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„Perła” zabłysła w 
„Jałowcu”

TAŃCZY „PERŁA”

Polski Zespół Tańca Ludowego „Perła” z Niemenczyna wraz z Agnieszką Olszewską stał się zwycięzcą  
telewizyjnego projektu Walk Tańców Ludowych „Kadagys” („Jałowiec”). Zespół ten pod kierownictwem 
Germana Komarowskiego działa już ponad 10 lat i należy do najliczniejszych (tańczy tu w pięciu grupach 
150 zespolaków w wieku od 5 do 20 lat) i, jak się okazało, najlepszych zespołów na Litwie. Tancerze „Perły” 
podczas trzech wydań programu zaprezentowali tańce polskie: kujawiak, oberek i góralski oraz ukraińskiego 
hopaka i taniec kozacki. Należy odnotować, że wygrana „Perły” była wprost miażdżąca – młodociani tancerze 
zdobyli kilkakrotnie więcej głosów niż ich rywale. Gratulujemy!

PRZECIWKO!
Państwowa Komisja Języka Litew-
skiego postanowiła po raz kolejny 
wypowiedzieć się w kwestii pisowni 
nielitewskich nazwisk w dokumen-
tach obywateli Litwy. Oczywiście, 
nieprzypadkowo czyni to akurat w 
tym czasie. Rozpoczyna się bowiem  
przedostatnia sesja Sejmu RL bie-
żącej kadencji, podczas której (naj-
prawdopodobniej) ma być omawia-
na kwestia pisowni tzw. nielitewskich 
nazwisk. Temat ten, przyznać trzeba, 
potrafił zostać dostatecznie obrzy-
dzony Polakom zamieszkałym na Li-

twie – nasze zniekształcone nazwi-
ska po paru dziesięcioleciach „walki” 
o nie, traktujemy jako dopust Boży i 
raczej nie mamy nadziei, że stanie 
się cud i ujrzymy je zapisane  w po-
prawnej wersji w oficjalnych doku-
mentach. Na „otarcie łez” niektórzy 
z nas mają swoje nazwiska wpisane 
po polsku w Karcie Polaka. Zapew-
nienia litewskich polityków – tych, 
którzy uważają siebie za „światłe gło-
wy” i optują za zezwoleniem zapisu 
nazwisk według oryginalnej wersji – 
że wcześniej czy później Litwa jednak 
dojrzeje do takiej decyzji, wywołują 

już nie grzecznościowy uśmiech, tyl-
ko gorzki grymas. Bo znamy to „doj-
rzewanie”: już kilka dziesięcioleci bra-
cia Litwini „dojrzewają”  w temacie 
Mszy św. w języku polskim w Kate-
drze Wileńskiej, podwójnego nazew-
nictwa ulic czy miejscowości…  Otóż 
wspomniana komisja od języka pań-
stwowego wypowiedziała się… prze-
ciwko założeniom obydwu projektów 
dotyczących tego tematu złożonych 
w Sejmie: tzw. projektu Gedimina-
sa Kirkilasa (socjaldemokraci mieli 
„nieszczęście” wpisać go do swe-
go programu wyborczego) oraz po-

wstałego z inicjatywy ruchu „Tłoka na 
rzecz państwowego języka Litwy” – 
jako inicjatywę obywatelską poparto 
go wymaganymi  kilkudziesięcioma 
tysiącami podpisów. Przypomnijmy, 
że pierwszy zakłada używanie liter 
dziś nieobecnych w litewskim alfabe-
cie do zapisu nazwisk nielitewskich 
(wzorując się na źródłowym doku-
mencie, za który nie bardzo wiadomo 
co ma uchodzić), drugi – zapis w ory-
ginalnej wersji na dalszych stronach 
np. paszportu, czy karty identyfika-
cyjnej. Dla komisji obydwa warianty 
są nie do przyjęcia. Więc… Ma być 

tak, jak jest! Język górą! Zaś obywa-
tel i jego prawo do nazwiska przod-
ków – trudno, musi ustąpić przed 
ważnością zachowania czystości 
języka. Jak będzie, przekonamy 
się już wkrótce. Ale, jak znamy ży-
cie na naszym litewskim podwórku, 
znów znajdzie się kolejna przyczy-
na, dla której kwestię pisowni tych 
nieszczęsnych nazwisk się odłoży, 
proponując znów zasięgnąć opinii… 
tejże komisji, Sądu Konstytucyjne-
go… I tak w kółko Macieju. Przez 
kolejne ćwierćwiecze litewskiej de-
mokracji.
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To rozdwojenie uczuć, da się 
zresztą wytłumaczyć, o ile zada-
my sobie trudu oceny tego, jak 
państwo – rządzące partie, biu-
rokratyczny aparat – ustosunko-
wuje się do obywateli, jak dba o 
poziom i komfort ich życia, jaką 
politykę realizuje dostając man-
dat na sprawowanie władzy. 
Wpływ na te procesy, bezspornie 
ma też to, jaki wizerunek własny 
tworzą rządzący. 

Niedawny strajk pedagogów 
pokazał, że sprawujący urząd 
premier i minister oświaty, któ-
rzy w tej odsłonie grali główną 
rolę, swym zachowaniem nijak 
nie mogli się przyczynić do bu-
dowania autorytetu państwa. 
Wręcz przeciwnie. Swój stosu-
nek do kilkutysięcznej rzeszy in-
teligencji – przedstawicieli tzw. 
średniej klasy – premier dobit-
nie zademonstrował, kiedy za-
miast odnieść się merytorycznie 
do postulatów nauczycieli i szu-
kać wspólnie rozwiązań akcento-
wanych problemów, pośpieszył 
oskarżyć związki zawodowe pra-
cowników oświaty o… kontak-
ty z Rosją. Wiadomo, co ozna-
czają takie oskarżenia w retoryce 
naszych mężów stanu: uleganie 
obcej propagandzie, stwarzanie 
zagrożenia własnej państwowo-
ści. Jednak bodajże jeszcze gorsze 
świadectwo  autorytetowi wyso-
kiej rangi polityka i urzędnika, a 
co za tym idzie – państwu, którym 
współrządzi, wystawiły… prze-
prosiny premiera tychże związ-
kowców, tłumaczenie, zresztą 

bardzo nieudolne, że nieprawi-
dłowo zinterpretowano stawiane 
zarzuty. Przy okazji premier nie 
omieszkał wykazać się arogancją 
wobec związkowców: na wyniki 
negocjacji premiera i pani mini-
ster przywódcy związków zawo-
dowych musieli czekać w przed-
sionku gmachu rządu.

Nie mniej żenująco wygląda-
ły poszukiwania pieniędzy przez 
minister oświaty: kolejne milio-
ny wykładała podczas negocjacji 
niczym magik z kapelusza zające. 
Ostatecznie pogrążyła swój auto-
rytet, kiedy zanegowała własne 
sugestie o tym, że o ile dostatecz-
nej sumy pieniędzy na podwyżki 
nie znajdzie, poda się do dymisji. 
Takie „sprawowanie władzy” nie 
może nie podważać zaufania do 
państwa, które mianuje do rzą-
dzenia właśnie takie osoby. Jak 
wiemy, żądania pedagogów zo-
stały tylko częściowo spełnione. I 
tak na dobrą sprawę nikt nie wie, 
czy mieli rację nauczyciele podej-
mując strajk. Kto autorytatywnie 
odpowie dziś na pytanie, czy sys-
temowi oświaty właśnie dodatko-
wego zastrzyku pieniędzy, czy też 
bardziej gospodarskiego i umoty-
wowanego zarządzania potrzeba, 
kiedy maleje nam liczba ludności 
i mamy demograficzny niż. Wi-
docznie jednak – pomimo gło-
szonej nietykalności budżetu – 
decydentom łatwiej jest znaleźć 
kilka milionów niż zabrać się do 
merytorycznego rozwiązywania 
problemów oświaty. I nie tylko 
jej. Ten zastój skłania do szukania 

najprostszej drogi poprawy swojej 
sytuacji – domagania się podwy-
żek płac –  policjantów, pracow-
ników medycyny, kultury… Brak 
efektywnej polityki  emerytalnej, 
nie może zadowalać emerytów, 
którzy w większości swojej nale-
żą do najbiedniejszych w Unii Eu-
ropejskiej.

Wprowadzone przed ponad 
rokiem euro, które dało przyczy-
nek do totalnego wzrostu cen i 
wyraźnego zmniejszenia zdol-
ności nabywczej obywateli – o 
ile nie wzrosną płace, emerytury 
i świadczenia – nieuchronnie po-
stawi na granicy ubóstwa kolejne 
ich rzesze. W takiej sytuacji, przy-
znajmy, trudno jest utożsamiać 
się z państwem, którego aparat 
nie czyni konkretnych kroków, 
by na to nie pozwolić. Więc mogą 
siebie usprawiedliwić (i czy w ta-
kiej sytuacji  muszą) przed zarzu-
tem braku dbania o interesy tegoż 
państwa i starają się sami sobie 
pomóc. 

Oto już drugie święto pań-
stwowe (16 lutego i 11 marca) 
tłumy obywateli Litwy spędza-
ją w sąsiedniej Polsce. Suwałki 
są jednym wielkim supermarke-
tem dla Litwinów. Jak zaznaczają 
kupujący, w Polsce cena produk-
tów spożywczych jest średnio o 
jedną trzecią mniejsza (poszcze-
gólne towary są jeszcze tańsze). 
Wydając średnio 150-170 euro 
praktycznie robią zakupy na mie-
siąc. W Wilnie jest to misja nie do 
urzeczywistnienia. 

Kiedy w świątecznym dniu 

wrócą do domu z sąsiedniej – tak 
cenowo atrakcyjnej Polski, to wie-
czorem, przy soczystym polskim 
schabowym będą świętowali przy-
wrócenie i odrodzenie niepodle-
głości. Bo na pewno cieszą się z 
wolnej, europejskiej Litwy, któ-
ra stwarza możliwość pojechania 
do tejże Polski na zakupy, czy też  
do pracy w Wielkiej Brytanii… 
Jednak trudno wymagać, by byli 
zbyt dobrego zdania o sprawują-
cych rządy. Nawet w najbardziej 
patriotycznej głowie rodzi się bo-
wiem pytanie: dlaczego rząd w 
Polsce poprzez realizowanie od-
powiedniej polityki ekonomicz-
nej dba o to, by ludzie mogli np. 
jakościowo się odżywiać, zaś na 
Litwie – nie. A jak się okazuje, do 
serca narodu, tak jak i mężczy-
zny, najprostsza droga prowadzi 
przez… żołądek. 

Podobnie jak brak troski o do-
brobyt obywateli, wizerunek pań-
stwa w nieprzychylnym świetle 
ukazują wypływające od czasu do 
czasu (szczególnie temu sprzyjają 
okresy kampanii wyborczych) na 
powierzchnię korupcja, kumoter-
stwo, partyjna „koleżeńska” soli-
darność.

Ostatni przykład takiego zja-
wiska dotyczy wpływowego so-
cjaldemokraty, mera Druskie-
nik oraz sposobów załatwiania 
przez niego spraw m. in.  w Mi-
nisterstwie Ochrony Środowiska.  
Na całą Litwę stał się znany tzw. 
„Vijūnėlės dvaras”, znajdujący 
się nieopodal Druskienik i oko-
liczności, które umożliwiły jego 
legalizację w tzw. strefie uzdro-
wiskowej. 

W związku z tą sprawą na 
Litwie zaistniała własna „afera 
podsłuchowa” (prawda, o wiele 
mniejszej skali niż ta, która przed 
paru laty wybuchła w Polsce). W 
wyniku przecieku informacji z 
podsłuchu rozmowy pomiędzy 
ministrem i merem dokonywa-
nego przez służby specjalne, oby-
watele stali się świadkami tego, 
jak się załatwia sprawy w środo-
wisku rządzących. Mer usilnie 
prosił ministra o przyśpieszenie 
rozpatrywania uprawomocnie-
nia jednego z zezwoleń na le-
galne budownictwo w tzw. stre-
fie uzdrowiskowej, zapewniając, 
że z uzyskaniem zgody poszcze-
gólnych decydentów, nie powin-
no być problemów… Traf chciał, 
że właścicielem takiego obiektu 
był mer Druskienik. Czy takie 
„prośby” mogą być uznane za 
„normalne”. Raczej należy wąt-
pić. Czy musiałyby pociągnąć za 
sobą konsekwencje – raczej wąt-
pić nie wypada. Musiałyby, a jed-
nak ani mer, ani minister ochro-
ny środowiska, jak dotychczas 
takowych nie ponieśli. Chociaż 
opozycja stanowczo domagała się 
ukarania mera i dymisji ministra, 
którą jednoznacznie sugerowała 
też prezydent. Towarzysze partyj-
ni nawet nie upomnieli „swego” 
mera (który m. in. zagroził, że w 

razie „kary” może opuścić szeregi 
partii), a premier wobec ministra 
ograniczył się do stwierdzenia, że 
takie zachowanie nie świadczy o 
wysokich walorach moralnych.

Minister z kolei się tłumaczył, 
że wywiódł w pole mera, obiecując 
dać „zadanije” (tak bogate jest jego 
słownictwo) w temacie przyśpie-
szenia rozpatrywania potrzebnej 
merowi ustawy i palcem nie kiw-
nął w tym kierunku (potwierdzi-
ło  to też wszczęte śledztwo, które 
zostało umorzone bardzo szybko 
z braku dowodów przestępstwa). 
Czy ministrowi godzi się prowa-
dzić takie rozmowy i coś obiecy-
wać „towarzyszom” i czy godzi się 
kłamać. I co bardziej nie przystoi 
wysokiemu urzędnikowi: kłam-
stwo czy kumoterstwo? Czy mi-
nister ma tak niski poziom morale 
i intelektu, że nawet nie rozumie, 
że takim tłumaczeniem się wpadł z 
przysłowiowego deszczu pod ryn-
nę?  Mer Druskienik z kolei po-
dał do sądu dziennikarza, który 
śmiał zarzucić mu kłamstwo, kiedy 
przed ujawnieniem podsłuchów 
negował „wywieranie wpływu na 
ministra”.

Słuchając „sprytnych” wy-
wodów o swojej niewinności mi-
nistra ochrony środowiska, ob-
serwując pełne buty zachowanie 
mera, będąc świadkami żenu-
jących zapewnień premiera, że 
żadne nieprawne zachowania 
nie będą tolerowane, a de facto 
realizowana  totalna obrona „swe-
go” mera i koalicyjnego partnera 
– ministra,  obywatel praktycznie 
jest skazany na wyzbycie się iluzji 
co do tego, że aparat państwowy 
pracuje na rzecz powołującego go 
państwa. A więc też jego – oby-
watela. Trudno wymagać, by so-
lidaryzował się z takim modelem 
państwa. Najpewniej dlatego jak 
po grudzie idzie nam walka z ko-
rupcją; ludzie za zaszczyt, a nie 
wykroczenie uważają palenie pa-
pierosów z przemytu (tak samo 
picie alkoholu z tego źródła i tan-
kowanie paliwa); niepłacenie po-
datków staje się hazardem, który 
mało kto potępia itd. Nie jest to 
budujące.

Jednak większość mieszkań-
ców Litwy, jak wskazują badania 
vox populi, szczyci się swoją Oj-
czyzną – Litwą, docenia jej osią-
gnięcia: wejście do UE i NATO, 
ceni wolność i liczy… na siebie. 

Składając życzenia z okazji  
Odrodzenia Niepodległości, pre-
zydent życzyła obywatelom, by 
uwierzyli w swoje siły, w swoje 
państwo. Z nutą goryczy trzeba 
przyznać, że  to drugie życzenie 
trudne jest do urzeczywistnienia 
w sytuacji, kiedy państwo – jako 
biurokratyczny twór – za spra-
wą rządzących robi wszystko, 
by nam – obywatelom, tę wiarę 
uniemożliwić. A z wiarą w swoje 
siły jest, podobno, coraz lepiej. I 
nic to, że aspiracje i zdolności są 
często dziś realizowane poza gra-
nicami kraju. W końcowym efek-
cie zaprocentują też dla Litwy.

Janina Lisiewicz

Czy Ojczyzna i państwo – to jedno?
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Przed kolejną – już 26. – rocznicą odrodzenia niepodległości 
tradycyjnie nie zabrakło dyskusji o tym, czy obywatele Litwy 
należycie świętują to wydarzenie, czy utożsamiają się z państwem, 
którego obywatelami są. Jak zaznaczali niektórzy politolodzy, 
ostatnio można zaobserwować zjawisko, które świadczy o tym, że 
obywatele identyfikują się z Litwą – Ojczyzną, trudniej im to idzie, 
jeżeli mają się utożsamiać z Litwą – państwem. 
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Na Wileńszczyźnie począ-
tek marca jest tym okresem, 
kiedy aż huczy tu od wystaw, 
zabaw i kiermaszów kaziuko-
wych. Również Filia Zujuńska 
Wielofunkcyjnego Ośrodka 
Kultury w Rudominie w dniach 
13-14 marca zorganizowa-
ła wielkanocną wystawę-kier-
masz. Prezentowało tu swoje 
wyroby ponad 15 mistrzów rze-
miosła ludowego. Były wysta-
wiane zarówno tradycyjne pal-
my, słodycze, baranki i zajączki 
wielkanocne, koszyki, pisanki 
oraz „ubranka” na pisanki, jak 
również kybyny i rosół, praw-
dziwe  arcydzieła z owoców, 
wyroby artystyczne z drewna, 
pocztówki, obrazki wykona-
ne z suszonych liści i kwiatów, 
wiązanki oraz inne oryginalne 
dzieła artystyczne.

Członkinie zespołu „Kreso-
wy Płomień” po raz kolejny udo-
wodniły, że tradycje ludowe nie 
są im obce. Dołączyły do kierma-
szu, by witać i częstować przyby-

wających herbatą i własnoręcz-
nie wypiekanymi smakołykami. 

Podczas inauguracji imprezy, 
zebranych witała prezes Wspól-
noty Zujuńskiej Rima Dubicka. 
Cieszyła się, że obecni znaleź-
li czas, by przybyć do ośrodka i  
podziwiać prace rzemieślników. 
Wyraziła też  nadzieję, że po raz 
pierwszy tego roku zorganizo-
wana tu wystawa,  zapoczątkuje 
nową, sympatyczną tradycję i za-
owocuje kolejnymi spotkaniami 
w przyszłych latach. Będzie to 
sprzyjało konsolidacji twórców 
w zgrany zespół, który będzie 
się przyczyniał do zachowania 
tradycji ludowych i da możność 
nadal cieszyć ludzi swoimi pra-
cami.

Na zakończenie wystawy-
-kiermaszu organizatorzy wrę-
czyli uczestnikom podzięko-
wania w postaci dyplomów i 
zaprosili do aktywnego udziału 
w kolejnych imprezach.

Ilona Jurewicz

Kiermasz w Zujunach

11 marca, obchodząc Świę-
to Odrodzenia Niepodległości 
Litwy, kowieńscy Polacy wzię-
li udział w wernisażu zorgani-
zowanej przez nasze środowi-
sko wystawy. Miała ona miejsce 
w Centrum Wielokulturowym, 
gdzie licznie się zebrała polska 
społeczność miasta. Autorem wy-
stawy był Waldemar Aleksandro-
wicz, który nazwał ją „Zabawa”, 
a zaprezentował na niej grafi-
kę i malarstwo. Warto odnoto-
wać, że każda wystawiona pra-
ca była opatrzona sentencją. Jest 
to tradycja przestrzegana przez 
pana Waldemara. Jako członek 
kowieńskiego folklorystycznego 
zespołu „Kotwica”, uważnie się 

przygląda jego członkom, by po-
znając osobowość każdego i  two-
rząc portrety m. in. pań, opatrzyć 
je odpowiednią sentencją.

Prezentację twórczości Wal-
demara Aleksandrowicza wspar-
li koledzy z „Kotwicy”, wyko-
nując wesołe, skoczne piosenki. 

Kwiaty, tradycyjne „Sto lat”, 
serdeczne rozmowy przy lampce 
wina – sprawiły, że impreza stała 
się bardzo miłym wydarzeniem w 
życiu naszego oddziału, który ko-
rzysta z każdej okazji, by w Kow-
nie promować polską kulturę. 

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Wernisaż z okazji święta

Uwaga!
Konkurs Piosenki!

Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział  Miejski – po raz 
pierwszy na Litwie organizuje konkurs piosenki do słów Agnieszki Osiec-
kiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników  śpiewania do wzię-
cia udziału w konkursie, który ma szansę stać się kolejną tradycyjną im-
prezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą polskie 
piosenki.

Regulamin I Konkursu na Litwie piosenki do słów Agnieszki Osieckiej
Organizatorzy: Związek Polaków na Litwie (ul. Naugarduko 76, LT-

03202 Wilno, Litwa, tel.: +370 5 2331056).
Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do solistów oraz duetów 

wokalnych (bez ew. back wokalu czy grupy tanecznej). Warunkiem zakwa-
lifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowane do 
zaprezentowania dwa wybrane utwory z twórczości Agnieszki Osieckiej.

Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczestników formą 
poezji śpiewanej; zwrócenie uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek 
Agnieszki Osieckiej wykonawców na Litwie; wspieranie najzdolniejszych 
wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich 
talentów. 

Kryteria oceny konkursowej: komisja będzie oceniała sposób zaprezen-
towania utworu według poniższych kryteriów w skali od 1 do 10 punktów:

bezbłędne wykonanie utworu;

dykcja i artykulacja;
emisja głosu;
aranżacja utworu;
wrażenie artystyczne;
interpretacja
Eliminacje: przesłuchania w ramach eliminacji odbędą się w dniu 12 

maja 2016 roku. Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spo-
śród wszystkich uczestników pięciu finalistów, którzy wezmą udział w 
warsztatach wokalnych zorganizowanych w Polsce, w Ostródzie. Fina-
liści będą mogli również wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie im. 
Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w sierpniu 2016 roku w Ostródzie. 

Zgłoszenia uczestników: uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez 
nadsyłanie wypełnionej Karty Uczestnika do organizatorów konkursu do 
dnia 1 maja br.

Karta Uczestnika jest do pobrania ze strony internetowej www.zpl.lt.
Sposób i termin ogłoszenia wyników: wyniki konkursu będą podane 

do wiadomości uczestników w dniu eliminacji oraz zostaną umieszczone 
na stronie internetowej www.zpl.lt.

Nagrody:  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicz-
nościowe, zaś laureaci – nagrody oraz zaproszenie do wzięcia udziału w 
warsztatach wokalnych organizowanych w Ostródzie oraz do występu na 
koncercie galowym z akompaniamentem orkiestry studentów Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Koncert galowy odbędzie się 6 listopada 2016 roku w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie. 
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Runda zasadnicza koszykar-
skiego turnieju o Puchar Związ-
ku Polaków na Litwie dobiegła 
końca. Z dalszej rywalizacji wy-
padła tylko jedna drużyna. Szes-
naście pozostałych będzie konty-
nuowało walkę w fazie play-off. 
Trzy z nich nie popełniły dotych-
czas żadnego błędu i w tym se-
zonie dumnie noszą miano nie-
pokonanych. Zbliża się jednak 
chwila, kiedy każde potknięcie 
będzie karane maksymalnie su-
rowo i co tydzień część rywalizu-
jących drużyn będzie zmuszona 
odejść z opuszczonymi głowami, 
zaznawszy goryczy  porażki.  

Miniona sobota, podczas któ-
rej zawody odbywały się w Gim-
nazjum im. Józefa Ignacego Kra-
szewskiego,  była ostatnią okazją 
dla koszykarzy, aby poprawić 
swoje lokaty w grupach. Jedni 
skorzystali z tej szansy, inni już 
wcześniej mieli zapewnione naj-
wyższe pozycje.

W grupie A niepokonana 
dotychczas „Irsana” (5/0) pew-
nie wygrała z „Herbalife” (3/2) 
– 77:57. Potknięcia drużyny Ry-
szarda Rekścia nie wykorzystali 
koszykarze zespołu „Tores” (1/4), 

którzy, notując najgorszy występ w 
sezonie, ulegli TG „Sokół (1/4) z 
wynikiem (!) – 37:66. To zwycię-
stwo pozwoliło „Sokołom” zali-
czyć niesamowity wprost awans 
z szóstego na czwarte miejsce w 
grupie, co na pewno pomoże im 
w drodze do finału.  

Mimo lepszego bilansu zwy-
cięstw i porażek, z ostatniego 
miejsca do 1/8 finału awansował 
„Polonus” (2/3). Ubiegłoroczni 
mistrzowie na zakończenie fazy 
grupowej przekonująco wygrali z 
„KSP” – 72:58. Brązowi medaliści 
2015 roku zachowali jednak dru-
gi numer przed finałową rundą. 

Do żadnych roszad nie do-
szło w grupie B, gdzie z pięcio-
ma wygranymi na swoim  kon-
cie rywalizację na szczycie tabeli 
zakończyła drużyna SK „Skoj-
dziszki” (5/0). W ostatniej ko-
lejce zespół z rejonu wileńskiego 
pokonał „Landwarów” (2/3) – 
63:46. Tymczasem ekipa „LPK 
Liberna-Gierwiaty” (1/4) po 
emocjonującej walce wygra-
ła z „TuneSquad” (1/4) z Awi-
żeń – 62:57. Z kolei koszykarze  
„Spo.Co” w meczu ostatniej na-
dziei ulegli „RKL” – 30:44.

 Zaś w grupie C rządzili ko-
szykarze „Speditors” (4/0), któ-
rzy wygraną – 79:40 z „TEAM” 
Suderwa (1/3) utwierdzili swoje 
prowadzenie. Na drugiej pozy-
cji uplasowały się „Stare Troki” 
(3/1), które w ostatnim meczu 
zwyciężyły z BC „Drakonai” 
(0/4) – 66:50.

KOSZYKARZE „POLONUSA” PODNIEŚLI SIĘ PO OSTATNIEJ PORAŻCE

fo
t. 

Al
ek

sa
nd

er
 S

ud
uj

ko

Koszykarze wyszli na ostatnią prostą

Arkusz1

Bilans Punkty Miejsce

53:43 57:47 69:53 57:52 77:57 313:252 10 I

43:54 45:77 20:0 37:66 51:70 196:267 6 V

47:57 77:45 58:72 57:46 84:62 323:282 8 II

53:69 0:20 72:58 59:54 72:73 256:274 6 VI

52:57 66:37 46:57 54:59 63:77 281:287 6 IV

57:77 70:51 62:84 73:72 77:63 339:347 8 III

Bilans Punkty Miejsce

62:57 51:25 46:48 64:32 54:49 277:211 9 II

57:62 44:31 46:68 34:57 30:43 211:261 6 V

25:51 31:44 41:66 21:38 30:44 148:243 5 VI

48:46 68:46 66:41 63:46 54:40 299:219 10 I

32:64 57:34 38:21 46:63 38:53 211:235 7 IV

49:54 43:30 44:30 40:54 53:38 229:206 8 III

Bilans Punkty Miejsce

53:60 49:56 50:66 38:49 190:231 4 V

60:53 54:56 44:59 40:79 198:247 5 IV

56:49 56:54 40:67 43:67 195:237 6 III

66:50 59:44 67:40 35:37 227:171 7 II

49:38 79:40 67:43 37:35 232:156 8 I

BC Tsunami

Stare Troki

Speditors

RKL

Drużyna GRUPA   C

BC Drakonai

Suderwa TEAM

LPK Liberna-
Gierwiaty

TuneSquad 
Awiżenie

Spo.Ko

SK Skojdziszki

Landwarów

Polonus

TG Sokół

Herbalife

Drużyna GRUPA   B

Drużyna GRUPA   A

Irsana

Tores

KSP

Strona 1

Grupa B była jedyną, w któ-
rej po zasadniczej rundzie jedna z 
drużyn musiała się pożegnać z roz-
grywkami. Z turnieju odpadli ko-
szykarze debiutującego „Spo.Co”, 
którzy na parkiecie byli wyjątko-
wo nieskuteczni – notowali śred-
nio po 29,6 punktów na mecz, co 
niezwykle blado wygląda na tle in-
nych wyników (kolejny najgorszy 
wynik – to zaledwie 42,2 punkty). 

W fazie play-off, najlepsza w 
rundzie zasadniczej „Irsana”, za-
gra z awiżeńskim zespołem „Tu-
neSquad”; koszykarze „KSP” 
podejmą „suchych” Smoków, a 
najskuteczniejsza ekipa fazy gru-
powej (67,8 pkt na mecz) – „Her-
balife” zagra z „TEAM” Suderwa. 
Warto dodać, że zawodnicy Ry-
szarda Rekścia w fazie grupowej 
mieli też najsłabszą obronę – 69,4 
pkt. Zważywszy na wyniki grupo-
we, dosyć wyrównanej rywaliza-
cji można się spodziewać w parze 
„Tores” - „Tsunami”. Obrońcy 
tytułu – koszykarze „Polonusa” 
zmierzą się z „RKL”, a Sokoły po-
dejmą Landwarów. Zespół z re-
jonu trockiego, obok koszykarzy 
z Awiżeń, wśród  pozostałych w 
rywalizacji, wypada najgorzej w 
ofensywie (wspomniane wyżej 

42,2 pkt na mecz), aczkolwiek 
może pochwalić się całkiem po-
rządną obroną, która co mecz 
„puszczała” 47 punktów do wła-
snego kosza. 

Jednoznacznie najciekawiej 
zapowiadają się starcia najlep-
szych drużyn obu grup II dywi-
zjonu – SK „Skojdziszki” z eki-
pą „Stare Troki” i „Speditors” z 
„LPK Liberna-Gierwiaty”. Jeżeli 
„Skojdziszki” awansują do kolej-
nej fazy, mogą trafić tam na „Ir-
sanę” i będziemy świadkami wal-
ki dwóch niepokonanych do tej 
pory drużyn. Z kolei na najlep-
szych w obronie (39 pkt) Spe-
ditorsów w kolejnej fazie czekać 
będą zawodnicy „KSP”, o ile za-
fundują piątą porażkę drużynie 
BC „Drakonai”.

W rundzie play-off turnieju o 
Puchar Związku Polaków na Li-
twie w koszykówce, która rozpo-
czyna się już w najbliższą sobotę 
(19 marca), koszykarze będą mo-
gli zaprezentować cały kunszt tej 
dyscypliny, a specyfika systemu 
pucharowego zapewni niesamo-
wite emocje – od teraz wydarzyć 
się może wszystko. Żaden z ze-
społów nie stoi na spalonej po-
zycji – z zimowego snu obudzić 
się mogą nawet Smoki. 

Aleksander Sudujko

SĘDZIA NOTUJE KAŻDY FAUL
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W imprezie wzięło udział 11 
drużyn: 6 w pierwszej i 5 w drugiej 
kategorii. Bardzo licznie przybyli 
też widzowie, wśród których zna-
lazły się ekipy zapalonych kibiców 
wszystkich drużyn i to one czyniły 
pogodę na sali.

ZAWODNICY,  
REPERTUAR, JĘZYK
Tego roku w kabaretonie, z pro-
gramem studniówkowym wy-
startowali uczniowie Gimnazjum 
im. Jana Śniadeckiego w Solecz-
nikach, wileńskich gimnazjów 
im. Józefa Ignacego Kraszewskie-
go, im. Jana Pawła II, im. Adama 
Mickiewicza oraz szkół średnich 
im. Szymona Konarskiego i im. Jo-
achima Lelewela. Jak widać udział 
Wilna był dominujący. Szkoda, że 
zabrakło młodzieży z rejonów wi-
leńskiego i trockiego, rejon solecz-
nicki dodatkowo był reprezento-
wany w drugiej kategorii.

Do zaprezentowania swojej 
wersji kabaretu studniówkowe-
go młodzież miała 15 minut. I to 
ograniczenie – ostro przestrzegane 
(w odróżnieniu od ubiegłorocznej 
imprezy) – zrobiło dobrą robotę. 
Należy podkreślić, że tego roku 
uczestnicy „StuDni” zdecydowa-
nie mniej kopiowali rosyjskiego 
humoru, uciekali się do plagiatu. 
Jednak jeszcze za wcześnie mówić 
o dominowaniu oryginalnych pro-
gramów – raczej można mówić o 
wzorowanych. Na pociechę chy-
ba można mieć to, że sięgnięto po 
wzorce  z Macierzy. Jest więc na-
dzieja, że doczekamy się oryginal-
nej szkolnej twórczości. Za tym 
przemawia też fakt, że to ekipy, 
które wzięły na warsztat rodzime 

tematy, posługiwały się przykłada-
mi z przysłowiowego własnego po-
dwórka, wygrywały wizerunkowo 
i nawet przy mniej błyskotliwym 
wykonaniu budziły sympatie juro-
rów i sięgały po laury (tak się stało 
w przypadku ekipy z Lelewela). 

W kategorii Open wystąpili: 
młodzież z gimnazjów im. Micha-
ła Balińskiego w Jaszunach (dwie 
drużyny) oraz im. Jana Pawła II w 
Wilnie, Duet BezSzans i grupa Ta-
bula Rasa. Nowa kategoria z całą 
pewnością nie zawiodła organiza-
torów i widzów. Większość ekip 
popisała się dobrą grą aktorską i 
zdrowym poczuciem humoru.

Kabareton, jak w zwierciadle, 
pokazał też wizerunek własny ję-
zyka ojczystego w polskich szko-
łach na Wileńszczyźnie. Niestety, 
nie najlepszy. Pocieszyć może je-
dynie  to, że mniej tego roku było 
języka rosyjskiego i rusycyzmów. 
Prawda, na ich miejsce wszedł li-
tewski, angielski (dobór utworów 
muzycznych) i  – co nie mogło nie 
zaskoczyć – białoruski. Pewna 
dawka tego językowego koktajlu, 
oczywiście, może być jak najbar-
dziej usprawiedliwiona – odpowia-
da naszej wielonarodowej rzeczy-
wistości. Ale nie może tego być aż 
tak dużo, bowiem wyraźnie mija 
się z celem imprezy – prezentacją 
polskiego humoru

Jak zaznaczyła w artykule na 
portalu Wilnoteka.lt, analizują-
cym język kabaretonu dr Kinga 
Geben z Centrum Polonistyczne-
go UW (świetnie, że pani doktor 
takiej misji się podjęła), nie mogła 
nie cieszyć umiejętność wykorzy-
stywania gry słów i dwuznaczno-
ści, krytyka nagminnie używanych 

błędów językowych (w tym – jak-
że żywotnego zaimka „wy” w od-
niesieniu do pojedynczej osoby). 
Smuci natomiast to, że w kolej-
nych prezentacjach te językowe 
poślizgi były używane jako norma. 

Szkoda, że wzorem dla mło-
dzieży tego roku nie służył język 
prowadzącego imprezę, jak i po-
szczególnych członków jury. Zbyt-
nia familiarność i niechlujność ję-
zykowa pierwszego i wyraźnie 
kulejąca poprawność drugich, 
chyba nie powinny mieć miejsca. 
Młodzież, wyraźnie to było wi-
dać, potrzebuje dobrych wzorców. 
A gdzie ich ma szukać w takich re-
aliach. Przy całym szacunku do tzw. 
gwiazd litewskiej estrady, trudno 
jest zachwycać się ich kompeten-
cją w sędziowaniu tego typu im-
prezy. Zdawkowe pochwały i ba-
nalne zachwyty w rodzaju: „jaka  
młodzież jest wspaniała”, no i to, 
że nie „wytrwali” do końca impre-
zy (jak nie mieli czasu, to czy warto 
było brać udział) nie mogą budzić 
wielkiej sympatii. Niestety, juror-
skie komisje w litewskich progra-
mach rozrywkowych swoim pozio-
mem i kulturą wypowiedzi budzą 
aż nadto dużo kontrowersji, więc 
czy warto te nieudane przykłady 
przeflancowywać na nasz grunt? 

Jak zaznaczali na swym por-
talu organizatorzy, oczekiwali ze 
strony uczestników festiwalu hu-
moru studniówkowego oryginal-
ności, ciętego dowcipu i puenty, 
trafnych tekstów. Czy się doczekali 
wraz z widzami właśnie tego. Czę-
ściowo – tak i to budzi nadzieję, 
że z roku na rok będzie lepiej. Bo, 
przyznajmy, by w czymś się dosko-
nalić, trzeba  to coś zacząć upra-

wiać i mieć na kim się wzorować. 
Tu może dobrą robotę zrobić ka-
tegoria Open – otwarta dla wszyst-
kich, więc też dla doświadczonych 
w twórczości zespołów. 

ZWYCIĘZCY  
I WSPANIAŁE NAGRODY
W składzie komisji oceniającej 
prezentacje zasiadali: redaktor 
Wilnoteki.lt Walenty Wojnił-
ło, dyrektor Muzeum Pałacu Ba-
lińskich w Jaszunach Kazimierz 
Karpicz (reprezentujący „Macierz 
Szkolną”), aktor Polskiego Stu-
dia Teatralnego w Wilnie, wła-
ściciel kawiarni „Sakwa” Witold 
Rudzianiec, piosenkarka Katarzy-
na Zvonkuvienė i komik Vitalijus 
Cololo.

 Werdykt jurorów praktycznie 
się zbiegł z opinią widzów, cho-
ciaż zaskoczyło nieco  przyznanie 
pierwszego miejsca (i to w dwóch 
kategoriach!) równolegle dwóm 
drużynom. Chociaż nie jest to naj-
gorsze rozwiązanie  w myśl zasady, 
że nie wygrana jest ważna, tylko 
udział. Jednak młodzież – szcze-
gólnie kibice – bardzo ostro rywa-
lizowała, odczuwało się pasję i au-
tentyczne zaangażowanie i to też 
jest godne pochwały. Mniej radości 
budził jednak wielki chaos i brak 
spójnej koncepcji, którą zastępowa-
no wielkim hałasem. Cieszy, że na 
sali byli obecni zarówno nauczycie-
le, jak i dyrektorzy placówek oświa-
towych. Należą się im brawa za wy-
trwałość i solidarność z uczniami.     

Brawa należą się też organiza-
torom, którzy potrafili znaleźć nie 
tylko sponsorów imprezy, ale też 
wspaniałych fundatorów nagród. 
I co podwójnie cieszy – podkreślił 
to również redaktor Walenty Woj-
niłło – iż są to nasi rodacy. 

Zdobywca Grand Prix i tytułu 
Najweselszej Szkoły Wileńszczy-
zny – drużyna Szkoły Średniej im. 
Joachima Lelewela uda się w rejs 
po północnym Bałtyku na trasie 

„StuDnia” – wydanie drugie
Tallin – Helsinki – Sztokholm (14 
miejsc). Jego fundatorem jest Unia 
Kredytowa Regionu Wileńskie-
go przy wsparciu biura podróży 
VRK Travel.

 I miejsce w kategorii Stud-
niówka dla Gimnazjum im. Jana 
Pawła II  przyniosło nagrodę w po-
staci treningu integracyjnego i za-
bawy z husky w „Nuotykių akade-
mii” u państwa Jolanty i Huberta 
Blujów; a dla Gimnazjum im. J. I. 
Kraszewskiego – spływ kajako-
wy (10 miejsc) i możliwość sko-
rzystania z sali DKP na szkolną  
uroczystość – ufundowane przez 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie. 
II miejsce w tej kategorii uzyskała 
drużyna Gimnazjum im. A. Mic-
kiewicza. Nagroda dla niej  – to 
wyprawa na film do Multikina. 

W kategorii Open dwa pierw-
sze miejsca podzieliła Tabula Rasa 
i Duet BezSzans. Ekipy te udadzą 
się na wycieczkę do Brukseli ufun-
dowaną przez europosła, prze-
wodniczącego AWPL Waldema-
ra Tomaszewskiego.

Uczniowie z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II – II miejsce w kate-
gorii Open – wygrali lot balonem 
po Wileńszczyźnie wraz z najlep-
szym baloniarzem Romanem Mi-
kielewiczem, ufundowany przez 
jego klub „Padangių gėlės” . 

Nagrodą dla uznanej za naj-
lepszą drużynę kibiców i aktorów 
okazała się „Uczta polska” w ka-
wiarni „Sakwa” (koszt 500 euro), 
ufundowana przez jej właściciela 
Witolda Rudziańca. 

Tego roku wyróżniono też naj-
lepszych aktorów i przyznano dla 
nich bardzo atrakcyjną nagrodę 
– lot widokowy samolotem tu-
rystycznym po Wileńszczyźnie 
ufundowany przez rodzinną fir-
mę państwa Teresy i Tadeusza 
Sołowiejów „Aerocentras”. Za 
takowych zostali uznani: Eweli-
na Molis (Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, kategoria Studniówka); 
Józef Kuczyński (Gimnazjum im. 
A. Mickiewicza, kategoria Stud-
niówka); Artur Adam Markiewicz 
(Tabula Rasa, kategoria Open). 

W czasie trwania kabaretonu 
sympatię dla drużyn mogli wyra-
żać też internauci. Najwięcej, bo 
aż 828  „lajków” uzyskała eki-
pa Gimnazjum im. A. Mickiewi-
cza i od organizatorów dostała w 
nagrodę kosz słodyczy. Gimna-
zjum im. J. I. Kraszewskiego do-
stało 728 znaków sympatii, zaś  
im. Jana Pawła II – 546. 

Kabareton „StuDnia”   Anno 
Domini 2016 okazał się szałową za-
bawą dla polskiej młodzieży i wypa-
da mieć nadzieję (wraz z organiza-
torami), że za rok będziemy mieli 
kolejne – już trzecie jego wydanie i za-
początkowana tradycja będzie kon-
tynuowana i dawała coraz więcej sa-
tysfakcji zarówno uczestnikom, jak 
też organizatorom i widzom.

Janina Lisiewicz    

10 marca odbyło się drugie wydanie kabaretonu humoru 
studniówkowego  organizowanego przez „Wilnotekę” – „StuDnia”. 
Zmaterializowana w ubiegłym roku inicjatywa została zaakceptowana 
przez młodzież i już tego roku organizatorzy zaproponowali 
rywalizacje w dwóch kategoriach: Studniówka oraz Open.

NA SCENIE ZDOBYWCY GRAND PRIX I TYTUŁU NAJWESELSZEJ SZKOŁY WILEŃSZCZYZNY – DRUŻYNA SZKOŁY ŚREDNIEJ IM. JOACHIMA LELEWELA
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Wileńska dzielnica Zarze-
cze, czasem nazywana Wileń-
skim Montmartre, jest przedłu-
żeniem wileńskiej Starówki. Z 
inicjatywy mieszkańców dziel-
nicy przed kilkunastu laty na-
zwano ją Republiką Zarzecza, 
ułożono hymn i konstytucję, 
wybrano prezydenta i księcia. 
Warto odnotować, że w kon-
stytucji spisane są tylko prawa 
obywateli. Jedno z nich głosi: 
„Każdy ma prawo mieszkać nad 
Wilenką”. O „demokratyczno-
ści” republiki może świadczyć 
fakt, że tekst jej ustawy zasad-
niczej jest napisany w różnych 
językach świata (również po 
polsku) i zajmuje poczesne 
miejsce na ścianie jednej z ka-
mieniczek.

 Zarzecze – to dawna dziel-
nica rzemieślnicza, na terenie 
której w XIX wieku zaczynają 
się  osiedlać wojskowi, urzęd-
nicy oraz przedstawiciele twór-
czych zawodów (dziś jest to 
swoista ich oaza).

 W okresie międzywojnia za-
mieszkiwały na Zarzeczu rodzi-
ny Rudzińskich, Szeligowskich, 
Sleńdzińskich, Bernarda Łady-
sza i wielu innych. Mieszkał tu i 
brał ślub w kościele św. Bartło-
mieja – Ferdynand Ruszczyc.

W 1930 roku na Zarzeczu 
zbudowano szpital onkologicz-
ny, który był czynny prawie do 
końca XX wieku. Jego pierw-
szym ordynatorem był dr Kazi-
mierz Pelczar – polski onkolog 
o światowej sławie, który został 
zamordowany w Ponarach.

Dzielnica ta nie może się 
pochwalić rozkosznymi bu-
dowlami, jednak swój pałac 
też ma – jest on zbudowany w 
stylu późnego klasycyzmu, na-
leżał do włoskiej rodziny Ho-
nestich, która tu mieszkała do 
1940 roku.

Niegdyś nad wartką Wi-
lenką było sporo młynów, na-
leżących do Tyszkiewiczów i 
Radziwiłłów. Dziś została po 
nich ulica Młynowa. Przy niej 
mieszkał Konstanty Ildefons 
Gałczyński z rodziną. Tu przy-
szła na świat jego córka – Kira.  
Latem w pobliżu domu, gdzie 
mieszkał poeta, czynna jest ka-
wiarenka „Zielona Gęś”, której 
nazwa nawiązuje do jego twór-
czości.

Kościół pw. św. Bartłomie-
ja został zbudowany w połowie 
XVII wieku na wzgórzu za mia-
stem, nad Wilenką, jako nie-
wielka, drewniana świątynia. W 
1788 roku na miejscu drewnia-

nej budowli powstała murowa-
na, która poważnie ucierpiała 
podczas Powstania Kościusz-
kowskiego w 1794 roku. Odbu-
dowano kościół w 1824 roku w 
stylu klasycystycznym według 
projektu Karola Podczaszyń-
skiego. We wnętrzu umiesz-
czono pięć drewnianych oł-
tarzy. Po II wojnie światowej 
kościół został zamknięty. Mie-
ścił się w nim magazyn mate-
riałów budowlanych oraz pra-
cownie rzeźbiarskie. Właśnie 
tu powstawał pomnik Adama 
Mickiewicza, w pracowni rzeź-
biarza Gediminasa Jokūbonisa. 
Po odzyskaniu przez Litwę nie-
podległości znów funkcjonu-
je jako obiekt sakralny – bia-
łoruskiej katolickiej wspólnoty 
Wilna.

 Dzielnica ta posiada kilka 
niepowtarzalnych akcentów. 
Oto niektóre z nich. Na głów-
nym placu dzielnicy w 2001 
roku umieszczono rzeźbę Anio-
ła. Jest symbolem Zarzecza. 
Trąbi na cały świat o tej pięknej 
i, niestety, jakże zaniedbanej 
dzielnicy. Most przez Wilenkę 
na ulicę Zarzeczną (Użupis) 
jest „udekorowany” wielką ilo-
ścią kłódek, które zawieszają tu 
zakochani,  naiwnie wierząc, że 
to pomoże zachować ich wiel-
ką, jedyną miłość. W pobliżu 
mostku siedzi zamyślona Ru-
sałka i spogląda na mieszkań-
ców i gości, siedzących w ka-
wiarni, nad brzegiem Wilenki. 
W sezonie letnim w kawiarni 
tej urządzane są koncerty, wy-
stawy, przedstawienia – ludzie 
sztuki na swój sposób starają się 
zwrócić uwagę gości Wilna na 
tę przeuroczą dzielnicę.  

Cmentarz Bernardyński – 
jeden z najstarszych cmentarzy 
Wilna, w dzielnicy Zarzecze, 
przy Trakcie Połockim i Żwiro-
wej Górze, został wyświęcony w 
1810 roku. Był pod opieką po-
bliskiego klasztoru bernardy-
nów. Wkrótce wymurowano na 
jego terenie kolumbaria, któ-

re zachowały się częściowo do 
dziś. Opis kolumbariów z 1842 
roku mówi o tym, że były one 
trójkondygnacyjne i kryte da-
chówką. W końcu XIX wieku 
niszczejące katakumby  odre-
staurowano za pieniądze ro-
dzin Łęskich i Ruszczyców. W 
okresie międzywojnia  podjęli 
się tego ludzie dobrej woli i ci, 
których bliscy tam spoczywali. 
Przed kilku laty powstał skan-
daliczny pomysł, by grzebać tu 
osoby, których bliscy ofiarują 
pieniądze na remont miejsc ich 
spoczynku lub na cele odnowy 
cmentarza. Na szczęście tego 
zaniechano, ale kolumbaria na-
dal wołają o pomoc.

Wielkie szkody Cmentarzo-
wi Bernardyńskiemu wyrządza-
ły powodzie Wilenki, nad brze-
gami której leży. Podczas jednej 
z nich, w XIX  wieku, woda pod-
myła część cmentarza do ta-
kiego stopnia, że osuwające się 
zbocze odsłoniło kilka trumien, 
którym groził upadek  do rzeki. 
Więc w 1858 roku umocniono 
brzegi Wilenki. 

Od 1864 roku (po zamknię-
ciu wileńskiego klasztoru ber-
nardynów) cmentarz pozostał 
bez gospodarza. Jest cmenta-
rzem, na którym spoczywa wie-
lu ludzi zasłużonych, gdyż w 
XIX wieku był miejscem po-
chówku przedstawicieli wyż-
szego stanu, osób zamożnych, 
znanych i zasłużonych. Spo-
śród profesorów Uniwersytetu 
Wileńskiego znaleźli tu wiecz-
ny spoczynek: zoolog i botanik 
– Stanisław Jundziłł, profesor 
chirurgii – Konstanty Porcy-
anko, bibliograf – Ludwik So-
bolewski, filozof i ekonomista 
– Jan Znosko, profesor wymo-
wy i poezji – Leon Borowski 
i wielu, wielu innych. Jest tu 
też pochowany wybitny arty-
sta opery i dramatu – Maciej 
Każyński, malarz – Kanuty 
Rusiecki i jego syn, Bolesław, 
artyści malarze: Aleksander i 
Wincenty Sleńdzińscy, pierw-

Wilno. Zarzecze si fotografowie wileńscy – Józef 
Czechowicz i  Stanisław Fleu-
ry. Znajduje się tu grób siostry 
Józefa Piłsudskiego – Zofii Ka-
denacowej. Są groby rodzinne 
Florentinich, Kadenacych, La-
skarysów oraz wielu wileńskich 
kapłanów: Michała Dłuskiego, 
Leona Puciaty, Jana Kretowi-
cza i in. Spoczywają tu setki za-
konnic i zakonników bernardy-
nów. Śmierć wszystkich równa i 
ziemia cmentarza przygarnęła: 
żołnierzy i generałów, dyplo-
matów, lotników, nauczycieli, 
prawników, urzędników, kup-
ców, ziemian, rzemieślników…  
Spoczywają tu ludzie różnych 
narodowości: Polacy, Litwini, 
Białorusini, Niemcy, Włosi, 
Francuzi, nawet Węgier.

Okres po drugiej wojnie 
światowej spowodował na 
cmentarzu ogromną dewasta-
cję i zniszczenia. Skradziono 
lub zniszczono wiele cennych 
ogrodzeń, krzyży, rzeźb. W 
1996 roku szczytem wanda-
lizmu było zniszczenie figury 
Chrystusa Ukrzyżowanego w 
kaplicy erekcyjnej: Ukrzyżowa-
nemu odpiłowano głowę.

Od kilkudziesięciu lat stało 
się tradycją, że uczniowie pol-
skiej Wileńskiej Szkoły Śred-
niej  im. Władysława Syrokomli 
porządkują cmentarz w przed-
dzień Dnia Zmarłych.

W 2005 roku, przy wejściu 
na cmentarz, odsłonięto tabli-
cę, na której głosi napis, że ów-
cześni prezydenci Polski i Li-
twy: Aleksander Kwaśniewski i 
Valdas Adamkus obejmują swo-
im patronatem tę nekropolię. 
Niestety, wyniki tego patronatu 
są bardzo skromne.

Cmentarz Bernardyński jest 
cmentarzem historycznym i nie 
mniej ważnym dla historii na-
szego miasta, niż cmentarz na 
Rossie. Szkoda, że rzadko tam 
zaglądają turyści, goście miasta 
oraz  sami wilnianie.

        
Albina Drzewiecka
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fot. Albina Drzewiecka

ANIOŁ ZARZECZA

STARA DZIELNICA W „NOWYCH DEKORACJACH”
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Rekrutacja na studia  
w Polsce

Już w kwietniu rusza rekrutacja na studia w Pol-
sce. W dniach od 4 do 12 kwietnia br. w Wydziale 
Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wilnie będzie można składać dokumenty w ramach 
rekrutacji na podjęcie w Polsce studiów I stopnia ze 
stypendium Rządu Polskiego w roku akademickim 
2016/2017.

Kandydaci na studia powinni złożyć  w Wydziale 
Konsularnym Ambasady RP w Wilnie następujące 
dokumenty:
• kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w 

dwóch egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami); 
imię i nazwisko ma być pisane tak, jak jest zapisane 
w litewskim dokumencie tożsamości;

• oświadczenie (czytelnie podpisane); w przypadku 
osób niepełnoletnich również podpisane przez ro-
dziców;

• wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku pol-
skim);

• zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden 
konkretny formularz) stwierdzające brak przeciw-
wskazań do podjęcia studiów na obranym kierun-
ku (w języku polskim lub przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza);

• potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka 
lub świadectwo urodzenia przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza);

• inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organiza-
cji polonijnej;

• zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy 
tylko osób niepełnoletnich).

Bardziej szczegółowej informacji można zasięgnąć 
na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie 

Droga Krzyżowa albo Via 
Dolorosa (Bolesna ulica w Je-
rozolimie) – to najcenniejsza 
droga chrześcijan. To droga 
prowadząca od miejsca ska-
zania na śmierć do Golgoty 
– gdzie został ukrzyżowany, 
z krzyżem na plecach szedł 
nią nasz Zbawiciel.

Droga Krzyżowa – to mo-
dlitewne rozmyślania nad 
stacjami cierpienia i śmier-
ci Jezusa Chrystusa. Najczę-
ściej dokonują się one w ko-
ściele, patrząc na specjalnie 
namalowane obrazy, obra-
zujące poświęcenie Stwórcy. 
Rozmyślania podczas Drogi 
Krzyżowej zachęcają modlą-
cego się do przypomnienia 
swoich grzechów, do skruchy, 
zdecydowania się do zmia-
ny, otworzenia się przed Bo-
giem, wychowują wdzięcz-
ność do  Jezusa, bo to on 
cierpiał za grzechy wszyst-
kich ludzi, zmarł na krzyżu i 

zmartwychwstał. W ten spo-
sób cierpienie i śmierć zosta-
ły pokonane na wieki.

Piękna i treściwa prakty-
ka obchodzenia Drogi Krzy-
żowej w okresie Wielkiego 
Postu od najdawniejszych 
czasów szeroko i uroczyście 
była propagowana w koście-
le pw. Świętej Trójcy w Wę-
dziagole. Dziś pozostaje je-
dynie ubolewać nad tym, że 
zostały tylko wspomnienia. 
W kościele mamy 14 sta-
cji Drogi Krzyżowej, które 
zostały namalowane w XIX 
wieku przez znanego mala-
rza i dekoratora kościołów 
Macieja Buczyńskiego, po-
siadają one wartość histo-
ryczną. Wymowne stacje! 
Rzadko który kościół na Li-
twie takie posiada. Jest też 
stary cedrowy krzyż z Zie-
mi Świętej, używany podczas 
procesji, wygładzony przez 
ręce ludzi, którzy przez kil-

ka stuleci z czcią nosili go w 
parafii. W wędziagolskim ko-
ściele szczególnie się wyróż-
niał okres Wielkiego Postu 
poprzedzający Święta Wiel-
kanocne.        

W ciągu wielu lat w tych 
okolicach zasiewano ziarno 
bezbożności. Dziś daje ono 
swoje owoce: mało kto chce 
iść drogą Chrystusa. Kroczą 
„modną” – od wiary i reli-
gijnych przesądów uwolnio-
nych ludzi. Nie chcą stawać 
przy stacjach męki Chrystu-
sowej z wygładzonym przez 
ręce swoich przodków sta-
rym krzyżem. Szkoda, że oni 
chętniej biorą do rąk plasti-
kowe butelki z piwem i sie-
dząc przed telewizorem z za-
pałem wkraczają na „modną” 
drogę samounicestwienia...

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL   

Stacje Drogi Krzyżowej
fot. Ryszard Jankowski

JEDNA ZE STACJI DROGI KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE W WĘDZIAGOLE
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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 2016 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. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-

kowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła 
i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety 
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź 
inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom 
Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Z powodu śmierci naszej wielkiej przyjaciółki 

śp. hrabiny Janiny Kossakowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia  składamy 

córce Renacie, synowi Zygmuntowi  
oraz bliskim

Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie

W smutnej chwili odejścia 

śp. Jadwigi Gojlewicz 
wyrazy głębokiego współczucia składamy 

rodzinie i bliskim
Kowieński Oddział Związku Polaków na Litwie

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 opła-
cone składki, może otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczce 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku Łucji ALEKSANDROWICZ moc 
serdecznych życzeń: trwałego zdrowia 
na długie lata, spokoju ducha, miłości 
i szczęścia wśród najbliższych, aktywno-
ści w pracy społecznej, poczucia satysfakcji 
z własnych dokonań oraz stałej opieki Matki Bo -
skiej Ostrobramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu – 80. Uro-
dzin Helenie BARANOWSKIEJ wiązankę 
serdecznych życzeń: zdrowia, zadowo-
lenia z życia, miłości i troski najbliż-
szych oraz opieki Boskiej każdego dnia

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Moc najserdeczniejszych życzeń z oka-
zji Pięknego Jubileuszu 80-lecia Onutė 
DIDŽIULIENĖ z Kiejdan

składają Laudańczycy

Uwaga!
Wielkanocna akcja!

Księgarnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie  
ogłasza wielkanocną akcję.

 
Od 15 marca stosowana jest 15-procentowa zniżka  

na zakup książek, czasopism i pocztówek.

Zapraszamy do odwiedzenia księgarni  
i nabycia atrakcyjnych lektur!

Księgarnia jest czynna  
w dniach pracy w godz. od 11.00 do 18.00;

w soboty – od 11.00 do 16.00.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Pań-

stwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie 
całej Litwy. Prenumerata na kwiecień i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do  
22 marca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcz-
nej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarcza-
nie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie 
Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich 
domach. 


