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Klaszczący, skandujący i gwiżdżący kibice z
transparentami podtrzymywali zmagania swoich drużyn

prezentujących humorystyczne scenki Fot. Marian
Paluszkiewicz

Duet BezSzans w nowej kategorii Open Fot. Marian

Puchar i tytuł Najweselszej Szkoły Wileńszczyzny 2016 zdobyła Szkoła Średnia im.
Joachima Lelewela Fot. Marian Paluszkiewicz

Tytuł Najweselszej Szkoły Wileńszczyzny, czyli Grand Prix Kabaretonu StuDnia 2016, zdobyła Szkoła
Średnia im. Joachima Lelewela. W czwartek, 10 marca, na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, po
raz drugi zostały zaprezentowane najlepsze studniówkowe programy szkół polskich Wileńszczyzny.

W finałowej gali Kabaretonu „StuDnia 2016” w kategorii Studniówka swoje programy zaprezentowały ekipy
sześciu polskich szkół: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, Szkoła Średnia im. Joachima
Lelewela, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza, Szkoła Średnia im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im.
Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II.

W kategorii Open swoje programy zaprezentowało 5 drużyn: 2 drużyny z Gimnazjum im. Michała
Balińskiego w Jaszunach, duet BezSzans, Gimnazjum im. Jana Pawła II i Tabula Rasa.

— To święto dla nas jest szczególne, podwójne. Nie
mówiliśmy o tym głośno, ale dzisiaj jesteście też
gośćmi na przyjęciu urodzinowym — portal Wilnoteka
obchodzi 6 lat istnienia. Mam nadzieję, że spotkamy
się jeszcze z wami za rok, za dwa i trzy lata. Bo jak
już wyjdziecie ze szkoły, będziecie studentami,
chętnie powrócicie tu do nas, ale już w nowej
kategorii — Open. W tym roku stworzyliśmy ją i już
mamy nowych uczestników — powiedział Walenty
Wojniłło z wilnoteki.lt, która jest głównym
organizatorem i inicjatorem imprezy.
Józef Kwiatkowski, poseł z ramienia Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie, prezes Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz
Szkolna” powiedział „Kurierowi”, że już dawno w
Domu Kultury Polskiej nie było tak wesoło.

— To wspaniała impreza. Podoba mi się, że nasza
młodzież nie tylko dobrze prezentuje się, ale ma
wiele wspaniałych pomysłów. W swoich skeczach
wykorzystują nie tylko życie szkoły, ale też życie
polityczne. A to znaczy, że interesują się polityką. Poprzez swoje przedstawienie mówią to, czego czasami
nie da się powiedzieć wprost. Możemy być dumni, że mamy taką wspaniałą młodzież — powiedział Józef

Kwiatkowski.

Litewski komik Vitalijus Cololo, jeden z jurorów,
powiedział, że niektóre skecze z gali Kabaretonu
„StuDnia 2016” można śmiało pokazać na polskiej
scenie kabaretu.

— Zdziwiło mnie, że niektórzy występowali jako duet,
a nie jak zazwyczaj bywa — grupa wykonawców. Na
scenie zobaczyłem bardzo wielu utalentowanych
ludzi. Fajnie, że w tym roku mamy osoby
profesjonalnie śpiewające. Myślę, że w przyszłym
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Co zrobią Litwini z lęku przed Moskwą
Z Litwy nadchodzą sygnały, że
chciałaby ona naprawić stosunki z
Polską. A to likwidując niektóre kłody,
które rzuciła pod nogi… Czytaj
całość... 

Banki same sobie zaprzeczyły
Od momentu wprowadzenia na Litwie
euro co i rusz w eterze pojawiały się
wypowiedzi naczelnych bankowych
celebrytów w kraju —… Czytaj
całość... 

Eureka! Litwa ma wybawiciela!
Prezes Związku Ojczyzny-
Chrześcijańscy Demokraci Litwy
Gabrielius Landsbergis napełnił otuchą
nie tylko serca swoich współtowarzyszy,
ale bodajże całej Litwy. Kierowana
przez… Czytaj całość... 
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Paluszkiewicz

Nagrodę II stopnia zdobyło Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza Fot. Marian Paluszkiewicz

Reklama

Na scenę wyszło dużo utalentowanych ludzi Fot. Marian
Paluszkiewicz

Uczniowie Gimnazjum im. Ignacego Kraszewskiego
zaprezentowali humorystyczne scenki Fot. Marian

Paluszkiewicz

roku podczas oceniania można będzie dodatkowo
dodawać punkty za śpiewanie. Polskie talenty na
Litwie — to bardzo dobrze. W porównaniu z ubiegłym
rokiem, stopień występów jest wyższy, co bardzo

cieszy — powiedział „Kurierowi” Vitalijus Cololo.

Popisy drużyn oceniali jurorzy: Walenty Wojniłło z
wilnoteki.lt, piosenkarka Katarzyna Zvonkuvienė,
komik Vitalijus Cololo, Kazimierz Karpicz, dyrektor
Muzeum Pałacu Balińskich w Jaszunach,
przedstawiciel „Macierzy Szkolnej” i Witold
Rudzianiec, właściciel kawiarni „Sakwa”, aktor
Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.

Komisja oceniająca zgodnie przyznała, że wszystkie występy były na wysokim poziomie i bardzo trudno było
wybrać najlepsze.
Tytuł Najweselszej Szkoły Wileńszczyzny, czyli Grand Prix Kabaretonu StuDnia 2016 przyznano Szkole
Średniej im. Joachima Lelewela. Kabareciarze przypomnieli w swoim skeczu historię Igora Mołotkowa, który
policjantom ukradł kałasznikowa i postawił na nogi całe Wilno.

Jury przyznało też dwie równoległe nagrody I stopnia dla Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im.
Ignacego Józefa Kraszewskiego. Nagrodę II stopnia zdobyło Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

— To wspaniała zabawa! Cieszymy się z II miejsca, oczywiście chcieliśmy zwyciężyć. Ale nie tylko to jest
ważne. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wspólnie zrobić coś, być może ostatni raz. W swoim kabarecie
chcieliśmy przedstawić swoich nauczycieli. Mamy nadzieję, że nie obrażą się na nas… Cieszymy się też, że
zdobyliśmy na Facebooku najwięcej polubień! — mówili uczniowie z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

W kategorii Open również przyznane zostały dwie
równoległe nagrody I stopnia — duetowi BezSzans i
drużynie Tabula Rasa.
Nagrodę II stopnia zdobyli uczniowie Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wilnie.
Specjalne nagrody aktorskie zdobyli: Ewelina Molis z
Gimnazjum im. Jana Pawła II, Józef Kuczyński z
Gimnazjum A. Mickiewicza i Artur Adam Markowski z
Tabula Rasa.
Sala była wypełniona po brzegi.
— W ubiegłym roku też tu byłam. Niektórzy mówią,
że nasza młodzież nie umie dobrze się bawić, to
niech przyjdą tutaj i zobaczą! Bardzo mi się
spodobały ich scenki. Trudno wybrać najlepszą. Dla
mnie wszystkie są dobre. Od razu widać, że
uczniowie włożyli w to dużo pracy. Przyjemnie jest
patrzeć, jak młodzież się bawi — powiedziała
„Kurierowi” wilnianka Danuta Grablewska.

Klaszczący, skandujący i gwiżdżący kibice z
transparentami podtrzymywali zmagania swoich drużyn prezentujących humorystyczne scenki. W sali Domu
Kultury Polskiej dawno nie było tak tłumnie, wesoło i
na luzie.

Na finałowej gali Kabaretonu „StuDnia 2016” był
konkurs dla Kibiców. Zwyciężyło Gimnazjum im.
Ignacego Józefa Kraszewskiego.
Odbył się też konkurs na głosowanie na Facebooku,
kto zdobędzie najwięcej tzw. polubień. Najwięcej
„lajków” zdobyło Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

Zwycięzcy Kabaretonu „StuDnia 2016” zdobyli
atrakcyjne nagrody.

Wycieczka do Brukseli na zaproszenie europosła
Waldemara Tomaszewskiego, przewodniczącego
AWPL.
Rejs po Bałtyku — Tallinn-Helsinki-Sztokholm.
Fundatorem tej wyprawy jest Unia Kredytowa
Regionu Wileńskiego.

Spływ kajakowy (10 kajaków) + sala DKP na bal maturalny lub inną szkolną uroczystość.
Lot balonem po Wileńszczyźnie z najlepszym baloniarzem Litwy Romanem Mikielewiczem. Fundatorem tej

Reklama



Nagrodę I stopnia przyznano uczniom Gimnazjum Jana
Pawła II Fot. Marian Paluszkiewicz

W kategorii Open przyznano nagrodę I stopnia drużynie
Tabula Rasa Fot. Marian Paluszkiewicz

nagrody jest oczywiście sam pan Roman.
Lot widokowy samolotem turystycznym po
Wileńszczyźnie. Nagrodę ufundowała rodzinna firma
„Aerocentras” Teresy i Tadeusza Sołowiejów.

Trening integracyjny i zabawa z husky w Akademii
Przygód. Nagrodę ufundowali Jolanta i Hubert
Blujowie, którzy we wsi Žalgiris (rejon elektreński)
prowadzą „Akademię Przygód” („Nuotykių
akademija”).
Uczta Polska, czyli smaki Macierzy w kawiarni Sakwa
(kupon na kwotę 500 euro). Fundatorem tej nagrody
także jest kolejna firma rodzinna, słynąca ze świetnej
polskiej kuchni kawiarnia „Sakwa”, prowadzona przez
Witolda Rudziańca.
Zaproszenia do Multikina na dowolny film dla całej
drużyny.
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