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Klub Wileńskich Włóczęgów

W dalekim 1990 r. 10 polskich studentów z Wilna
zebrało się w mieszkaniu Elwiry Ostrowskiej. Tak
powstał, a raczej odrodził się, Klub Włóczęgów
Wileńskich. Pierwsze spotkanie klubowe odbyło się
właśnie 13 lutego.

Obchody odbędą się w najbliższą sobotę. „16 lutego
mamy chrzest na noworodków, chrzest będzie
połączony z obchodami urodzin” -  powiedziała PL DELFI
Bożena Mieżonis, Wyga (przewodnicząca) Klubu
Włóczęgów Wileńskich. Miniony rok Mieżonis uważa za udany. „W 2012 roku już tradycyjnie mieliśmy
nowe szkolenia (każdego roku uczymy się czegoś nowego), tym razem to był kitesurf ing. Teraz mamy w
swym gronie włóczęgów, którzy marzą o f alach i czekają wiatru. Zdobyliśmy szczyt "Rysy" w Tatrach, I
miejsce na Z locie Turystycznym Polaków na Litwie. Krótko: działamy i kochamy to” -  poinf ormowała Wyga
Klubu.
W tym roku Klub również planuje nauczyć się czegoś nowego. „Może nurkowanie, a może jazda konna
czy coś bardziej ekstremalnego. Planujemy nie siedzieć w miejscu, a iść, zawsze iść w stronę słońca” -
podzieliła się z PL DELFI Bożena Miezonis.

Historia i współczesność

W 1990 r. część uczestników grupy inicjacyjnej niebawem wycof ała się z działalność „włóczęgowskiej”,.
Zostało sześciu ówczesnych studentów wyższych uczelni Wilna: Michał Kleczkowski, Elwira Ostrowska,
Artur Ludkowski, Krzysztof  Szejnicki, Władysław Borys i Ryszard Skórko.

Włóczędzy podkreślają, że podróże nie są celem w samym sobie. „Mylne jest zdanie, że celem KWW są
podróże. Podróże są sposobem na osiągnięcie celu, a celem jest samodoskonalenie się. Podczas
podróży człowiek właśnie się doskonali – poznając świat, przyjaciół i siebie samego” -  wyznał PL DELFI
weteran Klubu Waldemar Szełkowski, nauczyciel historii, a obecnie również radny miasta Wilna.

Tym niemniej Włóczędzy mają na swym koncie liczne podróże. W ciągu 23 lat Klub zaliczył tak egzotyczne
miejsca jak Kaukaz, Syberia, Ameryka Łacińska, Azja Środkowa czy Bałkany. Nie mówiąc już o zwiedzaniu
krajów sąsiednich i znanych: Polski, Białorusi, Łotwy, Ukrainy czy Czech.

Początkowo klub działał jako koło ZPL, a jako samodzielną organizację zarejestrowano go dopiero w
sierpniu 1995 r.. Obecnie liczy 32 członków. W ciągu 20 lat przez klub przewinęło się natomiast ponad sto
osób.

Współcześni Włóczędzy nawiązują do Klubu Włóczęgów w Wilnie, który powstał w 1931 r. oraz skupiał
wileńską młodzież akademicką. W tamtym czasie do Klubu mogli należeć tylko mężczyźni. Członkami
klubu byli m.in. przyszły Noblista Czesław Miłosz, poeta Teodor Bujnicki czy słynny polski podróżnik
Wacław Korabiewicz.

http://pl.delfi.lt/kultura/kultura/23-lecie-wloczegow-wilenskich-dzialamy-i-kochamy-to.d?id=60665677
http://g2.delfi.lt//images/pix/syberia-gory-sajany-1999-08-60665723.jpg
http://pl.delfi.lt/kultura/kultura/wilenscy-wloczedzy-podroz-doskonali-czlowieka.d?id=58836763


Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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