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Teatry szkolne –  
magiczny świat 

Tradycja istnienia teatrów szkolnych nabrała na Wileńszczyźnie drugiego oddechu wraz 
z odrodzeniem. Dzięki przyjaciołom z Polski, a konkretnie z Białegostoku – Podlaskiego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które wielce zaangażowanie włączyło się 
do przygotowania instruktorów teatralnych, w szkołach polskich powstawały szkolne 
teatrzyki. Magiczny świat teatru fascynuje dzieci: lubią udawać, przeistaczać się w  
ulubionych bohaterów, a pod kierownictwem ludzi, dla których teatr był życiową pasją – 
mogli ją w pełni zrealizować dzięki owocnej współpracy z Macierzą – rodziły się ambit-
ne zespoły i wspaniałe przedstawienia. Teatrzyki szkolne dla wielu młodocianych  
artystów stały się trampoliną do dalszej przygody ze sceną. Wyhodowały też wierną  
rzeszę widzów, przyjaciół teatru, ludzi wrażliwych na słowo, muzykę, piękno...  
Wrażliwy człowiek rzadko bywa obojętny, a ta cecha jest niezmiernie ważna we  
współczesnym świecie. Więc zarówno inspiratorzy odrodzenia szkolnego życia  
teatralnego, jak i organizatorzy festiwali – Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” i Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych – mogą być 
dumni ze swego dzieła.
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LAUREACI „ZŁOTEGO DZWONECZKA”, MŁODOCIANI AKTORZY Z LANDWAROWA Z HONOROWYMI GOŚĆMI FESTIWALU

KONSERWATYŚCI MAJĄ 
DYLEMAT
Konserwatyści mają dylemat: po raz 
trzeci odbywające się bezpośrednie 
wybory prezesa partii, które miały dać 
odpowiedź na pytanie: młodość czy do-
świadczenie są dla lidera najważniejszą 
cechą, która ma zapewnić stanowisko 
przewodniczącego, w pierwszej turze – 
odbytej w miniony weekend – nie przy-
niosły rozwiązania. Według zasad par-
tyjnych, po to, by wygrać wybory, trzeba 
zdobyć więcej niż połowę głosów tych, 
którzy wzięli udział w głosowaniu (na wy-
bory ma się stawić więcej niż 50 proc. 
członków partii, by były uznane za waż-
ne). W tegorocznym głosowaniu wzięło 
udział 9090 z prawie 16 tys. przedsta-
wicieli partii Związek Ojczyzny-Litewscy 
Chrześcijańscy Demokraci. Jak wyni-
ka z podliczania głosów: 4525 towa-
rzyszy partyjnych preferowało Gabrie-
liusa Landsbergisa – wnuka patriarchy 
konserwatystów Vytautasa Landsber-
gisa. Pozostałe głosy podzielili między 
sobą: Irena Degutienė (3913), Mantas 
Adomėnas (212), Jurgis Razma (231), 
Laima Andrikienė (182) oraz Emanu-
elis Zingeris (27). Młodemu – liczy 33 
lata – Landsbergisowi do zwycięstwa 
zabrakło dosłownie 21 głosów. I wła-
śnie ta różnica zdecydowała o tym, że 
już w nadchodzący weekend członko-
wie partii konserwatystów będą musieli 
znów pójść na wybory, by w drugiej tu-
rze dać zdecydowaną odpowiedź kogo 
pragną widzieć na czele partii. Więc 
kto w drugiej turze będzie górą? Swe-
go poparcia Irenie Degutienė udzielili 
już Mantas Adomėnas i Jurgis Razma. 
Szkoda, że nie zrobili tego wcześniej i 
nie zrezygnowali z kandydowania, bo 
– o czym głośno mówią zarówno po-
litolodzy jak i towarzysze partyjni – lu-
dziom, nawet tak zdyscyplinowanym 
jak konserwatyści, może się odechcieć 
po raz drugi fatygować się do urn. A 
na frekwencji najbardziej zależy pani 
Degutienė. Przed laty przegrała ona 
w rywalizacji z kolegą Kubiliusem. Czy 
uda się jej pokonać dwukrotnie młod-
szego rywala, którego atutem jest nie 
tylko młodość, ale też nazwisko. To się 
już niebawem okaże, chociaż wcale nie 
oznacza, że da odpowiedź na wszyst-
kie problemy, jakie dziś mają przed 
sobą konserwatyści, których „zastój”  
wykorzystali umiejętnie liberałowie, by 
zarezerwować sobie miejsce na pra-
wym flangu sceny politycznej. Konser-
watystom na gwałt jest potrzebny lider, 
który potrafi przekonać do polityki partii 
(którą też, jak twierdzą sami konserwa-
tyści, trzeba „odświeżyć”) nowe rzesze 
wyborców jeszcze przed nieubłagalnie 
zbliżającymi się wyborami do Sejmu RL 
w 2016 roku. 
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W DRUSKIENIKACH – 
NOWY PREZES 
ODDZIAŁU 
W niedzielę, 19 kwietnia, po 
polskiej Mszy św. w druskienic-
kim  kościele, w Domu Polskim 
zebrali się członkowie Dru-
skienickiego Oddziału ZPL na 
sprawozdawczo-wyborczą kon-
ferencję. W konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele wszyst-
kich kół. Tematem konferencji 
było sprawozdanie prezes He-
leny Ališkevičienė z działalno-
ści w mijającej kadencji oraz wy-
bory prezesów kół i oddziału, a 
także delegatów na XIV Zjazd 
Związku Polaków na Litwie. 
Konferencja wybrała też komi-
sję rewizyjną oraz wyraziła swe 
poparcie dla obecnego prezesa 
Związku Michała Mackiewi-
cza, jako kandydata na kolejną 
kadencję. Omówiono również 
sprawę zbierania składek człon-
kowskich za rok 2014. 

Delegaci wysłuchali spra-

wozdania z działalności finan-
sowej – dysponowania środkami 
na utrzymanie Domu Polskiego 
oraz na działalność kulturalno-
-oświatową. Uczestnicy konfe-
rencji jednogłośnie zatwierdzili 
sprawozdanie pani prezes. Pani 
Ališkevičienė przypomniała też 
o pracy w ciągu minionych sze-
ściu lat, w czasie których pełni-
ła obowiązki prezesa. Musiała 
przyznać, że obok sukcesów – 
dość szeroko zakrojonej działal-
ności, remontu Domu Polskiego 
i jego uruchomienia, nie udało 
się, niestety, zwiększyć szeregów 
związkowców. Jest tak, że spo-
ro ludzi wyjeżdża za granicę w 
poszukiwaniu pracy, wielu też 
odeszło na wieczny spoczynek.

Prezes złożyła rezygnację ze 
stanowiska z powodu spraw ro-
dzinnych. Zaproponowała, by 
został wybrany nowy prezes, 
który będzie miał świeże siły, 
nowe pomysły i ciekawe idee.

Obecni członkowie oddziału 

w zdecydowanej większości wy-
razili żal, że obecna prezes re-
zygnuje ze swoich obowiązków. 
Helena Ališkevičienė zapewni-
ła, że nadal będzie aktywnie 
uczestniczyć w pracy oddziału, 
ale już jako szeregowy jego czło-
nek, a kiedy przejdzie na emery-
turę, to znów będzie mogła wię-
cej czasu poświęcić działalności 
społecznej.

Uczestnicy konferencji zgło-
sili pięciu kandydatów na preze-
sa (w tym też obecną prezes), 
którego jednym z ważnych za-
dań będzie kontynuowanie i 
rozwijanie działalności Domu 
Polskiego w uzdrowisku: Da-
nutę Sereicykienė, Tadeusza 
Prawdzika, Teresę Igumnową, 
Wiktorię Dailydienė. Jednak 
czworo kandydatów zrezygno-
wało z ubiegania się o stanowi-
sko prezesa. W zaistniałej sy-
tuacji jednogłośnie na nowego 
prezesa Druskienickiego Od-
działu ZPL została wybrana 

Wiktoria Dailydienė, reprezen-
tująca młode pokolenie druskie-
nickich Polaków (pani Wiktoria 
ma 30 lat). 

Druskienicki Oddział ZPL 
łączy obecnie trzy koła. Ich pre-
zesami na nową kadencję zosta-
li wybrani: Tadeusz Prawdzik, 
Danuta Sereicykienė oraz Euge-
nia Antonowa. Komisja rewizyj-
na pozostała w starym składzie: 
Piotr Akścin, Agata Kowalowa, 
Krystyna Rozycka.

Rodacy dziękowali już byłej 
pani prezes za lata wspólnej pracy 
i wysiłek, jaki włożyła w rozwinię-
cie działalności Domu Polskiego. 

Helena Ališkevičienė po-
dziękowała wszystkim za współ-
pracę, przeprosiła też za moż-
liwe błędy. Kierowała również 
serdeczne słowa podziękowa-
nia za owocną współpracę do 
Zarządu Głównego, Rady ZPL, 
prezesów wszystkich oddziałów 
Związku, a także Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”, roda-
ków z Macierzy, z którymi dane 
jej było się spotykać i realizować 
wspólne plany. Nowej prezes 
życzyła ciekawych pomysłów, 
udanych kontaktów zarówno z 
miejscowymi Polakami, jak i od-
wiedzającymi uzdrowisko roda-
kami z Macierzy i świata. Wyra-
ziła też nadzieję, że młoda osoba 
potrafi zainteresować pracą spo-
łeczną swoich rówieśników oraz 
młodzież.

Nowo wybrana prezes Dru-
skienickiego Oddziału ZPL – 
Wiktoria Dailydienė – dzię-
kowała rodakom za zaufanie i 
zapewniła, że będzie się stara-
ła tak pracować, by polskość w 

Druskienikach nadal była jed-
nym ze znaczących elementów 
tego pięknego miasta.

Wypada życzyć pani prezes, 
by właśnie tak się stało.

WYBORY NA LAUDZIE 
12 kwietnia w Kiejdanach odby-
ła się konferencja sprawozdaw-
czo-wyborcza Oddziału ZPL 
„Lauda”.

Oddział ZPL „Lauda” liczy 
obecnie 75 członków i składa się 
z trzech kół: „Kiejdany” (57) , 
„Poniewież” (9 ) oraz „Młodzie-
żowe” (9). Wysłuchano spra-
wozdania o trzyletniej działal-
ności, które przedstawiła prezes 
koła „Kiejdany” i Oddziału ZPL 
„Lauda” Irena Duchowska. W 
swoim wystąpieniu pani prezes 
przypomniała o zorganizowa-
nych imprezach, wizytach go-
ści, wyjazdach. Irena Duchow-
ska wspomniała też o smutnym 
dla oddziału fakcie – braku fi-
nansowego wsparcia imprez, 
organizowanych w 2014 roku.

Przewodnicząca komi-
sji rewizyjnej Elytė Tunaitytė-
Staniulienė złożyła sprawozda-
nie z działalności finansowej. Z 
kolei Waleria Wansewicz – kie-
rownik zespołu „Issa” podzieliła 
się troskami kolektywu, którym 
kieruje od kilku lat, i który jest 
jedynym polskim zespołem na 
tych terenach.

Kiedy przystąpiono do wy-
borów kierownictwa oddzia-
łu, to, niestety, okazało się, że 
nie ma chętnych do przejęcia 
na swe barki takiego obowiąz-
ku. Więc na kolejną trzyletnią 
kadencję na prezesa Oddziału  

Nieco ponad miesiąc dzie-
li nas od obrad  kolejnego,  
XIV Zjazdu Związku Polaków na 
Litwie. W kołach odbywają się ze-
brania, zaś w oddziałach Związ-
ku – konferencje sprawozdaw-
czo-wyborcze. Mają je już za sobą 
rodacy w Druskienikach oraz na 
Laudzie. W najbliższą sobotę na 
konferencję sprawozdawczo-wy-
borczą zbierze się Wileński Od-
dział Miejski ZPL – prezes Alicja 
Pietrowicz – podczas której repre-
zentanci ponad półtoratysięcznej 
rzeszy jego członków będą podsu-
mowywali wyniki pracy i dysku-
towali o przyszłej pracy stołecz-
nego oddziału.

Jak podała prezes Szyrwinc-
kiego Oddziału Rejonowego ZPL 
Stefania Tomaszun, członkowie 
pięciu kół skupiających Polaków w 
tym regionie zbiorą się na swe ob-
rady 2 maja, tradycyjnie – w Jaw-
niunach.

Jeden z prężnie działających 
oddziałów – Święciański Rejono-
wy, na którego czele stoi wicepre-
zes ZPL Irena Bejnar swe obrady 
zaplanował na 6 maja. Przedsta-
wiciele z 11 kół, reprezentujący 
320 członków Związku z takich 
miejscowości jak: Maguny, Preny, 

Oddziały ZPL szykują się do zjazdu
Święciany, Nowe Święciany i in. 
omówią aktualne sprawy i, zgod-
nie ze Statutem, zdecydują nie tyl-
ko o tym, kto będzie stał na czele 
oddziału przez kolejne trzy lata, 
ale też wytypują swoich przedsta-
wicieli na Zjazd ZPL.

10 maja obradować będą ro-
dacy w Trokach i Kownie. Troc-
ki Oddział Rejonowy może się 
pochwalić tym, że w większości 
kół – a jest ich w rejonie 12 – od-
notował wzrost liczby członków. 
Największy sukces odniesiono w 
Landwarowie (prezes koła Fran-
ciszek Żeromski, dyrektor Gim-
nazjum im. H. Sienkiewicza), 
gdzie, jak zaznaczyła wicepre-
zes oddziału Teresa Sołowjo-
wa, liczba ich wzrosła o 30 osób.  
Dziś Polacy z Ziemi Trockiej, 
którym prezesuje wicemarsza-
łek Sejmu RL Jarosław Narkie-
wicz, mogą się szczycić tym, iż 
potrafią zaangażować rodaków 
do działalności społecznej w ra-
mach ZPL.

Z kolei oddział w Kownie – 
prezes Franciszka Abramowicz 
– na swojej konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej będzie mógł 
odnotować to, że pomimo niezbyt 
zadowalającej aktywności kowień-

skich Polaków, potrafi odnajdywać 
nowe formy działalności, współ-
pracując z przyjaznymi im insty-
tucjami i osobami. 

Jeden z najmłodszych oddzia-
łów – Wędziagolski należy bodajże 
do najaktywniejszych. Niezliczo-
ne inicjatywy na niwie ratowania 
od zapomnienia polskich kart hi-
storii rodzinnych okolic, dbanie 
o narodowe i chrześcijańskie pa-
miątki i symbole, powstanie pol-
skiej biblioteki i założenie portalu 
– to dalece nie wszystkie poczyna-
nia o jakich będą mogli dyskuto-
wać na konferencji sprawozdaw-
czo-wyborczej na początku maja. 
Obecnie oddział, jak zaznaczył 
prezes Ryszard Jankowski, liczy 
43 członków w trzech kołach.

W pierwszej połowie maja 
będą również obradowali rodacy 
w Kłajpedzie. Dziś oddział ten, 
na którego czele stoi prezes Irena 
Songin, liczy 142 członków, sku-
pionych w 5 kołach w poszczegól-
nych dzielnicach portowego mia-
sta oraz Połągi i Kretyngi. Polacy 
w Kłajpedzie aktywnie współpra-
cują z przedstawicielami licznych 
organizacji mniejszości narodo-
wych, biorą udział w miejskich 
imprezach.

W dniu 15 maja konferencja 
sprawozdawczo-wyborcza odbę-
dzie się w największym oddziale 
Związku Polaków na Litwie – re-
jonu wileńskiego. Oddział ten w 
swych szeregach jednoczy 3600 
rodaków, którzy działają w 53 ko-
łach. Prezesem oddziału jest euro-
deputowany, przewodniczący Ak-
cji Wyborczej Polaków na Litwie 
Waldemar Tomaszewski. Rodacy 
z rejonu wileńskiego mają swoje 
tradycyjne imprezy i akcje, które 
skupiają też związkowców z in-
nych rejonów. Oddział ten sukce-
sywnie wspiera również rodaków 
w innych regionach, na kresach 
kresów,  gdzie takiej pomocy po-
trzebują.

Solecznicki Oddział Rejonowy 
ZPL, na którego czele niezmiennie 
od lat jest  wieloletni mer rejonu 
Zdzisław Palewicz, swoją działal-
ność kieruje zarówno na zacho-
wanie, jak i promowanie polskich 
pierwiastków na Ziemi Solecznic-
kiej oraz  dbanie o to, by polskość 
istniała nie tylko od święta, ale też 
w codziennym życiu, co w rejonie 
zamieszkałym w zdecydowanej 
większości przez Polaków, nie po-
winno być niczym wyjątkowym. 
Konferencja sprawozdawczo-wy-

borcza, na którą przybędą przed-
stawiciele blisko półtoratysięcz-
nej rzeszy rodaków skupionych w  
48 kołach, jak podała wiceprezes 
Beata Pietkiewicz, odbędzie się w 
rejonie solecznickim 15 maja.

W odległym rejonie jezioro-
skim, jak poinformowała prezes 
Jezioroskiego Oddziału Rejono-
wego ZPL Weronika Bogdano-
wicz, rodacy będą obradowali 
17 maja. Polacy z Kimbarciszek, 
Czepukiszek, Tylży i Turmont – 
w tych miejscowościach działają 
koła ZPL – przybędą do Turmont, 
do siedziby oddziału, by omówić 
aktualne dla nich sprawy.

Dosłownie na tydzień przed 
XIV Zjazdem ZPL będą obrado-
wali członkowie Wisagińskiego 
Oddziału ZPL, którego prezesem 
jest Zygfryd Binkiewicz. Ponad  
70 rodaków prowadzi działalność 
w trzech kołach, aktywnie uczest-
nicząc w życiu wielokulturowego 
miasta i regionu.  

Prezesi oddziałów, wytypowa-
ni podczas konferencji delegaci,  
30 maja przybędą na XIV Zjazd, 
by wspólnie decydować o tym, jaką 
chcą widzieć największą społeczną 
organizację w republice – Związek 
Polaków na Litwie.
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W SALI KONFERENCYJNEJ 
OGRODU BOTANICZNEGO 
ZOSTAŁ WYŚWIETLONY 
FILM O PARZE 
PREZYDENCKIEJ: ŚP. MARII 
I LECHU KACZYŃSKICH

Miniony weekend zaowo-
cował wieloma polskimi impre-
zami w Kownie. 17 kwietnia w 
Ogrodzie Botanicznym, przy dę-
bie, który został tu zasadzony 
na upamiętnienie ofiar samo-
lotowej katastrofy pod Smoleń-
skiem w dniu 10 kwietnia 2010 
roku i jest prezentem od wro-
cławian dla Kowna, staraniem 
starosty dzielnicy Aleksotas Lu-
krecji Navickienė odbył się wiec. 
Był on oddaniem hołdu pamięci 
zarówno ofiar zbrodni katyń-
skiej jak i tragicznej katastrofy. 
Wzięli w nim udział dostojni go-
ście, przedstawiciele urzędów i 

Wieści z Kowieńszczyzny

organizacji, mieszkańcy miasta 
– Polacy i Litwini.

 Z Wilna na uroczystość 
przybyła dyrektor Instytutu 
Polskiego dr Małgorzata Ka-
sner, byli obecni prorektor Uni-
wersytetu Witolda Wielkiego 
w Kownie Kęstutis Šidlauskas, 
wicemer Kowna Vasilijus Popo-
vas, przewodniczący Fundacji 
Spuścizny Kulturalnej Czesła-
wa Miłosza Tomasz Błaszczak, 
historyk, profesor Valdas Raku-
tis, dostojny kapłan parafii pw. 
św. Kazimierza, ks. proboszcz 
Valius Zubavičius, uczniowie ze 
szkół podstawowych, społecz-
ność polska Kowna i dzielnicy 
Aleksotas. Flagi Polski i Litwy 
oraz małe chorągiewki w bar-
wach obydwu państw w rękach 
zebranej publiczności tworzy-
ły odpowiednie tło tej imprezy.

Ksiądz proboszcz Valius Zu-
bavičius modlił się za poległych 
przed 75 laty w Katyniu oraz 
tych, którzy tragicznie zmarli 
podczas katastrofy samolotowej 
pod Smoleńskiem. Następnie w 
sali konferencyjnej Ogrodu Bo-
tanicznego został wyświetlony 

film o parze prezydenckiej: śp. 
Marii i Lechu Kaczyńskich.

***
W sobotę, 18 kwietnia, w 

Kowieńskim Ośrodku Wielo-
kulturowym została otwarta 
wystawa fotograficzna Wikto-
rii Gonczaruk „Błękit”. Chwila 
zatrzymania czasu w obiekty-
wie, uważne spojrzenie artysty 

fotografika i mamy niepowta-
rzalne ujęcia, które wykonane w 
odpowiedniej technice fotogra-
ficznej, dały efektowny rezultat. 
Kowieński Oddział Związku Po-
laków na Litwie jako organiza-
tor tej wystawy zatroszczył się 
także o jej odpowiednią opra-
wę: z koncertem wystąpił folk-
lorystyczny zespół „Kotwica”, 

który śpiewał skoczne i wesołe 
piosenki ludowe.

***
Chciałabym też przypomnieć, 

że 12 marca br. zawarliśmy umo-
wę z Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku w Kiejdanach i założyli-
śmy u siebie, w Kownie, jego filię. 
To będzie wydział, który szczegól-
ną uwagę poświęci sprawom reli-
gii, a wykłady będą prowadzone w 
języku polskim. Naszym wykła-
dowcą i opiekunem został brat 
Andrzej Biniek OFM Cap z para-
fii św. Wincentego a Paulo. Pierw-
sze spotkanie było zapoznawcze, 
a 19 kwietnia mieliśmy jakże in-
teresujący wykład o symbolach 
Mszy św. Ojciec duchowy bardzo 
chętnie odpowiadał na zadawane 
pytania.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, kto zechciał nam pomóc w 
tym, by wykłady w  filii UTW od-
bywały się w naszym języku ojczy-
stym – polskim. Szczęść im Boże. 
A my czekamy z niecierpliwością 
na kolejne interesujące spotkania.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

ZPL „Lauda” ponownie jedno-
głośnie została wybrana wielo-
letnia prezes Oddziału ZPL 
„Lauda” i koła „Kiejdany” Ire-
na Duchowska.

Na konferencji wybrano też 

delegatów na XIV Zjazd ZPL, 
których wydelegowali członko-
wie kół.  Poniewież będzie na fo-
rum reprezentowała Irena Ro-
manowska – prezes koła ZPL w 
tym mieście; Anna Czerniawska 

– koło „Młodzieżowe”, zaś Nina 
Milienė oraz Alina Duchowska 
– koło „Kiejdany”. Uczestnicy 
konferencji zaproponowali, by 
do Rady ZPL została wybrana 
Irena Duchowska. 

Konferencję sprawozdaw-
czo-wyborczą poprzedziły ze-
brania w kołach ZPL w Po-
niewieżu i Kiejdanach. Po 
odbytych zebraniach, ich 
uczestnicy mieli prawdziwą 
ucztę duchową: gościli chór z 
Macierzy, z Akademii Morskiej 
w Szczecinie.

W Kiejdanach gości powitał 
hymnem o swym mieście zespół 
„Issa”. W Poniewieżu gości wi-
tali Danutė Kriščiūnienė oraz 
zespoły: studium tańca „Sele-
vy” oraz „Liepsna” (obydwoma 
kieruje Regina Liutkevičienė).

Chór ze Szczecina – to ze-
spół śpiewaczy działający przy 
Akademii Morskiej. Powstał 
on w lutym 2003 roku. Za-
łożycielem, kierownikiem 
artystycznym i dyrygentem 
zespołu jest Sylwia Fabiań-
czyk-Makuch. Jego człon-
kowie – to głównie studenci 
i absolwenci Akademii Mor-
skiej oraz  innych szczeciń-

skich uczelni. Nawiązując do 
specyfiki uczelni oraz trady-
cji miasta i regionu, w reper-
tuarze zespołu znajdują się 
utwory chóralne o tematyce 
morskiej, jak również muzy-
ka sakralna, oratoryjno-kan-
tatowa, ludowa i rozrywkowa. 
Ponadto chór specjalizuje się 
w niekonwencjonalnym wy-
konywaniu szant a’ cappella, 
opracowanych na skład mie-
szany, w większości zaaran-
żowanych przez dyrygenta 
zespołu. Przed wizytą w Kiej-
danach i Poniewieżu chór 
uczestniczył w  Międzyna-
rodowym Festiwalu Chóral-
nym im. Juozasa Naujalisa w 
Kownie, zdobywając najwyż-
sze wyróżnienia oraz nagrody 
ministra kultury dla najlep-
szego chóru festiwalu i, co nie-
zmiernie cieszy – Grand Prix 
Festiwalu!

Inf. Wł.
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Do tegorocznego festiwa-
lowego finału zakwalifikowało 
się dwanaście zespołów teatral-
nych ze szkół Wilna oraz rejo-
nów: wileńskiego, solecznickie-
go i trockiego. Na inaugurację 
imprezy, która od lat tradycyj-
nie odbywa się w Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie, w dniu 
17 kwietnia przybyli dostojni 
goście: małżonka prezydenta 
RP Anna Komorowska, pod-
sekretarz stanu Maciej Klim-
czak oraz Maria Belina-Brzo-

zowska z Kancelarii Prezydenta 
RP, ambasador nadzwyczajny 
i pełnomocny Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Republice Litew-
skiej Jarosław Czubiński, radca-
-minister, kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Stanisław Cygnarowski, 
ambasador tytularny, prezes 
Fundacji „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” Janusz Skolimow-
ski, prezes Związku Polaków 
na Litwie, poseł Michał Mac-
kiewicz, dyrektor DKP, radny 

Artur Ludkowski, st. specjalista 
działu mniejszości narodowych 
Ministerstwa Kultury Litwy 
Daiva Dapšienė oraz przed-
stawiciele wydziałów oświaty 
rejonów wileńskiego, trockiego 
i solecznickiego.

Z festiwalowej sceny gości 
przywitała trupa Czarnego Te-
atru z Gimnazjum im. św. Ra-
fała Kalinowskiego z Niemie-
ża. A dwaj klauni i urocza lalka 
pięknymi strofami o teatrze i 
głośnym dźwiękiem dzwonka 
– symbolu imprezy – oznajmi-
li, że XIX Festiwal wystartował 
i witali kolejne popisy kolegów.

Szanownych gości pozdra-
wiał i o idei powstania szkol-
nych teatrów zebranym opo-
wiedział prezes „Macierzy 
Szkolnej”, poseł Józef Kwiat-
kowski. Dziękując za przy-
bycie dla tak wysokich gości i 
przekazując słowo pani Annie 
Komorowskiej, podkreślił jej 
rolę we wspieraniu projektów 

edukacyjnych oraz artystycz-
nie uzdolnionej młodzieży w 
Polsce.

Serdecznie witając obec-
nych na sali DKP pani Anna 
Komorowska przypomniała o 
roli teatru i obchodach 250-le-
cia powstania Polskiego Teatru 
Publicznego, którego założycie-
lem był Wojciech Bogusławski, 
który, jak zaznaczyła, w ciągu 
pięciu lat mieszkał również w 
Wilnie. „Wy, młodzi artyści, 
jesteście niejako jego spadko-
biercami. Bardzo się cieszę, że 
wpisujecie się w te jubileuszowe 
obchody” – powiedziała pani 
prezydentowa. 

Po uroczystej inauguracji 
prowadzący przedstawili jury 
tegorocznego festiwalu, w któ-
rego składzie znaleźli się: Anna 
Kitlińska (przewodnicząca) – 
prezes Podlaskiego Oddziału 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, Lilia Kiejzik – kierow-
nik Polskiego Studia Teatral-
nego w Wilnie, Helena Bakuło 
– instruktor teatralny, dyrek-
tor Muzeum Władysława Sy-
rokomli w Borejkowszczyźnie, 
Dariusz Szada-Borzyszkowski 
– reżyser i dziennikarz z Białe-
gostoku. To właśnie oni mieli 
niełatwe zadanie wytypowania 
najlepszych zespołów spośród 
finałowej dwunastki.

Jako pierwsze na festiwalo-
wej scenie swe przedstawienie 
„Krasnoludek Jacek” zaprezen-
towały młodsze dzieci z zespo-
łu „Wiercipięty” (reż. Teresa 
Mojsiewicz i Alina Judycka) z 
Progimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Wilnie. Wesołe, barw-
ne przedstawienie promujące 
wzajemną pomoc nagrodzone 
zostało rzęsistymi oklaskami 
widzów. 

Pełne humoru i energii, z 
bardzo sympatyczną odtwór-

czynią roli głównej bohaterki,  
okazało się przedstawienie „Po 
co są dzieci?”, które wystawił 
pod kierownictwem reżyser Da-
nuty Gołubowskiej zespół „Na 
niby” ze Szkoły-Przedszkola 
„Źródełko” („Šaltinėlis”) w 
Wilnie.

Z kolei zespół „Mówiące lal-
ki”, ze Szkoły Podstawowej w 
Szumsku, zaprezentował sztu-
kę „Głupiutka kurka” (reż. An-
dżeła Aidukienė) – pomysło-
wo wykonani bohaterzy (lalki 
w postaci ptactwa domowego), 
umiejętnie prowadzeni przez 
dzieci, opowiedzieli historię o 
niezbyt roztropnej kurce-ma-
rzycielce.

Doskonale znana wszyst-
kim pokoleniom bajka „Rzep-
ka” doczekała się na tego-
rocznym festiwalu aż trzech 
interpretacji. Nowoczesnymi 
„środkami wyrazu” w postaci 
dziecięcego traktorka, telefo-
nów komórkowych służących 
do komunikowania się boha-
terów, bardzo uroczych posta-
ci m. in. kotka i pieska, wyróż-
niała się historia zobrazowana 
przez dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. M. Zdziechowskiego 
w Suderwie z teatrzyku „Twór-
czy świat” pod kierownictwem 
Renaty Romejko.

„Rzepkę”, w wersji teatru 
lalek, zaprezentowali ucznio-
wie teatrzyku „Pod daszkiem” 
z Gimnazjum w Ejszyszkach 
(reż. Anna Skrobocka). 

Pełną humoru, malowni-
czych postaci (jakże oryginal-
ne kostiumy!) i nowoczesnych 
przebojów zaoferowali widzom 
artyści z zespołu „Azyl” z Gim-
nazjum im. J. Śniadeckiego w 
Solecznikach (reż. Lilia Ku-
tysz).

Należy odnotować, że bo-
dajże najbardziej „eleganckim” 

Teatry szkolne – magiczny świat 

XIX Festiwal Teatrów Szkolnych  
„Wilno-2015” stał się kolejną, jakże  
sympatyczną, randką dzieci, młodzieży oraz 
widzów z teatrem. W historii festiwali  
zostanie też zapisany jako ten, kiedy  
młodociani artyści mieli okazję do powitania 
i otrzymania nagród z rąk szczególnego  
gościa – małżonki prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej pani Anny Komorowskiej.
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BOHATEROWIE „RZEPKI” W WERSJI UCZNIÓW Z SUDERWY
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okazało się przedstawienie 
„Kopciuszek” w reżyserii Łu-
cji Gornatkiewicz. Kierowany 
przez panią Łucję zespół teatral-
ny ze Szkoły-Przedszkola „Wi-
lia” w Wilnie oczarował widza 
nie tylko grą młodocianych ak-
torów (uczniowie klasy IV), ale 
też eleganckimi strojami. Jak za-
znaczyła pani reżyser, zawdzię-
czają je jednej z mam. Warto tu 
zaznaczyć, że pomoc rodziców 
jest w działalności teatrzyków 
bardzo istotna. Dotyczy nie tyl-
ko  szycia strojów, ale też wy-
konania i transportu dekoracji, 
opieki nad dziećmi, no i, oczy-
wiście, kibicowania. Bo szcze-
gólnie mali artyści potrzebują 
ciepłego wsparcia najbliższych.

Tak się ułożył program festi-
walu, że w końcówce pierwszej 
jego części, jak i na początku 
drugiej, znalazły się dwie sztu-
ki, które wymagały od młodych 
aktorów oraz widzów zarów-
no mocy ducha, jak i zadania 
sobie wcale niełatwych pytań 
dotyczących naszej wrażliwo-
ści, zasad moralnych, reakcji na 
własne nieszczęścia oraz ota-
czających nas ludzi.

Nagroda publiczności, przy-
znawana przez uczestników fe-
stiwalu, tego roku przypadła 
gimnazjalistom z Solecznik, 
za spektakl „Rzepka”.

Żegnając uczestników i do-
stojnych gości festiwalu, pre-
zes „Macierzy Szkolnej” Józef 
Kwiatkowski dziękował wszyst-
kim za udział w tym święcie te-
atru i zapraszał na kolejne spo-
tkania ze sztuką oraz wręczył 
pani prezydentowej Annie 
Komorowskiej książkę „Szko-
ły polskie na Litwie”, w której 
jest zawarta kronika działalno-
ści tych szkół po II wojnie świa-
towej.

Organizatorzy dziękują też 
sponsorom imprezy, bez któ-
rych festiwal nie mógłby się od-
być: Ministerstwu Spraw Za-
granicznych RP, które wspiera 
imprezę w ramach konkursu 
na realizację zadania „Współ-
praca z Polonią i Polakami za 
granicą”, wydziałowi konsu-
larnemu Ambasady RP w Wil-
nie, Fundacji „Pomoc Polakom 
na Wschodzie”, Ministerstwu 
Kultury Litwy, Podlaskiemu 
Oddziałowi „Wspólnota Pol-
ska” w Białymstoku, Domowi 
Kultury Polskiej w Wilnie oraz 
portalowi „Historia Polski kre-
sami pisana”.   

Janina Lisiewicz

Teatry szkolne – magiczny świat 
Przedstawienie „Oskar i 

Pani Róża” (reż. Bożena Bie-
leninik) zespołu „Wędrówka” 
z Gimnazjum im. św. Rafała Ka-
linowskiego w Niemieżu oraz 
„Cena, czyli teoria chaosu...” 
w reżyserii Ireny Litwinowicz 
wystawione przez zespół „We-
soła Gromada” z Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza w Wilnie, 
poruszyły bardzo ważne aspek-
ty moralne naszego życia, z któ-
rych wyartykułowaniem mło-
dociani aktorzy potrafili sobie 
poradzić.

Oglądając je, trudno jednak 
było oprzeć się myśli, czy nie 
są to zbyt trudne dla nastolat-
ków tematy, których odporność 
psychiczna jest bardzo krucha.

Na powrót w świat wesołej 
dziecięcej zabawy przeniosło 
widzów przedstawienie zespo-
łu „Tęcza” z Gimnazjum im. H. 
Sienkiewicza w Landwarowie. 
Opowieść o tym, jak „Czerwo-
ny Kapturek szukał księcia” po-
trafiła rozbawić pomysłowością 
strojów i wywołać salwy śmie-
chu dowcipnymi dialogami, jak 
też przekazać morał jakże aktu-
alny dla współczesnej młodzie-
ży: „Uważaj bracie, jak uma-
wiasz się na czacie”.

Widzowie w konkursowym 
programie mieli możność obej-
rzeć też debiutantów festiwa-
lu – grupę teatralną z Gimna-
zjum im. P. K. Brzostowskiego 
w Turgielach. W ich wyko-
naniu ujrzeli przedstawienie 
„Kaczka-dziwaczka”. Mogli 
też oklaskiwać doskonale zna-
ną bajkę „Kot w butach”, w któ-
rej było wiele śpiewu i muzyki, 
w wykonaniu zespołu „Skrzat” 

ze Szkoły Średniej w Bezda-
nach, w reżyserii Edyty Klima-
szewskiej.

Maraton przedstawień 
wieńczył „wjazd” na salę wspa-
niałego, tradycyjnego festiwalo-
wego tortu z fajerwerkami, któ-
rym młodociani aktorzy mogli 
się częstować zanim szanowne 
jury debatowało nad tym, kto 
jest tym naj, najlepszym i za-
sługuje na wyróżnienie czy też 
miano laureata.

Uroczystego podsumowania 
wyników festiwalu dokonano 
w obecności dostojnych gości, 
do których dołączyli posłowie 
na Sejm z ramienia AWPL Rita 
Tamašunienė i Wanda Kraw-
czonok oraz europoseł, prze-
wodniczący AWPL Waldemar 
Tomaszewski.

Przewodnicząca jury Anna 
Kitlińska kolejno zaprasza-
ła przed scenę zespoły wraz z 
instruktorami, by z rąk hono-
rowych gości i organizatorów 
mogli odebrać ufundowane 
słodycze, dyplomy uczestni-
ka, rzeczowe nagrody oraz wy-
różnienia. I chociaż przyznano 
je dla całej dwunastki, jednak 
pani Kitlińska podkreśliła, że 
na czele finalistów komisja 
oceniająca ustawiła zespoły z 
Suderwy, Szumska oraz Pro-
gimnazjum im. Jana Pawła II 
i Szkoły-Przedszkola „Źródeł-
ko” w Wilnie.

Laureatami XIX Festiwalu 
Teatrów Szkolnych i zdobyw-
cami „Brązowego Dzwonecz-
ka” zostali uczniowie z Gim-
nazjum im. J. Śniadeckiego w 
Solecznikach, z zespołu „Azyl” 
(przedstawienie „Rzepka”). 
„Srebrny Dzwoneczek” z rąk 
Jego Ekscelencji Ambasadora 
Jarosława Czubińskiego oraz 
prezesa Józefa Kwiatkowskie-
go otrzymały dzieci ze Szkoły-
-Przedszkola „Wilia” (sztuka 

„Kopciuszek”). Główną nagro-
dę festiwalu – „Złoty Dzwo-
neczek” z rąk pani Anny Ko-
morowskiej – wraz z nagrodą 
specjalną – kurtyną – otrzymał 
zespół „Tęcza” z Gimnazjum 
im. H. Sienkiewicza w Landwa-
rowie, który wystawił przedsta-
wienie „Jak Czerwony Kaptu-
rek szukał księcia”.

Pani prezydentowa gratu-
lowała uczestnikom i zwycięz-
com, dziękowała nauczycielom 
i instruktorom za tak dobre 
przygotowanie młodocianych 
artystów oraz jurorom za to, że 
podjęli się odpowiedzialności 
oceny twórczej pracy młodzie-
ży i dzieci. 

Tradycyjnie zostali też wy-
różnieni odtwórcy poszczegól-
nych ról. Książki od Podlaskie-
go Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” otrzymali 
aktorzy, którzy zagrali: Oskara 
w sztuce „Oskar i Pani Róża”, 
Macochy w „Kopciuszku”, Kot-
ka w „Rzepce” w wykonaniu 
uczniów z Suderwy, Czerwo-
nego Kapturka i Narratora w 
spektaklu „Jak Czerwony Kap-
turek szukał księcia”, krasno-
ludka Jacka w spektaklu „Kra-
snoludek Jacek”, Nieznośnej 
Dziewczynki w „Po co są dzie-
ci?” oraz Kaczki-dziwaczki z 
przedstawienia pod takim sa-
mym tytułem.

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić 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

NAGRODA PUBLICZNOŚCI  
TEGO ROKU 
PRZYPADŁA 
GIMNAZJALISTOM Z 
SOLECZNIK
ZA SPEKTAKL 
„RZEPKA”
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SCENA Z „KOPCIUSZKA”
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Organizowany od 22 lat 
przez Centrum Kultury Pol-
skiej na Litwie im. Stanisława 
Moniuszki Festiwal Kultury 
Polskiej „Pieśń znad Wilii” stał 
się tego roku prawdziwym ma-
ratonem popisów rodzimych 
zespołów artystycznych – za-
równo legitymujących się li-
czącym lat kilkadziesiąt życio-
rysem, jak i nowo powstałych 
kolektywów, których pasja 
śpiewania i tańczenia przywio-
dła na wielką scenę, a w wielu 
przypadkach została doprowa-
dzona do perfekcji.

Jak zaznaczyła podczas  
inauguracji festiwalu jego po-
mysłodawca i organizator 
Apolonia Skakowska – pre-
zes-dyrektor wspomniane-
go Centrum – kultura jest 
tym ogniwem, które łączy lu-
dzi, pozwala im odkryć i uze-
wnętrznić piękno duszy i ciała. 
W przypadku kultury ojczy-
stej, jest też piękną misją jej 
pielęgnowania, rozwijania i 

„Pieśń znad Wilii”

19 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XXII Festiwal Kultury Polskiej na 
Litwie „Pieśń znad Wilii”. Organizatorem i pomysłodawcą festiwalu jest  Centrum Kultury 
Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki – laureat tytułu „Kuźnia mistrzów mowy  
polskiej” 2013.

niesienia w świat z pokolenia 
na pokolenie. Właśnie ta cią-
głość w poszanowaniu języka, 
ojczystych melodii i rytmów 
została pokazana na XXII Fe-
stiwalu: brali w nim udział za-
równo najmłodsi adepci sztuki 
– przedszkolacy, laureaci or-
ganizowanego przez Centrum 
(tego roku odbył się 2 mar-
ca) festiwalu „Rozśpiewane 
przedszkole”, reprezentanci 
średniego pokolenia – wspa-
niała „Perła” z Niemenczyna, 
jak i zespoły – nestorzy, jakim 
jest szkolny zespół „Wilenka” 
i sześć dziesięcioleci ciesząca 
oko i ucho widza – „Wilia”.

Święto kultury ojczystej zo-
stało zainaugurowane mocnym 
akcentem – popisami młodzie-
żowej orkiestry dętej z Powie-
wiórki (rejon święciański), 
pod batutą Bronislovasa Vili-
masa. Jej popisy stały się nie-
odłącznym od 22 lat symbolem 
imprezy.

FESTIWALOWI  
DEBIUTANCI 
A tuż za orkiestrą na scenie 
Domu Kultury Polskiej zna-
leźli się nasi milusińscy – lau-
reaci XI Festiwalu „Rozśpiewa-
ne przedszkole”, którzy po raz 
pierwszy w historii festiwalu 
mieli okazję być jego uczest-
nikami. Były to dzieci z wi-
leńskiego przedszkola „Klu-
czyk” (urocze kotki), Grygajć 
(krakowianki i krakowiacy), 
sympatyczni „kucharze” ze 

Skojdziszek oraz urocze „wa-
rzywa” na czele ze wspania-
łym „pomidorem” z Mickun 
wraz ze swymi wychowawcami. 
Odznaczeni dyplomami przez 
prezes-dyrektor mali debiu-
tanci zbierali burzę oklasków.

Po nich na scenie śpiewał 
i tańczył kolejny debiutant – 
zespół „Jaworeczek” z Awiżeń, 
składający się z uczniów klas 
młodszych i czarował widzów 
swoją werwą.

Popisy debiutantów konty-
nuował zespół „Młode talen-

ty”. Powstał całkiem niedaw-
no  w Kolonii Wileńskiej (od 
lat znany jest wywodzący swój 
rodowód z miejscowej  Szko-
ły Podstawowej „Strumyk”, 
którym niestrudzenie kieru-
je Jadwiga Szlachtowicz) pod 
kierunkiem Grzegorza Jurgie-
lewicza i dał się poznać nie tyl-
ko jako śpiewający i tańczący, 
ale też potrafiący grać na in-
strumentach muzycznych ko-
lektyw. 

Na wielkiej scenie miał 
swoje minuty sławy również 

zespół ze Szkoły-Przedszkola 
„Wilia” – „Stokrotki”, kiero-
wany przez Renatę Brasel.

JUBILATOM –  
SZCZEGÓLNE HONORY 
Szczególnie wyróżnione zo-
stały przez organizatorkę im-
prezy zespoły, które ostatnio 
i tego roku obchodzą „okrą-
głe” jubileusze. Takich mamy 
pięć. Oczywiście, jako seniorka 
zespołów najbardziej honoro-
wana była „Wilia”. Jak zazna-
czyła Apolonia Skakowska, to 
z niej brały początek – jak ze 
źródła – kolejne zespoły, bo-
wiem ich kierownicy „dorasta-
li” do samodzielnej twórczej 
pracy właśnie w tym zespole 
pieśni i tańca, który tego roku 
obchodzi 60. urodziny. Obec-
ny kierownik „Wilii” – Re-
nata Brasel zbierała oklaski, 
których adresatami było kilka 
pokoleń wspaniałych tancerzy, 
chórzystów, niezapomnianych 
kierowników. Wśród jubilatów 
zostali wymienieni również 
„Troczanie” – najstarszy ze-
spół na Ziemi Trockiej. Tego 
roku świętował on ćwierćwie-
cze propagowania ojczystej 
kultury.

Od dwóch dziesięciole-
ci pieśń i taniec ludowy w Ja-
szunach popularyzuje zespół 
„Znad Mereczanki”. Pani Ma-
ria Alencynowicz oraz wspa-
niała rodzina państwa Go-
dowszczykowych pomnaża 
jego sławę i o tym mówiła ob-
darowując zespół dyplomem 
honorowym i wspaniałymi ró-
żami organizator imprezy.

Kolejny jubilat – dwu-
dziestolatek – to wspaniały 
Dziecięco-Młodzieżowy Ze-
spół Tańca „Sto uśmiechów” 
– również swą sławę zawdzię-
cza jakże pracowitej i ambitnej 
rodzinie państwa Grydziów. 
Dwie siostry – Marzena (za-
łożycielka zespołu) i Danu-
ta, które doskonale potrafią 
jedna drugą wyręczać i dopeł-
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NA SCENIE DKP APOLONIA SKAKOWSKA Z TANCERZAMI „WILII”

fot. Jerzy Karpowicz

UROCZE TANCERKI ZE „STU UŚMIECHÓW”

MOŻNA BYŁO 
WNIOSKOWAĆ, 
ŻE „WILIA” 
SWÓJ PIĘKNY JUBILEUSZ 
SPOTYKA W 
DOSKONAŁEJ FORMIE
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niać, a także ich mama i brat 
– tworzą niezawodny kwartet. 
A ich wychowankowie podbi-
jają serca widzów wdziękiem 
i odpowiednio dobranym re-
pertuarem.

„Najmłodszym” jubilatem 
na festiwalowej scenie oka-
zał się zespół „Perła” z Nie-
menczyna. W końcu ubiegłego 
roku świętował swoje dziesię-
ciolecie. To o nich widzowie w 
różnych zakątkach Litwy, jak 
też Polski oraz bliższej i dalszej 
zagranicy mówią, iż nie chcą 
wierzyć, że nie jest to zawodo-
wy zespół. Tego dnia nie było 
na scenie „generalnego”, jak go 
nazwała Apolonia Skakowska, 
kierownika – Germana Koma-
rowskiego. Honory zbierała 
choreograf Olga Walentyno-
wicz. Honory jakże zasłużone 
ogromem pracy i wielką miło-
ścią do tańca, które wieloletni 
tancerz „Wileńszczyzny” wraz 
z kolegami potrafił przekazać 
dzieciom i młodzieży, która go 
wprost uwielbia.

I to właśnie oni – jubilaci 
– kolejno prezentowali przed 
publicznością swój kunszt. 

Zarówno po jakże efektow-
nym wejściu na scenę chóru, 
jak i jego doszlifowanym do 
ostatniej nutki śpiewie oraz 
precyzyjnie dopracowanych 
tańcach, można było wniosko-
wać, że „Wilia” swój piękny 
jubileusz spotyka w doskona-
łej formie. Wystąpił też młody 
narybek zespołu, który w przy-
szłości, jest nadzieja, godnie 
zastąpi „weteranów”.

Trzy grupy wiekowe ze „Stu 
uśmiechów” w pełni pokazały 
na co je stać. Dzieciaki i mło-
dzież w tańcach śląskich, opo-
czyńskich i warszawskiej polce 
były naprawdę bardzo dobrzy.

Piękne stroje ukraińskie i 
rosyjskich kozaków oraz ogni-

sty taniec i  wycezelowany każ-
dy ruch w połączeniu z bez-
graniczną młodzieńczą energią 
zademonstrowała „Perła”. 
Cóż, widzowie musieli przy-
znać – nazwa odpowiada treści 
i nagradzali tancerzy nawet nie 
burzą, a huraganem oklasków.

Wspaniały mazur (jakie 
piękne stroje!), w oryginalnej 
aranżacji wykonany taniec li-
tewski i jakże trafiająca prosto 
do serc piosenka „Kwiaty pol-
skie” – były wizytówką kolej-
nego jubilata – zespołu „Znad 
Mereczanki”.

Do grona „jubilatów”, a 
nawet seniorów, bez wątpie-
nia można też zaliczyć Ze-
spół Pieśni i Tańca „Wilen-
ka”. Ten najstarszy szkolny 
(działa przy Wileńskiej Szko-
le Średniej im. Wł. Syrokom-
li) zespół już wkrótce będzie 
obchodził 45-lecie. Od po-
czątku miał szczęście do kie-
rowników: założony przez  
śp. niestrudzonego animatora 
polskiej kultury na Wileńsz-
czyźnie Władysława Korkucia, 
dziś sławę swą pomnaża pod 
batutą jakże wymagającej kie-
rownik i wspaniałego fachow-
ca Janiny Łabul oraz jej młod-
szych kolegów – chórmistrzyni 
Renaty Juzokienė i choreograf 
Moniki Bogdziewicz. Piosen-
ki a’ capella wykonane przez 
„Wilenkę”-studio oraz wileń-
ski-rosyjski taniec – były na-
prawdę godną wizytówką tego 
„starego” i jakże młodego ze-
społu. 

 
MIASTECZKA  
OBFITUJĄCE W TALENTY
O tym, że Niemenczyn może 
się ubiegać o miano „stolicy 
tańca” można było nie wątpić, 
kiedy po błyskotliwej prezen-
tacji „Perły”, na scenie „Polkę 
z figurami” i „Krakowiaka” 

lekko i skocznie odtańczyła 
„Jutrzenka” – zespół tańca, 
kierowany przez tytana pra-
cy Leonardę Klukowską (pani 
Leonarda jest też choreogra-
fem Reprezentacyjnego Zespo-
łu Pieśni i Tańca „Wileńszczy-
zna”).

O tym, że piosenka i taniec 
jest lubiana zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych miesz-
kańców Landwarowa – sym-
patycznego miasteczka w re-
jonie trockim, widzowie mogli 
się przekonać oglądając popi-
sy zespołu „Kolorowe nutki” 
z Gimnazjum im. H. Sienkie-
wicza (kierownik  Edward Mo-
gilnicki) oraz występu zespołu 
„Landwarowianie”, któremu 
bardziej by pasowała nazwa – 
landwarowianki, bowiem two-
rzą go same panie. M. in. w ich 
wykonaniu usłyszeliśmy pio-
senkę „Jedzie, jedzie pan” z 
ojczystych stron zespolanek.

Oprócz orkiestry dętej, re-
jon święciański na festiwalu 
reprezentowały dwa zespoły 
wokalne: pań z Magun i No-
wych Święcian: „Magunianka” 
i „Marzenie”, kierowane przez 
Lenę Gryncewicz. Miłość do 
ojczystych stron i wielka chęć 
śpiewania cechują te dwa sym-
patyczne kolektywy. Podobnie 
zresztą, jak i „Mościszczankę” 
z Mościszek i „Bujwidziankę”, 
oczywiście, z Bujwidz, który-
mi opiekuje się Robert Klima-
szewski. 

Gimnazjum im. F. Ruszczy-
ca w Rudominie reprezento-
wał na festiwalu bardzo sym-
patyczny zespół „Jaskółeczka” 
pod kierownictwem Aliny 
Balkuvienė.

Niezwykle zasobna w ta-
lenty okazała się też Nowa 
Wilejka. To właśnie tu, pod 
kierownictwem nieustannie 
poszukującej nowych form 

działalności, niezmordowa-
nej kierowniczki Janiny Stu-
pienko, działa zespół pań „Me-
lodia” oraz – przy Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego – dzie-
cięco-młodzieżowe „Nutki” 
oraz „Pierwiosnki” – ten ostat-
ni może się też pochwalić wła-
sną kapelą.

Dostojnym polonezem z 
„Pana Tadeusza” popisały się 
też młodsze dzieci z Gimna-
zjum im. J. I. Kraszewskiego, 
z zespołu „Lśniące kropelki” 
pod kierownictwem Renaty 
Kogarko.

Widzowie festiwalu, w ra-
mach gościnnych występów, 

mogli podziwiać bardzo ory-
ginalny i szczycący się laura-
mi zdobywanymi na krajowych 
oraz  międzynarodowych festi-
walach, zespół tańca „Gelmė” 
z Podbrodzia, którym kie-
ruje znana choreograf Agnė 
Rickevičienė. 

EPILOG
Ten, jak już odnotowaliśmy, 
prawdziwy maraton – trwał 
cztery godziny! – ojczystej kul-
tury wieńczył występ „Mościsz-
czanki”, która wykonała dwa 
patriotyczne utwory. Dopełni-
ła je jakże wzruszająca deklama-
cja wiersza „Modlitwa”, który 
zaprezentowała osobiście jego 
autorka – Apolonia Skakowska. 

Festiwal, który zgromadził w 
gościnnym Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie całą plejadę ro-
dzimych zespołów dał wspania-
łe świadectwo temu, że słowa 
Wieszcza sławiące „pieśń gmin-
ną” są, mimo upływu lat i zmiany 
pokoleń, ciągle aktualne: „O pie-
śni gminna! Ty arko przymierza, 
/ Między dawnymi i młodszymi 
laty;/ W tobie lud składa broń 
swego rycerza, / Swych myśli 
przędzę i swych uczuć kwiaty”.

A tych „uczuć kwiatów” i 
wielu, wielu serdecznych słów 
nie zabrakło podczas festiwa-
lu – jego organizator o każdym 
zespole, każdym kierowniku 
starała się powiedzieć coś mi-
łego. (Pomagała jej też świetnie 
zorganizowana Bożena Czepuł-
kowska). W tak serdecznej at-
mosferze widzowie żegnali się 
z organizatorami i artystami, by 
za rok znów się spotkać na ko-
lejnym Festiwalu „Pieśni znad 
Wilii”. 

Janina Lisiewicz
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PIĘKNIE SIĘ SPISALI CZŁONKOWIE „WILENKI”-STUDIA



23 - 29 kwietnia 2015 r., nr 16 (1157) www.zpl.lt8

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno 

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

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest dla nas ciosem.
Wyrazy głębokiego współczucia 

rodzinie Leszczyńskich 
z powodu śmierci 

Jana Leszczyńskiego
składa koło ZPL „Grzegorzewo”

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. 

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.”

Z okazji zawarcia związku małżeńskiego 
młodej parze Annie ŁOTOCZKO i Anto-
niemu SZUKIELOWI życzymy, aby ży-
cia niepogody nie zburzyły szczęścia bram. 
Niech Bóg Was błogosławi, niech o zdrowie 
Wasze dba. Waszą pełną miłość sławi i cudow-
nych dzieci da.

Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 90. Uro-
dzin Antoniemu SZNUREWICZOWI z 
Kiejdan wiązankę najserdeczniejszych ży-
czeń

składają członkowie Oddziału ZPL „Lauda”

Szanowni Absolwenci XX promocji Szkoły Pedagogicznej w Nowej Wilej-
ce – lata nauki 1961-1965, wychowankowie pani Haliny Kulbickiej i pana 
Wacława Mozyry. Spotkanie z okazji 50-lecia ukończenia szkoły odbędzie 
się 24 maja br. o godz. 14.00 w kawiarni „Sigmutė” (Wilno, ul. Kalvarijų 
125). Prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 860440719; 2774402.

Rozgrywki siatkarskie i 
koszykarskie o Puchary ZPL 
- 2015 powoli zbliżają się do 
mety. W minioną sobotę zosta-
ły rozegrane ostatnie mecze w 
grupach i wyłonione najsilniej-
sze drużyny.

W sukcesywnej walce dru-
żyna „Speditors” pokonała ry-
wali z UwB wynikiem – 89:62. 
Niestety, koszykarzom z Awi-
żeń nie dane było w tym se-
zonie w pełni odczuć sma-
ku zwycięstwa: w ostatnim 
spotkaniu w grupach musie-
li uznać wyższość przeciwni-
ków z Podbrodzia, przegrywa-
jąc im – 34:85.

Zacięta walka trwa na par-
kiecie pomiędzy koszykarzami z 
KSP i „Irsany”. Tym razem zwy-

cięstwo okazało się po stronie 
KSP – 69:64. Ale ta minimal-
na przewaga nie rokuje łatwych 
zwycięstw w przyszłości. Jakie 
będą wyniki spotkań liderów 
grup zobaczymy już niebawem 
– w najbliższą sobotę.

Z żalem musimy skonstato-
wać, że drużyna z Kowalczuk 
nie stawiła się na grę, więc ma 
zaliczoną techniczną prze-
graną – 0:20 dla koszykarzy z 
Turgiel. Z kolei zawodnicy ze 
Skojdziszek potrafili pokonać 
zespół „Teen Team” wynikiem 
– 77:51. 

Po zaciętej walce drużyna 
„Safari” uległa zawodnikom z 
Landwarowa, przegrywając – 
35:49. 

W ostatnich rozgrywkach 

grupowych koszykarze z „Her-
balife Ricard Rekst”, którzy 
potrafili celnie rzucać do ko-
sza rywali z „Uni-Team” od-
nieśli druzgocące zwycięstwo 
– 118:46. 

W ostatnim spotkaniu tego 
dnia „Soleczniki” musiały uznać 
przewagę „Sokoła”. Uległy mu 
z  dość dużą różnicą zdobytych 
punktów – 63:38.

Centrum Sportowe ZPL 

Spotkania w grupach –  
na finiszu

W ubiegłą środę, 15 kwiet-
nia, w Bujwidzach został ro-
zegrany zaległy mecz między 
drużyną „United” i siatkarza-
mi z Bujwidz. Gra była wyrów-
nana, obie strony popełniały 
elementarne błędy, jednak 
wszystkie „końcówki” nale-
żały do siatkarzy z Bujwidz, 
którzy wygrali spotkanie wy-
nikiem – 3:0.

W niedzielę,  19 kwietnia,  
odbyły się trzy kolejne mecze. 
W pierwszym spotkały się dru-
żyny, które w ubiegłym sezonie 

Zacięte batalie przy siatce
znalazły się w finale rozgrywek: 
„Awiżenie” oraz „Polonia”. Po 
dość długiej, wyczerpującej i o 
zmiennym szczęściu grze, z mi-
nimalną przewagą wygrali siat-
karze z Awiżeń. 

W następnym spotkaniu na 
parkiecie spotkali się siatkarze 
z KS ,,FANAT-VOLLEY” z So-
lecznik oraz Bujwidz. Po zim-
nym prysznicu, który urządzili 
rywalom solczanie, zawodnicy 
z Bujwidz, rzec można, się obu-
dzili i kolejne trzy sety zosta-
ły rozegrane pod ich dyktando. 

Ostateczny wynik spotkania – 
3:1. 

Podczas ostatniego spotka-
nie tego dnia, drużyna „Polo-
nia” zaplanowała, że odniesie 
błyskotliwe zwycięstwo nad 
drużyną MJB z Mickun. Jednak 
siatkarze z MJB mieli na ten te-
mat widocznie inne zdanie i po 
dość wyrównanej grze odnieśli 
swoje pierwsze zwycięstwo, wy-
grywając z „Polonią” – 3:2. 

Zbigniew Sinkiewicz, 
koordynator siatkówki

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
z  powodu śmierci 

Janiny Kierulienė
składają słuchacze Akademii Trzeciego Wieku


