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Z ortografią
za pan brat

ZWYCIĘZCY DYKTANDA WRAZ Z CZŁONKAMI KOMISJI I GOSPODARZAMI IMPREZY

19 lutego w Wileńskiej Szkole im. Szymona Konarskiego odbył się konkurs ortograficzny „Dyktando 2016”.
Jest to sprawdzian ze znajomości ortografii języka ojczystego dla uczniów klas V-IX polskich szkół Wilna.
ACH, CI POLACY!
Chociaż na rozpoczęcie oficjalnej
kampanii wyborczej do Sejmu Litwy
musimy jeszcze sporo poczekać, to
zakamuflowana ruszyła pełną parą
– politycy każde kiwnięcie palcem
starają się wykorzystać na przypomnienie o sobie wyborcy, stają się
nad podziw aktywni i elokwentni –
nie zważając nawet na to, że w wielu
kwestiach musieliby się zastosować
do zasady „skorzystaj z okazji i pomilcz”. Wiemy doskonale, że w istotnych sprawach dla wielu z nich jakoś
niemrawo idzie z wypowiadaniem
się, ale nie w czasie, kiedy rankingi
są ponad wszystko, a oponenta politycznego trzeba na gwałt pogrążyć.
Ostatnio, po obchodach Święta Odrodzenia Niepodległości Litwy nie

skorzystał z okazji by pomilczeć minister spraw wewnętrznych, który do
niedawna był najbardziej pożądanym
kandydatem na listy wyborcze praktycznie każdej partii. Dziś podobno
wybrał socjaldemokratów. Ale czy
w dobie obecnej może coś być tak
na sto procent pewne? Ale wróćmy
do święta. Otóż minister – wschodząca gwiazda na niebie litewskiej
polityki – skomentował dla Telewizji
LNK pewien reportaż. Reportaż o
tym, jak wyglądał rejon solecznicki w świątecznym dniu. Ktoś pomyśli, że litewscy dziennikarze nagle
postanowili pokazać, jak to uroczyście i elegancko obchodzili 16 Lutego mieszkańcy Solecznik – uroczystą akademią, koncertem, no i się
omyli. Te obchody zostały „niezau-

ważone”, chociaż naprawdę imponująco wyglądały. Cóż, czasami przysłowiowego słonia się nie zauważy,
a tylko muchę. Właśnie na temat tej
„muchy”. Okazała się nią być sprawa wywieszania flag w dniu święta.
Operatorzy pofatygowali się do paru
miejscowości, w tym Jaszun, by sfilmować domy bez flag państwowych.
Nie ominęli domu byłej wiceminister
od energetyki i (ku swemu wielkiemu zadowoleniu) nie zobaczyli na
nim „oznak świętowania”. Nie przekonało ich to, że w domu nikogo nie
było (widocznie gospodarze wyjechali). Zgodnie z tendencyjną logiką
uważali, że właściciele domu mogli
zatroszczyć się o świąteczną atrybutykę zawczasu. O skomentowanie tych feralnych wypadków braku

flag poprosili m. in. ministra spraw
wewnętrznych. Oczywiście powiedział, że to jest zgroza, że grożą za
to kary – mandaty, ale, jak się wyjaśniło, policja nie śpieszy z ich wyznaczaniem, bo są to mizerne kwoty, a
stróże porządku mają sporo bardziej
palących spraw. Wydawałoby się, że
na tym zarówno minister, jak i jeden
z komisarzy, musieliby poprzestać.
Niestety, postanowili poczynić wnioski z zaistniałych faktów. Wnioski o
tym, że ludzie, którzy nie czczą święta państwowego, mają też określony
(oczywiście, negatywny) stosunek do
samego państwa, jego historii, tradycji, brak im jest patriotyzmu i (!) w wypadku zagrożenia (ze strony tak „lubianego” mistycznego wroga) mogą
się znaleźć po niewłaściwej stronie

barykady, więc nie można na nich polegać. Czy takie wnioski wyciągnąłby
państwowy urzędnik, gdyby reportaż
dotyczył nie „polskiego” (w reportażu
podkreślono skład narodowościowy
rejonu) tylko „litewskiego” rejonu, w
którym, chyba nie wątpimy, też się
zdarzają przypadki (myślę że nie jest
ich mniej) nie dekorowania domów
flagami w dniu święta. Nie dowiemy się tego z tej prostej przyczyny,
że takiego reportażu nie było. A ten,
który wyemitowała telewizja na całą
Litwę po raz kolejny rozpowszechnił
wiadomość, że „ci Polacy” nie szanują Litwy, jej historii i świąt, no i są
„nielojalni”. Czy oznacza to, że wraz
z przybliżaniem się daty wyborów będziemy mieli takich przesłań więcej?
Bardzo chciałabym się mylić.
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I miejsce – Dominik Zamuszkiewicz (nauczycielka Sabina Naruniec) – Progimnazjum im. Jana Pawła II;
II miejsce – Mateusz Litwinowicz (nauczycielka Bożena
Borowska) – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza;
III miejsce – Aneta Bralkowska (nauczycielka Jolanta
Pacyno) – Szkoła im. Szymona Konarskiego.
  
Klasa 6
I miejsce – Patrycja Łuksza (nauczycielka Jolanta Pacyno) – Szkoła im. Szymona Konarskiego;
II miejsce – Justyna Mieszkuniec (nauczycielka Wiesława Mieszkuniec) – Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela,
filia im. Antoniego Wiwulskiego;
III miejsce – Ewelina Motuz (nauczycielka Danuta Korkus) – Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli.
  
Klasa 7
NAGRODY ZWYCIĘZCOM WRĘCZAŁ PREZES ZPL MICHAŁ MACKIEWICZ

fot. archiwum szkoły

19 lutego w Wileńskiej
Szkole im. Szymona Konarskiego odbył się konkurs ortograficzny „Dyktando 2016”.
Jest to sprawdzian ze znajomości ortografii języka ojczystego
dla uczniów klas V-IX polskich
szkół Wilna.
Konkurs ortograficzny od
dziewięciu lat znajduje się w
rozkładzie imprez, mających
na celu propagowanie i promowanie języka polskiego. Warto
przypomnieć, że jest on wraz
z „Mistrzem ortografii” (biorą w nim udział dziesiątoklasiści) swoistym łącznikiem
pomiędzy mini olimpiadą dla
uczniów klas początkowych, a
Olimpiadą Literatury i Języka
Polskiego, w której biorą udział
uczniowie klas XI-XII. Jego organizatorem jest Koło Metodyczne Polonistów Wilna, zaś
gospodarzem „Dyktanda” tradycyjnie jest Wileńska Szkoła im. Szymona Konarskiego

(do tego roku średnia, której
obecny status jest „zawieszony” pomiędzy podstawówką,
a gimnazjum).
Jak co roku w konkursie wzięli udział uczniowie
wszystkich szkół wileńskich,
w których jest prowadzone
nauczanie w języku polskim
– gimnazjów: im. A. Mickiewicza, im. Jana Pawła II,
im. J. I. Kraszewskiego; szkół
średnich: im. Wł. Syrokomli,
im. J. Lelewela i jej filii im. A.
Wiwulskiego; Progimnazjum
im. Jana Pawła II oraz szkół
podstawowych: w Leszczyniakach, Grzegorzewie, Kolonii
Wileńskiej i na Lipówce.
Kandydaci do miejskich
zmagań zostali wyłonieni w
swoich szkołach, w poszczególnych klasach. Zwycięzcy szkolnych eliminacji (po jednej osobie z każdego pionu) zostali
zakwalifikowani do udziału w
finałowej imprezie „Dyktanda

SIÓDMOKLASIŚCI GOTOWI DO ZMAGAŃ Z ORTOGRAFIĄ

2016”. Tego roku przybyło na
nią 43 uczniów, jak nietrudno
obliczyć, w każdej z kategorii
startowało po 8-9 piszących.
Teksty dyktand tradycyjnie są
przygotowywane przez członków Koła Metodycznego Polonistów Wilna i, należy przyznać, do najłatwiejszych nie
można ich zaliczyć. Tego roku,
jak podkreślały panie polonistki, szczególnie wiele pułapek
zawierał tekst dla klasy VIII,
z którym najlepiej mogli sobie
poradzić miłośnicy… ornitologii. Wiele emocji wywołała pisownia kolorów, bo nie każdy
da się przekonać, że określenie „rudy” wcale nie jest kolorem, tylko odcieniem żółtego i
właśnie z tego powodu pisownia łączna lub rozdzielna może
przysporzyć kłopotów… Ale o
tym dyskutowano już po ogłoszeniu wyników.
W gościnnych progach
Szkoły im. Sz. Konarskiego wi-

I miejsce – Gabriela Jackiewicz (nauczycielka Regina
Sinkiewicz) – Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela, filia im.
Antoniego Wiwulskiego;
II miejsce – Bartosz Borowski (nauczycielka Elwira Bielawska) – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza;
III miejsce – Katarzyna Żuromska (nauczycielka Joanna Szczygłowska) – Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Klasa 8
I miejsce – Aleksander Pietkiewicz (nauczycielka Danuta Korkus) – Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli;
II miejsce – Rafał Marcinkiewicz (nauczycielka Wanda Andruszaniec) – Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego;
III miejsce – Daniel Czetyrkowski (nauczycielka Stanisława Wielisiejczyk) – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.
Klasa 9
I miejsce – Justyna Turuta (nauczycielka Lucyna Jaglińska) – Szkoła im. Szymona Konarskiego;
II miejsce – Patrycja Petkevičiūtė (nauczycielka Danuta
Szejnicka) – Gimnazjum im. Jana Pawła II;
III miejsce – Justyna Rożewicz (nauczycielka Jolanta
Kuźmicka) – Szkoła w Leszczyniakach.
tał gości wicedyrektor Walery
Jagliński, który życzył miłośnikom ortografii łatwych tekstów i, oczywiście, zwycięstwa.
Zaznaczył też, że konkurs ortograficzny można śmiało nazwać pierwszym szczeblem w
oswajaniu mowy ojczystej, bo,
jak wynika z jego obserwacji,
zwycięzcami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego bardzo
często zostają byli mistrzowie
ortografii. Tak też było tego
roku podczas miejskiego etapu Olimpiady.
Po słowach powitania
uczniowie udali się do klas,
by skupić się na ortografii. A
kiedy już mieli za sobą zmagania z nią, czekał na nich w
szkolnej auli występ szkolnego teatru pod kierunkiem nauczycielki historii Beaty Kowalewskiej. Uczniowie klasy
VIII zaprezentowali gościom
przedstawienie pt. „Klatka” –
obrazowo ukazujące szkolne

życie i kształtowanie „białych”
i „czarnych” cech oraz charakterów. Oklaski zebranych na
sali świadczyły o tym, że młodociani aktorzy trafili do serc
i umysłów widzów.
Podczas przedłużającego się oczekiwania na wyniki
dyktanda, wszystkim uczestnikom finałowej imprezy zostały
wręczone Dyplomy opatrzone
mottem: „Źle mówić lub pisać, to znaczy krzywdzić swoją mową ojczystą wszystkich,
którzy ją budowali”. Słowa te
należą do lekarza, nauczyciela
i wychowawcy, wielkiego przyjaciela dzieci, który ze swoimi
wychowankami poszedł na
śmierć – Janusza Korczaka i
jakże dobitnie oddają sens pielęgnowania ojczystego języka.
A kiedy już dostojna komisja na czele z przewodniczącą
Reginą Paszutą wkroczyła na
salę, odznaczeni zostali też nauczyciele, którzy przygotowali

25 lutego - 2 marca 2016 r., nr 8 (1201)

uczniów do dyktanda. Zebranych przywitał fundator nagród dla zwycięzców konkursu
ortograficznego – patronujący
mu od pierwszej edycji – prezes Związku Polaków na Litwie, poseł Michał Mackiewicz. Dziękował uczestnikom
za miłość do mowy ojczystej i
zgłębianie jej tajników, bo, jak
zaznaczył, język ojczysty jest
najważniejszym i najpiękniejszym. Prezes ZPL ufundował
nagrody – kupony na zakup
książek. Sponsorami tegorocznego konkursu była też Unia
Kredytowa Regionu Wileńskiego oraz Samorząd miasta
Wilna.
Obecni na sali z niecierpliwością czekali na werdykt komisji sprawdzającej. Zabierając
głos przewodnicząca komisji
Regina Paszuta, zaznaczyła, że
poziom prac był bardzo różny. Najbardziej „czyste” prace
napisali uczniowie klas V-VI,
starsi mieli więcej wątpliwości, więc w ich pracach nie brak
było poprawek i skreśleń. Z
błędami też różnie było: w najlepszej pracy zaledwie pół błędu. Niestety, zdarzyła się również praca, w której naliczono
ich aż… 35. Wiadomo – sukces
w dyktandzie praktycznie zależy od czytania, pracy ze słownikami, uczenia się reguł i…
łutu przysłowiowego szczęścia.
Dobrze sobie radzą podczas pisania dyktand ci, co potrafią
język „czuć”. Ale generalnie
sukces odnoszą ci, co językowi poświęcają systematycznie
dużo uwagi. Prawda jest też
taka, że z roku na rok uczniowie z niektórych szkół zbierają
więcej laurów niż ich koledzy.
To bez wątpienia świadczy o
tym, że w tych placówkach o
poprawności językowej myśli
się na co dzień. Często rodzi
się pytanie, czy w dobie techniki, korzystania z komputerów,
które potrafią tekst „wyczyścić” z błędów, potrzebna nam
jest nauka poprawnej pisowni.
Owszem, technika dużo potrafi, jednak tradycyjnie o kulturze człowieka sądzimy też po
tym, czy poprawnie pisze i
mówi. Więc warto uczyć się
ortografii. Cieszy, że uczniowie polskich szkół to wiedzą.
I jeszcze jedno cieszy, że wśród
najlepszych znawców ortografii są zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy. Ciekawie, że to oni
najlepiej poradzili sobie z najtrudniejszym – zdaniem pań
od polskiego – tegorocznym
tekstem dyktanda. Zwycięzcami wśród ósmoklasistów zostali sami chłopcy! Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc w
poszczególnych pionach gratulacje i nagrody odbierali nie
kryjąc zadowolenia z sukcesu.
Wspólne zdjęcie zwycięzców i
ich nauczycieli wieńczyło święto ortografii.
Janina Lisiewicz

Strajk nauczycieli –
wyzwanie dla rządu
Bieżący tydzień rozpoczął
się na Litwie od strajku pedagogów. Należy przyznać, że
właśnie ta grupa społeczna w
naszym kraju już nie po raz
pierwszy decyduje się na taki
sposób demonstrowania niezadowolenia ze swego statusu oraz opłaty za wykonywaną pracę.
W miniony poniedziałek
lekcje i zajęcia nie były prowadzone w 233 placówkach – 200
szkołach ogólnokształcących,
30 przedszkolach i paru placówkach kształcenia nieformalnego, które znajdują się na
terenie 43 samorządów. Należy zaznaczyć, że szkoły z polskim językiem nauczania praktycznie nie strajkują. W Wilnie
jedynie w Gimnazjum im. J. I.
Kraszewskiego i szkole-przedszkolu „Zielone Wzgórze”
część pedagogów solidaryzuje
się z należącymi do związków
zawodowych nauczycielami.
Strajk bezterminowy został
ogłoszony przez kilka związków zawodowych pracowników oświaty, którym nie udało
się z przedstawicielami resortowego ministerstwa i rządu
dojść do porozumienia, by decydenci podjęli się poczynienia
konkretnych, a nie kosmetycznych, jak je nazywają przedstawiciele związków zawodowych, zabiegów realizując
postulaty pedagogów.
O co chodzi nauczycielom?
Oczywiście, o pieniądze: podniesienie wynagrodzenia to
jeden z podstawowych postulatów. Ale obok tego żądania
domagają się też, by do przedkryzysowego poziomu został
podniesiony tzw. „koszyczek
uczniowski” oraz rozpatrzona
kwestia liczby uczniów w klasach. Pedagodzy uważają, nie
bez podstaw, że odstawione do
przedkryzysowego okresu gaże
w innych zawodach dają im
prawo żądać uczynienia tego
w systemie oświaty. Chodzi tu
przede wszystkim o zlikwidowanie tzw. „nożyc” w ustalaniu
wynagrodzenia nauczycielom
o tych samych kwalifikacjach,
co, zdaniem pedagogów, pozwala administracji do nie zawsze obiektywnej oceny ich
pracy i zaniżania zarobków.
Ze swej strony decydenci
starają się kształtować opinię
publiczną podkreślając, że ta
kategoria pracowników sektora publicznego nie należy
do najbardziej „pokrzywdzonych” i jako przykład podają
średni zarobek w branży, który oscyluje w granicach 800
euro przed odliczeniem podatków. Ale, jak każda „śred-

nia”, tak i ta suma nie może
być odskocznią do określenia,
czy trud nauczycielski jest należycie opłacany. Bo nie jest
wcale rzadkością, kiedy wynagrodzenie to (szczególnie jeżeli chodzi o młodych specjalistów) osiąga pułap zaledwie
trochę wyższy niż minimalna
gaża. Jest tak też z tego powodu, że trzecia część pracowników oświaty pracuje nie na cały
etat, a obciążenie co dziesiątego nauczyciela wynosi zaledwie 9 godzin lekcyjnych. Jest
to bez wątpienia skutek niżu
demograficznego i nieudolnej
(a trwającej parę dziesięcioleci) reformy systemu szkolnictwa, w tym – sieci szkół.
Obecny rząd i minister
oświaty (z ramienia Partii Pracy), która nieraz podkreślała –
ostatnio w wystosowanym liście otwartym do pedagogów,
że doskonale rozumie problemy i żądania pedagogów, bowiem sama przez wiele lat była
nauczycielką i kierownikiem
szkoły, w trakcie pertraktacji
z przedstawicielami związków
zawodowych (należy odnotować, że jest ich na Litwie kilka i nie zawsze solidarnie się
trzymają) zaproponowali pięcioletni program podnoszenia
wypłat dla pedagogów. Podkreślając przy tym, że już od stycznia br. wzrosły wynagrodzenia
dla tych pracowników sektora, których gaże były najniższe. Jednak, podobnie jak i w
przypadku wzrostu emerytur,
kwoty te są dość mizerne. Pedagodzy nie chcą się zgodzić
na proponowany wzrost płac
o 1-1,5 proc. Propozycja rządu wygląda zaś następująco:
od września br. dla nauczycieli szkół podwyżka o 1,5 proc.,
a dla przedszkolanek – o 6,5
proc., odpowiednio w roku
2017 – o 7 i 17 proc., zaś w
2018 - 2020 – o 5 i 10 proc.
W ten sposób rząd szacuje, że
średnio do 2021 roku wynagrodzenie ma wzrosnąć o 25
proc. w porównaniu z bieżącym rokiem.
Decydenci resortu oświaty
mieli nadzieję, że uda się im
po przedstawieniu tego planu
i obiecaniu znalezienia około
5 mln euro na jego zrealizowanie, już w pierwszym dniu
zawiesić strajk. Jednak przedstawiciele związków zawodowych na takie rozwiązanie nie
przystali. Za jeden z najważniejszych kroków uważają bowiem zlikwidowanie tzw. „nożyc” – rozpiętości w opłacie,
które pozwalają administracji
na korygowanie stawek, co często wypada na niekorzyść na-

uczyciela. Jednak, by sprostać
temu żądaniu potrzeba ponad
18 mln euro. Takiej kwoty nie
da się pozyskać, jak twierdzi
premier, bez korygowania już
zatwierdzonego budżetu. Ta
korekcja wymaga zgody Sejmu,
ale ani premier, ani minister
finansów nie chcą wystąpić z
taką propozycją. W takiej sytuacji pedagodzy zakładają, że
strajk się przedłuży do rozpoczęcia wiosennej sesji Sejmu,
czyli – 10 marca.
Decyzja ta wywołała dość
nerwowe zachowanie szefa
rządu, który zasugerował we
wtorek, że związki zawodowe
są pod wpływem… Rosji, co jakoby potwierdzają informacje
dostarczone mu przez służby
specjalne i artykuł w gazecie
„Komsomolskaja Prawda” (!)
(gazeta ta, jak się okazuje, pisała o niezadowoleniu pedagogów na Litwie). Takie oskarżenia premiera doczekały się
ostrej krytyki ze strony przywódców nie tylko związków
zawodowych, ale też polityków, w tym z opozycji, którzy,
jak pamiętamy, sami często lubią inaczej myślącym zarzucać
powiązania z Moskwą. Ale cóż,
premier sam się naprosił na takie ataki.
Należy zaznaczyć, że nie
jest jednoznaczną też reakcja
na strajk nauczycieli wśród rodziców i uczniów, szczególnie
klas maturalnych, którzy pod-
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W MINIONY
PONIEDZIAŁEK
LEKCJE
I ZAJĘCIA NIE BYŁY
PROWADZONE W
233 PLACÓWKACH
kreślają, że będą musieli bardzo forsownie szykować się do
zbliżającej się matury. Litewskie Forum Rodziców chociaż
podkreśla, iż rozumie motywy
strajku, to jednak chciałoby, by
pedagodzy dochodzili swoich
praw nie za pomocą strajku,
bo na tym ucierpią uczniowie
– ich dzieci.
Dialog przedstawicieli pedagogów i rządu trwa nadal,
czy przyniesie oczekiwane
przez nauczycieli rezultaty,
wkrótce się przekonamy. Jednak już teraz wiadomo, że bez
kardynalnych zmian w systemie nie da się zadośćuczynić
wszystkim postulatom. Obecnie na Litwie na system oświaty przeznacza się 4,7 proc. produktu krajowego, średnia w
Unii Europejskiej wynosi 5,3
proc. PKB, ale, nie zapominajmy o tym, od jakich kwot są
liczone te procenty. Nauczyciele dochodząc swoich praw
przypominają władzom, że nie
tylko muszą jeść, ubierać się,
płacić podatki, ale też inwestować w siebie, bo inaczej nie
potrafią sprostać tym wymaganiom, jakie przed nimi stawia
zawód. Czy władze to słyszą i
rozumieją. Chyba jeszcze nie.
Janina Lisiewicz
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Muzeum Sztuki Sakralnej

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Muzeum Sztuki Sakralnej,
otwarte w 2009 roku, znajduje się w kościele pw. św. Michała
Archanioła. To tu, między innymi, można zobaczyć eksponaty ze
wspaniałego skarbca Katedry Wileńskiej: kielichy mszalne, monstrancje, pastorał, szaty liturgiczne, relikwiarze; podziwiać bogate
nagrobki, które zachowały się z
XVII wieku...
Wśród wystawionych eksponatów są wykonane ze złota i
srebra monstrancje, kielichy, relikwiarze dekorowane szlachetnymi kamieniami, emalią, kryształem, szaty liturgiczne szyte
złotymi i srebrnymi nićmi w manufakturach Lionu we Francji. Są
też przenośne ołtarzyki. Wiele
eksponatów wykonano w Niemczech, w Augsburgu. Przedmioty
te były darem magnatów, biskupów, wdzięcznych parafian. Pierwotnie znajdowały się w różnych
kościołach: Nawiedzenia NMP w
Trokach, Katedrze Wileńskiej, kościele pw. św. Michała i in. W różnych okresach i okolicznościach
przedmioty te trafiły do skarbca
Katedry Wileńskiej. Są wśród nich
prace złotników gdańskich, wileńskich, węgierskich, włoskich. Jest
tu jedna z największych monstrancji w Europie. Jej wysokość wynosi

1,5 metra. Wykonano ją w Wilnie
w XVI wieku na zamówienie Alberta Gasztołda. Szczególną uwagę przykuwają relikwiarze: są bardzo misternie wykonane. Jeden z
nich, z relikwiami świętego Stanisława, biskupa krakowskiego,
jest zrobiony w kształcie ręki. Z
kolei relikwiarz św. Marii Magdaleny de Pazzis, zmarłej w klasztorze karmelitanek w XVI wieku w
Padwie, we Włoszech, ma kształt
kielicha – kryształowa czasza jest
otoczona szlachetnymi kamieniami i diamentami. Jej relikwie (ząbek) przywiózł z Włoch do Wilna hetman Michał Kazimierz Pac,
fundator kościoła śś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Magnat
uważał, że ród de Pazzis i Paców
mają wspólne korzenie.
Skarbiec, ukryty w 1944 roku
przez wilnian, został znaleziony
przez litewskiego restauratora i architektę Napoleona Kitkauskasa
dopiero w 1985 roku. Znajdował się on nie w podziemiach, jak
myślano, a nieopodal głównego
wyjścia, w ścianie jednej z kaplic.
Dzięki temu, że jego odkrywcy potrafili zachować tajemnicę, nie został wywieziony do Moskwy i już
po odzyskaniu przez Litwę niepodległości ujawniony.
Budowę kościoła pw. św. Mi-

chała Archanioła ufundował Lew
Sapieha, żyjący na przełomie XVI
i XVII wieków. Lew Sapieha herbu
Lis – kanclerz i hetman Wielkiego
Księstwa Litewskiego, przyjaciel
króla Władysława IV Wazy, twórca III Statutu Litewskiego, jeden
z najbogatszych magnatów Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
w tym miejscu Wilna miał jeden
ze swych pałaców. Od dzieciństwa
był prawosławnym. W 1570 roku
wraz z Mikołajem Radziwiłłem
Czarnym wyjechał na studia do
Niemiec, gdzie przesiąkł duchem
Reformacji. Kiedy po siedmiu latach wrócił na Litwę, chciał tego
ducha również tu zaszczepić, jednak w Wilnie Reformację bardzo
usilnie zwalczali jezuici i Lew Sapieha w 1586 roku znów zmienia
wyznanie i staje się katolikiem. W
1596 roku, jako gorliwy katolik,
ufundował kościół pw. św. Michała Archanioła, a przy nim klasztor
bernardynek. Za autora projektu
świątyni uważa się architekta królewskiego Piotra Dankersa de Rij.
W 1633 roku, z udziałem króla Władysława IV Wazy, właśnie tu
odbył się uroczysty pogrzeb fundatora, który podobno zmarł po
balu u króla w Wilnie. Jak głosi plotka, lubił tańczyć z młodymi pannami, a miał już 76 lat...

W 1655 roku kościół zniszczył
pożar i wojna, a w 1661 wojewoda
wileński Paweł Sapieha na nowo
go odbudował. Budynek kościoła
pw. św. Michała Archanioła niewiele się zmienił od XVII wieku
i dlatego ceni się go jako jeden z
rzadkich okazów wileńskiej architektury renesansowej.
Kościół jest jednonawowy i posiada wiele elementów charakterystycznych dla epoki renesansu.
Sklepienia są dekorowane figurami
geometrycznymi z kwiatami, sercami, gwiazdami, a w centrum jest
herb Sapiehów – Lis i ukryty napis:
Leon Sapieha Wojewoda Wileński,
Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa
Litewskiego, Mąż Stanu.
Najpiękniejszą ozdobą tej
świątyni jest marmurowy pomnik fundatora – Lwa Sapiehy,
wzniesiony po prawej stronie ołtarza głównego. Zostały na nim
utrwalone jego dwie żony: Dorota Firlejowa i Elżbieta Radziwiłłówna. Pomnik wykonany został
w pierwszej połowie XVII wieku
z marmuru w różnych kolorach.
Autorem jego jest rzeźbiarz Sebastian Sali. Długie epitafium kończy się głęboką myślą, tak doskonale pasującą do Lwa Sapiehy: „...
Krótko żył, bo i nieprzyjaciele po
nim płakali”. Zwłoki Lwa Sapie-

hy, jego żon i synów spoczywają
pod ołtarzem. Niestety, nie zachowały się kosztowne trumny,
w których ich pochowano, znikły
w czasie wojny 1655 roku. Po wojnie zbezczeszczone przez Kozaków ciało Lwa Sapiehy zakonnice
ubrały w zakonny habit i złożyły
do trumny. Podobnie postąpiono
z innymi zmarłymi. Znajdują się w
podziemiach kościoła do dziś. Ciała doskonale się zachowały, gdyż
były kunsztownie balzamowane.
Wśród innych członków rodziny,
w małej trumience spoczywa tu
Apolonia Sapieżanka, zmarła w
1723 roku po 40 dniach od urodzenia. Wygląda jak porcelanowa laleczka...
Od pierwszej połowy XVII wieku w kościele znajdował się cudowny wizerunek Matki Boskiej
nazywany Świętomichalską albo
Sapieżyńską. Obraz ten znajdował się początkowo w kościele św.
Bernarda, po drugiej stronie ulicy, ale Lew Sapieha postanowił go
umieścić w swoim kościele-mauzoleum. Wybłagał go u bernardynów, obiecując przenieść obraz na
własnych plecach. Znajdujące się
dookoła obrazu liczne wota świadczyły o jego cudowności, a postacie Maryi i Dzieciątka pokrywały
srebrne szaty. W tym czasie był to
najbardziej czczony obraz Matki
Bożej w Wilnie. Koronowano go
w 1750 roku. Obecnie obraz znajduje się w jednej z kaplic Katedry
Wileńskiej.
Klasztor bernardynek został w
1886 roku skasowany przez władze carskie, a kościół zamknięty.
Jednak dzięki Sapiehom przed I
wojną światową bernardynki wróciły do swego klasztoru.
W kościele pw. św. Michała Archanioła przez pewien
czas znajdował się obraz Jezusa Miłosiernego. W lipcu 1934
roku ksiądz Michał Sopoćko został rektorem tego kościoła, zaś
4 kwietnia 1937 roku obraz został poświęcony i tu umieszczony.
Po II wojnie światowej kościół
znów zamknięto, a na początku lat
70. założono w nim Muzeum Architektury, czynne do 2007 roku.
Często zwiedzamy i podziwiamy muzea w innych miastach
i krajach, nie zawsze wiedząc, że
tuż obok mamy tak samo bogate
i interesujące obiekty, w których
znajdują się bardzo cenne dzieła.
Warto więc do nich zajrzeć, szczerze zachęcam.
Albina Drzewiecka

„Cudze chwalicie swego nie znacie" – to znane polskie przysłowie, w którym jest sporo prawdy. I z pewnością odnosi się ono do Wileńszczyzny i jej mieszkańców.
Jakże wielu wiernych Wilna i okolic szuka duchowych wzorców w życiu ojca Pio czy św. Tereski z Lisieux, zapominając przy tym o lokalnych świętych, których Kościół
wyniósł na ołtarze. Jednym z nich jest bł. ks. Michał Sopoćko. To właśnie jego tytułem został konsekrowany kościół w Czarnym Borze. Nie było to małe wydarzenie,
zważywszy na fakt, że to pierwszy kościół na świecie pw. spowiednika św. Faustyny Kowalskiej. Niestety postać ta nie jest jeszcze dobrze znana szerokiemu gronu odbiorców. Lukę tę stara się wypełnić najnowsza publikacja „Kapłan według serca mego". Wydana w lutym książka przybliża duchową drogę do świętości bł. Michała Sopoćki. Wskazuje na zasadnicze rysy jego kapłańskiej posługi oraz odnosi się do aktualnych problemów formacji duchowieństwa. Możemy w niej znaleźć wiele cytatów
z pism tej wielkiej postaci Wileńszczyzny. Na uwagę zasługuje fakt, że publikacja ukazała się jednocześnie w dwóch językach – polskim i litewskim. Pozostaje tylko żywić nadzieję, że stanie się ona lekturą obowiązkową wiernych archidiecezji wileńskiej w przeżywanym Roku Miłosierdzia.
Ks. Mariusz Marszałek
Książkę, w cenie 5 euro, można nabyć w księgarni „Elephas", w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a także przy parafiach (m.in. w Kalwarii Wileńskiej, w kościele
pw. św. Rafała Archanioła, w Katedrze (po litewsku), w Mickunach, w Czarnym Borze, w Nowej Wilejce (parafia Królowej Pokoju), w kościele pw. Ducha Świętego).
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fot. Aleksander Sudujko

Walki o puchary nabierają tempa

DRAMATYCZNE CHWILE PRZY SIATCE

janov (3 punkty, 7 asów serwisowych).
Jedynie w rywalizacji siatkarzy Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego z zespołem
z Bezdan przydał się czwarty
set. Młodzież z Awiżeń tylko
na początku meczu miała problemy: pierwszą odsłonę przegrała do 22, w drugiej wygrała
do 25. Trzeci i czwarty set nie
pozostawił złudzeń, która drużyna jest lepsza – podopieczni
Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego wygrali je: 25:10 i
25:19. Aż trzech zawodników
zwycięzców zdobyło dwucyfrową liczbę punktów: Daniel
Milkianiec (14 punktów),
Tadas Jurelevičius (10 punktów, 6 asów) i Aurimas Pavasaris (13 punktów, 3 bloki).
Pięć bloków zanotował Adrian
Stankiewicz.
W ostatnim spotkaniu
pierwszej kolejki również nie
zabrakło emocji. Drużyna o
groźnej nazwie „Huragan”
(Wilno) „zmiotła” z boiska
„GTK” (Nowa Wilejka) 3:0
(25:16, 25:23, 25:12). Środkowy Albert Tomaszewicz zdobył dla wilnian 9 punktów i
obdarował rywali aż siedmioma blokami. Siedem asów serwisowych zaserwował środkowy Roman Miluszczenko.
WYŁANIAJĄ SIĘ
FAWORYCI
KOSZYKARSKIEGO
TURNIEJU
Stawką meczu, który rozpoczynał 2. kolejkę rozgrywek o
koszykarski Puchar Związku

Polaków na Litwie, między zawodnikami Awiżeń i Landwarowa była pierwsza wygrana w
tym sezonie. Od początku wyglądało, że starcie w grupie B
będzie do końca napięte i tylko ostatnie sekundy wyłonią
najlepszą ekipę. Nic bardziej
mylnego – już w drugiej kwarcie prowadzeni przez Tomasza
Narkuna (23 punkty) landwarowianie zaczęli budować solidną przewagę i zwyciężyli w
spotkaniu 57:34.
Jak na ścięcie na parkiet
Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Nowej
Wilejce wybiegli koszykarze
„Tores”, którzy zanotowali
drugą porażkę w grupie A. W

całym meczu przeciwko KSP
rzucili tylko 32 punkty, tracąc przy tym aż 77. Pierwsze
skrzypce w składzie brązowych
medalistów pucharu grał Edvinas Mikevičius, zdobywca 23
punktów.
Podobnie wyglądało spotkanie grupy C – koszykarze
„Tsunami”, po niezwykle emocjonującej wygranej z Suderwą
w 1. kolejce, tym razem przeważali tylko w pierwszej połowie (14:12). Reszta meczu
należała do zawodników „Speditors”, którzy zapisali na swoje konto drugie zwycięstwo –
67:43.
Niespodziewanej porażki
w meczu z drużyną „Irsana”

Aleksander Sudujko
fot. Roman Niedźwiecki

DO RYWALIZACJI
O PUCHAR ZPL
WKRACZAJĄ SIATKARZE
Podstawowym akcentem drugiego tygodnia rywalizacji w sportowych turniejach Związku Polaków na Litwie były zmagania
siatkarzy, które miały miejsce w
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Wilnie. W pierwszych meczach
seta nie straciły nawet cztery
drużyny: „Eureka”, „Polonia”,
„Eisas” i „Huragan”.
W grupie A wileńska „Eureka”, nie zważając na sporą ilość
niewymuszonych błędów (15
straconych punktów), wygrała z
„MJB” z Mickun 3:0 (w setach
25:13, 25:15, 25:22). Aż pięć
asów serwisowych zanotował atakujący Edgar Sziktorow. W drugim meczu tej grupy „Polonia” z
Wilna w trzech setach rozprawiła
się z kowalczucką „Victory” także wygrywając 3:0 (25:9, 25:22,
25:21). Bohaterem spotkania
został Tomasz Romaszko, który
na swoje konto zapisał dziesięć
punktów i cztery asy serwisowe.
W obronie wspierał go Witalij
Wenskiel – 5 bloków.
Podobnie było w grupie B,
gdzie „Eisas” z Wilna dość łatwo
i szybko uporał się z Ławaryszkami 3:0 (25:14, 25:19, 25:13).
Wilnianie jeden set oddali praktycznie bez gry, notując w spotkaniu aż 15 niewymuszonych
błędów – na szczęście rywale nie
zdołali tego wykorzystać. Wśród
zwycięzców wyróżniali się Raimondas Kaušinis (11 punktów,
po dwa bloki i asy serwisowe),
Egidijus Galinauskas (4 punkty,
5 bloków) oraz Siergiej Martem-

doznali broniący tytułu koszykarze „Polonusa” z Trok.
Ubiegłoroczni mistrzowie po
trzech kwartach prowadzili
jedenastoma punktami, jednak w ostatniej odsłonie „Irsana” zademonstrowała niesamowitą skuteczność w ataku,
zdobywając 24 punkty w dziesięć minut i inkasując drugie
zwycięstwo w tym sezonie –
69:53. 19 punktów, trafiając
aż 5 rzutów z dystansu, zwycięzcom dał Walery Stefanowicz.
Kolejną porażkę odniosła
drużyna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, która
wkrótce może wypaść z gry o
najwyższe pozycje. „Sokoły”
próbowały nawiązać walkę z
zespołem „Herbalife”, jednak
w ich wykonaniu fatalna trzecia kwarta przekreśliła wszelkie nadzieje na pozytywny
wynik. Ostatecznie drużyna
Ryszarda Rekścia zwyciężyła
z wynikiem 77:63, a najwięcej punktów zdobył Laurynas
Ralys – 20.
Drugie zwycięstwo w grupie B zanotowali koszykarze
„LPK Liberna-Gierwiaty”, którzy po raz drugi w tym sezonie zdobyli dwukrotnie więcej
punktów niż ich przeciwnicy.
W pierwszej kolejce ich łupem
padła drużyna z Landwarowa
(64:32), teraz zaś przyszła kolej na ekipę „Spo.Ko” – 51:25.
Wyrównaną walkę mogliśmy obserwować w meczu pomiędzy Skojdziszkami, a ekipą
„RKL” oraz Suderwą, a Starymi Trokami. W grupie B triumfowały „Skojdziszki” (54:40),
dla których było to drugie kolejne zwycięstwo. Z kolei w
grupie C z pierwszej wygranej
cieszyli się koszykarze ze Starych Trok – 59:44.

KOSZYKARZE RUSZAJĄ DO ATAKU

6

25 lutego - 2 marca 2016 r., nr 8 (1201)

www.zpl.lt

fot. Ryszard Jankowski

Świętujemy i... smucimy się

POPISY ARTYSTÓW PODCZAS ŚWIĘTA

Wędziagolanie obchodzili święto 16 Lutego razem ze
wspólnotą Łop. Świętować święta, modlić się za żywych i zmarłych swoich rodaków, państwowe święta obchodzić uroczyście
– wiedzą o tym, pamiętają ciągle
i praktykują Polacy z Wędziagoły. Co roku obchodzimy Święto Niepodległości Polski, Dzień
Odrodzenia Państwa Litewskiego i czynimy to pomysłowo, z
polotem.

Niestety, ale smucimy się i
odczuwamy żal, że już od kilku
lat pracownicy od kultury starostwa wędziagolskiego nie chcą
wspólnie z miejscowymi Polakami obchodzić państwowych
świąt. (Dlaczego nie mieliby
świętować razem z Polakami?
Dlaczego wspólnie nie możemy
cieszyć się z tego, co wszystkich
łączy?) Obchody 16 Lutego są
płytkie, bez jedności, nowych
idei. Wędziagolanie – wierni

obowiązkowi obywatelskiemu
i tradycji - 16 Lutego obchodzili inaczej: świętując razem ze
wspólnotą sąsiedniego miasteczka – Łop, Klubem Aktywnych
Kobiet oraz słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W
sali imprez w Łopach odbył się
wieczór muzyki akordeonowej.
Została też otwarta wystawa
Klubu Aktywnych Kobiet, odbył
się miły wieczorek. Wspaniała
muzyka profesjonalnego akor-

deonisty Aurelijusa Stunžėnasa:
Paris d Amor, Style Mussette,
Tanzende Finger - swoim stylem podbiła serca uczestników imprezy. Słuchacze wzięli
udział w muzycznej zgadywance-konkursie „Zgadnij melodie
różnych krajów”. Po jej zakończeniu otrzymaliśmy w prezencie nagrania wirtuoza-akordeonisty Aurelijusa Stunžėnasa
„Akordeonowa muzyka”. Piosenki śpiewane przez legendarny duet „Teściowe” („Uošvės”)
zmusiły zebranych na sali w takt
się kołysać i razem śpiewać. Z
kolei popisy duetu żeńskiego z
ludowej kapeli „Na czwartego”
(„Ant ketvirto”) zaprosiły gości
do romantycznego tańca.
Koleżeńska atmosfera, rozmowy z rodakami - naszymi
sąsiadami z Łop, trwały jeszcze długo: królowały emocje
i wspomnienia. Wędziagolanie dziękowali gospodarzom
za okazywaną uwagę i troskę.
Gospodarze przypomnieli, że
jesteśmy przedstawicielami sąsiedniej parafii, nasi rodzice i
praojcowie od dawnych czasów
znali się ze sobą, często się spotykali na odpustach zarówno w
Wędziagole, jak i Łopach, cieszyli się, że ta przyjaźń i wzajemne zrozumienie nie urwały
się i trwają nadal.
Wracając do Wędziagoły z nostalgią myśleliśmy o tym, że tak
niedawno uroczyście świętowa-

WĘDZIAGOLANIE –
WIERNI
OBOWIĄZKOWI
OBYWATELSKIEMU I
TRADYCJI 16 LUTEGO OBCHODZILI
INACZEJ
liśmy 16 Lutego w Wędziagole,
zapraszaliśmy znane młodzieżowe zespoły z Wilna, rejonu wileńskiego... Dźwięczały piosenki, wirowały pary, robiliśmy przegląd
historyczny dziejów państwowego święta. Przybywało na te imprezy sporo widzów. Niestety,
teraz nic podobnego się nie odbywa. Do winy za ten stan rzeczy
musieliby się przyznać pracownicy od kultury ze starostwa. To
oni nie chcą, a może nie potrafią,
nie szukają nowych form i możliwości. Wielka szkoda, że życie
kulturalne w starostwie obumiera. Z drugiej strony wierzymy, że
odpowiedzialni, obywatelsko nastrojeni ludzie się obudzą i zaczną
należycie pracować – jeżeli nie z
powołania, to przynajmniej rozumiejąc, że za to otrzymują wynagrodzenie.
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL

28 lutego o godzinie 13.00 w parku miejskim na Zakrecie (Vingis) pobiegniemy na dystansie 5 km oraz 1963 metrów, by uczcić pamięć tych żołnierzy, dla których wojna się nie skończyła 8 maja 1945 roku, a którzy za swoją wiarę w wolność i sprawiedliwość zapłacili najwyższą cenę – własnego życia.
Dystans 1963 metrów jest nieprzypadkowy – symbolizuje rok 1963, kiedy to okupanci zabili w walce ostatniego
polskiego Żołnierza Niezłomnego, Józefa Franczaka ps. „Lalek”.
UWAGA! W tym roku po raz pierwszy bardziej wytrzymali będą mieli do pokonania 5 km.
Zapisy odbywają się mailowo, zgłoszenia (imię, nazwisko, datę urodzenia i numer kontaktowy) prosimy wysyłać na
adres wilnomp@gmail.com. Koszt uczestnictwa wynosi 2€, w tej cenie wliczony jest pakiet startowy – koszulka i
medal.
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KONFERENCJA

16 marca w Sejmie Litwy odbędzie się konferencja pt. „Oświata mniejszości narodowych
na Litwie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.
Początek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej
(I gmach Sejmu, al. Giedymina 53).
Sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury
12 stycznia dał zgodę na złożoną przez wiceprzewodniczącego Sejmu RL Jarosława Narkiewicza
propozycję zorganizowania konferencji, podczas
której będą poruszone problemy i osiągnięcia
oświaty mniejszości narodowych na Litwie.
Do udziału zapraszani są posłowie, przedstawiciele rządu i Ministerstwa Oświaty i Nauki,
społeczności szkół mniejszości narodowych i in.
Program:

8.30-9.00 – rejestracja uczestników;
9.00-9.15 – początek konferencji;
9.15-9.30 – słowo wstępne. Przegląd oświaty
mniejszości narodowych na Litwie. Wiceprzewodniczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;
9.30-9.45 – przemówienie minister oświaty i nauki RL Audronė Pitrėnienė;
9.45-10.00 – słowo powitalne przewodniczącego
sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Raimundasa Paliukasa;
10.00-10.15 – „Prawa mniejszości narodowych – to
przyrodzone prawa człowieka”. Dr Elżbieta Kuzborska;
10.15-10.30 – „Polityka oświaty mniejszości narodowych: dokąd prowadzi?”. Poseł na Sejm RL,
prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich
na Litwie ,,Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski;

„Życia nie
można zmarnować”
Film dokumentalny pt.
„Życia nie można zmarnować”
to opowieść o życiu dwóch
polskich zakonników brutalnie zamordowanych w Peru w
1991 roku.
Franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, w momencie śmierci mieli
31 i 33 lata. Ojciec Zbigniew
Strzałkowski i ojciec Michał
Tomaszek zostali zastrzeleni przez członków komunistycznej organizacji „Świetlisty
Szlak”. Zostali beatyfikowani
5 grudnia 2015 r. w Peru. Będą
pierwszymi polskimi misjonarzami – męczennikami.
Film odpowiada na pytania: dlaczego zginęli, jakimi
byli ludźmi, co dla każdego z
nas może wynikać z ich męczeńskiej śmierci. Film został
zrealizowany przez ekipę TVP
w peruwiańskich Andach i w
Polsce.
W filmie widzowie zobaczą m. in. wypowiedzi ostatniego świadka porwania polskich zakonników – siostry
zakonnej Berty Hernandez, a
także emerytowanego biskupa, który zaprosił polskich zakonników Luisa Bambarena,
mieszkańców Pariacoto i polskich misjonarzy obecnie tam
pracujących. W Polsce zostały
nagrane rozmowy z rodzinami
męczenników, w tym z mamą
Zbigniewa Strzałkowskiego,
która przez wiele lat nie chciała się wypowiadać o tych dramatycznych wydarzeniach.
Zdjęcia filmowe w Peru
ekipa TVP realizowała w Li-

mie, Chimbote, w Barrance
nad Oceanem Spokojnym i w
parafii Pariacoto. Pariacoto to
obecnie miasteczko, w którym
mieszka 2 tys. osób, natomiast
teren parafii to 73 wsie znajdujące się w peruwiańskich Andach.
Film – to również opowieść
o efektach pracy pierwszych
polskich misjonarzy – męczenników.
Pokazane zostaną wypowiedzi osób, które zmieniły swoje
życie pod wpływem polskich
męczenników, m. in. rozmowa z o. Dariuszem Mazurkiem,
który po zamordowaniu zakonników postanowił wstąpić
do zakonu i obecnie jest misjonarzem w Peru. Po 24 latach od
śmierci o. Michała Tomaszka i
o. Zbigniewa Strzałkowskiego
zobaczymy Peruwiańczyków,
którzy każdego dnia dziękują
za pracę zamordowanych Polaków.
Scenariusz i reżyseria:
Krzysztof Tadej
Zdjęcia: Wojciech Kozłowski, dźwięk: Wojciech Zająkała,
światło: Sławomir Dębkowski
Montaż: Paweł Gołdziński,
lektorzy: Janusz Szydłowski i
Lesław Żurek
Oprawa muzyczna: Joanna
Fidos
Kierownicy produkcji: Tomasz Rychter, Katarzyna Ragu
- Pokropek
Producent: Ryszard Urbaniak
Redakcja: ks. Rafał Sztejka
SJ, Joanna Ładzińska - Molak

www.zpl.lt

7

10.30-10.45 – „Szkoły z rosyjskim językiem
nauczania w świetle systemu oświaty na Litwie”. Tamara Lachankina;
10.45-11.00 – „Szkoły mniejszości narodowych:
wizja ukrytego szlaku i grzęzawiska”. Prof. hab.
dr Vilija Targamadze;
11.00-11.20 – Kształcenie dzieci w języku ojczystym oczami rodziców. Przewodnicząca Forum Rodziców Szkół Polskich rejonu solecznickiego Renata
Cytacka; przedstawiciel Forum Rodziców Szkół Polskich miasta Wilna Mirosław Szejbak;
11.20-11.30 – Przemówienie I zastępcy kanclerza rządu RL Rimantasa Vaitkusa.
11.30-12.00 – dyskusja;
12.00-12.30 – przerwa;
12.30-12.40 – „Oświata mniejszości narodowych
w systemie oświaty Litwy”. Przedstawiciel Litewskiego Związku Pracowników Oświaty;
12.40-12.55 – „Wyzwania i trudności w nauczaniu i uczeniu się języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych. Problematyka ujednoliconego
egzaminu z języka litewskiego”. Nauczyciel języka
litewskiego szkoły ogólnokształcącej;
12.55-13.10 – „Problemy i osiągnięcia ogólnokształcących szkół mniejszości narodowych”. Przedstawiciel placówki ogólnokształcącej;
13.10-13.25 – „Znaczenie oświatowych aktów
prawnych oraz ich projektów w poprawie systemu
oświaty mniejszości narodowych”. Radna miasta
Wilna Edyta Tamošiūnaitė;
13.25-14.00 – Dyskusja;
14.00-14.30 – Podsumowanie konferencji. Doradca prezydent RL Rūta Kačkutė; Wiceprzewodniczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;
14.30 – Zakończenie konferencji.
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Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczce
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwidze BRODOWSKIEJ moc serdecznych życzeń: trwałego zdrowia na
długie lata, miłości i szczęścia wśród najbliższych, poczucia satysfakcji z własnych dokonań oraz stałej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej
składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno
poszczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków ZPL
osobiście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy i czwartki
od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone składki, może
otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na kwiecień i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do
22 marca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest
bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie
– mieć w swoich domach.

Ubolewamy i składamy wyrazy szczerego współczucia

Marii Fiodorowej
z powodu śmierci

Mamy
„CIEBIE, BOŻE, WYSŁAWIAMY”

W najbliższą sobotę, 27 lutego, o godz. 10.00, w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące
udziału w Festiwalu „Ciebie, Boże, wysławiamy”. Zapraszamy kierowników albo przedstawicieli scholi, chórów i zespołów lub też
solistów, recytatorów. Więcej informacji pod nr. tel. 8 699 05153,
Jan Mincewicz

Święciański Oddział Rejonowy ZPL

Podzielamy ból i smutek,
wyrażając serdeczne współczucie

Helenie Kamarauskienė
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na Litwie
osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety zamieszczać
pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

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.

z powodu śmierci

syna Sauliusa
Członkowie Oddziału ZPL „Lauda”,
Stowarzyszenia Polaków Kiejdan oraz zespołu „Issa”

Projekt jest współfinansowany ze
środków finansowych otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w
ramach konkursu na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2016 r.”

