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ŚPIESZMY... POWOLI
Sprawa pisowni nielitewskich nazwisk, 
w tym mniejszości polskiej na Litwie, w 
oryginalnej wersji, staje się wprost kurio-
zalną. Wałkowanie tematu na różnych 
szczeblach, przez różne gremia, insty-
tucje i polityków trwa od ponad 20 lat i 
wciąż się wynajduje nowe argumenty na 
to, by pisownia taka nie została wprowa-
dzona. Ostatnio za zagrożenie uznano 
to, że Rosjanie, na fali agresywnych pu-
tinowskich poczynań, mogą zażądać pi-
sowni swoich nazwisk cyrylicą... A z kolei 
po to, by nie zrobić niedźwiedziej przy-
sługi Łotyszom, proponuje się posłużyć 
tzw. łotewskim wariantem w zapisywa-
niu nazwisk w oryginale nie na pierw-
szej – oficjalnej, ale dalszych stronach 
paszportu. A co z dowodem tożsamości 
– plastikową kartą? Nazwisko obywate-
la, to nie imię dla psa, które może mieć 
różne wersje, prawda? Dajmy na to Ka-
zimierz Dziewiałtowski, to nie to samo 
co Kazimez Devaltowski, a Anna Stęp-
niewska jednak się różni od Any Step-
nevskei? Nie chcą jednak przyznać tego 
zacietrzewieni osobnicy, którzy pragną 
za wszelką cenę dokuczyć Polakom: 
za „okupację” Wilna w 1919, za  ultima-
tum w 1938, za „autonomię” w 1991, za 
Tomaszewskiego, Cytacką, Daszkiewi-
cza... W miniony wtorek po raz kolejny 
na wokandę Sejmu miała wpłynąć ko-
lejna (dwie) wersje ustawy i co? Ano, nic! 
Została wycofana z porządku obrad. Z 
czego nie omieszkała natychmiast się 
ucieszyć obecna pani prezydent, która 
zauważyła, że w tak ważnej sprawie nie 
można się śpieszyć. Rzeczywiście, co za 
pośpiech: tak ważna ustawa omawiana 
jest zaledwie dwadzieścia z ogonkiem 
lat! Dotychczas to Estończycy słynęli z 
anegdotycznej opieszałości, ale jak tak 
dalej pójdzie, to Litwini zostawią ich da-
leko w tyle. A tak naprawdę, to chce się 
w ślad za panem Kirkilasem i sienkie-
wiczowskim Zagłobą powiedzieć tym 
„marudnym” braciom-Litwinom: kończ 
waść, wstydu oszczędź (sobie). Czy-
li powiedzcie wreszcie, że na Litwie  
n i g d y  Polak się nie doczeka popraw-
nej wersji swego nazwiska poza nagrob-
kiem (o ile kamieniarz czegoś nie napa-
skudzi). Dlaczego? Nie pytajmy o to ani 
językoznawców, ani lingwistów – są za-
kładnikami politycznych decyzji. Po pro-
stu tak ma być i basta! Na to sobie zasłu-
żyliśmy. Czym? Bo chcemy być sobą. Od 
wieków po dziś. Tak już my, Polacy mamy, 
jak to się modnie dziś mówi nad Wisłą. A 
na Litwie, wygląda na to (jak zaznaczyła 
jedna z bardziej odważnych pań od lin-
gwistyki), że obywateli z polskimi nazwi-
skami nie powinno być. Ależ te dziwo-
lągi w paszportach, to nijak za litewskie 
„asmenvardžiai” uznać się nie da. Więc 
niby kim są? Ani chybi – Marsjanie!

Witając radosne Święta Wielkanocy otwórzmy serca na przyjście Pana, na dobro, 
współczucie i miłość. Postarajmy się żyć tak, jak nas nauczał i widzieć to, co jest  
naprawdę ważne i nieprzemijające, pozostawiając na marginesie naszego życia pogoń 
za ułudą szczęścia. 
W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego wraz z odradzającą się przyrodą postarajmy 
się być lepszymi, doskonalszymi, szlachetniejszymi. Otulmy troską i miłością najbliższych: 
nasze rodziny, kochane osoby, ludzi, którzy są obok nas i naszej uwagi, ciepła potrzebują.
Niech każdy nasz dzień będzie pełen nadziei i wiary, że dobro i miłość pokonują zło i 
nienawiść, a moc ducha doda sił, by zawsze stać po stronie prawdy i sprawiedliwości, 
słabszego i krzywdzonego. Żyjmy godnie – równi wśród równych w naszej Ojczyźnie, 
gdzieśmy z woli Boga urodzili się Polakami. 

Radosnych, pogodnych, zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy Rodakom

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie

Wesołego 
Alleluja!
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• w zjeździe wzięło udział 736 de-
legatów

• delegaci reprezentowali 12 tys. 
członków SSKPL

• w ciągu dwóch dni obrad przema-
wiały 52 osoby

• na zjeździe przyjęto 10 rezolucji

FAKTY

Na proporczyku wydanym z 
okazji zjazdu, niby symbolizu-
jący Litwę ptak z jednym skrzy-
dłem w polskich barwach naro-
dowych – rozwinął skrzydła, stał 
się orłem w godle Związku Pola-
ków na Litwie. Odbywający się 
na Górze Bouffałowej, w byłym 
Pałacu Związków Zawodowych 
zjazd, przyciągał oczy dziesiątka-
mi polskich sztandarów i prawie 
ośmioma setkami delegatów (z 
wydelegowanych 740 nie przyby-
ła zaledwie czwórka), którym, jak 
to często dzisiaj się zdarza, wcale 
się nie spieszyło do domów. Zjazd 
obradował dwa dni, by podwaliny 
– gruntowne i trwałe – pierwszej 
niezależnej polskiej organizacji w 
powojennej rzeczywistości na Li-
twie, w Wilnie utworzyć.

Tak oto o motywach transfor-
macji Stowarzyszenia w Związek 
mówił na zjeździe Jan Sienkie-
wicz: „(...) Opracowując Sta-
tut Stowarzyszenia na pierwsze 
miejsce postawiliśmy więc wte-
dy przede wszystkim pracę na 
rzecz oświaty i kultury, budzenie 

Zjazd, który rozwinął nam skrzydła

Przed 25 laty, w dniach 15-16 kwietnia 1989 roku obradował I Zjazd Stowarzyszenia  
Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. Stał się on zarazem I Zjazdem Związku  
Polaków na Litwie, który wolą jego delegatów został powołany do życia jako samodzielna, 
niezależna organizacja łącząca Polaków.

świadomości narodowej. Są to dla 
nas i na dzień dzisiejszy priory-
tety, sytuacja nakazuje jednak o 
wiele większy nacisk położyć na 
społeczne, a nawet polityczne, 
aspekty działalności. (...) Samo 
życie pokazało co mamy robić. 
(...) Z miesiąca na miesiąc prze-
konywaliśmy się coraz bardziej, 
że kultura i oświata mają szan-
sę funkcjonowania i rozwoju pod 
warunkiem, że zapewnione są 
prawa obywatelskie, sprawiedli-
wość społeczna”.

Trudno mówić o tym – i było-
by to z pewnością nieprawdą, że 
wszyscy delegaci zjazdu byli jed-
nomyślni, wiedzeni tylko zewem 
serca i tym, co nam w duszy grało 
w tamtych latach tzw. gorbaczow-
skiej przebudowy. Jednak więk-
szość wiedziała, że to jest właści-
wy czas i miejsce, kiedy mamy 
szansę być. Być tu, na swojej zie-
mi –  wileńskiej, czy też podwi-
leńskiej, jezioroskiej, święciań-
skiej, trockiej czy solecznickiej 
– przynajmniej w minimalnym 
stopniu gospodarzami. I jeżeli 
nie całkiem miało się ziścić rzu-
cone hasło: „nic o nas, bez nas”, 
to przynajmniej było nas stać, by 
głośno i dobitnie swoje cele i dą-
żenia wyartykułować. I to osią-
gnęliśmy.

O sobie, swoich potrzebach, 
celach i zadaniach mówimy z 
najwyższych trybun nie tylko Li-
twy, ale też Europy i nawet świa-
ta. Ktoś powie: cóż, że mówimy, 
z realizacją naszych postulatów 
jest często marnie. Owszem, od 
ponad ćwierćwiecza problemy ze 

zwrotem ziemi, oryginalną pisow-
nią nazwisk, publicznego używa-
nia ojczystego języka powtarzają 
się jak na starej płycie. Ale spójrz-
my prawdzie w oczy i zauważmy 
też to, co zostało zrobione w cią-
gu tych 25 lat.

Przede wszystkim musimy od-
notować osiągnięcia w szkolnic-
twie, edukacji. Dziś mamy całą 
sieć przedszkoli pracujących w 
języku polskim i polskich grup. 
Mamy gimnazja polskie, które 
doskonale przygotowują matu-
rzystów do państwowych egza-
minów i mamy filię wyższej uczel-
ni pracującej w języku polskim. 
Więc marzenie o systemie oświa-
ty w języku ojczystym od przed-
szkola do szkoły wyższej zostało 
zrealizowane. Było ono realizo-
wane w ciągłej walce i przy rzetel-
nej pracy setek nauczycieli.

Nie można zapominać też o 
tym, że klasy, a nawet całe szkoły 
zmieniały język nauczania z rosyj-
skiego na polski. Dziś hasło „Pol-
skie dziecko – w polskiej szkole” 
jest najlepiej realizowane w rejo-
nie wileńskim oraz solecznickim, 
gorzej jest z miastem. Ale moc-
ne szkoły Wilna są dobrą kuźnią 
młodej polskiej inteligencji.  Nie-
stety, nie udało się nam dopiąć 
kształcenia kadry nauczycielskiej 
w języku ojczystym.

Ważnym osiągnięciem jest 
powstanie AWPL, pozyska-
nie i sprawowanie na przecią-
gu kilkunastu lat władzy w rejo-
nach wileńskim i solecznickim, 
współudział w niej w innych pod-
wileńskich rejonach oraz Wilnie. 

A ostatnio posiadanie frakcji w 
Sejmie i udział w rządzie. 

Rozbudowane zostały też me-
dia polskie na Litwie. Na starcie 
przebudowy mieliśmy jedną ga-
zetę w języku polskim.

Mamy dziesiątki zespołów ar-
tystycznych na wysokim pozio-
mie, zrzeszenia twórcze i zawodo-
we rodaków, aktywną młodzież, 
harcerstwo, kwitnie życie kultu-
ralne, odbywają się setki polskich 
imprez, a oddziały Związku dzia-
łają od Kłajpedy po Turmonty – 
wszędzie tam, gdzie mieszkający 
Polacy oraz ich potomkowie tego 
sobie życzą.

Wracając do zjazdu, war-
to zaakcentować to (w świetle 
tego, że ciągle oskarża się Pola-
ków mieszkających na Litwie o 
brak lojalności wobec swego kra-
ju), że ówczesny prezes SSKPL 
– Jan Sienkiewicz w swym prze-
mówieniu zdecydowanie określił 
rolę i miejsce Polaków, powstają-
cego Związku w odradzającej się, 
usamodzielniającej Litwie: „ru-

szył cały naród litewski. Bo się 
obudził, wyprostował, otrząsnął. 
Przeżywa swoje narodowe odro-
dzenie. Czyż można tej idei nie 
poprzeć? Czy nie jest ona zgod-
na z logiką historycznego rozwo-
ju. Czy cel ruchu (Sąjūdisu) nie 
jest szczytny? Czyż można okre-
ślić inaczej niż jako szlachetne 
dążenie każdego narodu do sa-
modzielnego stanowienia o so-
bie, do suwerenności, do pra-
wa nieskrępowanego rozwoju? 
Co najmniej niezgodne byłoby 
upieranie się przy dotychczaso-
wym stanie rzeczy na Litwie. Fał-
szem byłoby twierdzenie, że dana 
struktura gospodarcza, a i niektó-
re polityczne, są optymalne i nie 
wymagają ulepszeń. Że stopień 
samodzielności jaki ma republi-
ka, a wewnątrz niej rejony i rady 
wiejskie, jest dostateczny.

(...) Pomijając historyczne 
paralele, które wprost nakazują 
sojusz jak najtrwalszy, również 
w chwili obecnej dążenia Litwi-
nów i Polaków są przecież iden-
tyczne: samodzielność, prawo 
do samostanowienia samemu o 
swoich sprawach, suwerenność i 
autonomia.

(...) W ruchu litewskiego od-
rodzenia narodowego nie znala-
zło się miejsca dla Polaków. (...) 
Święta racja, język litewski wy-
maga ochrony prawnej, a po-
przez język wymaga jej litewska 
kultura, świadomość narodowa. 
Idea dekretu (o ochronie języka 
litewskiego) jest całkowicie do 
przyjęcia i nie to, co w nim jest, 
wywołało tak ostry opór i obu-
rzenie Polaków, lecz to właśnie, 
czego w nim nie ma. A brakuje w 
nim takiej samej ochrony praw-
nej dla innych używanych przez 
mieszkańców republiki języków, 
przede wszystkim polskiego. (...) 
A jakie ma mieć gwarancje język 
polski? Jedynym słusznym posu-
nięciem mógł być osobny punkt 
o używaniu na terenie Wileńsz-
czyzny języka polskiego.

(...) Chcemy uparcie praco-
wać dla dobra naszej Litwy, na-
szej Wileńszczyzny. Nie ulegać 
przesadnym emocjom, wiedząc, 
że komuś bardzo by zależało na 
tym, by nas sprowokować, zmu-
sić do działań nieprzemyślanych. 
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TAK WYGLĄDAŁA SALA PODCZAS PIERWSZEGO ZJAZDU
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Pięć prawd Polaków na Litwie:
1. Jesteśmy Polakami
2. Litwa – Ojczyzną, Polska – Macierzą naszą.
3. Ziemia ojców – naszą ziemią.
4. Mowa i wiara dziadów – mową i wiarą wnu-

ków.
5. Polak Polakowi i ludziom wszystkim – bra-

tem.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informu-
je, że egzaminy dla kandydatów na studia w Polsce ze stypendium 
Rządu RP odbędą się w dniach 6-7 maja 2014 r. w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76. We wtorek, 6 maja, będą 
miały miejsce egzaminy pisemne, a w środę, 7 maja – egzaminy ust-
ne. Egzaminy w obydwa dni rozpoczną się o godz. 9.00. 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości wskazane-
go w kwestionariuszu złożonym w Wydziale Konsularnym oraz 
przyborów do pisania.

Dziesiątka tegorocznych laureatów jubileuszowej – XXV Olimpia-
dy Języka Polskiego na Litwie, jak co roku, dostąpiła zaszczytu udzia-
łu w ogólnopolskiej, już XLIV Olimpiadzie, która się odbyła w dniach 
9-12 kwietnia w Konstancinie pod Warszawą.

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego obok 
swych kolegów z Macierzy biorą też udział laureaci zmagań olimpij-
skich z takich krajów jak Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja, Łotwa, 
Estonia i Litwa – ogółem 37 osób. Z dumą możemy odnotować, że obok 
pięciu uczestników z Polski, którzy zdobyli po 90 pkt z  90 możliwych 
(przyznano im pierwsze miejsce), w czołówce znaleźli się laureaci ze 
szkół polskich na Litwie: zdobywczyni pierwszego miejsca na Litwie 
– Barbara Mikulewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Wilnie (na-
uczycielka Elżbieta Zacharewicz) uzyskała 85 pkt i uplasowała się na 
drugim miejscu, zaś jej szkolna koleżanka Dominika Mieczkowska 
(nauczycielka Teresa Król) – 82 pkt oraz Apolinary Klonowski (81 
pkt) z Wileńskiej Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego (nauczycielka 
Lucyna Jaglińska) znaleźli się na miejscu trzecim.

Dobre wyniki uzyskali również Krzysztof Szejbak (73 pkt) z Ko-
narskiego (nauczycielka Lucyna Jaglińska) i Łukasz Mikielewicz (68 
pkt) z Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (nauczy-
cielka Aldona Sudenis). W czołówce znalazły się też dwie laureatki z 
Ukrainy, których wynik – 77 pkt jest wielce imponujący.

Zarówno młodzieży jak i ich polonistkom należą się najwyższe 
słowa uznania.

Sukces 
olimpijczyków

Komunikat  
w sprawie egzaminów  
na studia w Polsce

Zjazd, który rozwinął nam skrzydła
Uważamy, że na Wileńszczyźnie 
na równi z językiem litewskim 
używany być musi we wszystkich 
sferach, jakie sami użytkownicy 
uznają za wskazane, również ję-
zyk polski i że musi to być zagwa-
rantowane ustawowo.

Trzeba zagwarantować Pola-
kom równouprawnienie w dostę-
pie do szkół wszystkich szczebli 
z wyższymi uczelniami włącznie. 
Wyrażać się to powinno w pobie-
raniu nauki w języku ojczystym, 
a po jej ukończeniu w możliwości 
podjęcia pracy na rodzimych tere-
nach. Chcemy posiadać własną ka-
drę narodową – w zarządzaniu, or-
ganizacjach społecznych, oświacie, 
kulturze, medycynie, obsłudze.

(...) Jednym z zasadniczych 
aspektów suwerenności, do któ-
rych dąży Republika Litewska, 
jest samodzielność gospodarcza. 
Całkowicie popieramy to dążenie. 
Czyżby więc samodzielność go-
spodarcza miała się skończyć na 
szczeblu reopublikańskim i nie 
dojść do poszczególnych regio-
nów, rejonów, gospodarstw, rad 
wiejskich?

(...) Uważamy Litwę za naszą 
Ojczyznę. Popieramy każdą ini-
cjatywę i działania, z których wy-
nika korzyść dla całej republiki, 
jak i dla każdego jej regionu oraz 
ludzi w nim zamieszkałych. (...) 
wypełnijmy nową piękną treścią 
stare wspaniałe hasło: za wolność 
naszą i waszą!”.

Z tych słów prezesa wynika 
aż nazbyt wyraźnie chęć polskiej 
społeczności na Litwie do popie-
rania dążeń narodu litewskiego i 
budowania nowego państwa bę-
dąc równymi wśród równych. 
Niestety, komuś bardzo zależało 
i dziś zależy, by normy ogólno-
ludzkie, duch europejski został 
wypaczony i w ciągu 25 lat pro-
blemy współżycia w wielonarodo-
wym państwie nie zostały unor-
mowane w kierunku realizacji 
praw człowieka i obywatela.

W obradach zjazdu wzię-
li udział goście: przedstawiciele 
ówczesnych władz litewskich, 
„Sąjūdisu”, osoby reprezentujące 
władze i stowarzyszenia z Polski, 
a także oddelegowani urzędnicy 
z Moskwy. Z trybuny zjazdowej 
skorzystało 52 mówców. Każde 
z tych wystąpień – dłuższych i 
krótszych – było treściowo ściśle 
związane z troską o stan dzisiej-
szy i przyszłość polskiej społecz-
ności na Litwie w bardzo różnych 
dziedzinach: mówiono o szkol-
nictwie (Wacław Baranowski, 
Romuald Brazis). O twórczości 
artystycznej i literackiej mówili 
Lilia Kiejzik i Henryk Mażul (to 
on był też autorem pięciu prawd 
Polaków na Litwie i redaktorem 
dokumentów zjazdowych). Spra-
wy upamiętnienia żołnierzy AK 
poruszył Jarosław Wołkonowski, 

W jubileuszowym roku 
25-lecia Związku Polaków na 
Litwie zaszczytną nagrodę „Za 
zasługi dla Polski i Polaków poza 
granicami kraju” przyznawaną 
od 1995 roku przez TVP Polo-
nia został nagrodzony prezes 
Związku Polaków na Litwie, 
poseł Michał Mackiewicz. Na-
grodę podczas uroczystej gali na 
Zamku Królewskim w Warsza-
wie wręczała mu prezydent Eu-
ropejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych, wilnianka z urodzenia 
– od lat mieszkająca i działają-
ca na rzecz Polaków w Wielkiej 
Brytanii, pani Helena Miziniak.

Laureatami tej nagrody są 
osoby zasłużone dla polskiej 
kultury, sztuki, edukacji i spor-
tu, które w szczególny sposób 
przyczyniają się do rozsławie-
nia Polski i Polaków na całym 
świecie. Jej laureaci otrzymują 
statuetki Fryderyka Chopina. 
Tego roku laureatami zaszczyt-
nej nagrody zostali Aleksandra 
Podhorecka – działaczka polo-
nijna, prezes zarządu Polskiej 
Macierzy Szkolnej w  Wielkiej 
Brytanii; doskonale znany wi-
dzom TVP Polonia profesor Jan 

Zaszczytna nagroda 
dla prezesa ZPL

Miodek, który prowadzi cieszą-
cy się popularnością wśród Pola-
ków na całym świecie program 
„Słownik Polsko@Polski”; Mie-
czysław Bieniek – generał Woj-
ska Polskiego, który m. in. pełnił 
obowiązki zastępcy naczelnego 
dowódcy strategicznego NATO 
ds. transformacji; Czesław Lang 
– kolarz torowy i szosowy, wice-
mistrz olimpijski oraz dyrektor 
i organizator wyścigu „Tour de 
Pologne”. Natomiast Nagrodą 
Specjalną „Za zasługi dla Pol-
ski i Polaków poza granicami 
kraju” został wyróżniony poseł 
do Parlamentu Europejskiego 
(przewodniczył temu gremium 
w latach 2009-2012), profesor 
Jerzy Buzek. 

Prezes Związku Polaków na 
Litwie Michał Mackiewicz od-
biera to wyróżnienie jako oce-
nę ćwierćwiecza działalności 
Związku, wszystkich Polaków 
mieszkających na Litwie, któ-
rzy są wierni swej mowie, kul-
turze, tradycjom – pielęgnują je 
i rozwijają.

Relacja z uroczystości ma 
być pokazana w TVP Polonia  
2 maja br. o godz. 20.50. 

o społeczno-gospodarczej sytuacji 
okolic podwileńskich mówił Jan 
Mincewicz. M. in. o potrzebie i 
tysiącach próśb o retransmisję Te-
lewizji Polskiej mówił z trybuny 
zjazdu Jarosław Narkiewicz (jak-
że dziś Litwa powinna żałować, że 
stawiała przeszkody na drodze do 
realizacji tych postulatów miej-
scowych Polaków). O ochronie 
zabytków i upamiętnieniu Pola-
ków, którzy w Wilnie i na Litwie 
zostawili trwały ślad mówił Hen-
ryk Sosnowski.

O tym, że musimy (Związek) 
stać się partnerami „Sąjūdisu”, 
który z kolei ma wykonać cho-
ciażby jeden praktyczny gest po-
jednawczy, mówił Czesław Okiń-
czyc, a reprezentant Sąjūdisu” 
Bronius Kuzmickas odczytał list 
Vytautasa Landsbergisa, w któ-
rym znalazły się też takie słowa: 
„życzę wam wszystkim pomyśl-
nej pracy społecznej i obywatel-
skiej na rzecz naszej wspólnej 

Litwy. Jest ziemią naszych i wa-
szych ojców, jest nadzieją naszej 
i waszej wolności”. Szkoda, że o 
tej „wspólnej wolności” profesor 
zapomina, kiedy zabiera głos np. 
w sprawie pisowni nazwisk miej-
scowych Polaków.

Na zjeździe poruszano też 
sprawy Polaków w ówczesnym 
Związku Radzieckim (był rok 
1989, do ogłoszenia niepodległo-
ści Litwy pozostawał niespełna 
rok), występowali reprezentanci 
rodaków z Łotwy (śp. Ita Koza-
kiewicz) i z Białorusi – Tadeusz 
Gawin. 

Na pierwszego prezesa Związ-
ku Polaków na Litwie został wy-
brany dziennikarz Jan Sienkiewicz 
(pełnił te obowiązki dwukrotnie). 
Kolejno funkcje te pełnili Jan Min-
cewicz, Ryszard Maciejkianiec. Od 
roku 2002 prezesem Związku jest 
Michał Mackiewicz.  

Janina Lisiewicz
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10 kwietnia minęła czwarta 
rocznica katastrofy rządowego 
samolotu Tu-150M, na które-
go pokładzie poniosło śmierć 
96 osób, wśród których obok 
pary prezydenckiej Marii i Le-
cha Kaczyńskich znaleźli się po-
słowie, senatorzy, dowódcy woj-
skowi, księża, politycy – ludzie, 
którzy w różnych dziedzinach 
i sferach działalności stanowili 
kwiat trzeciej Rzeczypospolitej.

W dniu 10 kwietnia 2010 

Pamięci ofiar 

W miniony czwartek, 10 kwietnia br., przedstawiciele Związku Polaków na Litwie oddali 
hołd ofiarom katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem oraz zbrodni katyńskiej.

roku – w 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej – lecieli oni do Katy-
nia, by tam – na miejscu maso-
wego mordu kilkunastu tysięcy 
polskich oficerów oddać im hołd. 
Przy lądowaniu na lotnisku Sie-
wiernyj pod Smoleńskiem doszło 
do katastrofy lotniczej, w wyniku 
której wszyscy pasażerowie wraz 
z załogą zginęli.

To, co wydarzyło się 10 kwiet-
nia 2010 roku, na dwadzieścia mi-
nut przed godziną dziewiątą czasu 

warszawskiego, stało się tragicz-
nym przypadkiem, który trudno 
sobie wytłumaczyć: tak złowrogie 
miejsce w historii Polski zabrało 
kolejne ofiary. Ludzie, którzy za-
równo w katyńskim lesie, jak też 
w Polsce i na całym świecie przy 
odbiornikach radiowych czy tele-
wizyjnych czekali na relację z uro-
czystości ku czci ofiar zbrodni sta-
linowskiej, nie mogli uwierzyć, że 
ten straszny wypadek zdarzył się 
akurat w tym miejscu.

Tragiczna śmierć elit poli-
tycznych i działaczy społecz-
nych Polski, niestety, tylko na 
krótko zjednoczyła cały naród 
w żałobie i bólu. Pytanie o tym, 
co stało się przyczyną katastro-
fy tak mocno podzieliło polskie 
społeczeństwo, że praktycznie 
żadne wydarzenie polityczne 
czy też obchody znamiennych 
dat nie mogą się obejść bez ostrej 
wymiany zdań na temat tego 
tragicznego wydarzenia, oskar-

żeń, snucia domysłów i teorii 
spiskowych…

I chociaż kolejne komisje, 
powołane do wykrycia przy-
czyn katastrofy, kończyły  pra-
cę i wydawały swoje orzeczenia, 
to jednak nad Polską ciągle wisi 
pytanie: dlaczego? Zbrodnia 
stalinowskich oprawców, któ-
ra, paradoksalnie, dzięki kata-
strofie samolotu rządowego pod 
Smoleńskiem przykuła uwagę 
świata i otworzyła mu oczy na 
ten cyniczny mord, jednocze-
śnie zrodziła pytanie, które 
dzieli polskie społeczeństwo i, 
wydaje się, jeszcze długo pozo-
stanie sprawą z rzędu tych, któ-
re będziemy zaliczali do tragicz-
nych i niewyjaśnionych.

Jednak pomimo podziałów i 
różnicy zdań, dzień 10 kwietnia 
jest dla wszystkich Polaków datą 
oddania hołdu ofiarom mordu 
zarówno na wiosnę 1940 roku, 
jak i  katastrofy lotniczej w 70. 
rocznicę tamtej zbrodni. W tym 
dniu w Wilnie, w kościele pw. 
św. Teresy z inicjatywy Związ-
ku Polaków na Litwie oraz Am-
basady RP w Wilnie została od-
prawiona Msza św. w intencji 
Rodaków, którzy zginęli na ro-
syjskiej ziemi pod Smoleńskiem. 
Tego też dnia przedstawiciele 
Związku Polaków na Litwie zło-
żyli kwiaty i wieńce w imieniu 
społeczności polskiej na Litwie 
oraz Ambasady RP w Wilnie w 
Alei Pamięci Narodowej w Zu-
łowie, przy stelach ku czci ofiar 
zbrodni katyńskiej i katastrofy 
pod Smoleńskiem.

Prezes Związku Polaków 
na Litwie, poseł Michał Mac-
kiewicz, wiceprzewodniczą-
ca frakcji AWPL w Sejmie RL 
Wanda Krawczonok, prezes Wi-
leńskiego Miejskiego Oddziału 
ZPL Alicja Pietrowicz i in. odda-
li cześć tym, którzy wiernie słu-
żyli Ojczyźnie i zginęli spełnia-
jąc swój obywatelski obowiązek. 

Janina Lisiewicz

„Ardena” – polski znak Firma „Ardena”  
doskonale jest  
znana w Wilnie, a i 
na Litwie nie  
tylko jako producent 
i sprzedawca żaluzji i 
innego rodzaju osłon  
okiennych oraz  
sprzętu  
oświetleniowego, ale 
też polska firma ro-
dzinna, której  
właścicielem jest  
Ryszard Litwinowicz, 
zatrudniająca około 
180 pracowników, 
wśród których  
zdecydowaną  
większość stanowią 
Polacy.
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W ZUŁOWIE, PRZY STELI PAMIĘCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
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RODZINNE ZDJĘCIE ZWIĄZKOWCÓW Z „ARDENY”
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Zebranych kolegów w Domu 
Polskim w Wilnie witały Teresa 
Vaišvilienė oraz Maria Makie-
wicz – prezes koła ZPL Akade-
mii Trzeciego Wieku. Liczące 
dziś 22 osoby koło powstało, 
co prawda, przed kilku laty – w 
2010 roku, ale większość z nich 
– członków Akademii, uczestni-
czyło w patriotycznym zrywie 
na przełomie lat 80. i 90. Dziś 
już emeryci – przed 25 laty two-
rzyli koła rodzącego się Związku 
w swoich miejscach pracy, ze-
społach artystycznych. Niektóre 
z nich już dawno przestały ist-
nieć, do innych – przyszła mło-
dzież i dziś godnie kontynuuje 
ich pracę.

Wiosenne święto seniorów
Rok 25-lecia ZPL

13 kwietnia, w Niedzielę Palmową, jubileusz 25-lecia Związku Polaków na Litwie  
obchodzili seniorzy. Akademia Trzeciego Wieku – wiosennie i poetycko witała ćwierćwiecze 
powstania niezależnej polskiej organizacji na Litwie.

A oni – seniorzy – dziś mają 
swój sposób na życie, któremu 
przyświeca jakże sympatyczne 
hasło: „Nie ma na starość lep-
szego leku niż Akademia Trze-
ciego Wieku”. I obcując ze słu-
chaczami Akademii, poznając 
ich pasje i zainteresowania, 
słuchając wspomnień łatwo się 
przekonać, że nie jest to hasło 
dla hasła. Bycie  razem pozwa-
la im zapomnieć o tym, że coś 
niekiedy dolega, o kłopotach 
dnia codziennego. Przychodzą 
tu, na swoje spotkania, udają 
się na wycieczki, słuchają wy-
kładów, urządzają sobie święta i 
w ten sposób wypełniają treścią 
lata jesieni życia, która może być 

piękna – jak ta w przyrodzie, o 
ile nie pozwolimy zamknąć się 
w czterech ścianach. No bo dzie-
ci już całkiem dorosłe, a i wnu-
kowie już odchowani, nie ciąży 
obowiązek śpieszenia do pra-
cy... Najodpowiedniejszy czas, 
by mieć czas dla siebie. Ale oni 
bynajmniej nie tylko dla siebie 
go mają. Jak wynikło z opowia-
dania pani prezes, biorą czynny 
udział we wszystkich akcjach i 
inicjatywach zarówno Wileń-
skiego Miejskiego Oddziału, do 
którego należy ich koło, jak i Za-
rządu Głównego ZPL.

Mogą służyć przykładem ak-
tywności: interesuje ich życie 
ekonomiczne i polityczne kra-

ju, wypady krajoznawcze, po-
znawanie historii, w tym – jak 
najbardziej czynne. Oto z inicja-
tywy jednego z członków koła, 
pana Mariana Mojsiewicza opie-
kują się grobami legionistów na 
Nowej Rossie. Za systematyczną 
i staranną pomoc w porządko-
waniu starych grobów (nie omi-
jają też tych, gdzie spoczywają 
ci, co walczyli pod litewskimi 
sztandarami) od firmy „Aketo-
nas” – która nadzoruje cmen-
tarz na Rossie, (dyrektor Vale 
Sakalienė) otrzymali Dyplom 
Uznania, który podczas świą-
tecznego popołudnia został uro-
czyście wręczony.

Pan Marian jest rodowitym 
wilnianinem z wileńskiej Starówki 
i pamięta wiele drobnych, ale jakże 
charakterystycznych dla dziejów 
grodu nad Wilią wydarzeń.

Podczas niedzielnej uroczy-
stości, członkom koła zostały 
wręczone przez prezesa ZPL Mi-
chała Mackiewicza i Alicję Pie-
trowicz – prezes Wileńskiego 
Miejskiego Oddziału ZPL Dy-
plomy Uznania. Podczas wy-
mieniania nazwisk, o każdym z 
ponad dwudziestu osób panie 
prowadzące uroczystość potrafi-
ły powiedzieć kilka miłych słów, 
podkreślić wyjątkowe talenty i 
aktywny udział w życiu koła.

Jak się okazało, pani Janina 
Olechnowicz –  to poetka i prze-
wodnik, która nie tylko strofami 
swoich wierszy umila życie kole-
gom (deklamowała swój wiersz 
o obchodach 11 Listopada na 
Rossie), ale też służy swą wie-
dzą jako doskonały cicerone. Z 
kolei pan Stanisław Prutkowski 
– wielki miłośnik ogrodnictwa i 
sadownictwa, zabłysnął nie lada 

talentem poetyckim ubierając 
w rymowane strofy działalność 
Związku. A była dziennikar-
ka, poetka Józefa Łyczkowska 
w słowach nie pozbawionych 
ironii i satyry mówiła o współ-
czesnym życiu. Pani Walen-
tyna Vojtunienė aktywnie się 
udziela w chórku Akademii, a 
Anna Prutkowska jest wielką 
optymistką i potrafi zachęcić 
do realizacji, wydawałoby się 
idei nie do zrealizowania. Miła 
i skromna pani Janina Sadowska 
jest wspaniałą gospodynią, któ-
ra potrafi wyczarować bajecznie 
nakryty stół (świąteczny też się 
nie obył bez jej udziału). Wier-
sze nieobecnej (jest w szpitalu) 
sybiraczki Janiny Simonowicz 
przeczytała koleżanka. Strofy 
poświęcone „Polakom z Wi-
leńszczyzny” – to losy tysięcy 
naszych ziomków. Swoje tomi-
ki wierszy prezentował i czytał 
fraszki  Wiktor Iwaszko.

Wręczając Dyplom Uznania 
Janinie Kierulienė – prezes dzię-
kowała koleżance za to, że za-
wsze mogą na nią liczyć, kiedy 
jest potrzeba narysowania pla-
katu czy też napisania transpa-
rentu. Nie sposób też się obejść 
w pracy koła bez obowiązkowe-
go Jerzego Jeleńskiego, Krystyny 
Kowalewskiej, Marii Czuprynej, 
Jadwigi Kwiatkowskiej, Mie-
czysława Grabowskiego, Ma-
riana i Jerzego (prezes Akade-
mii) Grygorowiczów, Leonidasa 
Chomičiusa i wielu innych osób. 
Bo każdy człowiek – to odręb-
ny świat. Jego piękno potrafiła 
nastrojowo przekazać deklamu-
jąc strofy wierszy na tle muzyki 
Beethovena Maria Makiewicz.

Zabierając głos prezes ZPL 
Michał Mackiewicz nie tyl-
ko opowiedział o działalności 
Związku na Litwie, ale też życiu 
Polaków rozproszonych po ca-
łym świecie i organizacjach jed-
noczących rodaków. Jako wyraz 
uznania i podzięki za współpra-
cę – zarówno prezesowi Micha-
łowi Mackiewiczowi jak i Ali-
cji Pietrowicz zostały wręczone 
piękne wileńskie palmy.

Kolejnym miłym akcentem 
świątecznego popołudnia było 
tradycyjne pozdrawianie osób, 
które w minionym od ostat-
niego spotkania okresie miały 
urodziny. W niedzielę składano 
życzenia: Irenie Lipskiej (kobie-
cie, która ma w sobie całą paletę 
talentów), Eleonorze Pipinsz, 
Jerzemu Jeleńskiemu oraz An-
nie Pietrusewicz. Dowcipne ko-
mentarze i cytaty z horoskopów 
towarzyszyły pozdrowieniom. 
Serdeczne obcowanie i poczę-
stunek towarzyszyły seniorom 
w dalszym spędzaniu wieczoru. 

Janina Lisiewicz

Od lat działa też tu aktyw-
nie koło ZPL, należące do Wi-
leńskiego Miejskiego Oddzia-
łu Związku Polaków na Litwie. 
Przed tygodniem członkowie 
koła obchodzili 25-lecie po-
wstania Związku. Z tej okazji 
kilkudziesięciu z nich zostało 
uhonorowanych Dyplomami 
Uznania Związku Polaków na 
Litwie, które podczas ogólne-
go zebrania wręczyła związkow-
com Alicja Pietrowicz – prezes 
Miejskiego Oddziału.

Witając rodaków i składając 
życzenia z okazji jubileuszu jed-
noczącej nas organizacji, Alicja 
Pietrowicz dziękowała kierow-
nictwu firmy w osobie Czesła-
wa Litwinowicza oraz prezeso-
wi koła Janowi Deniuszowi, że 
zawsze może liczyć na pomoc i 
wsparcie w sprawach remontu, 
pracach porządkowych w siedzi-
bie Miejskiego Oddziału przy ul. 
Zawalnej.

Dyplomy Uznania wraz z 
kwiatami i słowami wdzięcz-
ności otrzymali m. in.: pierw-
szy prezes koła ZPL „Ardeny” 
Marian Aksamit oraz jego mał-
żonka Krystyna, Zenon Wil-
czewski, Olga Glejt, Wacław 
Piotrowski, Czesław Litwino-
wicz, Halina Masojć, Józef Sza-
franowicz, Teresa Piotrowska, 
Bogdan Szejbak, Jan Kozłow-
ski, Jan Deniusz – wszyscy oni 
aktywnie uczestniczą w dzia-
łalności koła. Wiece i manife-
stacje, pochody z okazji Dnia 
Polonii i Polaków za Grani-
cą nie obchodzą się bez arde-
nowców, którzy m. in. są w sze-
regach służb porządkowych. 
Obchody świąt narodowych i 
religijnych, zarówno w swo-
im gronie, jak i organizowane 
przez Miejski Oddział też zbie-
rają liczne grono pracowników 
„Ardeny”. Poza tym pasją koła 
są podróże, imprezy sportowe 

i kulturalne. Mają też roda-
cy wiele ciekawych pomysłów 
na spędzanie wolnego czasu: 
konkurs na największą złapa-
ną rybę, wspólne wyjazdy na 
narty, udział w zawodach siat-
karskich, uruchomienie klubu 
szermierki...

Razem spędzają czas podczas 
weekendów i urlopów na bazie 
wypoczynkowej należącej do fir-
my. Koło otacza też opieką ludzi 
potrzebujących – ma pod opieką 
dom dziecka na Antokolu.

Warto odnotować, że przy-
jazny klimat panujący w tej fir-
mie sprzyja aktywności ludzi, 
otwarciu na innych. A nie od 
dziś wiadomo, że kto się trosz-
czy nie tylko o siebie – temu się 
sporzy. Wypada życzyć, byśmy 
mogli tu, na Wileńszczyźnie, 
doliczyć się jak najwięcej firm 
z polskim rodowodem. 

Janina Lisiewicz
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NAGRADZANIE 
ZWYCIĘZCÓW MEDALAMI 
ORAZ FETOWANIE 
ZAKOŃCZENIA 
TURNIEJÓW ODBĘDZIE SIĘ 
26 KWIETNIA BR.

MISTRZOWIE KOSZA
W zawodach koszykarskich dru-
żyny, które wywalczyły prawo 
do udziału w finałowych zma-
ganiach, miejsca na podium po-
dzieliły następująco: pierwsze 
zdobyła drużyna „Polonus” z 
Trok; drugie – koszykarze „To-
res-ZPL”, trzecie przypadło w 
udziale zawodnikom „KSP” z 
Nowej Wilejki.

Oto jak przebiegały zawo-
dy finałowe w koszykówce. W 
sobotę, 12 kwietnia, w Szkole 
Średniej im. św. Jana Bosko w 
Egliszkach, jako pierwsi do po-
jedynku o brąz stanęły drużyny 
„KSP” i „Irsana”. Od pierwszej 
minuty meczu inicjatywa nale-
żała do koszykarzy „Irsany” – 
każdy ich rzut był trafny. Jednak 
po drugiej kwarcie sytuacja kar-
dynalnie się zmieniła. Zawod-
nicy „KSP” jak gdyby się „obu-
dzili” i w decydującej kwarcie 
udało się im odrobić straty. Wy-
nik końcowy – 80:75 dla „KSP”. 

Następnie na parkiet wyszły 
dwie najsilniejsze drużyny tego-
rocznych rozgrywek koszykar-
skich: „Polonus” i „Tores-ZPL”. 
Do połowy spotkania obie dru-

Wielki finał sportowych turniejów

W dniach 11-12 kwietnia br. odbył się wielki finał Turniejów o Puchary Związku Polaków 
na Litwie - 2014 w koszykówce i siatkówce. Złoto w siatkówce zdobyli zawodnicy z Awiżeń, 
zaś miano najlepszej drużyny koszykarskiej wywalczył „Polonus”. 

żyny potrafiły grać bardzo wy-
równanie, zdobywając kolejno 
punkt po punkcie. Żadna z ekip 
nie chciała się dać wyprzedzić dla 
przeciwnika, gdyż wiedziała, że 
gra idzie o złoto. Lecz po drugiej 
kwarcie, po serii kolejnych pięciu 
trafnych rzutów ze znacznej od-
ległości, sportowcy „Polonusa” 
zdołali uciec rywalom i pójść do 
przodu. Do ostatnich minut gry 
utrzymali uzyskaną przewagę i 
zwyciężyli z wynikiem – 79:68.

DROGA SIATKARZY DO 
SUKCESU
W siatkówce złoto zdobyła dru-

żyna „Awiżenie”, srebro przy-
padło w udziale  siatkarzom z 
„MBG”  (Wilno), zaś brąz uzy-
skała drużyna „JP II” z Wilna.

W piątek, 11 kwietnia 
br.,  w Gimnazjum im. Jana  
Pawła II w Wilnie o miejsce na 
najniższym stopniu podium 
zmierzyły się drużyny „United” 
i „JP II”. Spotkanie było wielce 
intrygujące, gdyż doskonała gra 
obu drużyn nie pozwalała za-
wczasu prognozować kto zwy-
cięży. Fortuna ciągle wędrowa-
ła od jednej drużyny do drugiej. 
Jednak w sporcie decyduje nie 
tylko łut szczęścia, ale też tech-

nika gry i bojowy nastrój zawod-
ników. Akurat w tym się lepiej 
wykazali siatkarze z drużyny „JP 
II”. Z wynikiem – 3:2 pokonali 
rywali, zdobywając brąz. 

Tego samego dnia do wal-
ki o Złoty Puchar ZPL stanęli 
siatkarze z Awiżeń i drużyny 
„MBG”. Początek gry był dość 
nieoczekiwany, gdyż zawodni-
cy z Awiżeń błyskawicznie na-
bierali punkty, zaś siatkarze z 
„MBG” nawet nie czynili pró-
by   blokowania ataków rywali. 
Jednak już w drugim secie za-
wodnicy „MBG” udowodnili, iż 
też są warci złota. Kolejne sety 

były pięknym widowiskiem dla 
kibiców – prawdziwa walka to-
czyła się o każdy kolejno zdo-
byty punkt.

W decydującym secie dru-
żynie „MBG” jednak zabrakło 
sił, by przeciwstawić  młodym 
zawodnikom z Awiżeń. Musie-
li więc ulec i przyznać poraż-
kę. Wynik spotkania – 1:3 dla 
Awiżeń.

Puchary na ręce kapitanów 
drużyn zdobywcom I, II, III i IV 
miejsca wręczył  prezes Centrum 
Sportowego ZPL Włodzimierz 
Sieniuć, który bardzo aktywnie 
kibicował drużynom podczas fi-
nałowych zmagań.

Uroczyste nagradzanie zwy-
cięzców medalami oraz feto-
wanie zakończenia Turniejów 
odbędzie się 26 kwietnia br. o 
godzinie 19.00 w Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie. 

Centrum Sportowe ZPL jest 
wdzięczne dyrektorom polskich 
placówek oświatowych za to, że 
udostępnili sale sportowe swo-
ich szkół do dyspozycji uczest-
ników zawodów. Szczególne 
słowa podzięki kierowane są 
do dyrektorów Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wilnie, Gimna-
zjum im. Ferdynanda Ruszczyca 
w Rudominie, Szkoły Średniej  
im. św. Jana Bosko w Egliszkach 
oraz innych placówek, których 
sale były gościnnie otwarte dla 
miłośników sportu.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy brali udział 
w organizowaniu Turniejów, 
przyjaciołom i kibicom za za-
angażowanie i miłość do spor-
tu oraz pragniemy zachęcić jak 
najszersze rzesze młodzieży do 
aktywnego sportowania i kibi-
cowania w przyszłym sezonie.

Centrum Sportowe ZPL
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fot. Centrum
 Sportowe ZPL

ZDOBYWCY I-III MIEJSCA W KOSZYKÓWCE

ZDOBYWCY PIERWSZEGO I DRUGIEGO MIEJSCA W SIATKÓWCE
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Wielki finał sportowych turniejów Regulamin konkursu recytatorskiego
„Wszystko, co Polskę stanowi”

2 maja 2014 r.
Cele:

•	 pogłębienie wiedzy o literaturze;
•	 poszerzenie znajomości polskiej poezji patriotycznej;
•	 rozwijanie zainteresowań literackich;
•	 poszukiwanie literackich wzorców i wartości, istotnych 

w duchowym życiu Polaka;
•	 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie 

umiejętności recytatorskich; 
•	 stworzenie święta uczniom i nauczycielom w Dniu 

Flagi Polski oraz Dniu Polonii i Polaków za Granicą.
Miejsce konkursu: sala widowiskowa w Wielofunkcyjnym 

Ośrodku Kultury w Rudominie. 
Prezentacje: 
I grupa wiekowa – 10:00;
II grupa wiekowa – 12:00;
III grupa wiekowa – 14:00.

1. Konkurs recytatorski „Wszystko, co Polskę stanowi” 
przeznaczony jest dla uczniów szkół polskich w rejo-
nie wileńskim. 

2. Grupy wiekowe:
•	  klasa 1 – 4
•	  klasa 5 – 8
•	  klasa 9 – 12

Konkurs obejmuje kategorie:
•	 recytacja, 
•	 poezja śpiewana, 
•	 proza patriotyczna.

3. Zasady rekrutacji:
•	 kandydaci do konkursu zostaną wyłonieni spośród 

uczniów szkół polskich w rejonie wileńskim (po 1 oso-
bie do każdej grupy wiekowej od szkoły)

•	 rekrutacji dokonają: kierownictwo szkoły oraz specja-
liści od języka polskiego i literatury każdej szkoły lub 
osoby przez nich upoważnione; 

•	 rodzice życzący sami wydelegować dzieci do konkursu 
kontaktują się z kuratorem konkursu;

•	 listę uczestników do każdej grupy wraz z tytułami utwo-
rów należy przedstawić do 28 kwietnia br. na adres ma-
ilowy edvard.keizik@gmail.com

4. Zasady prezentacji:
•	 uczestnicy recytują lub wykonują w dowolny sposób 

wybrany utwór; 
•	 czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 4 min;
•	 uczestnicy recytują w języku polskim;
•	 zezwala się na wykorzystanie podkładów muzycznych 

lub innych oraz akompaniamentu (nie więcej dwóch 
muzyków: pianino, skrzypce, gitara);

•	 prezentacja konkursowa może być podgłaśniana mi-
krofonowo.

5. Nagrody:
•	 laureaci oraz nauczyciele przygotowujący otrzymają 

nagrody rzeczowe ufundowane przez Ambasadę RP 
w Wilnie;  

•	 zwycięzcy konkursu wystąpią na konkursie recyta-
torskim w Łodzi poświęconym 10. rocznicy nadania 
Gimnazjum Nr 30 im. Adama Mickiewicza w czerw-
cu 2014 roku.

•	 wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.

6. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
•	 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz 

ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
•	 interpretacja utworów;
•	 kultura słowa.

Kurator konkursu:  
koordynator programowy Wielofunkcyjnego Ośrodka Kul-

tury w Rudominie;
Edward Kiejzik.

Informacja: +37065264608; e-mail: edvard.keizik@gmail.com

Organizator: 
Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie.
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SIATKARZE W DRODZE DO SUKCESU DOKONYWALI RZECZY WRĘCZ NIEMOŻLIWYCH

KOSZYKARZE WALCZYLI ZACIĘCIE O KAŻDĄ PIŁKĘ POD KOSZEM



17 - 23 kwietnia 2014 r., nr 16 (1105) www.zpl.lt12

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 Ga-
zety” informuje, że 
wszyscy członkowie 
Związku Polaków na 
Litwie osobiście, a 
także koła i oddzia-
ły Związku mogą nie-
odpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać 
pozdrowienia, ogło-
szenia, kondolencje, 
bądź inne informacje. 
Życzenia czy wyra-
zy współczucia człon-
kom Związku bez opła-
ty mogą też dedykować 
inne urzędy, organiza-
cje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy 
na adres e-mailowy: 
naszagazeta@zpl.lt  
lub faks 233 10 56.

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

Wyrazy głębokiego współczucia

Janinie OZAROWSKIEJ

z powodu śmierci bratowej 
Bronisławy

składają słuchacze 
Polskiego Uniwersytetu  

Trzeciego Wieku w Wilnie

Wyrazy szczerego współczucia

Helenie PASZUK
z powodu śmierci ukochanej

SIOSTRY
składają słuchacze  

Polskiego Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku w Wilnie

Z okazji Dnia Urodzin Irenie 
JACUNSKIENĖ wiązankę miłych życzeń: 
zdrowia, pogodnych i jasnych dni oraz 
spełnienia marzeń

składa Druskienicki Oddział ZPL

W Dniu Urodzin Teresie SADOWSKIEJ 
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, po-
wodzenia, realizacji planów oraz nie-
ustającej opieki Bożej

składa Druskienicki Oddział ZPL

WYMIANA 
LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków 
na Litwie informuje, że 
zarówno poszczegól-
ne oddziały i koła, jak 
też każdy z członków 
ZPL osobiście, zgłasza-
jąc się do Biura Zarzą-
du Związku (Dom Kul-
tury Polskiej w Wilnie, 
pokój nr 308 we śro-
dy i czwartki od godz. 
11.00 do 16.00), o ile  
ma opłacone składki, 
może otrzymać nową le-
gitymację członkowską. 
Zapraszamy.

Uprzejmie zapraszamy

na koncerty Chóru „Polonia” z Warszawy 

Dyrygenci: 
Marcin Dominik Gluch – fortepian,  

organy (Goteborg, Szwecja),
Zbigniew Szablewski (Warszawa)

z okazji  uroczystych obchodów 25-lecia ZPL,  
Światowego Dnia Polonii  i Polaków za Granicą  

oraz Święta Konstytucji 3 Maja

25 kwietnia o godz. 17.00 koncert chóru „Polonia”  
w Centrum Wielokulturowym,  

Kiejdany, Senoji rinka 12

26 kwietnia o godz.12.00 koncert chóru „Polonia”  
w sali szkolnej,  

Poniewież, Parko 19

27 kwietnia
8.30 – Msza św. w kościele pw. Św. Krzyża,  

Kowno, Gedimino 1                                                   
   9.30 – koncert chóru „Polonia”  

w kościele pw. św. Krzyża
11.00 – koncert „Kotwicy”  

w Domu Polskim  
Kowno, Laisvės Alėja 83A

16.00 – koncert chóru „Polonia”  
w kościele pw. Królowej Pokoju  

w Nowej Wilejce  
Pergalės 34a, Wilno)

                                                       
                                                                                                                               

Inf. tel. 8 687 76689

Serdecznie zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego 
„Kultura Polaków litewskich”,

która odbędzie 23 kwietnia o godz. 18  
w sali koncertowej Domu Kultury Polskiej.

Film przedstawia krótki zarys historii Polaków na Litwie,  
ich dorobek kulturalny i wkład  

w litewskie dziedzictwo kulturowe.
Bohaterami filmu są wybitni przedstawiciele  

polskiego środowiska kulturalnego na Litwie -  
pisarze, poeci, muzycy, historycy,  

kierownicy zespołów artystycznych i teatralnych.
Producentem filmu jest studio filmowe „Ketvirta Versija”.  

Reżyseria - Romuald Ławrynowicz,  
scenariusz - Renata Widtmann.

 Wstęp wolny.

informacja: Teresa Rożanowska, producent, tel. +37061807994




