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PECHOWA USTAWA
Do wyraźnie pechowych można zali-
czyć Ustawę o mniejszościach narodo-
wych, która pomimo wyraźnych zobo-
wiązań koalicji rządzącej nijak nie może 
trafić pod obrady Sejmu, nie mówiąc 
już o tym, że odwlekane z miesiąca na 
miesiąc jej przyjęcie staje się już wprost 
kuriozalne. Mało tego, Ustawa, której 
przyjęcie wpisane zostało do progra-
mu koalicji, doczekała się słów zwąt-
pienia w jej potrzebę z ust przywódcy 
tejże koalicji, nie mówiąc już o tych, dla 
których każdy krok w kierunku ugrun-
towania praw mniejszości narodowych 
na Litwie wydaje się spełnianiem wy-
górowanych żądań Polaków. Ostatnio 
przygotowany pod kierownictwem wi-
ceministra kultury Edwarda Trusewi-
cza wariant Ustawy był omawiany na 
spotkaniu premiera z przedstawicie-
lami społeczności mniejszości naro-
dowych, Rady wspólnot mniejszości 
narodowych oraz społeczności aka-
demickiej i intelektualistów. W efekcie 
powstała... grupa robocza (która już z 
rzędu za kadencji), której pracę będzie 
koordynowała kancelaria rządu. W jej 
składzie mają się tym razem znaleźć 
przedstawiciele społeczności akade-
mickiej, politolodzy (czy nie ci sami, co 
niedawno wystosowali kilka oświad-
czeń, w których potępiali dążenie spo-
łeczności polskiej do egzekwowania 
praw zgodnych ze standardami euro-
pejskimi) oraz przedstawiciele wspólnot 
narodowych. I, jak powiedział koordy-
nator tego gremium, kanclerz Remi-
gijus Motuzas (dobrze nam znany ze 
swych działań na stanowisku ministra 
oświaty i nauki), mają oni tę Ustawę do-
pracować w taki sposób, by mniejszo-
ściom narodowym dawała więcej praw, 
ale nie kolidowała z działającymi akta-
mi prawnymi i Konstytucją. Cóż, zasa-
da, by owce były całe i wilk syty jest 
szlachetna, ale czy realna do urzeczy-
wistnienia właśnie w tym temacie. Czy 
według tej maksymy wykastrowana 
Ustawa stanie się dokumentem okre-
ślającym prawa mniejszości, czy też je 
ograniczającym. W sprawie respekto-
wania praw mniejszości narodowych 
wypowiedział się przed paru dniami pa-
triarcha socjaldemokratów Aloyzas Sa-
kalas, który uważa, że w żaden sposób 
nie można pozwolić na używanie nazw 
miejscowości i ulic w języku mniejszo-
ści, bowiem może to doprowadzić do... 
naruszenia jednolitości terytorium kra-
ju... Cóż, przy takich radach, poradach 
Ustawa o mniejszościach narodowych 
obiecuje być naprawdę „interesująca” 
i „bardzo pożyteczna” dla 480 tysięcz-
nej rzeszy przedstawicieli mniejszości 
narodowych na Litwie. A to dopiero po-
czątek „pracy” grupy roboczej... 

Zawsze byli na swoim – na niezbyt żyznej podwileńskiej ziemi. Wierni żywicielce,  
wierze i mowie ojczystej strzegli tego, co w spadku dostali po praojcach, by kolejnym 
pokoleniom przekazać. Rządził tu car, była wolna, wywalczona w legionach Ojczyzna,  
srogi czas – kiedy władza zmieniała się niemal co roku i okupant gonił okupanta... 
Potem przyszli Sowieci. A ich – z okolic Niemenczyna, Mejszagoły, Rudomina, Bujwidz, 
Kowalczuk agitowano, by na tzw. Ziemie Odzyskane zechcieli zamienić ojcowiznę.  
Jechali w transportach nad Odrę, na Warmię, Pomorze, ale nie wszyscy. Ci, co zostali w 
podwileńskich wsiach znów musieli się dostosować do nowych porządków: kołchozów, 
obcej mowy. Wytrwali z różnymi stratami, ale w większości twardo wiedzieli: język, 
tradycje, wiara i ziemia, to te słupy milowe, które określają sens ich trwania i to, co 
dzieciom, wnukom w spadku przekazać muszą. Jak im rodzice przekazali. Przed 25 laty 
upomnieli się o swoje natchnieni wiatrem przemian i słowami Wielkiego Rodaka, który 
mówił też do nich: “Nie lękajcie się...”. Nie zlękli. I dziś, po 25 latach, mogą powiedzieć, 
że obrali właściwą drogę do sukcesu...

Podwileńska 
droga do  
sukcesu

„JUTRZENKA” – TO TE DZIECI BĘDĄ WITAŁY KOLEJNE JUBILEUSZE ZPL
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Rok 25-lecia ZPL

W ubiegłą sobotę, 22 lutego, Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie  
uroczyście obchodził jubileusz 25-lecia powstania. Jeden z najbardziej licznych i prężnie 
działających, w swych szeregach skupia dziś około czterech tysięcy rodaków.

Zgodnie z tradycją, Msza św. 
odprawiona w wileńskim koście-
le pw. śś. Piotra i Pawła, konce-
lebrowana przez księdza dzieka-
na Józefa Aszkiełowicza oraz ks. 
Tadeusza Jasińskiego, w obecno-
ści kierownictwa Związku, asy-
ście harcerzy, którzy stali na war-
cie przy sztandarze Wileńskiego 
Rejonowego Oddziału ZPL,   zai-
-naugurowała świąteczne obcho-
dy. Ich dalsza część przeniosła się 
do Wileńskiego Pałacu Kultury, 
Rozrywki i Sportu. Witani przez 
młodzież w strojach ludowych 
członkowie Oddziału oraz goście 
wkraczali na salę niosąc w rękach 
biało-czerwone chorągiewki z go-
dłem Związku. Sala ledwie mogła 
zmieścić około tysiąca uczestni-
ków uroczystości, których witali 
prowadzący obchody: wicepre-
zes Wileńskiego Rejonowego Od-
działu, członek Zarządu Główne-
go ZPL, mer rejonu wileńskiego 

Podwileńska droga do sukcesu

Maria Rekść oraz dyrektor Zu-
juńskiej Szkoły Średniej Marek 
Pszczołowski. To właśnie oni w 
telegraficznym skrócie przedsta-
wili historię Oddziału, którego 
pierwsze koła powstawały na je-
sieni 1988 roku jeszcze jako Sto-
warzyszenia Społeczno-Kultural-
nego Polaków na Litwie, by już 
na wiosnę 1989, w przededniu  
I Zjazdu (założycielskiego) ZPL 
w ponad 50 kołach zjednoczyć 
kilka tysięcy rodaków z podwi-
leńskich okolic. Pierwszym pre-
zesem Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału ZPL został Jan Gabriel 
Mincewicz, muzyk i nauczyciel. 
I to też było symboliczne, bo to 
właśnie nauczyciele polskich 
szkół rejonu byli tą siłą napędo-
wą rodzącej się organizacji. 

Prowadzący mówili o wiel-
kim zrywie, euforii pierwszych 
lat, zwycięstwach odniesionych 
w wyborach do Rady Najwyższej 

ówczesnego ZSRR i rady rejono-
wej, jak też o bardzo trudnym 
okresie, kiedy to we wrześniu 
1991 roku demokratycznie wy-
braną radę rozwiązano, wpro-
wadzono tzw. zarządzanie ko-
misaryczne. Po tych decyzjach 
organizacja przeszła swoistą pró-
bę na żywotność i udowodniła, że 
miała trwały fundament, aktyw-
nie pracując w terenie i szykując 
rodaków do zwycięskich wybo-
rów w 1993 roku.

Zachowanie tożsamości na-
rodowej, języka, kultury i trady-
cji, walka o własną ziemię i pol-
skie dziecko w polskiej szkole 
przez te wszystkie lata były wy-
tycznymi pracy Związku, jak 
też wyłonionej z jego szeregów 
Akcji Wyborczej Polaków na Li-
twie. Nieprzerwanie sprawowana 
władza w rejonie, gdzie około 60 
proc. ludności stanowią Polacy 
dała możność czuwać nad tym, by 

miejscowa ludność nie była wyna-
radawiana i godnie mogła żyć na 
swojej ziemi obok współobywateli 
innych narodowości.

Kończąc przegląd historycz-
ny prowadzący witali dostoj-
nych gości, wśród których byli: 
Jego Ekscelencja Ambasador Rze-
czypospolitej Polskiej na Litwie 
Jarosław Czubiński, ksiądz dzie-
kan Józef Aszkiełowicz, członek 
Rady Naczelnej Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, eurodeputo-
wany Jarosław Kalinowski, prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” Longin Komołowski, prezes 
ZPL Michał Mackiewicz, preze-
si solecznickiego, trockiego, kłaj-
pedzkiego, kowieńskiego, wędzia-
golskiego oddziałów Związku: 
Zdzisław Palewicz, Jarosław 
Narkiewicz (wiceprzewodni-
czący Sejmu RL), Irena Songin, 
Franciszka Abramowicz, Ryszard 
Jankowski, posłowie na Sejm RL 
Rita Tamašunienė, Leonard Tal-
mont, Zbigniew Jedziński i Józef 
Kwiatkowski (prezes „Macierzy 
Szkolnej”).  

Zabierając głos prezes Wi-
leńskiego Rejonowego Oddzia-
łu ZPL Waldemar Tomaszewski 
zaznaczył, że skupiający dziś w 
54 kołach około czterech tysięcy 
członków Oddział, jest najwięk-
szym spośród 16 tworzących po-
nad jedenastotysięczną organi-
zację. Dziękował też zarówno 
pierwszemu – Janowi Gabrielo-
wi Mincewiczowi – jak i obecne-
mu – Michałowi Mackiewiczowi 
– prezesom, którzy w niełatwych 
dla Związku okresach obejmowa-
li kierownictwo i potrafili zespolić 
ludzi do wspólnej pracy.

Mówiąc o minionych latach 

i próbach, przez które musiał 
przejść Oddział i Związek, prezes 
podkreślił też sukcesy, do których 
możemy zaliczyć nie tylko zdol-
ność do zdobycia, utrzymania i 
sprawowania władzy (dziś nie tyl-
ko na szczeblu samorządowym, 
lecz też w koalicji rządzącej, frak-
cji sejmowej, ministerstwach), ale 
też osiągnięcie tego, że dziś mamy 
na Wileńszczyźnie taki system 
oświaty, który pozwala pobierać 
naukę w ojczystym języku od 
przedszkola do szkoły wyższej – 
dzięki powstaniu filii Uniwersy-
tetu Białostockiego. Jeżeli szkoły 
mieliśmy jeszcze za czasów daw-
nej władzy, to przedszkola i szkoła 
wyższa – to jest plon pracy minio-
nych 25 lat. Tak samo jak dzia-
łające liczne zespoły amatorskie 
propagujące kulturę narodową, 
szkoła sztuk pięknych i szkoła 
sportowa, które są chlubą rejonu. 

Kreśląc wizję przyszłości, 
Waldemar Tomaszewski zaakcen-
tował, iż uczciwa praca, wierność 
zasadom wiary, daje szansę pol-
skości stać się wartością uniwer-
salną, która jest do przyjęcia nie 
tylko dla Polaków, ale też ludzi 
innych narodowości. Mocni tra-
dycją, wiarą, tą spuścizną, którą 
otrzymaliśmy od praojców, któ-
rzy na tej ziemi żyją od setek lat, 
musimy potrafić dzielić się tymi 
wartościami z rodakami, którzy 
mieszkają z dala od większych 
skupisk Polaków, w tym – na Bia-
łorusi. Jak też pamiętać o tym, by 
to, co otrzymaliśmy w spadku, 
przekazać nowym pokoleniom.
Właśnie temu służyła i służy pra-
ca aktywnych członków Oddziału 
– dla 1300 z nich z okazji jubile-
uszu zostały wręczone Dyplomy 
Uznania podczas uroczystości w 
kołach, jak też kierowane słowa 
wdzięczności i pamięć o tych, któ-
rzy odeszli na zawsze.

Kolejno zabierający głos go-
ście: ambasador RP na Litwie 
Jarosław Czubiński, europoseł 
Jarosław Kalinowski, prezes Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longin Komołowski składając 
jubileuszowe życzenia (prze-
kazując pozdrowienia od władz 
RP, w tym ministra spraw zagra-
nicznych Radosława Sikorskie-
go), mówili też o tym, że Polska 
wspiera i będzie wspierała swoich 
rodaków, a wspólna droga, jaką 
w okresie od 1989 roku kroczą 
Polska i Litwa z pewnością musi 
zaowocować rozwiązaniami (w 
kwietniu przypada 20 rocznica 
podpisania Traktatu o Przyjaźni 
i Dobrosąsiedzkiej Współpracy 
pomiędzy Polską a Litwą), które 
będą sprzyjały dalszemu rozwo-
jowi społeczności polskiej na Li-
twie, zapewnią jej demokratyczne 
prawa respektowane w Unii Eu-
ropejskiej. Członkami Unii Eu-
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ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ PANOWAŁ NA SALI
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JUBILEUSZOWY TORT OD PRZYJACIÓŁ Z MIŃSKA
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Podwileńska droga do sukcesu
ropejskiej oraz NATO są dziś Li-
twa i Polska, która, jak zaznaczył 
ambasador Jarosław Czubiński, 
wspomagała litewskich partne-
rów na drodze przystąpienia do 
tych organizacji.   

Prezes Związku Polaków na 
Litwie Michał Mackiewicz nie 
tylko składał gratulacje Oddzia-
łowi i wszystkim rodakom z oka-
zji 25-lecia – przyniosło ono, jak 
odnotował,  sukcesy, o których na 
początku naszej drogi nawet nie 
marzyliśmy, ale też wręczył Złotą 
Odznakę ZPL za zasługi w krze-
wieniu polskości na Litwie, przy-
znawaną przez Radę Związku, 
ks. dziekanowi Józefowi Aszkie-
łowiczowi, ks. Tadeuszowi Jasiń-
skiemu, prezesowi Waldemarowi 
Tomaszewskiemu, wiceprezesom 
Oddziału Marii Rekść i Stefanowi 
Świetlikowskiemu oraz pierwsze-
mu prezesowi dr. Janowi Gabrie-
lowi Mincewiczowi. Pan Mince-
wicz obecnie pełniący obowiązki 
wicemera rejonu wileńskiego, 
założyciel i kierownik zespołu 
„Wileńszczyzna” oraz festynu 

Koło „Szeszkinia”, jak za-
znaczył podczas uroczystości 
jeden z jego założycieli Adam 
Pawłowski, powstało na niety-
powym gruncie – zrodziło się w 
bloku przy ulicy Duksztańskiej 18, 
właśnie w nowo powstałej dziel-
nicy Szeszkinia. Ot, tak po pro-
stu skrzyknęli się sąsiedzi. 

Inicjatorem zjednoczenia 
Polaków w miejscu zamieszka-
nia był śp. Czesław Wierszyło. 
Biorąc udział w pracy komisji 
wyborczych pozyskali adresy 

Taki polski dom…
W ramach obchodów 25-lecia ZPL w Wileńskim Oddziale Miejskim 
uroczysty wieczór, we wtorek, 25 lutego, miało koło „Szeszkinia”.

rodaków. No i tak to się zaczę-
ło. Do kilkuosobowej grupy, w 
której jako pierwsi się znaleź-
li Grzegorz Pleskaczewski, Jan 
Jurgielewicz, Kazimierz Stan-
kiewicz wkrótce dołączyli też 
inni. Na początku koło liczyło 
dziesięć osób. Ich pierwszą dzia-
łalnością było agitowanie oko-
licznych mieszkańców do udzia-
łu w wyborach oraz praca przy 
budowie polskiej szkoły w Justy-
niszkach – obecnego Progimna-
zjum im. Jana Pawła II.

„Kwiaty Polskie” został też ob-
darowany przez Waldemara To-
maszewskiego obrazem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. Dzię-
kując za wyróżnienie podzielił 
się wspomnieniami i refleksjami 
z lat minionych.

Piękny ryngraf z herbem 
Związku Polaków na Litwie z rąk 
prezesa Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL wraz z płomien-
nymi słowami o tym, że źródłem 
naszych sukcesów i gwarantem 
przyszłości – jest jedność i soli-
darność – otrzymał prezes Wal-
demar Tomaszewski. O tym, że 
największą mądrością jest umieć 
jednoczyć mówiła również roda-
kom posłanka Rita Tamašunienė. 

Miłym gestem uznania wo-
bec ludzi, którzy stali u źródeł 
powstania Oddziału, było wy-
różnienie 43 pierwszych preze-
sów poszczególnych kół. Dzię-
kując w ich imieniu, Wiktor 
Kirkiewicz przypomniał o tym, 
że bardzo wielki wkład do po-
wstawania kół Związku wnieśli 
nauczyciele. Słowa te sala na-

Ta budowa została w pa-
mięci wielu wilnian jako sym-
bol wspólnej pracy społecznej i 
troski o polskie dzieci. Właśnie 
dzięki uprzejmości ówczesnego, 
pierwszego jej dyrektora Ada-
ma Błaszkiewicza, mogli się tam 
zbierać na swoje zebrania. Bo na 
początku siedzibą koła były ich 
mieszkania.

Uroczysty wieczór w sie-
dzibie Wileńskiego Oddziału 
Miejskiego przy ulicy Zawal-
nej, członkowie koła „Szeszki-

nia” rozpoczęli odśpiewaniem 
„Roty”. Zagajając spotkanie 
obecna prezes koła Irena Fedo-
rowicz-Wasilewska (pedagog z 
wykształcenia, z zawodu biblio-
tekarz, a z zamiłowania – ma-
larka) mówiła o tym, co łączy 
dziś Polaków w Wilnie i na ca-
łej Litwie: troska o zachowanie 
języka, tradycji, kultury. Wspie-
ranie inicjatyw i działań skiero-
wanych na obronę naszego sta-
nu posiadania i zmuszenie tzw. 
„większości” do respektowania 
praw współobywateli innych 
narodowości. Członkowie koła 
„Szeszkinia”, jak i innych, są 
tymi cegiełkami, z których jest 
zbudowany Związek. No, i jak 
żołnierze, są zawsze gotowi, czy 
to do prac porządkowych na wi-
leńskich cmentarzach, czy też w 
Zułowie, udziału w pikietach, 
agitacji wyborczej. Członkowie 
koła mają pod opieką kilkana-
ście grobów na Rossie. Jedną z 
sympatycznych inicjatyw sta-
ła się też przyjaźń z Domem 
Dziecka przy ul. Grybo. Pani 
Irena nawet się nie spodziewała, 
że ludzie okażą tyle serca dzie-
ciom pozbawionym rodziców, 
obdarują prezentami. 

Obecny na uroczystym spo-
tkaniu prezes ZPL Michał Mac-
kiewicz opowiedział zebranym 
o pracy Związku, jego kołach 
w odległej Kłajpedzie, Szyło-
karczmie (m. in. w tych oko-
licach mieszkają potomkowie 
uczestników Powstania Listo-
padowego), Wędziagole i in-

nych. Mówił też o znaczeniu 
pracy społecznej, wspólnocie 
duchowej, która łączy członków 
Związku. Związek ma nie tylko 
25 lat historii za sobą, ale też 
zadania na przyszłość. Jednym 
z nich, jak zaznaczył prezes, 
jest zaangażowanie młodzieży, 
przekazanie młodym ludziom 
naszych wartości oraz dbanie o 
to, by wileńskie polskie dzieci 
uczyły się w polskich szkołach. 

Michał Mackiewicz wraz 
z prezes Miejskiego Oddziału 
Alicją Pietrowicz wręczyli  23 
członkom koła Dyplomy Uzna-
nia za pracę na rzecz polskości. 
Wśród odznaczonych znaleźli 
się: Marianna Akanowicz, Kazi-
mierz Zienkiewicz, Maria Ran-
domańska, Wanda Mazolewska, 
Helena Butkiewicz, Irena Anu-
sewicz, Janina Markiewicz, Jani-
na Ozarowska, Maria Jankow-
ska, Daniel Sobieski, Adam 
Pawłowski, Kazimierz Stankie-
wicz, Henryk i Wanda Proko-
powie, Grzegorz Pleskaczewski, 
Jan Jurgielewicz, Irena Fedoro-
wicz-Wasilewska i in. 

Dziś jest tak, że już wielu z 
nich nie łączy wspólny dom, a 
nawet dzielnicę niektórzy zmie-
nili, ale nadal należą do „swe-
go” koła, bo łączą ich wspólne 
wspomnienia i inicjatywy. Do-
brze się czują w swoim gronie, 
co udowodnili też podczas wie-
czoru jubileuszowego wspólnie 
śpiewając i wesoło się bawiąc. 

Janina Lisiewicz

grodziła hucznymi oklaskami. 
Burzą oklasków zebrani witali 

tego popołudnia nie tylko swych 
liderów i gości, ale też zespoły, któ-
re się zaprezentowały na świątecz-
nie udekorowanej scenie. O tym, 

że nie tylko Wilno i Warszawa – 
to wspólna sprawa, ale też w tym 
szeregu znajduje się Mińsk (na 
Białorusi dziś mieszka około 400 
tys. naszych rodaków) świadczyły 
występy chóru „Czerwone Maki” 
pod kierownictwem Reginy Par-
chejczuk. Zespół powstał przed 
siedmioma laty i dziś ma w swym 
repertuarze zarówno religijne, lu-
dowe jak też patriotyczne pieśni. 
Śpiewała je z nimi cała sala.

Nie tylko wzruszenie, ale 
też uczucie dumy i optymizmu 

towarzyszyły obecnym, kiedy 
mogli oglądać popisy wspania-
łego zespołu „Jutrzenka” (kie-
ruje nim niestrudzona Leonarda 
Klukowska) z Gimnazjum im. K. 
Parczewskiego w Niemenczynie 
oraz młodzieży z Gimnazjum im. 
St. Moniuszki w Kowalczukach, 
która zaprezentowała program 
„Walc wileński”. Te dzieci i mło-
dzież – to bez wątpienia najpięk-
niejszy plon mijającego ćwierć-
wiecza. 

Janina Lisiewicz
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KOŁO „SZESZKINIA” OBCHODZIŁO JUBILEUSZ ZPL

fot. Paweł Stefanowicz

ZŁOTA ODZNAKA DLA PIERWSZEGO PREZESA JANA GABRIELA MINCEWICZA
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Tradycyjnie już siódmy z 
kolei konkurs ortograficzny 
organizowany przez Koło Me-
todyczne Polonistów m. Wilna 
odbył się w Wileńskiej Szkole 
Średniej im. Szymona Konar-
skiego, która witała serdecznie 
młodych miłośników ortogra-
fii 20 lutego w swoich progach. 
Dyktando dla uczniów klas V-IX 
jest ważnym ogniwem w szeregu 
polonistycznych imprez, łączą-
cych miniolimpiadę dla uczniów 
klas początkowych, dyktando 
„Mistrz Ortografii” dla dzie-
siątoklasistów oraz olimpiadę 
z literatury i języka polskiego 
dla uczniów klas XI-XII. Warto 
odnotować, podkreśliła też ten 
fakt dyrektor szkoły-gospodarza 
Teresa Michajłowicz, iż ucznio-
wie z Konarskiego doskonale się 
spisują walcząc o laury z ojczy-
stego języka, o czym świadczyć 
może fakt, że od trzech lat nie 
ustępowali pierwszeństwa ko-
legom, zdobywając zaszczytne 
miano mistrza ortografii.

Tego roku do „Dyktanda 
2014” stanęło 49 osób z wileń-
skich szkół – w każdej katego-
rii wiekowej mógł być jeden jej 
przedstawiciel, a w gronie lau-
reatów znaleźli się uczniowie z 
Gimnazjum oraz Progimnazjum 

Z ortografią za pan brat

Po raz siódmy odbył się konkurs ortograficzny „Dyktando 2014” dla uczniów klas V-IX wi-
leńskich szkół z polskim językiem nauczania, dla których zmagania z poprawnością ojczy-
stego języka są nie tylko wyzwaniem, ale też sprawą honoru.

im. Jana Pawła II, Gimnazjum 
im. A. Mickiewicza, szkół śred-
nich im. Sz. Konarskiego, Wł. 
Syrokomli, J. Lelewela, a tak-
że podstawówki z Kolonii Wi-
leńskiej oraz Szkoły Średniej w 
Lazdynai.

Komisji sprawdzającej, 
składającej się z 11 poloni-
stek, przewodniczyła Regina 
Paszuta. Tegoroczne tema-
ty dyktand to: „Nasz ogród” 
(V kl.), „Legenda pieśni” (VI 
kl.), „Niezwykły kontrakt” 
(VII kl.), „Plotki sprzed ty-
siącleci” (VIII kl.) oraz „Nie-
zwykły alpinista” (IX kl.). Jak 
zaznaczyła przewodnicząca ko-
misji sprawdzającej, tylko zwy-
cięzca spośród szóstoklasistów 
nie popełnił ani jednego błę-
du, chociaż dyktando pt. „Le-
genda pieśni” było dość trudne. 
Wśród piątoklasistów najlepiej 
napisane dyktando miało dwa 
błędy, a wśród siódmoklasistów 
– jeden. Z kolei najlepsze dyk-
tando uczniowie klas ósmych 
napisali z trzema błędami, zaś 
IX – tylko z jednym. Niejako 
tradycyjnie najwięcej trudności 
uczniom sprawia pisownia wy-
razów złożonych, nazw, imion 
własnych, wyrazów rzadko uży-
wanych we współczesnej mowie 
potocznej...

Uroczyste podsumowa-
nie konkursu ortograficzne-
go „Dyktando 2014” poprze-
dził  występ szkolnego teatru 
„Szkic”, którym kieruje na-
uczycielka Beata Kowalewska. 
Uczniowie szóstej klasy (31 
osób wzięło udział w przedsta-
wieniu – czyli, cała klasa) wy-
stawili scenkę „Nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło”. 

Jej temat – to znane doskona-
le bajki, których treść została 
zmieniona. Widzowie mogli 
podziwiać zarówno doskonałą 
grę młodocianych aktorów, jak 
i  pomysłowe, ładne stroje. Toteż 
artyści i ich pani – nauczycielka 
historii i reżyser w jednej osobie, 
doczekali się hucznych braw.

Po obejrzeniu przedstawie-
nia nadszedł czas na podsu-
mowanie wyników dyktanda i 
ogłoszenie zwycięzców. Zebra-
nych witała dyrektor szkoły Te-
resa Michajłowicz, która wy-
raziła zadowolenie z tego, że 
uczniowie chcą doskonalić swą 
mowę, dbają o poprawność ję-
zyka ojczystego. Uczniów przy-
witał też prezes Związku Po-
laków na Litwie, poseł Michał 
Mackiewicz. To właśnie Zarząd 
Główny ZPL od sześciu lat pa-
tronuje imprezie i jest fundato-
rem nagród w tym konkursie. 
Tego roku w nagradzaniu za-

równo uczniów jak i nauczy-
cieli wsparł ZG ZPL miesięcz-
nik „Magazyn Wileński” oraz 
wydział konsularny Ambasady 
RP w Wilnie. Zdobywcy pierw-
szego, drugiego i trzeciego miej-
sca otrzymali bony na zakup 
książek w księgarni „Magazynu 
Wileńskiego”. Wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplo-
my oraz zbiorki poezji Adama 
Mickiewicza, zaś nauczyciele 
– komplety słowników. Nagro-
dy wręczali dyrektor szkoły-go-
spodarza Teresa Michajłowicz, 
prezez ZPL Michał Mackiewicz 
oraz wicedyrektor, prezes koła 
ZPL w szkole im. Sz. Konar-
skiego  Walery Jagliński.

Uczniom i ich nauczycielom 
gratulował doskonałych wyni-
ków oraz szacunku do języka 
ojczystego prezes ZPL Michał 
Mackiewicz. 

Laureatami „Dyktanda 2014” 
zostali:

Klasa V
I miejsce – Gabriela Jac-

kiewicz (Szkoła Średnia im. J. 
Lelewela, nauczycielka Regina 
Sinkiewicz); II miejsce – Reta 
Sawończyk (Szkoła Średnia im. 
Sz. Konarskiego, nauczycielka 
Jolanta Pacyno); III miejsce 
– Bartosz Borowski (Gimna-
zjum im. A. Mickiewicza, na-
uczycielka Elwira Bielawska).

Klasa VI
I miejsce – Daniel Cze-

tyrkowski (Gimnazjum im. 
A. Mickiewicza, nauczyciel-
ka Stanisława Wielisiejczyk);  
II miejsce – Karina Masie-
wicz (Szkoła Średnia im. J. Le-
lewela, nauczyciel Oswald Kuź-
micki); III miejsce – Marian 
Kulesz (Progimnazjum im. 
Jana Pawła II, nauczycielka Ire-
na Szostak).

Klasa VII
I miejsce – Justyna Turu-

ta (Szkoła Średnia im. Sz. Ko-
narskiego, nauczycielka Jolanta 
Pacyno); II miejsce – Gabriela 
Krystyna Jakubenaitė (Szko-
ła Podstawowa w Kolonii Wi-
leńskiej, nauczycielka Mirosła-
wa Naganowicz); III miejsce 
– Dorota Sokołowska (Szko-
ła Średnia im. Wł. Syrokomli, 
nauczycielka Janina Kuckienė).

Klasa VIII
I miejsce – Marta Chmie-

lewska (Szkoła Średnia im. Wł. 
Syrokomli, nauczycielka Irena 
Matoszko); II miejsce – Ewa 
Borowska (Gimnazjum im. 
A. Mickiewicza, nauczycielka 
Anna Niewierowska); III miej-
sce – Agata Mackiewicz (Pro-
gimnazjum im. Jana Pawła II, 
nauczyciel Stanisław Stankie-
wicz).

Klasa IX
I miejsce – Karolina Slo-

twińska (Szkoła Średnia im. 
Wł. Syrokomli, nauczycielka 
Łucja Minowicz); II miejsce 
– Emilia Urbanowicz (Gim-
nazjum im. Jana Pawła II, na-
uczycielka Anna Jasińska);  
III miejsce – Marcin Pisku-
łow (Szkoła Średnia w Lazdy-
nai, nauczycielka Jolanta Kuź-
micka). 

Janina Lisiewicz
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LAUREACI DYKTANDA WRAZ Z NAUCZYCIELAMI I GOŚĆMI

DYPLOMY UCZESTNIKOM WRĘCZAŁA DYREKTOR TERESA MICHAJŁOWICZ

TYLKO ZWYCIĘZCA 
SPOŚRÓD 
SZÓSTOKLASISTÓW
NIE POPEŁNIŁ 
ANI JEDNEGO 
BŁĘDU
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Właśnie w lutym, w uzdro-
wisku na zaproszenie prezes 
Druskienickiego Oddziału 
ZPL Heleny Ališkevičienė go-
ścili uczniowie i ich rodzice 
ze szkółki języka polskiego z 
Nowych Święcian, którą kie-
ruje od lat Wanda Gołubiewa. 
Oprócz chęci zwiedzenia ku-
rortu i poznania jego histo-
rii, w tym też polskiej, miesz-
kańcy Nowych Święcian mieli 
jeszcze jeden powód do odwie-
dzenia stolicy Dzukii. Otóż 
ksiądz Renald Kuczko, który 
obecnie jest w Druskienikach, 
obchodził swój pierwszy jubi-
leusz kapłaństwa – pięciolecie. 
A swoją drogę duszpasterską 
zaczynał właśnie w Nowych 
Święcianach, gdzie zaprzy-
jaźnił się z młodzieżą uczęsz-
czającą do niedzielnej szkółki 
języka polskiego, której słu-
chacze aktywnie uczestni-
czyli w życiu parafii, podczas 

Gościnne Druskieniki

Stało się piękną tradycją poszczególnych oddziałów, kół, zespołów zjednoczonych pod  
egidą Związku Polaków na Litwie zacieśnianie kontaktów, przyjacielskich więzi, wzajemne-
go odwiedzania i spędzania świąt. Oddział Druskienicki ZPL jest jednym z tych najbardziej 
otwartych na kontakty, a ten uroczy uzdrowiskowy region przyciąga coraz więcej rodaków.

Mszy św. czytali po polsku Pi-
smo Święte. 

Do Druskienik udała się sie-
demnastoosobowa delegacja z 
Nowych Święcian, wśród człon-
ków której było 11 uczniów, 
pięcioro rodziców na czele z 
kierowniczką szkółki Wandą 
Gołubiewą. Ta wycieczka stała 
się też możliwa dzięki opłace-
niu przez prezesa koła ZPL w 
Nowych Święcianach Wacław 
Wiłkojcia kosztów wynajmu 
mikrobusu.

W Druskienikach młodzież 
uczestniczyła we Mszy św., która 
wieńczyła okres pełnienia pię-
cioletniej posługi kapłańskiej 
ks. Renalda Kuczki, czytała, 
tak jak i w Nowych Święcianach 
w języku polskim Pismo Świę-
te. Ksiądz Renald oprowadził 
swych gości po kościele, opowie-
dział o kaplicach Matki Boskiej 
Ostrobramskiej oraz św. Kazi-
mierza i św. Walentego.

Z kolei prezes Helena 
Ališkevičienė zatroszczyła się 
o zorganizowanie gościom wy-
cieczki po uzdrowisku, którą 

prowadziła wspaniała przewod-
nik Teresa Sadowska (takiego 
zdania byli uczestnicy wyciecz-
ki). Zapoznała ona gości z re-

jonu święciańskiego z historią 
miasta, jej polskimi kartami i 
miejscami związanymi z wybit-
nymi Polakami (w tym z Józe-
fem Piłsudskim), jak też poka-
zała współczesne, jakże urocze 
uzdrowisko z jego trasami tury-
stycznymi, sanatoriami, miej-
scami służącymi do spędzania 
wolnego czasu. 

Na gości też czekał dosko-
nały obiad i gościnne przyję-
cie w Domu Polskim. Na spo-
tkanie z rodakami z Nowych 
Święcian przybyli członkowie 
Druskienickiego Oddziału, 
był obecny też ksiądz Renald 
Kuczko oraz proboszcz Kęstu-
tis Masevičius. 

Za to interesujące spotka-
nie z uzdrowiskowym mia-
stem zarówno dzieci, jak i ich 
rodzice oraz kierownik szkół-
ki są wdzięczni prezes Helenie 
Ališkevičienė oraz wszystkim, 
kto się przyczynił do tego, by 
podróż ta się odbyła. A że po-
goda i humory wszystkim dopi-
sywały, więc do historii działal-
ności szkółki języka polskiego 
w Nowych Święcianach ta wy-
cieczka pozostanie wpisana 
dużymi literami. Trzeba  mieć 
nadzieję, że rozwijanie takich 
kontaktów będzie pięknie słu-
żyło rodakom w poznawaniu 
się nawzajem i powstawaniu 
nowych przyjaznych więzi. 

Inf. wł.

My, uczniowie i nauczyciele 
Gimnazjum im. Anny Krepsz-
tul w Butrymańcach, apelujemy 
do znanych i nieznanych przy-
jaciół z Litwy, Polski, Białorusi i 
całego świata.

Już od sześciu lat nie ma 
wśród nas słynnej malarki z Ta-
boryszek, Honorowej Obywatel-
ki Rejonu Solecznickiego (zm. 
12 października 2007 r.). Na-
malowała około 3500 obrazów, 
większość z nich los jest niezna-
ny, bo niektóre powędrowały do 
różnych krajów. Każdy z tych ob-
razów ma swoją historię i duszę, 

przez nie przekazywała piękno 
i ciepło rodzinnych stron i bli-
skich Jej ludzi.

Zwracamy się do Państwa z 
bardzo gorącą prośbą o pomoc 
w tworzeniu ,,Mapy twórczo-
ści Anny Krepsztul”, która po-
może wzbogacić muzeum Anny 
Krepsztul w naszym  gimnazjum.

Czas ucieka, więc szukamy 
Tych ludzi, którzy osobiście 
znali Malarkę, byli świadkami 
Jej twórczości, prosząc podzielić 
się wspomnieniami, wrażeniami 
ze spotkań, a także pamiątkami 
(rysunki, obrazy, listy, serwetki 

i in.) ze swoich prywatnych ko-
lekcji.

Czekamy i jesteśmy nie-
zmiernie wdzięczni za każdą 
informację. Jeżeli jesteście tym 
szczęśliwym człowiekiem, który 
poznał Annę Krepsztul, to po-
trzebne jest niewiele: tylko czas 
i chęć pomocy. Prosimy napisać 
o sobie, podać kopię obrazu lub 
innej pamiątki w formacie A4 i 
przytoczyć opis, przy jakich oko-
licznościach to trafiło do Pań-
stwa.

Pozostajemy w nadziei na 
Państwa pomoc.

Mapy twórczości Anny Krepsztul

Więcej informacji o nas znajdziecie na stronie internetowej gim-
nazjum pod adresem: www.butrimonys.salcininkai.lm.lt/

El. poczta: szkbutr@email.lt
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PRZY GOŚCINNYM DOMU POLSKIM

ŻYCZENIA DLA KSIĘDZA SKŁADALI PARAFIANIE I GOŚCIE
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SIATKÓWKA
Sobotnie rozgrywki siatkarskie 
można nazwać dniem drużyny 
„Huragan”. Po pierwsze, mia-
nowicie ta drużyna stanęła do 
walki zarówno w pierwszym 
spotkaniu z „United”, jak i w 
drugim z „MJB”. Po drugie, siat-
karze z „Huraganu” w obu me-
czach wywalczyli zwycięstwo. 
W pierwszym spotkaniu z „Uni-
ted” trzeba było wylać niema-
ło potu, jednak po dość trudnej 
walce udało się odczuć słodki 
smak wygranej – 3:1. A później 
idąc za ciosem siatkarze „Hura-
ganu” pełni wiary w swoje siły 
dosłownie – jak i przystało dru-
żynie o takiej nazwie – rozgro-
mili zawodników „MJB” z wy-
nikiem – 3:0. 

W niedzielę, o godzinie 
10.00 rozpoczął się mecz mię-
dzy siatkarzami „UwB” a dru-
żyną „Victory”. Poziom drużyn 
był raczej wyrównany. Końców-
ki setów należały na przemian 
do każdej z nich, lecz w koń-
cowym wyniku tego dnia bar-
dziej się powiodło siatkarzom 
z „UwB”, więc wygrali z wyni-
kiem – 3:1.

Kolejno na parkiet wyszli 

Na parkiecie gorąco...
W ubiegły weekend – 22-23 lutego – odbyła się kolejna tura  
Turniejów o Puchary ZPL 2014. Na parkiecie w Rudominie  
zmagały się drużyny koszykarskie, zaś w sali wileńskiej walczyli o 
palmę pierwszeństwa siatkarze.

siatkarze z drużyny „United” 
oraz „Soleczniki”. Podczas tego 
spotkania miało się wrażenie, że 
jedna ze stron pola do gry jest 
zaczarowana. Pierwszego seta 
wygrali siatkarze z Solecznik. 
Zmiana pól i już mieliśmy wy-
grany set dla „United”. Po ko-
lejnej zamianie miejscami, zwy-
cięstwo odniosły „Soleczniki”, 
a następnie – już tradycyjnie w 
tym spotkaniu – „United”. Piąty 
set rozpoczął się od bardzo wy-
równanej gry. Drużyny zdoby-
wały na przemian upragnione 
punkty i tak to trwało do koń-
ca setu. To była prawdziwa gra 
na nerwach, z której zwycięsko 
wyszła drużyna „United”, wy-
grywając ostatni set z wynikiem 
– 19:17, a spotkanie – 3:2.

Trzecie spotkanie tego dnia, 
między drużynami „Awiżenie” 
i „MBG”, można określić jako 
walkę dwóch równoważnych 
przeciwników, podczas któ-
rej do ostatnich minut, tak na-
prawdę nie udawało się przewi-
dzieć zwycięzcy. I chociaż dwa 
pierwsze sety należały do „Awi-
żeń”, jednak aby zostać zwycięz-
cą, trzeba było wygrać również 
trzeci. I tu się sprawdziła stara 

zasada: kto nie wygrywa 3:0, ten 
przegrywa 2:3. W tym spotka-
niu fortuna uśmiechnęła się do 
drużyny „MBG” i to ona fetowa-
ła zwycięstwo z wynikiem – 3:2.

KOSZYKÓWKA
Rozgrywki koszykarskie już od 
pierwszego spotkania, podczas 
którego zmagali się chłopaki z 

ATAK PRZY SIATCE

TAKIE SKOKI POD KOSZEM DAWAŁY SZANSĘ NA ZWYCIĘSTWO

fo
t. 

Ce
nt

ru
m

 S
po

rto
we

 Z
PL

fot. Centrum
 Sportowe ZPL

drużyn „Polonus” i „Kowalczu-
ki”, zapowiadały się intrygu-
jąco. Nikt właściwie nie mógł 
przewidzieć, że koszykarze z 
Kowalczuk, którym dotychczas 
w turnieju niezbyt się wiodło, 
potrafią stawić tak dostojny 
opór drużynie z Trok, nale-
żącej do faworytów w swojej 
grupie. Piłki trafiające do ko-
sza podczas  spotkania biły 
rekordy nie tylko tego dnia, 
ale i tegorocznego turnieju. I 
chociaż w ostatecznym wyni-
ku faworyci z Trok nie oddali 
palmy pierwszeństwa, jednak 
koszykarzy z Kowalczuk war-
to wyróżnić nie tylko za nie-
przemożoną chęć walki, ale też 
ogromną determinację w zma-
ganiach pod koszem i wiarę w 
swoje siły. Godnie dotrzymali 
placu boju, przegrywając z wy-
nikiem – 109:85.

Kolejne spotkania także bu-
dziły duże emocje, jednak nie 
były na tyle owocne jak pierw-
sze. W drugim meczu drużyna 
„UwB” z niezbyt dużą różni-
cą przegrała dla koszykarzy z 
„United” – 47:55, a w trzecim 
– pomiędzy zespołami „Lan-
dwarów” i „KSP” – zwycię-
stwo „KSP” zostało osiągnięte 
przewagą 19 pkt, z wynikiem 
– 79:60. 

Podczas gry drużyny „Gier-
wiaty” z koszykarzami z „Mi-

xed”, właśnie tym pierwszym 
udało się potwierdzić swoją 
przewagę, wygrywając spotka-
nie z wynikiem – 62:42.

Ostatnia gra tego dnia przy-
niosła wielkie rozczarowanie dla 
jednego z faworytów turnieju 
– drużyny „Soleczniki”. Po raz 
pierwszy doznali porażki. Po-
konali ich  koszykarze drużyny 
„Speditors” – 65:51.

W piątce TOP graczy tego 
weekendu znaleźli się: A. Urba-
nowicz („Polonus”) – 31 pkt, R. 
Łajewski („Kowalczuki”) – 26 
pkt, A. Borowko („Kowalczu-
ki”) – 25 pkt, Danilov („Polo-
nus”) – 24 pkt.

Techniczne faule otrzymali: 
W. Naruševičius („Speditors”), 
Z. Žilinskas („KSP”), A. Borow-
ko („Kowalczuki”).

Kolejne rozgrywki odbędą 
się 1 - 2 marca. Wszystkich, kto 
darzy sympatią siatkówkę, ser-
decznie zapraszamy do obejrze-
nia meczów w sobotę i niedzielę 
do  Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie. Zaś miłośnikom ko-
szykówki  proponujemy przeżyć 
wiele pięknych chwil oglądając 
zmagania zawodników pod ko-
szem w sobotę, w sali Gimna-
zjum im. Ferdynanda Ruszczyca 
w Rudominie.

Centrum Sportowe ZPL

Szkoła Średnia  
im. J. Lelewela w Wilnie oraz 

Filia Nauczania Podstawowego 
im. A.Wiwulskiego 

serdecznie zaprasza na rok szkolny 
2014/2015 dzieci w wieku:

5 lat – do grupy mieszanej przy ul. Minties 3;
6 lat – do grup przygotowawczych przy 

ul. Antakalnio 33 i Minties 3;
7 lat – do klas pierwszych z polskim ję-
zykiem nauczania przy ul. Antakalnio 

33 i Minties 3.

Dzieciom zapewniamy:
opiekę nauczycieli o wysokich kwalifika-
cjach, dobre warunki do nauki i zabawy,  
zajęcia z rytmiki i tańca towarzyskiego  

w zespole szkolnym, 
kółka dramatyczne, plastyczne, sporto-

we; 
nauczanie języka litewskiego i angiel-

skiego  
od klasy przygotowawczej;  
pomoc i opiekę logopedy, 

psychologa, socjalnego pedagoga, pielę-
gniarki.

W szkole działa świetlica.
Grupy przygotowawcze są czynne 

w dniach pracy od godz. 7.30 do 17.00.
Kontakty: tel. szkoły 2342087 oraz 
dyrekcji 868577465, 867361470, 

868175136.
 

Zapraszani są wszyscy chętni
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Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej

Polski Teatr w Wilnie 
zaprasza 

na dramat-balladę 
L.H. MORSTINA „LILIJE”

Spektakl odbędzie się 1 kwietnia o godz.19.00  w 
Rosyjskim Teatrze Dramatycznym 

(ul. Basanavičiaus 13).

Sztuka ta była wystawiona 100 lat temu 
na inaugurację Teatru Polskiego na Pohulance  

w Wilnie.

Reżyseria: Irena Litwinowicz
Inscenizacja: Inka Dowlasz (Kraków)

Scenografia: Rafał Piesliak

Bilety w cenie 8 Lt i 13 Lt 
do nabycia w kasach „Tiketa”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
profesora Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach 
utworzona została na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku. 

Położona jest w Suwałkach, 70-tysięcznym 
mieście, stolicy subregionu województwa podla-
skiego, znajdującego się w strefie transgranicz-
nej trzech państw: Litwy, Białorusi i obwodu 
kaliningradzkiego (Rosja).

PWSZ jest jedną z największych publicznych 
uczelni w regionie. Posiada pozytywną ocenę ja-
kości kształcenia nadaną przez Państwową Ko-
misję Akredytacyjną. 

Uczelnia kształci co roku ponad 2.000 stu-
dentów na studiach pierwszego stopnia: stacjo-
narne i niestacjonarne oraz podyplomowych. 
Coraz więcej studentów kształci się u Nas z za-
granicy, np. Litwa, Białoruś, Ukraina, Portu-
galia.

W ramach zajęć przedmiotowych szczegól-
ne znaczenie odgrywa nauka języków obcych.

Każdy student, po spełnieniu określonych 
wymagań ma możliwość uzyskania pomocy ma-
terialnej w postaci: stypendium socjalnego, sty-
pendium mieszkaniowego, zapomogi losowej, 
stypendium Rektora uczelni.

PWSZ prowadzi szeroką współpracę z uczel-
niami w kraju i za granicą poprzez wymianę 
studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej 
w ramach programu ERASMUS.

Na terenie Uczelni znajduje się:
•	 Akademickie Biuro Karier – które zajmuje 

się bezpłatną promocją i aktywizacją za-
wodową absolwentów i studentów (po-
moc studentowi i absolwentowi w porusza-
niu się po konkurencyjnym rynku pracy, 
wsparcie w wyborze odpowiedniej ścieżki 
kariery, pośrednictwo w kontakcie z pra-
codawcami, prowadzenie szkoleń, współ-
praca z jednostkami pośrednictwa pracy, 
organizacjami pracodawców, firmami),

•	 Biblioteka uczelniana – posiadająca boga-
ty księgozbiór dostosowany do prowadzo-
nych kierunków studiów,

•	 Własne wydawnictwo „Kwartalnik PWSZ 
w Suwałkach”,

•	 Baza dydaktyczna – sale i aule wykładowe, 
pracownie badawcze, dydaktyczne i spor-
towe, laboratoria specjalistyczne, sprzęt, 
maszyny urządzenia dydaktyczne,

•	 Akademicki Dom Studenta,
•	 Klub Uczelniany Akademickiego Związ-

ku Sportowego,
•	 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
•	 Studenckie koła naukowe umożliwiające 

poszerzanie swoich zainteresowań nauko-
wych i zawodowych,

•	 Siłownia,
•	 Akademicki Zespół Szkół z VII Liceum 

Ogólnokształcącym z oddziałami dwuję-
zycznymi (j. polski i j. angielski),

•	 Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób 
starszych.

W ramach struktury organizacyjnej Uczel-
ni funkcjonują trzy Instytuty kształcące na kie-
runkach:

1. Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny: 
1) Pedagogika o specjalności: a) wczesnosz-

kolna, b) osób starszych,
2) Ekonomia o specjalności: ekonomika ma-

łego i średniego przedsiębiorstwa,
3) Finanse i rachunkowość o specjalności: 

rachunkowość w przedsiębiorstwie,
4) Filologia angielsko-rosyjska o specjalności: 

a) Język Angielski i Rosyjski – specjalność na-
uczycielska, b) Język Angielski – translatoryka,

2. Instytut Politechniczny:
1) Zarządzanie i inżynieria produkcji o spe-

cjalności: a) inżynieria produkcji rolnej (nowa 
specjalność !), b) przetwórstwo rolno-spożyw-
cze, c) zarządzanie środowiskiem,

2) Budownictwo o specjalności: a) konstruk-
cje budowlane i inżynierskie, b) budownictwo 
ekologiczne i energooszczędne, c) budownic-
two drogowe,

3) Transport o specjalności: a) logistyka w 
transporcie, b) eksploatacja pojazdów i urzą-
dzeń transportowych,

3. Instytut Ochrony Zdrowia:
1) Bezpieczeństwo wewnętrzne, 
2) Ratownictwo medyczne,
3) Pielęgniarstwo,
4) Kosmetologia.
Uczelnia podejmuje także wszelkie działania 

w celu utworzenia nowych kierunków kształce-
nia dostosowanych do potrzeb rynkowych, roz-
wojowych i gospodarczych.

Poprzez uzyskiwane środki finansowe z wie-
lu realizowanych projektów dofinansowanych z 
Unii Europejskiej, ciągle rozwija posiadaną bazę 
dydaktyczną, naukową i socjalną. W paździer-
niku 2014 r. planowane jest otwarcie nowego 
budynku dydaktycznego wraz z wyposażeniem 
specjalistycznym do laboratorium budownic-
twa, laboratorium chemii spożywczej i centrum 
dydaktyczno-konsultacyjnego w Transgranicz-
nym Centrum Transferu Technologii w PWSZ 
w Suwałkach.

Merytoryczną i finansową działalność Uczel-
ni wspierają instytucje państwowe, w tym Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
podmioty zagraniczne.

Uczelnia poprzez nowoczesną wiedzę, nowe 
technologie, profesjonalną kadrę i wyposażenie 
naukowo-dydaktyczne może zapewnić uzyska-
nie wysokich kwalifikacji przez każdego stu-
denta. 

Zachęcamy młodzież polską do zgłaszania 
się i studiowania na naszej Uczelni.

Wszelkie niezbędne informacje w sprawie 
rekrutacji znajdują się na stronie internetowej 
Uczelni: www.pwsz.suwalki.pl i w załączonych 
ulotkach promocyjnych.

Serdecznie zapraszamy każdego Polaka do 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Su-
wałkach, bo Przyszłość Jest Tutaj.

 
 Dariusz Górski

Asystent ds. promocji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. prof. Edwarda F. Szczepanika  
w Suwałkach
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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 członkowie Związku 
Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nie-
odpłatnie na łamach gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kon-
dolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia człon-
kom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje 
bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszaga-
zeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Projekt/Program jest  
współfinansowany ze środków 
finansowych otrzymanych  
od Ministerstwa Spraw  
Zagranicznych RP.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że mo-

żecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie 
pocztowym na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenumerata na kwie-
cień i cały rok będzie trwała do 22 marca. Chcemy zaznaczyć, że nadal 
gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt 
obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla pre-
numeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w 
swoich domach. 

Z okazji Dnia Urodzin Piotrowi 
OKŚCINOWI najserdeczniejsze życze-
nia: zdrowia, miłości i szczęścia na 
drodze życia oraz wszystkiego, co daje 
satysfakcję i sprzyja spełnieniu marzeń 
oraz realizacji planów życiowych

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
Pani Jadwidze GALIAUSKIENĖ życze-
nia: zdrowia,  pogody ducha, miłości 
i szczęścia w rodzinie oraz opieki Bożej

składa koło ZPL „Przyjaźń”

Z okazji Złotych Godów Państwu  
Jadwidze i Kazysowi GALIAUSKASOM 
wiązankę najserdeczniejszych życzeń: 
miłości, szczęścia małżeńskiego na dal-
sze lata oraz wszystkiego, co piękne i do-
bre na tym świecie jest.

Przyjaciele z koła ZPL „Przyjaźń”

Z okazji Imienin i Pięknego Jubile-
uszu 4 marca 2014 r. Szanownej Pani  
Kazimierze PAKIETUR składamy naj-
serdeczniejsze życzenia: zdrowia, wszel-
kiej pomyślności, pogody ducha i radości 
ze wszystkiego, co Ją otacza.

Prezes oraz koleżanki i koledzy z Polskiej 
Sekcji WWWPiZ

Z okazji Pięknego Jubileuszu 75. Uro-
dzin Wiktorowi GROMOWOWI wią-
zankę serdecznych życzeń: zdrowia, 
rodzinnego ciepła, miłości i szacunku 
w kręgu bliskich i kochających osób oraz 
długich, pogodnych lat życia

składa Druskienicki Oddział ZPL


