konać o nietuzinkowych zdol-
nościach aktorskich (niewąt-
pliwie do tego się przyczyniają 
zarówno szkolne teatrzyki, jak 
i udział młodzieży w polskich 
teatrach w Wilnie – zasiane 
ziarno procentuje), choreogra-
ficznych (znów zasługa szkol-
nych zespołów, właśnie tych, 
tak często pogardliwie okre-
ślanych „cepelią”), jak też re-
żyserskich i operatorskich – 
„zawodowo” kręcone filmiki. 
Cóż, możemy być dumni z tej 
młodzieży. Chociaż podkreśla-
no w ocenie nierówne szanse 
szkół rejonowych (mniejsza 
liczba uczniów, słabsze zaple-
cze techniczne), wydaje się, 
że program zaprezentowany 
przez maturzystów z Gimna-
zjum w Ejszyszkach, o ile nie 
musiałby być skracany i mon-
towany z kawałków (co było 
trochę irytujące), przy do-
szlifowaniu całkiem dobrze 
by wypadł. Jest nadzieja, oby 
nie była przysłowiową, że o ile 
StuDnia nam „nie wyschnie”, 
to w następnym roku, zachę-
ceni przykładem uczestników 
I Festiwalu Humoru Studniów-
kowego, maturzyści wraz z wy-
chowawcami (mędrca szkiełko 
i oko potrzebne są, by wyeli-
minować chociażby błędy ję-
zykowe) przygotują się jeszcze 

CÓŻ,  
MOŻEMY  
BYĆ  
DUMNI  
Z TEJ  
MŁODZIEŻY

fo
t. 

Je
rz

y 
Ka

rp
ow

icz

fot. Jerzy Karpowicz

GIMNAZJALIŚCI Z EJSZYSZEK NA SCENIE DOMU POLSKIEGO

STUDNIÓWKOWE POPISY MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM IM. J. I. KRASZEWSKIEGO
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lepiej (np. unikną kopiowa-
nia gotowych pomysłów zna-
nych kabareciarzy). I nie ma 
większego znaczenia, czy ze  
StuDni narodzi się nam kaba-
ret z prawdziwego zdarzenia 
czy też nie, promowanie twór-
czości młodzieży, podnoszenie 
jej poziomu poprzez takie kon-
frontacje jest warte tego wysił-
ku, który musieli włożyć or-
ganizatorzy i tej hojności, na 
którą się zdobyli fundatorzy 
nagród.  

Nagrodę dla zwycięzców – 
zdobywcy I miejsca – Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Wil-
nie – ufundował europoseł, 
przewodniczący AWPL Wal-
demar Tomaszewski.  Jest to 
wycieczka w kwietniu do Bruk-
seli. Fundatorem nagrody dla 
zdobywców II miejsca został 
wydział konsularny Ambasady 
RP w Wilnie – kierownik, rad-
ca-minister Stanisław Cygna-
rowski. Maturzyści z Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza  
odwiedzą polskich lotników 
pełniących misję w ramach 
Air Policing w Szawlach. Zaś 
dyrektor Domu Polskiego Ar-
tur Ludkowski ogłosił, że do-
datkowo będą mogli nieodpłat-
nie skorzystać z sali DP i mieć 
zniżkę na poczęstunek.

Dla kolejnych laureatów 
nagrodę ufundowali właści-
ciele „Akademii Przygód”, 
państwo Jolanta i Hubert Blu-
jowie. Do wsi Żalgiris w rejo-
nie elektreńskim udadzą się 
uczniowie ze Szkoły Średniej 
im. Sz. Konarskiego, zaś do 
Wileńskiego Teatru Małego 
na spektakl „Mistras” wybio-
rą się uczniowie z Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego. Funda-
torami biletów jest Unia Kre-
dytowa Regionu Wileńskiego. 

Za najlepszą ekipę towarzy-
szącą drużynie jurorzy uznali 
młodzież z Konarskiego. Pro-
wadzący imprezę Arkadiusz 
Jakszewicz – komisarz pro-
gramowy Warmińskich Nocy 
Kabaretowych – dla którego 
nasze tradycje studniówko-
we były odkryciem – przyznał 
własne wyróżnienie dla duetu 
Łukasza Kamińskiego i Eldara 
Gotowskiego z Mickiewiczów-
ki za skecz – chłopaki pokażą 
go podczas Warmińskich Nocy 
Kabaretowych. Organizatorzy 
wdzięczni są też spółce „My-
lida” (kier. Marian Tarejlis) 
za oprawę graficzną i ufundo-
wanie Pucharu Najweselszej 
Szkoły Wileńszczyzny oraz 
państwu Annie i Alvydasowi 
Griškevičiusom – właścicielom 
„Vilniaus meduoliai” – za mio-
dowe „kaziukowe serca” – dla 
kibiców i jurorów. 

Żegnając się ze StuDnią 
2015 życzmy sobie, by w na-
stępnym roku Dom Polski w 
Wilnie znów grzmiał śmie-
chem już podczas II Festiwa-
lu Humoru Studniówkowego.

Janina Lisiewicz

Podzielamy ból i składamy wyrazy  
głębokiego współczucia 

Marii Ugrewicz
 z powodu śmierci 

Syna
 Członkowie Wisagińskiego Oddziału ZPL

Podzielamy ból i składamy wyrazy  
głębokiego współczucia 

Elenie Pleszak 
z powodu śmierci 

Ojca
Członkowie Wisagińskiego Oddziału ZPL

Pan Bóg zabiera człowieka wtedy,  

gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo.

Drogiej koleżance 

Reginie Bućko 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Człowiek odchodzi, pamięć zostaje

Szanownej Pani 

Reginie Markiewicz 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Męża
składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Konkurs poświęcony 25-leciu  
Klubu Sportowego Polaków 

na Litwie  
„Polonia” i KS „Polonia” Wilno

W roku 2015 klub sportowy „Polonia” Wilno, jako spadkobier-
ca i kontynuator działalności swego poprzednika – Klubu Sporto-
wego Polaków na Litwie „Polonia”, organizuje obchody jubileuszu 
jego 25-lecia. Z tej właśnie okazji rozpisujemy niniejszy konkurs, 
polegający na przepytaniu 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 klubów 
sportowych. Prosimy o podanie nazw paru takowych.

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

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

4. Pozostali na terenie Litwy sowieckiej rodacy nie dawali za wy-
graną również w rywalizacji sportowej, 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 na-

szych barw na II Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych w Za-
kopanem. 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 tury-
styczny 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 Sporto-

wego Polaków na Litwie „Polonia”?
12. Jego gościem honorowym, a zarazem matką chrzestną klubu 

była legendarna polska lekkoatletka. 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 Pił-

karskie Mistrzostwa Świata, w których rewelacyjnie wypadła jedenast-
ka 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 srebr-
nych 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 obec-
nością 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 sto-
licy 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 ry-
walizację podczas Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Prosimy o 
podanie dat tych sukcesów?

22. Prowadzona przez Wiktora Filipowicza i Romualda Kuncewi-
cza 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 trampkarzy 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 roz-
grywane są w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie. O jaką dyscy-
plinę chodzi?

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

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

Grono laureatów utworzą ci, co pomyślnie się uporają z najwięk-
szą 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 powsta-
nia 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 te-
lefonicznych.

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

KS „Polonia” Wilno
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Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2015 r.”

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 Urodzin euro-
posłowi, przewodniczącemu Akcji Wyborczej 
Polaków na Litwie, prezesowi Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL Waldemarowi 
TOMASZEWSKIEMU najserdeczniejsze ży-
czenia: zdrowia, szczęścia rodzinnego, wytrwa-
łości i mocy ducha zrodzonego z wiary i opieki Bo-
żej oraz owocnej działalności w budowaniu trwałej 
jedności Rodaków, znamiennych sukcesów i satysfakcji 
na obranej drodze działalności społecznej i politycznej 

składają członkowie Rady oraz Zarządu Głównego 
Związku Polaków na Litwie

Z okazji Pięknych Jubileuszy członkom Pol-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wie-
sławowi SANKOWSKIEMU i Stanisławie 
LISOWSKIEJ moc serdecznych życzeń: 
trwałego zdrowia na długie lata, pogody 
ducha, aktywności społecznej, poczucia satys-
fakcji z własnych dokonań oraz miłości i szczę-
ścia wśród najbliższych

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50. Uro-
dzin przewodniczącemu Akcji Wybor-
czej Polaków na Litwie Waldemarowi  
TOMASZEWSKIEMU najserdeczniejsze 
życzenia: dobrego zdrowia, szczęścia ro-
dzinnego, tylko treściwych i pogodnych dni, 
prawdziwych sukcesów, realizacji planów, wszel-
kiej pomyślności oraz opieki Bożej na co dzień 

składają członkowie Wisagińskiego Odziału ZPL oraz 
zespołu „Tumielanka”

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin eu-
roposłowi, przewodniczącemu AWPL  
Waldemarowi TOMASZEWSKIEMU ży-
czenia zdrowia, sukcesów oraz nieusta-
jącej opieki Bożej

składają członkowie koła ZPL w Turmon-
tach

Z okazji 50. Urodzin Szanownemu Panu Wal-
demarowi TOMASZEWSKIEMU życzymy:

Odwagi, by wspinać się na szczyty po-
zornie nie do pokonania,

Siły, by wytrwać w raz podjętych posta-
nowieniach,

Pogody ducha, by akceptować to, czego nie 
można zmienić,

Mądrości, by odróżnić prawdę od fałszu.

Wileński Oddział Miejski ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu i Dnia Imie-
nin Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi  
GWOZDOWICZOWI życzymy, aby towa-
rzyszyła Mu bliskość Tego, który Księdza 
powołał i któremu oddaje swoje życie. Ży-
czymy również dobrego zdrowia, pogody du-
cha i wielkiej radości każdego dnia. Wszelkiego 
Błogosławieństwa Bożego, Światła Ducha Świętego oraz 
nieustającej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Członkowie Wisagińskiego Oddziału Związku Pola-
ków na Litwie

REGULAMIN VI EDYCJI 
KONKURSU  

„BYĆ POLAKIEM”

 I. Postanowienia ogólne 
§ 1

Dla podtrzymania tożsamości narodowej, po-
staw patriotycznych i społecznych dzieci i mło-
dzieży mieszkającej poza granicami Polski został 
ogłoszony Konkurs „Być Polakiem”.

§ 2 
Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska”, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą, Europejska Unia Wspólnot Polonij-
nych, Fundacja „Świat na Tak”.

§ 3
Cele Konkursu:
1. Uświadomienie i umacnianie tożsamości 

narodowej.
2. Poznanie historii Polski splecionej z histo-

rią swojej rodziny.
3. Kultywowanie języka polskiego.
4. Określenie swojej roli jako Polaka w kraju 

zamieszkania.
5. Ukazanie bogactwa dwukulturowości.

II. Warunki uczestnictwa
§ 4

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzie-
ży mieszkającej poza granicami Polski.

§ 5
Konkurs skierowany jest do osób w wieku 9-25 lat.

§ 6
Uczestnicy konkursu wybierają jeden z na-

stępujących tematów wg kategorii grupowych: 
Grupa I – wiek 8 – 12 lat – „Bohaterowie pol-

skich książek w podróży dookoła świata”
Grupa II – wiek 13 – 15 lat – „Wniosku-

ję o przyznanie Orderu Uśmiechu Polakowi - 
.…………..……...”

Grupa III – wiek 16 – 18 lat – „PRL we wspo-
mnieniach moich najbliższych”

Grupa IV – wiek 19 – 25 lat – „Aby Polska 
flaga nigdy nie powiewała niżej niż flagi innych 
państw”

[Prezydent Ryszard Kaczorowski]
Grupa V – grupa multimedialna, bez ograni-

czeń wiekowych „20 milionów Polaków rozsia-
nych po całym świecie”

§ 7
Formą prac konkursowych są:
• prace pisemne w języku polskim np. opo-

wiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamięt-
nik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie re-
lacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, 
znajomych lub na podstawie materiałów ar-
chiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży 
filmowych, itp;

prace mogą być wzbogacone ilustracjami i 
zdjęciami;

• multimedialne formy przekazu np. prezen-
tacja, film, wywiad w polskiej wersji językowej 
lub zawierające polskie tłumaczenie. 

§ 8
1. Prace pisemne (pliki z rozszerzeniem doc., 

docx., pdf.) nie mogą być dłuższe niż 15 000 zna-
ków  i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych 
czcionką 12. Należy używać polskich znaków. 
Można przesyłać prace starannie napisane ręcznie.

2. Prace multimedialne nie mogą być dłuż-
sze niż 10 minut. Prace te mogą być prze-
słane w formatach .divx, .mov, .avi , .wmv, 
.mpeg, mp3, .mp4, .iphone, a prezentacje w 
formatach.ppt, .pptx i nie mogą przekraczać 
20 slajdów.

§ 9
Sposób przesłania prac do Organizatora:
• elektroniczny na adres  bycpolakiem@

swiatnatak.pl  z podaniem w temacie maila imie-
nia i nazwiska autora pracy oraz tytułu pracy

• na płycie CD lub DVD, nośniku USB lub 
SD; 

• w formie papierowej na adres: Fundacja 
„Świat na Tak” Al. J. Ch. Szucha 27, 00-580 
Warszawa z dopiskiem Konkurs „Być Polakiem”.

§ 10
Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest 

wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie internetowej Fundacji www.swiatna-
tak.pl. Prace nadesłane bez wypełnionego for-
mularza nie zostaną zakwalifikowane do oce-
ny przez Jury.

§ 11
Podstawowym kryterium formalnym przyję-

cia pracy do Konkursu jest jej samodzielne napi-
sanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie 
będą oceniane. Niezbędne jest podanie źródeł, 
z których się korzysta. 

Kryteria oceny prac:
• zgodność z przesłaniem ideowym Konkur-

su;
• walory edukacyjne;
• walory artystyczne;
• oryginalność pomysłów.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę także:
• zaangażowanie w przygotowanie pracy;
• kreatywność;
• poprawność językowa.

§ 12
Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym 

terminie do 31 marca 2015 r. 
§ 13

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie interne-
towej Fundacji  pod koniec  maja 2015 r. 

§ 14
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo 

do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników.
§ 15

Nagrody w Konkursie:
• pobyt edukacyjno - kulturalny w Polsce – 

lipiec 2015 r. (po przyznaniu środków finan-
sowych)

• nagrody rzeczowe;
• dyplomy.

III.  Postanowienia końcowe
§ 16

W przypadku publikacji prac konkursowych 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich 
skracania i redagowania, a także publikacji w 
całości lub we fragmentach w celach promocyj-
nych Konkursu.

§ 17
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do zmian w Regulaminie. Zmiany te zostaną 
umieszczone na stronie internetowej Fundacji 
„Świat na Tak”.

§ 18
Uczestnictwo w Konkursie jest równoznacz-

ne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


