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„Gaudeamus”  
po raz jedenasty
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GRANIC FANTAZJI  
(CZY ABSURDU) BRAK
Poruszaliśmy już temat nowej spo-
łecznej inicjatywy – poszukiwania 
„idei dla Litwy”. Z wielką pompą 
wypromowana akcja (wzięła w niej 
udział również pani prezydent) owo-
cuje praktycznie co dnia nowymi po-
mysłami – ideami, które mają wypro-
wadzić Litwę na nowe tory rozwoju. 
Szkopuł jednak tkwi w tym, że więk-
szość idei świadczy o tym, że ich 
głosiciele utracili granice fantazji lub 
wręcz przedkładają opinii publicz-
nej absurdalne pomysły. Ostatnio w 

Inaugurując kolejny rok akademicki już po raz jedenasty „Gaudeamus” 
brzmiał dla studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w 
Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. W dniu uroczystości na pierwszy 
rok studiów na wydziale zostało zarejestrowanych 99 kandydatów. 
Podejmą oni studia na trzech kierunkach: ekonomii, informatyce 
i europeistyce. Ich starsi koledzy otrzymali już 612 dyplomów z wizerunkiem orła. Szczęśliwą posiadaczką 600. 
została Julia Dalinkevičienė. W ciągu dziesięciu lat funkcjonowania – wydział dał start w życie z nowoczesnymi, 
konkurencyjnymi zawodami dla ponad 600 młodych ludzi. Jest to pokaźny zastęp inteligencji na Wileńszczyźnie. 
Uczelnia – to klamra, która spięła cykl nauczania w ojczystym języku od przedszkola do studiów i to jest bardzo ważne 
osiągnięcie społeczności polskiej na Litwie, którą Macierz konsekwentnie wspiera w sprawach oświaty w ojczystym 
języku.

ZA CHWILĘ NASTĄPI IMMATRYKULACJA. POSIADACZKA DYPLOMU Z NUMEREM 600

tym temacie zabłysnął poseł Man-
tas Adomėnas. Nie ograniczył się do 
jednej idei – sypnął ich całą garść. 
O „polocie” fantazji pana posła naj-
dobitniej mogą świadczyć, ot, cho-
ciażby dwie z nich. Pierwsza polega 
na tym, by zmienić jedno słowo w 
tekście litewskiego hymnu: zamiast 
twierdzenia, że swoją moc synowie 
narodu mają czerpać z przeszło-
ści, należy wpisać „z przyszłości”. 
Ciekawy pomysł. Okazuje się, że 
zamiana jednego wyrazu, według 
pana posła, ma się stać bodźcem 
do tejże przyszłości kreowania. Pro-

sto – fakt. Genialnie? Raczej prosi 
się tu antonim tego słowa. Ponadto 
pan Mantas sugeruje, by na Placu 
Łukiskim ustawić nie Pogoń (Vyti-
sa), lecz zegar, który odmierzałby 
czas, jaki pozostał narodowi litew-
skiemu do życia. Gdyby taka propo-
zycja padła z ust nie daj Panie Boże 
któregoś z przedstawicieli mniejszo-
ści narodowych, mógłby być on po-
sądzony o sianie wrogiej propagandy. 
Ale Adomėnas, jako konserwatysta, 
posiada immunitet – wrogiem być nie 
może. To swoiste „memento mori”, 
jego zdaniem, ma służyć do zdopin-

gowania narodu do działania. Działa-
nia na rzecz dobra Litwy. Poseł ma też 
pomysł, jak sprawić, by te „działania 
na rzecz dobra Litwy” nie były krótko-
trwałe. Otóż zakłada, że posłowie np. 
tego roku podejmując jedną z waż-
nych decyzji w sprawie oświaty, już 
w następnym mogą zapomnieć, że za 
takową głosowali i zmienić kurs. Taki 
brak konsekwencji w dążeniu do reali-
zacji postanowień, jak uważa poseł, 
jest jedną z przyczyn, dlaczego Litwy 
nie stać na poważny skok do przodu 
w wielu dziedzinach. Więc proponuje 
– w ramach idei dla Litwy, by do od-

wołania wcześniej podjętego posta-
nowienia posłowie musieliby uzyskać 
zdecydowaną większość głosów, jak 
np. przy głosowaniu nad poprawkami 
w Konstytucji. Abra kadabra? Nawet 
gorzej. Zapoznając się z takimi „ide-
ami” człowiek zaczyna wątpić, czy 
na Litwie nie ma być wprowadzony 
powszechny obowiązek – idea dla 
Litwy! – przedstawienia zaświadcze-
nia o zdrowym umyśle przez każde-
go obywatela, który zechce zgłosić 
„ideę dla Litwy”. Byłby to pierwszy 
stopień weryfikacji zarówno idei, jak 
i „ideowców”.

M
arian Paluszkiewicz
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Złota jesień polskiej piosenki

W niedzielę, 9 październi-
ka, w Kowieńskim Centrum 
Wielokulturowym przy ulicy 
św. Gertrudy odbył się V festyn 
„Złota jesień polskiej piosen-
ki”. Uroczystość rozpoczęła się 
od modlitwy, której przewodził 

karmelita o. Emilian (Emilian 
Władysław Bojko). Następnie 
wszystkich przywitał Vytautas 
Butkevičius, doradca mera sa-
morządu rejonu kiejdańskiego.

Jako pierwszy wystąpił polski 
zespół folklorystyczny „Kotwi-
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ca” pod kierownictwem Maria-
na Zienkiewicza, działający przy 
Kowieńskim Oddziale Związku 
Polaków na Litwie, który jest też 
organizatorem festynu (prezes 
Franciszka Abramowicz). „Ko-
twica” wykonała cztery polskie 

piosenki ludowe. Kolejno śpie-
wał zespolik sobotniej szkółki 
języka polskiego. Dziewczynki 
Noemi i Estera zaprezentowa-
ły trzy utwory wraz z akompa-
niatorką, kierowniczką zespołu 
Aldonė Širmulienė. Noemi grała 
też na skrzypcach.

Następnie na scenie wita-
liśmy gości z Kiejdan – zespół 
„Issa” pod kierownictwem Wa-
lerii Wansewicz. A kolejnym 
gościem festynu był i cieszył 
nas swą twórczością rosyjski 
kolektyw „Nadieżda”, którego 
prezesem jest Elena Suodienė. 
Wykonał on kilka energicz-
nych piosenek, które nie po-
zostawiły nikogo obojętnym. 
Między utworami były recyto-
wane wiersze w języku rosyj-
skim. Wypada przypomnieć, 
że w tym roku „Nadieżda” ob-
chodzi dwudziestolecie swojej 
działalności. 

Na zakończenie wystąpił 
litewski ludowy zespół pie-
śni i tańca „Žaisa” pod kie-
rownictwem Giedrė Ramunė 
Pečiulienė i Mintautasa Petrasa 

Pečiulisa. W przyszłym roku ze-
spół będzie obchodził trzydzie-
stolecie pracy na scenie. Swój 
występ rozpoczął polską piosen-
ką ludową wykonaną w języku 
litewskim. Następnie kierow-
nik zespołu pokazała i opowie-
działa, czym się różnią litewskie 
stroje ludowe z różnych regio-
nów Litwy. „Žaisa” przedsta-
wiła również taniec-piosenkę, 
do którego mogli się dołączyć 
widzowie.

Atmosfera festynu jeszcze 
bardziej stała się przyjacielska 
i serdeczna, gdy wszyscy razem 
tańczyli w kółko słuchając pie-
śni ludowych. Członkinie ze-
społu „Žaisa” zademonstrowa-
ły również rytuał zawiązywania 
podwiki – elementu stroju ludo-
wego noszonego przez zamężne 
kobiety. 

Na zakończenie festynu 
wspólnie zaśpiewano „Rotę”. 
Uczestnicy święta otrzymali 
kwiaty i pamiątkowe dyplomy. 
Po spotkaniu wszyscy konty-
nuowali biesiadę przy pysznej 
herbacie i wyśmienitym poczę-
stunku. Przy stole nadal brzmia-
ła polska pieśń i mowa.

Emilia Gasparowicz

6 października został za-
inaugurowany kolejny, 11 rok 
akademicki na Wydziale Eko-
nomiczno-Informatycznym w 
Wilnie Uniwersytetu w Białym-
stoku. Podczas uroczystej gali w 
Domu Kultury Polskiej w Wil-
nie zostały wręczone dyplomy 
kolejnym absolwentom wydzia-
łu oraz odbyła się immatrykula-
cja studentów I roku. 

Zebranych na sali DKP w 
Wilnie studentów, ich rodzi-
ców, społeczność akademicką 
oraz dostojnych gości, wśród 
których byli poseł do Parlamen-
tu Europejskiego, przewodni-
czący AWPL-ZChR Waldemar 
Tomaszewski, posłowie na Sejm 
RL Rita Tamašunienė, Wanda 
Krawczonok i Tomas Tomilinas, 
ambasador RP w Republice Li-
tewskiej Urszula Doroszewska, 
społeczny doradca premiera ds. 
mniejszości narodowych, dyrek-
tor DKP w Wilnie Artur Lud-
kowski witała dziekan wydzia-
łu, profesor dr hab. Mieczysława 
Zdanowicz.

Pani dziekan odnotowała, 
że po raz jedenasty na Wydzia-
le rozbrzmiewa „Gaudeamus” 
i dodała, że „Dwie wielkie uro-
czystości jak klamra zamykają 
cykl funkcjonowania uczelni: 
inauguracja roku akademickie-
go, kiedy to w poczet studentów 
przyjmujemy nowych kandyda-
tów i uroczystość wręczania dy-
plomów ukończenia studiów, 
kiedy to mury uczelni opusz-

„Gaudeamus” po raz jedenasty
czają nasi absolwenci. Pomię-
dzy tymi wydarzeniami odbywa 
się cykl kształcenia”. Podkreśli-
ła też to, że dla wydziału jest to 
„(…) szczególna misja naucza-
nia młodzieży na wysokim po-
ziomie i w języku polskim”. 

Przed 10 laty, w 2007 roku 
właśnie w Wilnie zarejestrowa-
na filia pierwszej polskiej uczel-
ni poza granicami kraju, dziś 
kształci młodzież na trzech kie-
runkach: ekonomii (pierwszego 
i drugiego stopnia), informatyce 
i europeistyce (pierwszego stop-
nia). W minionym roku akade-
mickim studiowało tu 360 stu-
dentów: na ekonomii I stopnia 
153 osoby, II stopnia – 71, infor-
matyce – 72 i europeistyce – 64. 
Studia zaś ukończyło 65 mło-
dych specjalistów. Większość z 
nich dyplomy otrzymała w lip-
cu br. Dwunastu – wręczono je 
właśnie 6 października. Wśród 
nich znalazła się posiadaczka 
sześćsetnego dyplomu – Julia 
Dalinkevičienė. Wywoływa-
ni na scenę przez Elżbietę Za-
lewską – pełnomocnika uczelni 
ds. dydaktyki, świeżo upiecze-
ni bakalarze otrzymywali je z 
rąk prorektora ds. kształcenia  
dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego 
i dziekan wydziału Mieczysławy 
Zdanowicz. 

Składając życzenia z okazji 
nowego roku akademickiego, 
prorektor podkreślił, że wydział 
znajdujący się w Wilnie może się 
szczycić najniższym poziomem 

bezrobocia wśród absolwentów 
szkół wyższych na Litwie – wy-
nosi on jeden proc. Jak odnoto-
wał prorektor, fakt ten świadczy 
o tym, że profile kształcenia są tu 
dostosowane do potrzeb rynku 
pracy. Z czego, jak powiedział, 
„jesteśmy wszyscy dumni”. Prze-
kazał też pozdrowienia od rekto-
ra Uniwersytetu w Białymstoku 
Roberta Ciborowskiego. 

Młodzież i wszystkich obec-
nych pozdrawiali też: Jej Eks-
celencja Ambasador RP w Re-
publice Litewskiej Urszula 
Doroszewska, eurodeputowa-
ny Waldemar Tomaszewski, do-
radca premiera Artur Ludkow-
ski. List gratulacyjny przysłała 
społeczności akademickiej Wy-
działu dyrektor Departamentu 
Mniejszości Narodowych przy 
rządzie RL Vida Montvydaitė.

Ogółem w ciągu 10 lat dy-
plomy z orzełkiem na okład-
ce otrzymało 612 młodych 
ludzi. A na nowy rok akade-
micki zostało zarejestrowanych  
99 studentów. To ich przedsta-
wiciele, którzy legitymowali się 
największą liczbą punktów w 
postępowaniu rekrutacyjnym, 
po złożeniu przysięgi odbyli im-
matrykulację. Uroczyste wyko-
nanie „Gaude Mater Polonia” 
wieńczyło ten akt.

Jak w swym wystąpieniu 
odnotowała dziekan Mieczy-
sława Zdanowicz, w bieżącym 
roku na wydziale zapoczątko-
wane zostały działania, zmie-

rzające do zmiany programów 
studiów na kierunku ekonomii 
i informatyki z profilu ogól-
noakademickiego na praktycz-
ny. Związane to było z jednej 
strony z wymogami polskiej 
ustawy o szkolnictwie wyż-
szym, która wprowadza wy-
móg odpowiedniej liczby sa-
modzielnych pracowników 
naukowych, pracujących na 
wydziale, ale z drugiej, jak za-
znaczyła dziekan, „chcemy 
naszych absolwentów przygo-
tować w lepszy sposób do wej-
ścia na rynek pracy, tak, żeby 
oprócz wykształcenia wyższe-
go posiadali też doświadczenie 
zawodowe”. Europeistyka była 
od początku tym kierunkiem, 
gdzie jest realizowany profil 
praktyczny i w ubiegłym roku 
studenci odbywali praktyki 
w samorządach rejonów wi-
leńskiego, solecznickiego, m. 
Wilna, w Europejskiej Funda-
cji Praw Człowieka, w kance-
larii Sejmu RL, Departamencie 
Mniejszości Narodowych przy 
rządzie RL i w Parlamencie Eu-
ropejskim, w biurze europosła 
Waldemara Tomaszewskiego, 
sfinansowane całkowicie przez 
posła, za co dziekan dziękowa-
ła obecnemu na uroczystości 
europarlamentarzyście.  

Dziekan poinformowała 
zebranych, że wydział przed-
stawi również szeroką ofer-
tę zajęć w językach obcych: 
na wydziale 30 przedmiotów 

może być prowadzonych w ję-
zyku angielskim i 28 w rosyj-
skim; wydział przystąpi tak-
że do programu Erasmus plus 
KA107, który rozszerza możli-
wość współpracy o kraje spoza 
UE. Pani dziekan mówiła też 
m.in. o wprowadzeniu systemu 
antyplagiatowego, wyposaże-
niu filii w nowoczesny sprzęt, 
za co dziękowała władzom ma-
cierzystej uczelni. Niestety, na-
dal nie mogła podać pociesza-
jącej wiadomości o posiadaniu 
własnej siedziby – jest to, po-
mimo wieloletnich obietnic o 
zmianie stanu rzeczy – jeden 
z poważniejszych problemów 
z jakimi boryka się Wydział.

Po przywitaniu zebranych 
i świeżo upieczonych studen-
tów przez przedstawicielkę sa-
morządu studenckiego, trady-
cyjnie odbył się inauguracyjny 
wykład. Tego roku wygłosił go 
profesor Uniwersytetu im. Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu,  
dr hab. Włodzisław Duch, a 
jego temat brzmiał: „Czy tech-
nologia pomoże nam uspraw-
nić nasze mózgi”. Wizja 
przyszłości w tej dziedzinie 
przedstawiona przez profesora 
dla większości obecnych była 
bez wątpienia na granicy fanta-
styki. Ale też pokazała ogrom-
ny potencjał możliwości czło-
wieka i nauki, która stanowi 
„klucz do potęgi”.

Janina Lisiewicz
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Konkurs ma na celu 
zarówno uznanie dorob-
ku polskich środków ma-
sowego przekazu (tytułów 
prasowych, portali inter-
netowych, audycji radio-
wych i telewizyjnych) i ich 
aktywowanie w kierunku 
promocji osiągnięć spo-
łeczności polskiej w na-
szym kraju, kształtowanie 
jej pozytywnego wizerun-
ku, obiektywnego naświe-
tlania aktualnych proble-
mów Polaków na Litwie, 
kształtowanie tożsamości, 
promocji polskości i dzie-
dzictwa narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej.

Prace zgłaszane na kon-
kurs Grand Prix „Orle Pió-
ro” mogą obejmować nastę-
pujący zakres tematyczny 
promowany w mediach:

1. dorobek i osiągnięcia 
Polaków na Litwie, szcze-
gólnie absolwentów pol-
skich szkół, w nauce, kul-
turze, oświacie, w życiu 
społecznym kraju;

2. kształtowanie i ugrun-
towywanie tożsamości na-
rodowej Polaków na Litwie 
poprzez ukazywanie losów 

 Konkurs „Orle Pióro”
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie inicjuje kolejną edycję konkursu na zdobywcę Nagrody Grand Prix 

„Orle Pióro” wśród dziennikarzy mediów polskich na Litwie

rodaków w przekroju dzie-
jów współczesnych czy hi-
storycznych;

3. obiektywne naświe-
tlanie i analiza aktualnych 
problemów społeczności 
polskiej na Litwie;

4. społeczna działalność 
terenowych środowisk pol-
skich, ich osiągnięcia i pro-
blemy; 

5. kreowanie pozytyw-
nego obrazu zorganizowa-
nej społeczności polskiej na 
Litwie.

Materiały zgłoszone nie 
mogą przeczyć wyżej wska-
zanym założeniom konkur-
su. Mogą to być zarówno 
prace pojedyncze (już opu-
blikowane lub wyemitowa-
ne), jak też cykle materia-
łów. Warunkiem jest, by co 
najmniej 50 proc. z nich po-
wstało w roku bieżącym.

Materiały na konkurs 
Grand Prix „Orle Pióro” 
mogą zgłosić zarówno sami 
autorzy, redakcje oraz każ-
dy chętny. 

Do zgłoszenia powinny 
być dołączone pisma argu-
mentujące oraz wycinki pra-
sowe, wydruki materiałów 

internetowych, nośniki in-
formacji z nagraniami prac 
konkursowych. 

Powyższe materiały nale-
ży nadesłać listownie na ad-
res Biura Związku Polaków 
na Litwie (ul. Naugarduko 
76, 03202 Wilno) z dopi-
skiem na kopercie Grand 
Prix „Orle Pióro” bądź do-
starczyć do Biura ZPL. 

Zgłoszone materiały 
konkursowe powinny za-
wierać zgodę ich autora na 
udział w przedmiotowym 
konkursie. 

Pretendentów na Nagro-
dę Grand Prix „Orle Pióro” 
nie obowiązuje praca w re-
dakcjach. 

Oceniane są opubliko-
wane, wyemitowane ma-
teriały i ich znaczenie spo-
łeczne.

Koperty otwiera, prace 
ocenia i zdobywcę dzien-
nikarskiej Nagrody Grand 
Prix „Orle Pióro” ogłasza 
powołana na mocy uchwa-
ły Zarządu Głównego ZPL 
11-osobowa Kapituła, która 
wypracowuje szczegółowe 
kryteria oceny zgłoszonych 
prac w ramach niniejszego 

regulaminu. Członkowie 
Kapituły nie mają prawa 
zgłaszania prac na konkurs, 
nie mogą też być zatrudnie-
ni w redakcjach, być wy-
dawcami lub właścicielami 
środków masowego prze-
kazu. Zwycięzca jest wyła-
niany poprzez tajne głoso-
wanie. Jeżeli w pierwszym 
głosowaniu żadna praca nie 
otrzymuje 75 proc. głosów, 
głosowanie jest powtarzane, 
odrzucając za każdym ra-
zem trzy kolejne prace, któ-
re uzyskały najmniej głosów 
w poprzednim głosowaniu. 
Kapituła spisuje protokół o 
wyłonieniu zwycięzcy, któ-
ry ogłasza w dniu wręczenia 
nagrody. Wyłonienie zwy-
cięzcy przez Kapitułę jest 
ostateczne.

Protokół z posiedzenia Ka-
pituły, jak też materiały kon-
kursowe są przechowywane w 
Biurze ZG ZPL i nie są zwra-
cane osobom zgłaszającym.

Dla zwycięzcy wręczana 
jest imienna statuetka oraz 
premia pieniężna w wyso-
kości 1000 euro. Spośród 
zgłoszonych prac Kapituła 
może wyróżnić również do-

datkowe. Autorom wyróż-
nionych prac wręczane są 
dyplomy oraz premie pie-
niężne.

Termin nadsyłania 
prac do 15 listopada. 
Konkurs zostanie pod-
sumowany w grudniu br.

Projekt „Nie jest kolorowo” 
– to akcja charytatywna Stowa-
rzyszenia Traugutt.org z Prusz-
cza Gdańskiego, organizowana 
od 2015 roku na terenie woje-
wództwa pomorskiego. Przed-

miotem zbiórki są przybory 
szkolne – artykuły piśmienni-
cze, zeszyty, farby, kredki oraz 
praktyczne pomoce dydaktycz-
ne takie jak mapy, plansze, gry, 
podręczniki, płyty cd, które są 

przekazywane uczniom pol-
skich placówek edukacyjnych 
za wschodnią granicą. 

Tegoroczna edycja zbiórki 
odbyła się w dniach 8-26 maja 
2017 roku. Przybory zbierali 

uczniowie z ponad 50 szkół z 
województwa pomorskiego. Do 
akcji włączyły się także osoby 
prywatne, lokalne firmy oraz 
Polonia mieszkająca w Anglii. 
Po zakończeniu zbiórki wolon-
tariusze stowarzyszenia odwie-
dzili osobiście ponad 50 szkół 
na Pomorzu, aby odebrać ze-
brane dary. Wszystkie przybo-
ry zostały następnie posorto-
wane i spakowane w siedzibie 
stowarzyszenia w Pruszczu 
Gdańskim.  

Zebrano ponad 4 tony ar-
tykułów szkolnych. Aby je do-
starczyć dla uczniów polskich 
placówek na Wschodzie wolon-
tariusze Stowarzyszenia Trau-
gutt.org odbyli pięć zagranicz-
nych podróży, przebywając 
(łącznie) około 14 000 km na 
Litwie, Ukrainie i Białorusi. 

Nadrzędnym celem projek-
tu jest poznanie środowiska 
szkolnego na Wschodzie oraz 
ułatwienie nawiązania bezpo-
średniej współpracy pomiędzy 
placówkami z Pomorza i za 
granicą. Długofalowym rezul-
tatem akcji jest wzrost świado-

mości zarówno wśród uczniów 
po obu stronach granicy oraz 
intensyfikacja kontaktów mię-
dzyszkolnych. Wymiernym 
rezultatem tych działań była 
wizyta 50 uczniów z Wileńsz-
czyzny na Pomorzu w czerwcu 
br. oraz planowana rewizyta 
pomorskich dzieci na Wileńsz-
czyźnie w 2018 roku.

Stowarzyszenie Traugutt.org  
z Pruszcza Gdańskiego od 
2013 roku prowadzi dzia-
łalność edukacyjną, chary-
tatywną i kulturalną, krze-
wi wartości patriotyczne oraz 
upowszechnia wiedzę hi-
storyczną, pomaga Polakom 
mieszkającym za wschodnią 
granicą. Stowarzyszenie zaj-
muje się też koordynacją i 
wspieraniem przedsięwzięć 
kresowych, skierowanych za-
równo do dzieci, młodzieży, 
jak i do osób starszych. 

Na Wileńszczyźnie pomoc-
na dłoń rodaków dotarła do  
31 placówek oświatowych i pro-
wadzących pracę z dziećmi, któ-
re członkowie stowarzyszenia 
odwiedzili w lipcu i wrześniu br.

Pomocna dłoń rodaków
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SZCZĘŚLIWE OBDAROWANE DZIECIAKI Z GIMNAZJUM IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W CZARNYM BORZE
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Zadanie I
Poniżej zamieszczamy 15 pytań wraz 

z odpowiedziami, z których należy wy-
brać właściwą oraz krótko – w kilku zda-
niach – dać ocenę wydarzenia czy po-
staci.

1. Chrzest Polski nastąpił w roku:
a) 1000 
b) 1126 
c) 966 
d) 1387
e) po Unii Lubelskiej
Oceń znaczenie chrztu św. dla przy-

szłych i obecnych dziejów Polski i Pola-
ków w świecie

2. Bitwa wojsk książąt polskich 
pod Legnicą (koło Wrocławia) z roku 
1241  była obroną przed:

a) najazdem baronów niemieckich
b) nawałą turecką
c) „potopem szwedzkim”
d) Wikingami
e) Tataro - Mongołami
Oceń znaczenie tej bitwy dla dalszych 

losów Polski i Zachodniej Europy. 
3. Pierwszym historycznym władcą 

Państwa Polskiego (księciem polskim) 
był:

a) Władysław Herman
b) książę Witold
c) Mieszko
d) Bolesław Krzywousty
e) Władysław Łokietek
Oceń znaczenie powstania państwo-

wości polskiej w X wieku dla przyszłości 
narodu. 

4. Pierwszym, koronowanym w 
1025 r., królem Polski był: 

a) Władysław Łokietek
b) Władysław Jagiełło
c) Bolesław Chrobry
d) Kazimierz Jagiellończyk
e) Stefan Batory
Oceń znaczenie międzynarodowe 

uzyskania przez Państwo Polskie statu-
su samodzielnego Królestwa.

5. Unia Lubelska z 1569 r. ozna-
czała:

a) Połączenie Królestwa Polskiego z 
Wielkim Księstwem Moskiewskim

b) Podporządkowanie Litwy Króle-
stwu Polskiemu

c) Uniezależnienie Polski od Cesar-
stwa Niemieckiego

d) Utworzenie Rzeczypospolitej, 
wspólnego państwa  narodów polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego

e) Wprowadzenie pańszczyzny w Pol-
sce i na Litwie

Oceń znaczenie zawarcia Unii Lubel-
skiej. 

6. „Potopem” w literaturze histo-
rii Polski nazywamy:

a) Zalanie państwa w czasie wielkiej, 
„stuletniej” powodzi w roku 1611

b) Wielkie bunty kozackie pod przy-
wództwem hetmana Bohdana Chmiel-
nickiego

c) Najazd Szwedów na Rzeczpospo-
litą

d) Wojny inflanckie (liwońskie) Pol-
ski z Państwem Rosyjskim

e) Zniszczenie przez Polaków wo-
jennej floty szwedzkiej pod Gdańskiem

Oceń zdarzenie, które wybrałeś od-
powiadając na to pytanie.

7. Konstytucja 3 Maja 1771 r. 
była:

a) Pierwszą Konstytucją w ówczesnej 
Europie i drugą na świecie po Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

b) Aktem uregulowania stosunków 
dyplomatycznych z Cesarstwem Rosyj-
skim

c) Aktem znoszącym pańszczyznę w 
Królestwie Polskim i na terenie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego

d) Zawarciem sojuszu politycznego z 
rewolucyjną Republiką Francuską

e) Kodeksem praw cywilnych w ów-
czesnej Rzeczypospolitej Polskiej

Oceń jej znaczenie.
8. Trzy rozbiory Polski w latach 

1772 – 1793 – 1795 oznaczały:
a) Poparcie dla reform ustrojowych 

podjętych przez mieszczan i chłopów
b) Niewolę polityczną Polski przez 

123 lata
c) Wprowadzenie nowej konstytucji 

w zaborze rosyjskim
d) Zjednoczenie Ziem Polski i Litwy 

pod nowym rządem
e) Ideę europejskiego zjednoczenia 

nowoczesnych narodów

Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego
„Znam historię Polski”

Konkurs dla każdego
Szanowni Państwo! 
Bieżący rok kończymy obchodami 150. rocznicy urodzin wybitnego polityka, męża stanu, który w dziejach Polski odegrał niezwykle do-

niosłą rolę – doprowadził do jej odrodzenia po 123 latach zaborów i niewoli – Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. A już w przyszłym 
roku będziemy obchodzili kolejną znamienną rocznicę w dziejach narodu, ściśle związaną z Marszałkiem – Stulecie Odrodzenia Państwa 
Polskiego. 

Jubileusze i rocznice skłaniają do spojrzenia wstecz, powtórki z historii, podsumowań, wyciągania wniosków.  Wkraczając w jubileuszo-
wy dla Państwa Polskiego rok, Związek Polaków na Litwie ogłasza Konkurs „Znam historię Polski”.  

Mając na celu zaangażowanie jak największej liczby uczestników w różnym wieku i o różnych zdolnościach i pasjach, proponujemy Pań-
stwu trzy zadania do wyboru. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedno z nich.

* odpowiedzi na pytania z dziejów Polski;
* praca pisemna, prezentująca ocenę tematu dotyczącego historii kraju, wybitnej osobowości lub wkładu Polaków do światowej skarbnicy nauki, 

kultury, wojskowości;
* przedstawienie prac fotograficznych, obrazujących zarówno miejsca ważne dla historii Polski jak i rozsławiające kraj pięknem architektury, 

przyrody, znaczeniem w dziedzinie kultury czy gospodarki.
Możecie Państwo wybrać jedną z nich:

Zakończenie obchodów Roku Kościuszki w Wilnie
Rok 2017, w którym obcho-

dzimy 200. rocznicę śmierci bo-
hatera narodowego Polski, Li-
twy, Białorusi, Francji i Stanów 
Zjednoczonych, został ogło-
szony przez polski Sejm Ro-
kiem Tadeusza Kościuszki. Po-
dobną uchwałę przyjął również 
w kwietniu br. Sejm Republiki 
Litewskiej. Obchody roku na 
świecie swoim patronatem ob-
jęło również UNESCO. 

Ambasada RP w Wilnie oraz 
Instytut Polski w Wilnie wspól-
nie z partnerami zapraszają na 
uroczyste zakończenie obcho-
dów Roku Tadeusza Kościuszki, 
które trwają w Wilnie od 8 do 
18 października. W programie 
znalazł się szereg wydarzeń po-
święconych wspólnemu bohate-
rowi narodowemu. 

• 13 października o godz. 
9.30 w budynku nr 1 Sejmu 

Republiki Litewskiej (Galeria 
Obrońców Wolności Litwy i Wi-
traży / Lietuvos laisvės gynėjų 
ir Vitražo galerija) odbędzie się 
otwarcie przygotowanej przez 
Ambasadę RP, Instytut Polski 
w Wilnie, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP oraz Komitet 
Kopca Kościuszki w Krakowie 
wystawy „Tadeusz Kościuszko. 
Cena wolności” (w jęz. litew-
skim i angielskim). Następnie, 
od godz. 10.00 odbędzie się 
konferencja naukowa i dysku-
sja nt. generała Tadeusza Ko-
ściuszki. Wstęp za zaprosze-
niami, rejestracja: www.lrs.lt/
registracija lub istorija@lrs.lt. 
Wystawę oglądać będzie moż-
na do 17 października.    

• 15 października – główne 
obchody zakończenia Roku ge-
nerała Tadeusza Kościuszki w 
Wilnie:

o godz. 11.30 – Msza św. w 
intencji generała T. Kościuszki 
i wszystkich obrońców niepod-
ległości Litwy, kościół pw. śśw. 
Apostołów Piotra i Pawła w Wil-
nie (ul. Antakalnio 1, Wilno), 

o godz. 12.30 – świąteczna 
defilada „Za wolność waszą i 
naszą!” (ul. T. Kosciuškos – ul. 
T. Vrublevskio –  al. Gedimino 
– plac Nepriklausomybės koło 
Sejmu RL),

• godz. 13.30 – uroczysta ce-
remonia ku czci T. Kościuszki 
(plac Nepriklausomybės, Ge-
dimino 53, Wilno), w której 
udział wezmą władze państwo-
we i kościelne, korpus dyploma-
tyczny z ambasador RP Urszulą 
Doroszewską oraz dyrektorem 
Instytutu Polskiego Marcinem 
Łapczyńskim, przedstawiciele 
organizacji społecznych, wojsko. 

• 18 października, godz. 

18.00 – w Pałacu Władców w 
Wilnie odbędzie się wieczór 
upamiętniający generała Ta-
deusza Kościuszkę, w progra-
mie którego znajdzie się wy-
kład dra V. Rakutisa, koncert 
muzyki oraz pokaz polskiego 
filmu „Przysięga Kościuszki 
na Rynku w Krakowie 4 mar-
ca 1794 r.”. Wstęp za zapro-
szeniami, obowiązuje rejestra-
cja: info@lbks.lt.

Inauguracja obchodów 
Roku Kościuszki na Litwie od-
była się 11 maja 2017 roku w 
Ogrodzie Botanicznym Uni-
wersytetu Witolda Wielkiego w 
Kownie z inicjatywy Instytutu 
Polskiego w Wilnie, we współ-
pracy z Ambasadą RP w Wil-
nie oraz Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych Republiki Li-
tewskiej i starostwem dzielni-
cy Aleksotas w Kownie. W pro-

gramie uroczystości, w którym 
udział wzięli przedstawicie-
le korpusu dyplomatycznego, 
władze oraz mieszkańcy Kow-
na, znalazł się wykład historyka 
V. Rakutisa o życiu generała Ta-
deusza Kościuszki, inscenizo-
wany pokaz wojskowych grup 
rekonstrukcyjnych w strojach 
z epoki. Zasadzono także dąb 
na cześć bohatera wielu naro-
dów. 30 maja 2017 roku w pa-
łacu Balińskich w Jaszunach 
odbył się natomiast wieczór 
poświęcony pamięci Tadeusza 
Kościuszki, w programie które-
go znalazł się wykład znanego 
litewskiego historyka prof. Al-
fredasa Bumblauskasa o Tade-
uszu Kościuszce oraz wyjątko-
wy koncert „Kościuszko plays 
Kościuszko” w wykonaniu „Bo-
kun/Kościuszko Duo” z Polski. 
Atrakcją wieczoru było wyko-
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Oceń znaczenie rozbiorów Polski dla 
życia społecznego, politycznego i ekono-
micznego Polaków pod zaborami.

9. Legiony Polskie gen. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego (1797 - 1807) 
były:

a) Ochotniczym Wojskiem Polskim 
u boku wojsk Napoleona I utworzonym 
dla wspólnego wyzwolenia Polski spod 
władzy zaborców

b)  Armią zaciężną Cesarstwa Fran-
cuskiego

c) Siłami rewolucyjnymi dążącymi do 
wyzwolenia chłopów polskich z pańsz-
czyzny

d) Sojusznikami militarnymi Anglii 
i Austrii

e) Siłami dążącymi do zdobycia ko-
lonii dla przyszłego Państwa Polskiego 
na Madagaskarze

Oceń rolę i znaczenie powstania oraz 
walk Legionów Polskich w dziejach Woj-
ska Polskiego.

10. Polskie Powstanie Styczniowe 
1863 - 1864 r.: 

a) Pokonało armie zaborcze na ob-
szarze zaborów rosyjskiego i austriac-
kiego (Galicja)

b) Doprowadziło do ustanowienia 
nowej Konstytucji na Ziemiach Polskich

c) Zniosło pańszczyznę oraz uwłasz-
czyło chłopów na posiadanej ziemi 

d) Wprowadziło po raz pierwszy po-
wszechny pobór do Wojska Polskiego

e) Zlikwidowało szkolnictwo pań-
stwowe w trzech zaborach (rosyjskim, 
pruskim i austriackim)

Oceń skutki i znaczenie Powstania 
Styczniowego (1863 - 1864) dla losów 
Polaków w zaborze rosyjskim.

11.  Legiony Polskie brygadiera 
Józefa Piłsudskiego (1914 - 1917) 
były: 

a) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu uzyskania autonomii Galicji oraz 
Wielkopolski

b) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu wywalczenia niepodległości Polski 

c) Oddziałami rewolucyjnymi dążą-

cymi do likwidacji nierówności klaso-
wych

d) Pomocniczymi jednostkami woj-
skowymi powołanymi początkowo dla 
ochrony linii kolejowych na froncie au-
striacko - rosyjskim

e) Częścią I Korpusu Polskiego w Ro-
sji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-
-Muśnickiego

Oceń rolę i znaczenie Legionów Pol-
skich brygadiera Piłsudskiego dla przy-
gotowania kadr przyszłego Wojska Rze-
czypospolitej Polskiej.

12.  22 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski stanął na czele odradzają-
cego się Państwa Polskiego przyjmu-
jąc tytuł urzędu:

a) Brygadiera
b) Tymczasowego Naczelnika Pań-

stwa
c) Pierwszego Regenta RP
d) Marszałka
e) Prezydenta Republiki Polskiej
Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w dzie-

le odbudowy, obrony i zjednoczenia Pań-
stwa Polskiego powstałego po 11  listo-
pada 1918 r. 

13. Traktat pokojowy kończący  
I wojnę światową w imieniu Polski 
(w Wersalu – Francja), zapewniają-
cy powstanie Odrodzonego Państwa 
Polskiego, podpisał:

a) Naczelny Wódz Wojsk Polskich 
Józef Piłsudski

b) Przewodniczący Komitetu Naro-
dowego Polskiego Roman Dmowski

c) Ignacy Jan Paderewski
d) Ambasador Polski we Francji Ty-

tus Filipowicz
e) Dowódca Armii Polskiej we Francji 

gen. Józef Haller de Hellenburg
Wskaż wybraną przez siebie osobi-

stość (osobistości), które odegrały czo-
łową rolę  w odzyskaniu Niepodległości 
przez Polskę w latach 1917 - 1921 i uza-
sadnij swój wybór.

14. „Cudem nad Wisłą” nazywa-
my:

a) Ocalenie Królestwa Polskiego 
przed wojskami szwedzkimi po bitwie 
pod Warką 7 kwietnia 1756 r., wygraną 

przez hetmana Stefana Czarnieckiego
b) Obronę warszawskiej reduty na 

Woli, w trakcie Powstania Listopadowe-
go 1831 r., przez oddziały gen. Józefa 
Sowińskiego

c) Zwycięstwo Wojska Polskiego 
nad armią bolszewicką pod Warszawą  
w dniach 13 - 25 sierpnia 1920 r.

d) Odzyskanie przez Polskę Pomo-
rza po „zaślubinach z Bałtykiem” przez 
Wojsko Polskie i gen. Józefa Hallera 10 
lutego 1920 r.

e) Zwycięstwo wojsk polsko-rusko-
-litewskich nad Krzyżakami pod Grun-
waldem (lit. Žalgiris, rus. Dubrowna) 
15 lipca 1410 r.

Wskaż, twoim zdaniem, jedną z naj-
ważniejszych zwycięskich bitew Wojsk 
Polskich na przestrzeni dziejów i uza-
sadnij swój wybór. 

15. W wyniku rozbicia armii pol-
skiej jesienią 1939 r. i zajęcia jej te-
rytorium przez najeźdźców Polska 
utraciła na rzecz Związku Radziec-
kiego:

a) 30 proc. swego terytorium
b) 51 proc. terytorium
c) około ¼  przedwojennego obszaru
d) tylko obszary zamieszkałe przez 

mniejszości narodowe – Białorusinów i 
Ukraińców

e) obszary z dominującą ludnością 
wyznania prawosławnego

Wskaż, twoim zdaniem, najważniejsze 
przyczyny wybuchu II wojny światowej

Zadanie II 
Z pięciu tematów należy wybrać je-

den i rozwinąć go, dając jak najbardziej 
uzasadnioną odpowiedź (minimalny 
rozmiar pracy – dwie strony kompu-
terowe). 

Tematy prac twórczych: 
1. Kogo ze znanych mężów stanu, 

działaczy, polityków uważasz za najbar-
dziej zasłużonego dla Państwa Polskiego 
oraz narodu i dlaczego? 

2. Jakie wydarzenie w dziejach Pań-
stwa Polskiego, twoim zdaniem, było naj-
bardziej znamiennym i zaważyło na bie-
gu jego historii? 

3. Kto z wybitnych Polaków swoją 
działalnością, twórczością najbardziej 
rozsławił, twoim zdaniem, imię Polski 
w świecie? 

4. Jakie odkrycie, wynalazek czy ideę 
podarowane światu przez Polaka, uwa-
żasz za najbardziej ważne? 

5. W jakich bitwach stoczonych poza 
granicami kraju Polacy czynem potwier-
dzili hasło, które zdobiło powstańcze 
sztandary w XIX wieku: „Za wolność na-
szą i waszą” (wymień, co najmniej, trzy)?

Zadanie III
W konkursie fotograficznym należy 

przedstawić od 3 do 5 zdjęć czarno-bia-
łych lub kolorowych, których treść ob-
razuje powyżej podane treści.

Odpowiedzi i prace twórcze mogą 
być indywidualne jak też zbiorowe, 
wiek uczestników Konkursu nie jest 
reglamentowany. Na Państwa odpo-
wiedzi i prace czekamy do 11 li-
stopada (decyduje data wysłania). 
Mogą być przesyłane pocztą na ad-
res: Wilno, ul. Naugarduko 76 lub 
drogą emailową: biuro@zpl.lt z do-
piskiem „Na konkurs”

Konkurs jest adresowany do obywa-
teli Litwy oraz Polaków zamieszkałych 
poza granicami Polski.

 Konkurs zostanie podsumowany do 
5 grudnia – jubileuszowej rocznicy – 150. 
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zwycięzców czekają wartościowe na-
grody. Konkurs jest współfinansowany 
w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą poprzez Fundację 
„Oświata Polska za Granicą”. Nagrody 
zostaną wręczone podczas uroczystej gali 
podsumowania Konkursu. O jej dacie 
i miejscu poinformujemy zwycięzców i 
uczestników Konkursu dodatkowo.

Zapraszamy do aktywnego udziału w 
Konkursie – twórczej powtórce z ojczy-
stych dziejów, których znajomość jest nie 
tylko sprawą honoru, ale też daje nam 
świadomość swoich korzeni. 

Związek Polaków na Litwie

nanie przez artystów wyjątko-
wych transkrypcji muzycznych 
dzieł Tadeusza Kościuszki.

Tadeusz Kościuszko uro-
dził się w 1746 roku w Mere-
czowszczyźnie, na terytorium 
obecnej Białorusi. Pobierał 
naukę w Kolegium Pijarów w 
Lubieszowie, kształcił się w 
Szkole Rycerskiej w Warsza-
wie, następnie jako stypen-
dysta królewski wyjechał do 
szkoły wojskowej w Wersalu 
koło Paryża. Pięcioletni po-
byt w przedrewolucyjnej Fran-
cji wywarł poważny wpływ na 
jego przekonania polityczne 
i społeczne. Pisał o tym tak: 
„Podczas pięcioletniego poby-
tu na obcej ziemi, zrozumia-
łem czego potrzeba do długo-
trwałego, stabilnego szczęścia 
wszystkich...”. Przez cały czas 
Kościuszko doskonalił swoje 
umiejętności – uczył się sztuki 
budowania mostów w Nider-
landach, podróżował po An-

glii, Szwajcarii, Saksonii, zwie-
dził Półwysep Apeniński. W 
1774 roku w stopniu kapitana 
artylerii powrócił do kraju. Nie 
znalazłszy dla siebie miejsca, 
po roku wyjechał do Amery-
ki, by wziąć udział w walce o 
niepodległość Stanów Zjedno-
czonych. Fortyfikował Filadel-
fię i obozy amerykańskiej armii 
północnej. W podziękowaniu 
za zasługi został mianowany 
przez Kongres na stopień puł-
kownika, następnie generała 
brygady. Kościuszko marzył i 
aktywnie walczył o niepodle-
głość Polski i Litwy. W 1792 
roku w czasie wojny polsko-
-rosyjskiej, walcząc w armii ko-
ronnej, odznaczył się odwagą i 
bohaterstwem w bitwach pod 
Zielenicami, a zwłaszcza pod 
Dubienką. W 1793 roku udał 
się do Paryża, by uzyskać po-
moc dla Polski od francuskie-
go rządu rewolucyjnego. Nie 
otrzymał jej. Po ogłoszeniu in-

surekcji w Krakowie, 12 marca 
1794 roku, Kościuszko objął 
władzę jako Najwyższy Na-
czelnik Siły Zbrojnej Narodo-
wej. Po kilku tygodniach po-
wstanie przeniosło się także na 
teren Litwy. Podczas powstania 
Kościuszce przydały się umie-
jętności budowania fortyfika-
cji zdobyte podczas pobytu w 
USA. Rozbicie wojsk rosyj-
skich w bitwie pod Racławica-
mi umożliwiło spokojniejsze 
organizowanie armii i pozy-
skanie dla powstania chło-
pów. Po klęsce pod Maciejowi-
cami, ciężko ranny Kościuszko 
był więziony w Twierdzy Pie-
tropawłowskiej w Petersbur-
gu. Odzyskawszy wolność w 
1796 roku, wyjechał ponow-
nie do Stanów Zjednoczonych. 
Po dwóch latach wrócił do Pa-
ryża, gdzie współdziałał przy 
tworzeniu Legionów Polskich, 
brał też udział w zakładaniu w 
kraju Towarzystwa Republika-

nów Polskich. Zmarł 15 paź-
dziernika 1817 roku w Szwaj-
carii (w Solurze), gdzie spędził 
ostatnie lata swego życia. Po-
chowany został w Krakowie, 
w Katedrze na Wawelu. Przez 
całe życie Tadeusz Kościuszko 
pozostał wierny ideałom mło-
dości, szczególnie zaś wolno-
ści i poszanowaniu człowieka. 
Była to dla niego gwiazda-dro-
gowskaz, pokazująca drogę w 
walce o niepodległość, wolność 
narodów i krajów.

Organizatorzy wydarzeń:
Królewski Związek Szlachty Li-
tewskiej, Instytut Historii Litwy, 
Instytut Polski w Wilnie, Amba-
sada RP w Wilnie, Sejm Repu-
bliki Litewskiej, Ministerstwo 
Obrony Kraju RL, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RL, Woj-
sko Litewskie, samorząd mia-
sta Wilna, Ministerstwo Kultu-
ry RL, Pałac Władców, Związek 
Strzelców Litewskich, Klub 
Wojskowy  
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Chociaż mamy już środek je-
sieni, jednak chciałabym powró-
cić do wspomnień z tegorocz-
nych wakacji – pobytu w końcu 
sierpnia na zajęciach letniego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Warszawie. Inauguracja zajęć 
dla Polaków zza wschodniej gra-
nicy odbyła się w Instytucie Hi-
storii im. Tadeusza Manteuffla 
Polskiej Akademii Nauk. Ser-
decznie witał nas, uczestników 
przybyłych ze Lwowa, Brze-
ścia, Baranowicz, Grodna, Ej-
szyszek (ogółem 26 osób) prof. 
IH PAN, dr hab. Zbigniew Ro-
mek. Profesor miał bardzo cie-
kawy wykład na temat: „Sto lat 
niepodległości (1918-2018). Z 
czego możemy być dumni a cze-
go powinniśmy się wstydzić?”. 
Każdy z nas otrzymał też w pre-
zencie książkę „Od niepodle-

głości do niepodległości”. Wy-
słuchaliśmy również wykładu  
dr. Marka Okuśnika „Warszawa 
– moje miasto. Od legendarnych 
początków do XVIII w.”. Nie 
tylko wykłady, ale też dyskusje 
pochłaniały nas całkowicie.

Ponadto mieliśmy treści-
wie zagospodarowany tzw. czas 
wolny: zwiedziliśmy z prze-
wodnikiem Zamek Królew-
ski, wzięliśmy udział w warsz-
tatach piosenki warszawskiej i 
patriotycznej, oglądaliśmy wi-
dowisko multimedialne w Par-
ku Fontann. W Łazienkach 
Królewskich słuchaliśmy kon-
certu chopinowskiego w wyko-
naniu muzyków z Japonii. W 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego mieliśmy nadzwyczajne-
go przewodnika, toteż dowie-
dzieliśmy się sporo nieznanych 

dla nas faktów, podobnie jak i w 
Muzeum Literatury im. A. Mic-
kiewicza oraz podczas spaceru 
po Warszawie z dr. Markiem 
Okuśnikiem. Ogromne wraże-
nie wywarło na nas zwiedzanie 
Muzeum Żydów Polskich PO-
LIN i poznanie historii tego na-
rodu na terenie Polski. 

Podczas kolejnych zajęć w 
ramach letniego kursu mieli-
śmy możność wysłuchać wy-
kładu prof. dr. hab. Arkadiusza 
Stemplina „Współczesne sto-
sunki polsko-niemieckie”, prof. 
Ewy Marciniak „Współczesna 
scena polityczna III Rzeczypo-
spolitej Polskiej”, dr. Piotra Ko-
ciszewskiego „Polskie miasta i 
obiekty na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO”. Prof. 
Andrzej Stanisław Kowalczuk 
zapoznał nas ze współczesną 

literaturą polską podczas wy-
kładu „Co warto czytać? Lite-
ratura polska XX-XXI wieku”.
Mieliśmy też bardzo ciekawy 
wykład oraz dyskusję z prof. 
Grzegorzem Nowikiem „Pol-
ski wywiad radiowy i spór o au-
torstwo planu Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r.”.

Z kolei dyrektor Departa-
mentu Współpracy z Polonią i 
z Polakami za Granicą MSZ Ma-
teusz Świątek omówił z nami te-
mat „ Polityka Rzeczypospolitej 
Polskiej wobec Polaków miesz-
kających na Wschodzie”. 

Niezwykle zajmującą była 
też prelekcja prof. Ireny Ponia-
towskiej „Wędrówki Fryderyka 
Chopina po Europie”. Zapozna-
liśmy się z życiem kompozyto-
ra, jego twórczością, słuchaliśmy 
jego wspaniałej muzyki. 

Mieliśmy szczęście spotkać się 
i rozmawiać z księdzem kardy-
nałem Kazimierzem Nyczem w 
Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej. Przyjmował nas bardzo ser-
decznie, ciekawił się naszym ży-
ciem i pobłogosławił nas, a także 
obdarował świętymi obrazkami. 
My zaś częstowaliśmy go przy-
wiezionymi słodyczami. Wysłu-
chaliśmy również wykładu prof. 
Pawła Skibińskiego na temat „Po-
kusa paktu z diabłem. Kościół a 
komunizm 1956-1980”.

Podczas pobytu w stolicy 
Polski mieliśmy również spo-
tkanie z władzami miasta i mo-
gliśmy poznać plany jej rozwoju 
zapoznając się z tematem „War-
szawa dziś i jutro”. 

Wieczorami przy herbatce 
wraz ze słuchaczami Mokotow-
skiego UTW (pod kierownic-
twem prof. Zbigniewa Romka) 
dyskutowaliśmy o polskich uni-
wersytetach trzeciego wieku na 
Wschodzie, na Litwie i, oczywi-
ście, w Solecznikach.

Na zakończenie naszego 
pobytu odwiedziliśmy kościół  
św. Stanisława Kostki na Żolibo-
rzu, muzeum błogosławionego  
ks. J. Popiełuszki oraz jego grób. 

Mieliśmy nie tylko inte-
resujące wykłady, poznawcze 
wycieczki i spotkania, ale też 
wspaniałe warunki pobytu: 
mieszkaliśmy przy ulicy Dłu-
giej, czyli praktycznie na Rynku 
Starego Miasta. Więc mogliśmy 
każdego wieczora wychodzić na 
spacer, podziwiać piękno starej 
Warszawy, obserwować i cieszyć 
się życiem stolicy. 

Profesor Zbigniew Romek, 
który czuwał nad naszym po-
bytem, dbał o nas jak o dzieci. 
Swym szczerym sercem oraz 
energią ogarnął nasz cały po-
byt w Warszawie – towarzy-
szył nam w każdej wyprawie, 
przy dowolnej pogodzie, za co 
jesteśmy mu bardzo wdzięcz-
ni. W imieniu swoim i kole-
gów (Solecznicki UTW repre-
zentowałam wraz z koleżanką 
Jadwigą Prawłocką) chciała-
bym podziękować organiza-
torom naszego pobytu w War-
szawie za wspaniałe, treściwe 
dni i życzyć im wszelkiej po-
myślności.

Jadwiga Kucewicz, 
słuchaczka ejszyskiej 

filii PUTW w Solecznikach 

Wspomnienia o letnim uniwersytecie

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, Funda-

cja Pamięci AK „Kresy RP” oraz Stowarzyszenie „So-
lidarność Walcząca” w hołdzie dla wszystkich osób, 
które przez dziesiątki lat działały na rzecz niepodle-
głości Polski, w 2017 roku podjęły inicjatywę organiza-
cji wraz z samorządami podwarszawskich gmin I Mię-
dzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym 
o Niepodległość”, który odbędzie się w dniach 28-29 
października br.

Miło nam również poinformować, iż z Litwy, z Wi-
leńszczyzny, zakwalifikował się do występu podczas 

Gali Finałowej Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tań-
ca „Ojcowizna”.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne (w wieku 18-
40 lat) – do wzięcia udziału w konkursie „PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ”, gdzie termin nadsyłania zgłoszeń 
jest do 16 października 2017 roku. Dla weteranów – 
żołnierzy AK walczących i pochodzących w większo-
ści z Kresów Wschodnich II RP, a następnie więźniów 
sowieckich łagrów niezwykle ważne jest krzewienie w 
polskich sercach patriotyzmu. Wierzymy, że poprzez 
piosenki i pieśni można otworzyć serca ludzi na miłość 
do Ojczyzny, umocnić dumę narodową. Stąd też wete-
rani zachęcają wszystkich uzdolnionych młodych ludzi 
do udziału w konkursie.

Laureaci będą mieli zaszczyt wystąpić na uroczystej 
gali 29 października (Stadion PGE-strefa biznesu) Na 
zwycięzców czekają cenne nagrody:

I miejsce: 5000 zł oraz upominek ufundowany 
przez prezydenta RP – Andrzeja Dudę;

II miejsce: 3000 zł;
III miejsce: 1500 zł.

Zapraszamy serdecznie na stronę do zakładki KON-
KURS WOKALNY: http://festiwalniepodleglosc.pl/
konkurs-wokalny/

Koncerty chórów, oprócz głównego – podczas Gali 
Finałowej na PGE Narodowym – odbędą się w podwar-
szawskich ośrodkach kultury oraz parafiach.

Będą one miały formę wspólnego śpiewania z pu-
blicznością. Publiczność otrzyma teksty pieśni kre-
sowych i wspólnie wykona je z polskimi artystami ze 
Wschodu. Udział polskich chórów kresowych wzbo-

gaci przekaz Festiwalu, ale będzie też okazją do od-
świeżenia w małych środowiskach pamięci o Kresach 
i polskim dorobku. Koncerty będą miały formę arty-
stycznej prezentacji, ale z drugiej strony radosnych, 
rodzinnych warsztatów muzycznych, którego osią 
będzie wspólne śpiewanie. Takie wspólne spotkania 
zbliżą do siebie ludzi oraz stworzą mosty pomiędzy 
odległymi środowiskami.

Program I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni 
Pamięci „Walczącym o Niepodległość” składać się 
będzie z dwóch elementów:

1. konkursu wokalnego pieśni patriotycznych dla 
osób w wieku 18-40 lat;

2. prezentacji twórczości patriotycznej zaproszo-
nych artystów z Kresów Wschodnich II RP oraz ar-
tystów z Polski, których twórczość skupia się na sze-
rzeniu idei patriotyzmu oraz upowszechnianiu pieśni 
patriotycznych.

28 października
– przesłuchania uczestników konkursu wokalnego, 

wyłonienie finalistów do Gali Finałowej
– koncerty chórów kresowych w Warszawie i oko-

licach
29 października
– rodzinny festyn historyczny w godz. 11.00-16.00 

na Błoniach Stadionu Narodowego
– dalsze koncerty chórów kresowych w Warszawie 

i okolicach
– Gala Finałowa Festiwalu na PGE Stadionie Na-

rodowym
Kontakt ogólny – kontakt@festiwalniepodleglosc.pl

SŁUCHACZE LETNIEGO UTW W SENACIE RP

I Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”
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Program Międzynarodowego festiwalu teatralnego 

„VIII Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” 
 19 – 23 października 2017 r. 

Czas Miejsce Spektakl 
19 października 

18:30 
Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 

Teatr na Pohulance 

„EMIGRANCI”	(aut.	Sławomir	Mrożek),		
reżyser	Piotr	Cyrwus		

(Polskie	Studio	Teatralne	–	Teatr	STUDIO,)	
Litwa)		OTWARCIE	FESTIWALU	

20 października 

13:00 Dom Kultury Polskiej w Wilnie 

 „KARTOTEKA”	(aut.	Tadeusz	Różewicz),	
reżyser	Lubov	Semchina		

(Studio	Teatralne	“Ferdydurke”	Centrum	Kultury	
Polskiej	“Dom	Polski”	w	Tomsku,	Rosja) 

16:00 Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„PRZESILENIE”	(aut.	Elżbieta	Lewak),		
reżyser	Elżbieta	Lewak,	Polska 

19:00 
 

Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„TAMARA	L	.”	(aut.	Kazimierz	Braun),	reżyser	
Kazimierz	Braun		

(Salon	Poezji,	Muzyki	i	Teatru,	Kanada) 
21 października 

15:00 Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„SZEWCY”	(aut.	Stanisław	Ignacy	Witkiewicz),	
reżyser	Stanisław	Melski		

(Polski	Teatr	Ludowy	we	Lwowie,	Ukraina)	
	

 
18:30 

Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„SEKSMISJA”	(aut.	Juliusz	Machulski),		
reżyser	Agnieszka	Salamon		

(Teatr	AA	Vademecum,	Austria) 
22 października 

13:00 Pałac Kultury w Trokach 
Koncert zespołu folklorystycznego SZAMOTUŁY 

(Poznań, Polska) 
(Wstęp wolny) 

14:00 Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie 

„KARTOTEKA”	(aut.	Tadeusz	Różewicz),	
reżyser	Lubov	Semchina	(Studio	Teatralne	
“Ferdydurke”	Centrum	Kultury	Polskiej	“Dom	

Polski”	w	Tomsku,	Rosja) 
15:00 Wileński Teatr „Lėlė” „WDOWY“ (aut. ) reżyser Robertas Čuta  

(Teatr Królewski w Trokach, Litwa) 

18:00 Wileński Teatr „Lėlė” 

„DROGA”  
Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla		

(Towarzystwo	Teatralne	pod	Górkę,	Polska)			
ZAMKNIĘCIE	FESTIWALU	

23 października 

11:00 Dom Kultury Polskiej w Wilnie 

„PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”  
(aut. Kornel Makuszynski), reżyser Sławomir Gaudyn  
(Polskie Studio Teatralne w Wilnie – Teatr STUDIO, 

Litwa) 
 
Cena Biletu 3 € - dzieciom i młodzieży szkolnej, emerytom, 
                     5 € - bilet normalny 
Bilety odbywające  się w Teatrze na Pohulance  są też do nabycia w sieci TIKETA 
Informacja: +37065264613 
 
 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 50. Uro-
dzin Wandzie LEWIKINEJ wiązankę 
serdecznych życzeń: zdrowia, pogo-
dy ducha, jasnych dni pełnych miłości i 
dobroci oraz wszystkiego, co nadaje życiu 
radości i sensu

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu 75-le-
cia Stanisławowi PRUTKOWSKIEMU 
składamy szczere gratulacje oraz ży-
czenia: mocnego zdrowia, licznych suk-
cesów w każdej sferze działalności, szczę-
ścia w życiu osobistym, spełnienia marzeń i 
wielu łask Bożych.

Członkowie Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie

Z okazji Jubileuszu 70-lecia kie-
rowniczce Koła Twórczości Amator-
skiej Polskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, Szanownej Pani Kazimirze  
STANIEWICZ najserdeczniejsze życzenia: 
dobrego zdrowia na długie lata, dni pełnych 
słońca i radości, niegasnącej aktywności w pra-
cy społecznej, miłości i szacunku od najbliższych oraz 
stałej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

„Hej, seniorzy, stańmy w 
koło” – tymi słowami 2 paź-
dziernika zainaugurowane zo-
stało spotkanie członków ze-
społu wokalnego „Seniorzy”, 
działającego przy Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie. Zespołem 
kieruje niestrudzony, zawsze bę-
dący w dobrym nastroju Hiero-
nim Czernis – były nauczyciel 
muzyki.  Podczas naszego spo-

tkania były śpiewane piosenki 
biesiadne oraz, po raz pierw-
szy została wykonana, brzmią-
ca w rytmie poloneza, piosenka 
„Hej, seniorzy”, do której słowa 
ułożyła niżej podpisana wraz z 
kierownikiem zespołu. Wartki 
rytm melodii i optymistycznie 
brzmiące słowa znalazły od-
dźwięk w sercach obecnych – wi-
tano piosenkę hucznymi okla-

skami. Przyjaciele cieszyli się, 
że ta piosenka wykonana z mło-
dzieńczym zapałem, radośnie 
podnosi nastrój. Mamy nadzie-
ję, że nowa piosenka naszego ze-
społu przypadnie też do gustu 
innym kolektywom twórczym, 
które wezmą ją na warsztat i ona 
wniesie również do ich jesieni 
życia trochę słońca i uśmiechu.

Janina Olechnowicz

Hej, seniorzy!

W niedzielę, 15 października, o godz. 16.30, w auli Domu Kultury Polskiej w 
Wilnie odbędzie się prezentacja książki „A’Polonia – wartości moich czasów”, 

wydanej z okazji 25-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej na Litwie  
im. Stanisława Moniuszki.

Na tym wydarzeniu gościć będzie prof. primadonna opery światowej sławy, 
Pani Teresa Żylis-Gara. 

Po prezentacji odbędzie się koncert – wystąpią zespoły z Wilna i Wileńszczyzny. 
Wstęp wolny!
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„Emigranci” (aut. Sławomir Mrożek). Reżyser: Piotr Cyr-
wus, kierownik artystyczny: Lilia Kiejzik. Polskie Studio Te-
atralne w Wilnie. Występują: Piotr Cyrwus, Edward Kiejzik. 

„Emigranci” – to dramat, w którym przedstawione są dwa 
odmienne światy: emigrantów, którzy porzucili swój kraj dla 
zarobku i całkiem odmienny świat osób, które wyjechały z po-
wodów politycznych. Los chciał, że intelektualista i robotnik 
są skazani na siebie. Spektakl ukazuje różnice i stereotypy, któ-
re utrudniają życie tych osób. Czas pokaże czy granice zosta-
ną przełamane.

Spektakl zaprezentowany będzie jako wspólny projekt 
artystyczny Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie - Teatru STUDIO i Teatru 
Polskiego w Warszawie im. Arnolda Szyfmana.

„Przesilenie” (aut. Elżbieta Lewak). Reżyser: Elżbieta 
Lewak, choreograf: Tomasz Kudłacz, reżyser wokalu: Moni-
ka Łada-Bieńkowska, producentka: Wiktoria Marzena Dą-
browska, grafik: Kaja Dulińska, fotograf: Jan Wodziński. 
Projekt twórców niezależnych (Polska). 

Jest taka noc w roku – noc najkrótszych ciemności. Święto 
ognia i wody, urodzaju i płodności. Noc ognisk, ziół i kwia-
tu paproci. Inspiracją do stworzenia spektaklu „Przesilenie” 
stała się „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskie-
go. Autor nawiązuje w niej do słowiańskiej tradycji świętowania wieczoru letnie-
go przesilenia, ale porusza też znaczenie relacji z Bogiem, naturą, drugim czło-
wiekiem i samą sobą. A taka refleksja w zabieganej codzienności współczesnego 
człowieka – współczesnej kobiety – jest dziś niezwykle potrzebna. Z tego powodu 
naturalnym wydaje się fakt, że wśród opowiadanych w „Przesileniu” historii nie 
zabrakło miejsca na opowieści kobiet współczesnych. Co łączy kobiety XXI wieku 
z pannami renesansowej polskiej wsi i prasłowiankami? Co je dzieli? Czego mogą 
się od siebie nauczyć i w jaki sposób mogą sobie pomóc? Między innymi te pytania 
chcemy zadać, ale szukać na nie odpowiedzi będziemy już wspólnie z widzami.

„Kartoteka” (aut. Tadeusz Różewicz). Reżyser: Lubow 
Siomczyna. Studio Teatralne „Ferdydurke” (Tomsk, Rosja). 
Występują: Aleksei Voitovich, Natalia Svada, Olga Gule-
vskaya, Evgeny Didenko, Liubov Semchina, Stanislav Do-
rabiallo, Margarita Ivnitskaia, Stanislav Wojewodka, Elena 
Zrazhevskaya.

„Kartoteka” – jest to dramat jednego z czołowych współcze-
snych polskich poetów i pisarzy – Tadeusza Różewicza (urodzo-
nego w 1924 r.). Utwór, napisany w końcu lat pięćdziesiątych, 
zaliczyć można do niezwykle ważnego nurtu dramaturgii – teatru 
groteski i absurdu. Forma ta – według autora – najlepiej nadaje 
się do pokazania współczesnego świata i sytuacji współczesnego 

człowieka. Każda scena, każdy gest ma symboliczne znaczenie, wymaga interpretacji, 
przy czym interpretacja ta nie może być jednoznaczna. Podajmy przykład – bohater leży 
w łóżku – jest zmęczony życiem, czy jest wobec niego zbuntowany, a może wszystko to 
mu się śni, lub tylko przypomina sobie swoje życie? Dramatyczne sytuacje, wewnętrzne 
napięcia i konflikty, przeżyte zdarzenia, które sprowadzone zostają w ostateczności do 
śmieszności, groteski, są metaforą ludzkiego życia, w którym tak trudno odnaleźć same-
go siebie. Człowiek zatraca się w absurdalności świata i już nie wiadomo kim właściwie 
jest... tak jak Bohater Kartoteki, który zatracił nawet swoje prawdziwe imię. 

„Tamara L.” (aut. Kazimierz Braun). Reżyser: Kazi-
mierz Braun, scenografia: Joanna Dąbrowska. Salon Poezji, 
Muzyki i Teatru (Kanada). Występują: Maria Nowotarska, 
Agata Pilitowska. 

Wszystko w tej sztuce ma swą funkcję i uzasadnienie. 
Autor misternie splótł obraz ze słowem traktując malarstwo 
Łempickiej jako element akcji. Każdy kolejno wyświetlony 
portret malarki odsłania jej nową twarz. Agata Pilitowska 
jako młoda Tamara jest świetna. Pasuje do tej roli zarówno 
zewnętrznie jak i wewnętrznie. Ze swobodą przechodzi od 
nagłych, histerycznych wybuchów do cichych zwierzeń. W 

pełni przeistacza się w drugiej części sztuki, gdzie gra lekarkę, córkę Tamary, 
która z cierpliwością i troską odpłaca swej niezbyt czułej matce za brak serca w 
młodości. Wewnątrz Tamary toczy się dramat malarza pragnącego wyzwolić się 
ze wszelkich ograniczeń. Jej świat błyszczy agresywnością i światłem, na które 
jest nadzwyczaj wrażliwa. To właśnie światło dostrzeżone w twarzy zakonnicy 
sprawiło, że zapragnęła ją sportretować. Nie znajdując wspólnego języka z Mat-
ką Przełożoną ucieka w cynizm i arogancję. Jest upojona własną sztuką i z nią 
wiąże ogromne ambicje. Postacie malarki i zakonnicy różni sposób postrzega-
nia światła, ale obydwie trawi ogień wewnętrzny, bo każda z nich na swój spo-
sób przeżywa dramat istnienia. 

„Seksmisja” (aut. Juliusz Machulski). Reżyser: Agnieszka Sa-
lamon, produkcja: Beata Paluch. Teatr AA Vademecum (Austria). 
Występują: Katarzyna Bartnik, Agnieszka Gęgotek-Osuch, Anna 
Hoenig, Joanna Kierońska, Beata Paluch, Monika Skwarczyńska, 
Ewelina Starościk, Dorota Subocz, Paulina Środa, Maximilian Jasiń-
ski, Andrzej Kieroński, Piotr Kwaśny, Adam Pietraszkiewicz, Paweł 
Wójcik, Paweł Wyziński.

W roku 1984 polityczna sytuacja w Polsce była bardzo trudna. 
Polacy tęsknili za odrobiną rozrywki i oderwania się od ponurej 
rzeczywistości. 

Młody polski reżyser Juliusz Machulski nakręcił w tym czasie 
swój drugi film pt. „Seksmisja”. Film ten w bardzo szybkim czasie 

osiągnął niesamowitą popularność, nie tylko w Polsce, ale także w innych wschodnioeu-
ropejskich krajach, a szczególnie w ZSRR. 

Film jest postapokaliptyczną utopią science fiction. Opowiada o świecie, w którym 
mężczyźni zostają całkowicie wyeliminowani przez broń genetyczną. Pozostają tylko ko-
biety, którym udaje się opracować metodę bezpłciowego rozmnażania się.

W tym świecie pojawiają się nagle dwaj mężczyźni, zahibernowani tuż przed wybu-
chem globalnej wojny, która zlikwidowała mężczyzn. W roku 2044 zostają wykopani w 
stanie zamrożenia przez zespół archeolożek. Mężczyźni po przebudzeniu postanawiają 
przywrócić światu dawny porządek. Film kończy się oczywiście happy endem.

Polonijny Teatr AA Vademecum zrealizował własną, sceniczną wersję „Seksmisji”, 
opartą w znacznej mierze nie na filmie, a na oryginalnym scenariuszu Juliusza Machul-
skiego, który nierzadko odbiega od bardzo dobrze znanej wersji filmowej.

Spektakl jest połączeniem dwóch światów: świata rządzonego przez kobiety i świata 
kółka gospodyń domowych. 

Ubogaceniem spektaklu jest polska muzyka ludowa, która komentuje i podkreśla wy-
darzenia dziejące się na scenie. 

„Szewcy” (aut. Stanisław Ignacy Witkiewicz). Reżyser: Sta-
nisław Melski, Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina).  

To dramat polityczny, w którym przedstawiona jest przy-
szłość społeczeństwa. Najstraszniejszą, tragiczną prawdą, któ-
ra jest ukazana w spektaklu, jest to, że ludzie, którzy doszli do 
władzy, stają się takimi samymi urzędnikami jak ci od których 
władza była przez nich zabrana. Każdy władca staje się tyranem 
i ciemiężycielem swego narodu. Dramat ukazuje, że każdy prze-
wrót jedynie pogarsza sytuację i nic nie zmienia. 

„Wdowy” (aut. Sławomir Mrożek). 
Reżyser: Robertas Čuta. Teatr Królewski 

w Trokach. Spektakl w języku litewskim.
Akcja spektaklu toczy się w kawiarni o miernej reputacji. W 

kawiarni pojawiają się dwie wdowy, które właśnie pochowały 
swych mężów. Spędzając lekko swój czas w towarzystwie, wspo-
minają o swych mężach nieudacznikach, którzy rzekomo zgi-
nęli walcząc na szpady. Jednakże wdowy są przekonane, że tak 
naprawdę jeden z nich umarł – bo zapomniał szalika i się prze-
ziębił, a drugi – nie zjadł śniadania. 

Po co jednak wdowy szły do kawiarni? Na spotkanie z ko-
chankami, którzy także, jak się okazało, są pochowani.                                                       

„Droga” – spektakl muzyczny Wojciecha Młynarskiego i Je-
rzego Derfla. Spektakl w wykonaniu samego kompozytora i Sta-
nisława Górki, wielokrotnie z sukcesem grającego już w Wilnie. 
Założyciel formacji pan Stanisław Górka jest absolwentem Wy-
działu Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz 
profesorem w tejże sławetnej uczelni. Od 1992 roku prowadzi 
Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę”. Przez 27 lat był związany z 
prześwietnym Teatrem Współczesnym w Warszawie. Prawdziwy, 
czyli telewizyjny rozgłos przyniosła mu ostatnimi czasy rola sym-
patycznego kościelnego Zbyszka w serialu „Plebania”. 

„Przygody Koziołka Matołka” (aut. 
Kornel Makuszyński). Reżyser: Sławomir Gaudyn, kierownik 
artystyczny: Lilia Kiejzik. Polskie Studio Teatralne w Wilnie.

Spotkać teraz komiks Makuszyńskiego i Walentynowicza na ryn-
ku jest praktycznie niemożliwe, więc młodzież z Polskiego Studia 
Teatralnego w Wilnie, mogła go czytać, jeśli znalazła na strychu u 
rodziców. Przedstawienie jest kolorowe, śmieszne, zrobione w formie 
teledysku. Tam bardzo szybko zmieniają się sceny i dziecko nie ma 
czasu na nudę, jest dużo piosenek, dużo muzyki. W Londynie ro-
biłem Koziołka trzy razy, to te dzieci polsko - angielskie nie bardzo 
rozumiejąc po polsku, bawiły się świetnie. Przedstawienie można 
zrozumieć nie rozumiejąc języka, wystarcza kolor, obraz i muzyka. 

Już 19 października w Wilnie zostanie zainaugurowana 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”, 
którego organizatorem jest Polskie Studio Teatralne w Wilnie pod kierownictwem Lilii Kiejzik. To kulturalne wydarzenie objął patrona-
tem marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Repertuar tegorocznej edycji dzięki swojej różnorodności potrafi zaciekawić i zadowolić 
widza o różnych gustach i w różnym wieku. Warto skorzystać z okazji, by zapoznać się z twórczością rodaków zarówno z Polski, jak też 
zamieszkałych w innych krajach, dla których twórczość, teatr jest jednym z łączników z Macierzą, polską kulturą i ojczystym językiem. 
Poniżej zamieszczamy anonse festiwalowych spektakli.

„Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”


