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W roku 2015 Klub Sportowy „Polonia" Wilno, jako spadkobierca i kontynuator działalności swego
poprzednika - Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia", organizuje obchody jubileuszu jego 25-
lecia.

Z tej okazji rozpisano konkurs polegający na przepytaniu rodaków z wiedzy o polskim sporcie na
Litwie, a w szczególności - o dziejach Jubilata.

Składa się z 25 następujących pytań:

1. Od odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 1918 do wybuchu II wojny światowej Wilno
wcale nie było białą plamą na jej sportowej mapie, co ujawniało się m. in. poprzez działalność tu
klubów sportowych. Prosimy o podanie nazw kilku takowych.

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

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

4. Pozostali na terenie Litwy sowieckiej rodacy nie dawali za wygraną również w rywalizacji sportowej,
sięgając po tytuły mistrzów Związku Sowieckiego, Europy, świata, a nawet Igrzysk Olimpijskich.
Przywołaj ich co najmniej pięciu z imion i nazwisk.
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5. Nim na fali naszego narodowego odrodzenia u schyłku lat 80. ubiegłego stulecia powstał Klub
Sportowy Polaków na Litwie „Polonia", grupa entuzjastów sportu zorganizowała I Zimowe Igrzyska
Polaków na Litwie. Gdzie i kiedy się odbyły?

6. Kto był gościem honorowym tych batalii na śniegu i lodzie?

7. Najlepsi na Igrzyskach dostąpili zaszczytu reprezentowania naszych barw na II Światowych
Zimowych Igrzyskach Polonijnych w Zakopanem. Że w rywalizacji tej nie byli wyłącznie statystami,
świadczą zdobyte medale. Ile ich i jakich barw znalazło się we wspólnej skarbonce?

8. W dniach 23-25 czerwca 1989 roku miał miejsce I zlot turystyczny Polaków na Litwie. Gdzie się
odbył?

9. Autorem zlotowego godła jest śp. plastyk Aleksander Żyndul. Co na nim się znalazło?

10. Która ze zlotowych drużyn wpisała się na listę zwycięzców?

11. Gdzie i kiedy odbyło się zebranie założycielskie Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia"?

12. Jego gościem honorowym, a zarazem matką chrzestną klubu była legendarna polska lekkoatletka.
O kim mowa?

13. Kto został pierwszym prezesem nowo powstałego klubu?

14. Czyj wizerunek widniał w godle KSPL „Polonia", a obecnie zdobi logo KS „Polonia" Wilno?

15. Latem 1990 roku w Stalowej Woli odbyły się I Polonijne Piłkarskie Mistrzostwa Świata, w których
rewelacyjnie wypadła jedenastka KSPL „Polonia", sięgając po złote medale. Kto był jej rywalem w
finale i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie?

16. Kto był kapitanem, a kto - trenerem zwycięskiej drużyny?

17. Latem 1991 r. Kraków gościł VII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Nasza 30-osobowa ekipa
zdobyła na nich 1 złoty, 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Komu i w jakiej dyscyplinie przypadł krążek z
najcenniejszego kruszcu?

18. W dniach 17-19 stycznia 1992 w Suderwie z inicjatywy KSPL „Polonia" rozegrano II Zimowe
Igrzyska Polaków na Litwie. Swą obecnością zaszczyciła je wilnianka z urodzenia, srebrna medalistka
Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w łyżwiarstwie szybkim. Kto to był?

19. Kiedy i w jakich okolicznościach Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia" zmuszony został
zawęzić działalność do obrębu stolicy Litwy?

20. Kto od tamtego czasu po dzień dzisiejszy dzierży ster prezesa KS „Polonia" Wilno?

21. O największe sukcesy dla naszego klubu postarali się piłkarze. Dokonali oni nie lada wyczynu:
wygrywając cztery razy z rzędu rywalizację podczas Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Prosimy
o podanie dat tych sukcesów

22. Prowadzona przez Wiktora Filipowicza i Romualda Kuncewicza drużyna dzielnie też radziła w
litewskich rozgrywkach. W którym roku wywalczyła ona historyczny awans do I ligi?



23. Kiedy przy Wileńskim Progimnazjum im. św. Jana Pawła II została uruchomiona sekcja trampkarzy
KS „Polonia" Wilno?

24. KS „Polonia" Wilno jest organizatorem dorocznych zawodów (w roku bieżącym odbyła się już 2. z
kolei ich edycja), które od lat 10 rozgrywane są w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie. O jaką
dyscyplinę chodzi?

25. Darząc szczególną troską zdrowie i tężyznę fizyczną młodzieży, KS „Polonia" Wilno z wielkim
powodzeniem organizuje rozgrywki szkolnej ligi siatkarek. Skąd pochodzi drużyna, której tego roku
wypadnie bronić tytułu mistrzowskiego?

Zdając sprawę ze skali trudności konkursu, jego ewentualnym uczestnikom organizatorzy
podpowiadają, że w odpowiedzi na niejedno pytanie może być pomocna wydana z okazji 15-lecia
klubu książka pt. „Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość", którą
można nabyć w księgarni zlokalizowanej w Domu Kultury Polskiej. Niektóre informacje można znaleźć
na stronie internetowej klubu: www.kspolonia.lt.

Grono laureatów utworzą ci, którzy pomyślnie się uporają z największą liczbą pytań (w przypadku ich
zbieżnej liczby o zwycięzcach zadecydują terminy nadesłania odpowiedzi). Zostaną oni nagrodzeni 20
cennymi upominkami, ufundowanymi przez Polski Komitet Olimpijski. Dobry prognostyk wieści, że
wręczy je m. in. któraś z wielkich gwiazd polskiego sportu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi 6 czerwca br. i stanie się częścią składową gali
poświęconej ćwierćwieczu powstania KSPL „Polonia".

Odpowiedzi w terminie do 15 maja 2015 roku należy przesyłać na adres klubu: 03202 Wilno, ul.
Naugarduko 76, Dom Kultury Polskiej z dopiskiem na kopercie „Konkurs sportowy" albo drogą
mailową:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie
obsługi JavaScript.. W celu bardziej operatywnego kontaktu organizatorzy proszą o podanie własnych
namiarów telefonicznych.
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