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Kaziuk królował 
w Wilnie

W ciągu trzech dni – od 4 do 6 marca – centralną arterię Wilna oraz część Starówki objął we władanie 
kiermasz kaziukowy. Ku radości wilnian i gości, obok z roku na rok zjawiających się wciąż nowych zwyczajów 
i pomysłów, na Kaziuku nie zabrakło tradycyjnych jego symboli: palm wileńskich, wyrobów z drewna i wikliny 
oraz pieczywa – obwarzanków i pierników. Wiosenny kiermasz mógł dogodzić praktycznie wszystkim gustom. 
A wpływ na to, że było zdecydowanie więcej chętnych do oglądania niż kupowania miały, oczywiście, ceny. Od 
roku panujące nam euro skutecznie temperowało zapędy potencjalnych nabywców kaziukowych cudeniek.
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Trocki Oddział Rejonowy 
Związku Polaków na Litwie 
może się szczycić tym, że w jed-
nym z największych miasteczek 
rejonu – Landwarowie (12 tys. 
mieszkańców) ma też najlicz-
niejsze koło ZPL – liczy ono 290 
członków (prezes – Franciszek 
Żeromski,  dyrektor polskiego 
gimnazjum). 

Landwarów – posiadający 
duży odsetek Polaków i dawne 
tradycje działalności rodaków 
na niwie kultywowania tu pol-

skości – bez wątpienia zawdzię-
cza to w dużej  mierze miejsco-
wej polskiej szkole – Gimnazjum 
im. Henryka Sienkiewicza. Pla-
cówka ta jest bezspornym lide-
rem wśród szkół rejonu (jako 
pierwsze otrzymało akredytację 
na gimnazjum), a pracujący tu 
nauczyciele zarówno w czasach 
władzy sowieckiej dbali o pol-
skie pierwiastki w kształceniu i 
wychowaniu młodego pokole-
nia landwarowian (na fali po-
wstawania na Wileńszczyźnie 
dziecięcych polskich zespołów 
ludowych, Landwarów był  w 
gronie pierwszych, zakładając 
i dziś prężnie działającą „Przą-
śniczkę”), jak i obecnie trosz-
czą się o to, by polskie dzieci z 
miasteczka i okolic uczyły się  w 
ojczystym języku, kształtowały 
swą osobowość na podstawie ro-
dzimej kultury i tradycji. 

Obecnie gimnazjum liczy 
232 uczniów: w klasie I i XII 
jest ich po 22, w zerówce – 14. 

Dyrektora bardzo cieszy to, że 
do przedszkolnej grupy działają-
cej w szkole, tego roku przyjdzie 
40 dzieci – zostaną utworzone 
dwie grupy.

Nauczyciele gimnazjum, 
jak i przed laty, są podstawo-
wym trzonem landwarowskie-
go koła ZPL.  Ale w ostatnim 
okresie aktywnie włączają się 
do jego pracy nie tylko peda-
godzy. Jest to zasługą akty-
wistów Związku, do których 
należy nauczycielka-seniorka 
Alicja Podolska i wielce aktyw-
nie udzielająca się pracy spo-
łecznej wiceprezes rejonowego 
oddziału, radna Teresa Sołow-
jowa, która stara się zjednać do 
działalności wciąż nowych lu-
dzi, młodzież. Właśnie wśród 
nich jest Aivaras Trainowicz 
– pracownik starostwa w Lan-
dwarowie.  Dzięki nim oraz in-
nym aktywistom koło się roz-
szerza.

Siedziba koła znajduje się  w 

budynku gmachu Gimnazjum 
im. H. Sienkiewicza. Od roku 
2003 – okresu renowacji szko-
ły, na którą pieniądze wpłynęły 
m. in. z Polski –  zostało wygo-
spodarowane pomieszczenie dla 
związkowców.  W ciągu tych lat 
służyło ono zarówno organiza-
cji, jak i szkole, która boryka-
ła się z brakiem izb klasowych. 

Ostatnio, dzięki zabiegom 
Teresy Sołowjowej (członkini  
koła) i przy aktywnym zaan-
gażowaniu dyrektora – prezesa 
koła – udało się pomieszczenia 
wyremontować i wyposażyć w 
nowe meble. Finansowo do tego 
przyczynił się Zarząd Głów-
ny ZPL, przy poparciu preze-
sa ZPL Michała Mackiewicza. 
Uważa on, że  centrala, w miarę 
swoich możliwości, ma wspie-
rać koła działające na terenie 
całej Litwy. 

Wsparcia też udzielił ma-
cierzysty oddział, którego pre-
zes, wicemarszałek Sejmu RL 

Jarosław Narkiewicz stara się 
dbać  o to, by każde koło (dzia-
łają one m. in.  w Trokach, Po-
łukniu (najbardziej liczne), 
Rudziszkach, Międzyrzeczu, 
Starych Trokach, Świętnikach  
i in. miejscowościach) w mia-
rę możliwości miały swoje sie-
dziby. Różnie się to udaje, ale 
w zasadzie, dzięki współpracy 
z miejscowymi władzami jak i 
lokalnymi wspólnotami, mają 
swoje lokale, gdzie ich człon-
kowie mogą się zbierać. Np. w 
Trokach (prezes – radny Tade-
usz Tuczkowski) siedziba koła 
mieści się w Domu Kultury; w 
Świętnikach – dzieli gmach by-
łej szkoły wraz ze wspólnotą lo-
kalną.

 W miniony poniedziałek w 
Landwarowie odbyły się sym-
boliczne wchodziny w lokalu 
landwarowskiego koła. Ludzie, 
którzy byli zaangażowani w 
uporządkowanie i zagospodaro-
wanie lokalu, mogli się cieszyć z 
wyniku: elegancko wyremonto-
wane i nowocześnie umeblowa-
ne pomieszczenie z pewnością 
będzie dobrze służyło rodakom. 

Gospodarze  otrzymali też 
pierwsze prezenty, które mają 
pomóc urządzić siedzibę z praw-
dziwego zdarzenia: prezes Mi-
chał Mackiewicz sprezentował 
pięknie kwitnący wazon (była to 
pierwsza roślina w tym lokalu), 
zaś prezes Trockiego Oddziału 
Rejonowego ZPL Jarosław Nar-
kiewicz zatroszczył się o sprzęt 
– nowa drukarka przeszła  w po-
siadanie koła.

 Obecni na spotkaniu prezes 
koła w Trokach i radny Tade-
usz Tuczkowski, Teresa Sołow-
jowa, członek koła Aivaras Tra-
inowicz wraz z gośćmi omówili 
dalsze potrzeby, dyskutowali o  
sposobach aktywizacji pracy kół, 
współdziałaniu poszczególnych 
struktur Związku.

Janina Lisiewicz   

W Landwarowie – wchodziny

 W MINIONY PONIEDZIAŁEK 
W LANDWAROWIE  
ODBYŁY SIĘ  
SYMBOLICZNE  
WCHODZINY  
W LOKALU 
LANDWAROWSKIEGO KOŁA

Uwaga!
Konkurs Piosenki!

Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Od-
dział  Miejski – po raz pierwszy na Litwie organi-
zuje konkurs piosenki do słów Agnieszki Osieckiej. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników  
śpiewania do wzięcia udziału w konkursie, który ma 
szansę stać się kolejną tradycyjną imprezą kultural-
ną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzującą 
polskie piosenki.

Regulamin I Konkursu na Litwie piosenki do 
słów Agnieszki Osieckiej

Organizatorzy: Związek Polaków na Litwie 
(ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, Litwa, tel.: 
+370 5 2331056).

Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest 
do solistów oraz duetów wokalnych (bez ew. 
back wokalu czy grupy tanecznej). Warunkiem 
zakwalifikowania się do konkursu jest ukończo-
ne 16 lat oraz przygotowane do zaprezentowa-

nia dwa wybrane utwory z twórczości Agniesz-
ki Osieckiej.

Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań 
uczestników formą poezji śpiewanej; zwrócenie 
uwagi na istotę i piękno tekstów piosenek Agniesz-
ki Osieckiej wykonawców na Litwie; wspieranie 
najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy 
oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów. 

Kryteria oceny konkursowej: komisja będzie 
oceniała sposób zaprezentowania utworu według 
poniższych kryteriów w skali od 1 do 10 punktów:

bezbłędne wykonanie utworu;
dykcja i artykulacja;
emisja głosu;
aranżacja utworu;
wrażenie artystyczne;
interpretacja
Eliminacje: przesłuchania w ramach eliminacji 

odbędą się w dniu 12 maja 2016 roku. Niezależ-
na komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spo-
śród wszystkich uczestników pięciu finalistów, 
którzy wezmą udział w warsztatach wokalnych 

zorganizowanych w Polsce, w Ostródzie. Fina-
liści będą mogli również wziąć udział w Ogólno-
polskim Konkursie im. Agnieszki Osieckiej, który 
odbędzie się w sierpniu 2016 roku w Ostródzie. 

Zgłoszenia uczestników: uczestnicy zgłaszają się do 
konkursu poprzez nadsyłanie wypełnionej Karty Uczest-
nika do organizatorów konkursu do dnia 1 maja br.

Karta Uczestnika jest do pobrania ze strony 
internetowej www.zpl.lt.

Sposób i termin ogłoszenia wyników: wyniki 
konkursu będą podane do wiadomości uczestni-
ków w dniu eliminacji oraz zostaną umieszczone 
na stronie internetowej www.zpl.lt.

Nagrody:  wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – 
nagrody oraz zaproszenie do wzięcia udziału w 
warsztatach wokalnych organizowanych w Ostró-
dzie oraz do występu na koncercie galowym z 
akompaniamentem orkiestry studentów Instytutu 
Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Koncert galowy odbędzie się 6 listopada 2016 
roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 

MIŁA CHWILA WRĘCZANIA PREZENTÓW
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KOSZYKARZE WALCZĄ 
O KAŻDY CENTYMETR 
KWADRATOWY  
PARKIETU
W sobotę,  w sali Gimnazjum 
im. Józefa Ignacego Kraszew-
skiego,  rozegrano czwartą kolej-
kę koszykarskiej edycji Pucha-
ru Związku Polaków na Litwie. 
Swoją klasę po raz kolejny po-
twierdzili koszykarze „SK Skoj-
dziszki” (4/0), którzy nie do-
znali jeszcze w tym roku smaku 
porażki.

Zawodnicy z rejonu wileń-
skiego po zaciętej walce w me-
czu na szczycie grupy B poko-
nali „LPK Liberna Gierwiaty” 
(3/1) – 48:46. Najskuteczniej 
grał Darius Asanavičius, który 
dla zwycięzców zdobył 15 punk-
tów. Na trzecie miejsce w tabe-
li wskoczyli koszykarze „RKL” 
(2/2), którzy rozbili Landwa-
rów (2/2) – 53:38. Jednostron-
ny bój w ostatnim starciu grupy 
B stoczyli „TuneSquad” (1/3) z 
koszykarzami „Spo.Co” (0/4) 
– 44:31. Najlepszymi graczami 
drużyny z Awiżeń, która cieszy-
ła się z pierwszej wygranej na 
parkiecie, byli Domas Aidietis 
(15 pkt) i Wiktor Kozłowski 
(14 pkt). 

Pod nieobecność zespołów 
„Irsana” (3/0) i „Tores” (1/2), 
trzecie zwycięstwo w grupie A 
na swoje konto zapisali koszy-
karze „Herbalife” (3/1) oraz 
„KSP” (3/1). Pierwsi zreha-
bilitowali się po ubiegłotygo-
dniowej porażce, zwyciężając w 
grze z „Polonusem” – 73:72. W 
niezwykle zaciętym pojedynku 
szczęście sprzyjało raz jednym, 
raz drugim. Jeszcze przed długą 
przerwą prowadzili zawodni-
cy z rejonu trockiego (45:40), 
lecz po wznowieniu drużyna 

„Herbalife” przejęła inicjaty-
wę i wyrwała zwycięstwo jed-
nym punktem. Tymczasem za-
wodnicy „KSP”, wydaje się, już  
zapomnieli o słabym starcie na 
początku sezonu i już w drugim 
spotkaniu z rzędu notują łatwe 
zwycięstwo – tym razem ich łu-
pem padł TG „Sokół” – 57:47. 
O to, by „Sokoły” pozostały bez 
wygranej, postarał się Kunce-
wicz, który podczas meczu za-
notował 20 punktów. 

Ciekawie wygląda sytuacja 
w grupie C, gdzie w sobotę rów-
nież rozegrano dwa spotkania. 
W pierwszym z nich „Suderwa 
Team” (1/2) pokonała pozo-
stających bez zwycięstwa „BC 
Drakonai” (0/3) – 60:53. War-
to zaznaczyć, że jeszcze przed 
przerwą „smoki” prowadziły 
(18:33), ale dobra zespołowa 
gra drużyny z rejonu wileńskie-
go pozwoliła odrobić straty i wy-
grać nawet z nawiązką.

Do prawdziwego pogromu 
natomiast doszło w rywaliza-
cji „Tsunami” (2/2) z ekipą ze 
Starych Trok (2/1) – 67:40. To 
pierwsza porażka ekipy z pra-
starej drugiej litewskiej stolicy 
w tym roku.

RYWALIZACJA  
SIATKARZY NABIERA 
RUMIEŃCA 
Trzy zespoły w siatkarskim tur-
nieju o Puchar Związku Pola-
ków na Litwie kontynuują zna-
komitą serię wygranych. Dwa z 
nich, grające w grupie B: „Eisas” 
i „Huragan” nie straciły do tej 
pory nawet seta i zmiatają rywa-
li z parkietu niby kurz z półki.

„Eisas” w sobotę rozegrał 
dwa mecze i w obu triumfował 
z wynikiem – 3:0. Najpierw ich 
łupem padli siatkarze „GTK” 

(25:23, 25:22, 25:19), kilka 
godzin później rozprawili się 
z Bezdanami (25:14, 25:22, 
25:20). W pierwszym meczu 
obrońcom mistrzowskiego ty-
tułu najwięcej punktów zdo-
byli Raimondas Kaušinis (10 
pkt) oraz Raimundas Šestakas 
i Povilas Grinčiuk – po 8 pkt. 
Z kolei w starciu z siatkarzami 
z Bezdan, obok Kaušinisa (12 
punktów), wyróżnili się Artur 
Aželionis i Sergej Martemjanov, 
którzy zanotowali po 5 asów ser-
wisowych.

Ekipie „Eisas” w grupie B 
kroku dotrzymuje wileńska 
drużyna „Huragan”, która w 
jedynym swoim sobotnim me-
czu rozbiła „Ławaryszki” – 3:0 
(25:21, 25:20, 25:9). W zespo-
le, który nadal kroczy z „su-
chym” kontem przegranych se-
tów, pierwsze skrzypce po raz 
kolejny grał duet Paweł Kulikian 
– Darius Lukauskas – w sumie 

15 punktów. Zarówno „Ława-
ryszki”, jak i „GTK” oraz „Bez-
dany” na pierwszą wygraną w 
tegorocznej edycji siatkarskiego 
Pucharu Związku Polaków na 
Litwie jeszcze poczekają. Kibice 
zaś z niecierpliwością oczekują 
na arcyciekawe starcie niepo-
konanych dotychczas drużyn: 
„Huragan” i „Eisas” (obie mają 
po 9 pkt). 

Trzecie miejsce w tabeli gru-
py B zajmuje Szkoła Sportowa 
Samorządu Rejonu Wileńskie-
go, zaś ekipy „GTK”, „Bezdany” 
i „Ławaryszki” żadnych punk-
tów na razie nie zdobyły. 

Nie mniej ekscytująco wy-
gląda sytuacja w grupie A, gdzie 
doszło do pierwszego starcia fa-
worytów. W meczu dwóch wi-
leńskich drużyn „Polonia” dość 
łatwo rozprawiła się z zespołem 
„Eureka” – 3:0 (25:17, 25:20, 
25:22). Prawdziwym liderem, 
grających w czerwonych koszul-

kach siatkarzy, był Tomasz Ro-
maszko –  zdobywca 14 punk-
tów. W obronie zaś dobrze spisał 
się Tomas Barsukovas, który za-
fundował rywalom 4 bloki. Po 
drugiej stronie siatki walkę na-
wiązać próbowali Eryk Barkow-
ski i Robert Kurmel (odpowied-
nio 12 i 10 punktów), ale ich 
starań było za mało.

„Polonia” w sobotę rozegra-
ła także drugi mecz i, wbrew 
pozorom, starcie z siatkarzami 
„MJB” było o wiele trudniejsze 
niż się spodziewano. Dało się we  
znaki  zmęczenie, kiedy należało 
rozegrać  pięć setów. Wilnianie 
jednak w końcu  triumfowali –  
3:2 (25:17, 25:27, 16:25, 25:17, 
15:6). Tym razem do wygra-
nej poprowadzili ich Mirosław 
Rynkiewicz i Witalij Wenskiel 
– zdobyli po 14 punktów  oraz 
Igor Tapunow – 11 punktów i 
4 bloki. W barwach drużyny z 
Mickun niesamowity mecz roze-
grał Tomasz Szabłowski, który 
zdobył 19 punktów i zanotował 
8 bloków. 15 pkt i 5 bloków do-
łożył też Waldemar Wołodko.

W ostatnim meczu grupy 
A emocji było mniej – wileń-
ska drużyna „Sztorm” wygra-
ła z „United” – 3:1 (25:22, 
23:25, 25:22, 25:17). Motor-
niczymi wilnian byli Andrzej 
Urbanowicz (19 pkt 4 bloki) 
oraz Romuald Sztura (15 pkt). 
Po przeciwnej stronie brylo-
wał Erikas Duchniewicz – 16 
pkt i 3 asy serwisowe. Siatkarze 
„United” mają na swym koncie 
jedną porażkę i jedno zwycię-
stwo. Takim samym bilansem 
legitymuje się ekipa „Sztorm”. 
Na szczycie tabeli plasuje się 
„Polonia” (8 pkt), tuż za nią 
jest „Eureka” (6 pkt). „MJB” z 
Mickun ma na koncie 1 punkt, 
zaś „Victory” z Kowalczuk  – 
okrągłe zero. 

Aleksander Sudujko

ZAWODNIK „POLONII” PRZYJMUJE PIŁKĘ

„SOKÓŁ” IDZIE DO ATAKU

fot. Aleksander Sudujko
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Sportowy Puchar Związku Polaków na Litwie  
– pożądanym trofeum 
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Trocki Oddział Rejonowy 
Związku Polaków na Litwie na 
igrzyska wydelegował 32 za-
wodników na czele z prezesem 
Oddziału, wicemarszałkiem Sej-
mu RL, Jarosławem Narkiewi-
czem. Ekipa dostojnie wystąpi-
ła, demonstrując dobre wyniki 
sportowe. W ciągu kilku dni 
troczanom towarzyszyła rów-
nież mer rejonu trockiego Edita 
Rudelienė oraz radna, wicepre-
zes Oddziału Alina Kowalew-
ska. Odpowiedzialnymi za spra-
wy organizacyjne byli Karolina 
Narkiewicz i Romuald Grzy-
bowski.

Z wielką gościnnością przy-
witano uczestników zmagań 
sportowych w hotelu Arła-
mów – miejscu zakwaterowania 
wszystkich uczestników i gości. 
Arłamów – to zarówno nazwa 
wzgórza, na którym stoi hotel, 
jak i nieistniejącej już wsi o nie-

zwykle pięknych krajobrazach. 
To prawdziwa oaza dla szukają-
cych ciszy i spokoju miłośników 
przyrody oraz idealne warunki 
do treningów zarówno dla pro-
fesjonalnych sportowców, jak i 
dla amatorów. Zawody odbywa-
ły się w pięknych i doskonale 
wyposażonych miejscach Pod-
karpacia: w Sanoku, Przemy-
ślu, Ustjanowie i Ustrzykach 
Dolnych.

W pierwszym dniu zawo-
dów, które odbywały się na 
arenie „Sanok” w dyscyplinie 
sportowej short track, do ry-
walizacji stanęło 86 zawodni-
ków z 12 krajów świata. W kla-
syfikacji medalowej pierwsze 
miejsce przypadło reprezenta-
cji Litwy – ogółem 12 medali: 3 
złote, 3 srebrne, 6 brązowych. 
Uczestnicy z rejonu trockie-
go zdobyli wśród nich 7 krąż-
ków. W kategorii wiekowej od 
lat 11 do18 złoto zdobyła naj-
młodsza uczestniczka grupy – 
Ewelina Gryniewicz, uczenni-
ca Szkoły Podstawowej im. A. 
Stelmachowskiego w Starych 
Trokach. W przedziale wie-
kowym od 31 do 40 lat dru-
gie miejsce zajęła autorka tych 
słów – Renata Joknienė. Bar-
dzo blisko zwycięstwa były też 

Bożena Ławrukiewicz i Halina 
Gryniewicz, które uzyskały w 
swych kategoriach wiekowych 
4 miejsca.

W zawziętej walce w łyż-
wiarstwie szybkim na torze 
dobrze wykazali się mężczyź-
ni z Ziemi Trockiej. Złoty me-
dal w kategorii wiekowej 21-30 
lat wywalczył Mantas Marcin-
kevičius. Srebrne medale w 
swych kategoriach wiekowych 
zdobyli Wiktor Ustiło i Artur 
Vyšniauskas. Brązowy medal 
otrzymał Tomasz Waszkie-
wicz. Natomiast czwarte, bli-
skie nagradzanych, przypadło 
Romualdowi Grzybowskiemu 
– dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej im. A. Stelmachowskie-
go w Starych Trokach. 

Drugi dzień przyniósł roz-
grywki hokejowe, w których 
wzięły udział 4 drużyny: z Ka-
nady, Czech, Białorusi i Litwy. 
Bataliom towarzyszyły duże 
emocje kibicujących – człon-
ków ekipy związkowców z re-
jonu trockiego. Po zaciętej ry-
walizacji w finale zmierzyły się 
Czechy i Litwa.

Jesteśmy dumni, że załoga 
hokeistów, w skład której wcho-
dzili sportowcy naszego rejonu, 
godnie reprezentowała swój 

kraj. Wszystkie mecze były ro-
zegrane z wielkim entuzjazmem 
i nastawieniem na zwycięstwo. 
W efekcie – po ambitnej grze, z 
wynikiem – 4 : 1 (ustępując ro-
dakom z |Czech) wywalczyli 2 
miejsce.

W snowboardzie rywalizo-
wało 46 zawodników z 8 państw. 
Litwa łącznie zdobyła 3 złote 
medale i 2 brązowe. Jeden z nich 
– złoty, przypadł uczestnikowi z 
trockiej drużyny Sauliusowi Li-
nikasowi. 

W trzecim dniu odbyły 
się zawody w wieloboju łyż-
wiarskim, w których wzięło 
udział 86 sportowców. 14 me-
dali w tej dyscyplinie zdobyli 
uczestnicy z Litwy: 5 złotych, 6 
srebrnych, 3 brązowe. 9 z nich 
zdobyła drużyna z rejonu troc-
kiego. Złote medale wywalczy-
li Karol Janušauskas i Tomasz 
Waszkiewicz; srebrne – Raj-
mund Waszkiewicz, Giedrius 
Vaisėta, Artur Vyšniauskas. W 
kategorii wiekowej od 50 do 60 
lat mężczyzn, całe podium za-
jęli reprezentanci rejonu troc-
kiego: złoty medal zyskał Wik-
tor Ustiło, srebrny – Romuald 
Grzybowski, brązowy – Romu-
aldas Ingelevičius. W katego-
rii wiekowej od lat 11 do 18 
dziewcząt wywalczyła Ewelina 
Gryniewicz.

W short tracku i wieloboju, 
puchary zwycięstwa odebrała 
drużyna Litwy – sportowcy z 
rejonu trockiego.

Jesteśmy niezmiernie za-
dowoleni z osiągniętych re-
zultatów. Jako oddział po-

trafiliśmy uzupełnić tablicę 
zwycięstw w klasyfikacji me-
dalowej oraz przyczyniliśmy 
się do sukcesu naszego kraju. 
Wraz ze sportowcami szkoły 
sportowej rejonu wileńskie-
go, solecznickiego oraz miasta 
Wilna przeżywaliśmy wspól-
nie zwycięstwa i cieszyliśmy 
się z przyjaznych relacji, god-
nie reprezentując Litwę.

W przededniu Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych dr Tomasz Bakalar-
czyk z Instytutu Pamięci Na-
rodowej we Wrocławiu na ten 
temat wygłosił wykład. Z okazji 
święta, wszystkie odbywające 
się rozgrywki w poszczególnych 
dyscyplinach w dniu 1 marca, 
były im dedykowane. Wszyscy 
uczestnicy i organizatorzy od-
mówili modlitwę w tej intencji 
i uczcili ich pamięć minutą ci-
szy. Odbył się także bieg oraz 
zawody w biathlonie i nordic 
walking ku czci Żołnierzy Wy-
klętych. Ekipa z Litwy również 
brała w nich udział.

W imieniu wszystkich 
uczestników Trockiego Oddzia-
łu Rejonowego ZPL pragniemy 
serdecznie podziękować głów-
nemu organizatorowi imprezy 
– Stowarzyszeniu „Wspólno-
ta Polska” – za wspaniałą or-
ganizację XII Światowych Zi-
mowych Igrzysk Polonijnych 
„Podkarpackie 2016”.

Oprócz rywalizacji w za-
wodach sportowych, mieliśmy 
możliwość uczestniczyć w im-
prezach towarzyszących. Zrobi-
ło na wszystkich duże wrażenie 

Drużyna ZPL rejonu  
trockiego na polonijnych igrzyskach

Od 27 lutego do 5 marca Polonia i Polacy świata mieli możliwość  
oglądania, przeżywania oraz uczestniczenia w XII Światowych 
Zimowych Igrzyskach Polonijnych „Podkarpackie 2016”. Na 
zawody najliczniej się stawili miłośnicy sportu z Litwy, rejonów: 
wileńskiego, solecznickiego, trockiego oraz miasta Wilna, którzy 
godnie ją reprezentowali.

PALMA PIERWSZEŃSTWA 
PRZYPADŁA LITWIE, 
KTÓRA ZDOBYŁA 
109 MEDALI

SPORTOWCY PO ZWYCIĘSKICH BATALIACH
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„Podkarpackie 2016” śmiało 
można nazwać dniami chwały 
sportowców-Polaków z Wileńsz-
czyzny. Wśród 18 ekip rodaków  
z całego świata wywalczyli pierw-
sze miejsce, zdobywając imponu-
jąca liczbę medali. Zresztą, nie 
tylko pod względem ilości zdo-
bytych krążków – 109 byli górą, 
ale też ich „jakości”: zostali na-
grodzeni 42 złotymi, 33 srebr-
nymi i 34 brązowymi medalami. 

Na drugiej pozycji uplaso-

wała się ekipa Polaków z Czech, 
zdobywając podczas zawodów 81 
medali: 32 złote, 26 srebrnych i 
23 brązowe. 

Jako trzeci okazali się Polacy 
z Białorusi. Ich trofeum to: 10 
złotych oraz po 15 srebrnych i 
brązowych medali (ogółem 40).

 Z dumą możemy stwierdzić, 
że nasi sportowcy nie tylko zwy-
ciężyli, ale też pozostawili rywali 
daleko w tyle. Nie może nie na-
pawać dumą fakt że przywieźli 

na Litwę ponad trzecią część me-
dali, które były do zdobycia. Wy-
raźnymi faworytami byli spor-
towcy z rejonu wileńskiego i 
trockiego. Tym ostatnim do koń-
ca towarzyszył prezes Trockiego 
Oddziału Rejonowego ZPL, wi-
cemarszałek Sejmu RL Jarosław 
Narkiewicz. 

W uroczystości inaugura-
cji Igrzysk wzięli udział prezes 
Związku Polaków na Litwie, 
poseł Michał Mackiewicz oraz 

merowie rejonów wileńskiego – 
Maria Rekść i solecznickiego – 
Zdzisław Palewicz.  

W ośmiu dyscyplinach, ta-
kich jak short track, narciarstwo 
alpejskie i biegowe, wielobój łyż-
wiarski, hokej na lodzie, biath-
lon, nordic walking, snowboard 
było do podziału 300 medali. 
Warto odnotować, że szanse na 
udekorowanie polonijnym krąż-
kiem olimpijskim miała większa 
część zawodników – na zimowe 
zmagania sportowe przyjecha-
ło 500 uczestników z 18 krajów. 

Indywidualni zwycięzcy 
otrzymali medale, zaś zwycię-
skie ekipy zostały obdarowane 
pucharami. Poza zdobywcami 
nagradzanych miejsc – I-III, ko-
lejno uplasowały się drużyny Po-
laków z Rosji, Kanady, Szwecji, 
Stanów Zjednoczonych, Austrii, 
Luksemburga, Norwegii, Węgier, 
Niemiec, Ukrainy, Kazachstanu, 
Bułgarii i Hiszpanii.  

Wszyscy zawodnicy byli po-
dzieleni na kategorie wiekowe 
– pierwsza obejmowała dzie-
ci w wieku do 12 lat, w tej gru-
pie najmłodszą była pięcioletnia 
sportsmenka z Niemiec. Z kolei 
najstarszym uczestnikiem spor-
towych batalii był Polak z Austrii 
liczący… 90 lat! Wystąpił w ka-
tegorii wiekowej 60 plus.

Jak zaznaczył prezes Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longin Komołowski, XII Igrzy-
ska były szczególne pod tym 
względem, że wszyscy zawodni-
cy i goście mogli zamieszkać w 
jednym miejscu. Dodać należy, 
że w miejscu bardzo ekskluzyw-
nym – najwyższej klasy ośrod-
ku wypoczynkowym, gdzie ro-

dacy mieli wyśmienite warunki 
do regeneracji sił po sportowych 
bataliach, które się odbywały na 
dwóch stokach narciarskich La 
Forte i „Gromadzyń”, arenie  
„Sanok”, stadionie miejskim w 
Ustrzykach Dolnych oraz torze 
saneczkowym w Przemyślu. 

Ponadto uczestnicy Igrzysk 
mieli bogaty program rozryw-
kowy i turystyczny: zwiedzi-
li nie tylko Przemyśl, Sanok, 
Krasiczyn, Pogórze Przemyskie 
i Bieszczadów, Góry Sanocko-
-Turczańskie, ale też mieli wy-
jazd do… Lwowa, gdzie oddali 
cześć wielkim rodakom i boha-
terskim obrońcom tego miasta 
na Cmentarzu Łyczakowskim i 
Orląt Lwowskich, mieli też oka-
zję być w Lwowskim Teatrze 
Opery – istnej lwowskiej perle 
(doskonale zachowanej). 

W taki sposób organizatorzy 
– Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” – dali możność rodakom 
połączyć sportowe rywalizacje z 
interesującym programem tury-
stycznym i serdecznym obcowa-
niem, w którego trakcie m. in. 
zrodziła się inicjatywa powołania 
Światowej Federacji Sportu Polo-
nijnego z siedzibą w Wiedniu. 

Wypada mieć tylko nadzie-
ję, że nie stanie się ona biuro-
kratycznym dodatkiem obcią-
żającym piękną ideę igrzysk, ale 
koordynatorem, który pozwo-
li doskonalić sportowe imprezy. 
Miłośnicy zimowych sportów 
mają spotkać się za rok, zaś latem 
Toruń zaprosi Polonusów na Let-
nie Igrzyska. Trzeba przyznać, że 
kolejni ich gospodarze będą mu-
sieli się wielce postarać, by kom-
fortem dorównać Podkarpaciu.

Polacy z Wileńszczyzny – 
najlepsi wśród Polonusów!

Na XII Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych 
„Podkarpackie 2016”, które odbywały się w ubiegłym tygodniu w 
województwie podkarpackim w  Polsce, Polacy z Wileńszczyzny w 
rywalizacji zespołowej o medale wyprzedzili ekipy rodaków z innych 
krajów z dość imponującą przewagą zdobytych medali.  

uroczyste otwarcie igrzysk – za-
palenie znicza olimpijskiego i 
wciągnięcie flagi olimpijskiej 
na maszt, przysięga olimpijska 
oraz koncert gwiazd: Janusza 
Radka i grupy VOX. Dodały 
one pewności siebie i dumy z 
rodaków oraz zapału na star-
cie. Nie zabrakło też wypraw 
turystycznych i poznawczych 
wycieczek po przepięknych 
okolicach Bieszczad. Wielkie 
wrażenie na nas wywarł wyjazd 
do Lwowa. Zwiedzanie prze-
pięknej starówki oraz złożenie 
kwiatów na Cmentarzu Orląt, 
Msza św. w katedrze Najświęt-
szej Maryi Panny oraz spektakl 
w Operze Lwowskiej zostaną 
w naszych wspomnieniach na 
długie lata.

Wraz z podziękowaniami, 
kierujemy słowa wdzięczno-
ści za dofinansowanie naszego 
wyjazdu do samorządu rejonu 
trockiego.

W sobotę, w ostatnim dniu 
igrzysk, odbyła się uroczysta 
ceremonia zamknięcia Świa-
towych Zimowych Igrzysk 
Polonijnych, której dokonali 
Władysław Ortyl, marszałek 
województwa podkarpackie-

go oraz prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Lon-
gin Komołowski. Nagrodzone 
zostały trzy państwa, które w 
klasyfikacji zespołowej zdo-
były najwięcej medali. Palma 
pierwszeństwa przypadła Li-
twie, która zdobyła 109 me-
dali.

„Rywalizując w zawodach 
sportowych wszyscy zdobyli-
śmy wiele cennych doświad-
czeń: umiejętność radzenia 
ze stresem, porażką, zwycię-
stwem oraz doceniania naj-
ważniejszych wartości w dzi-
siejszym świecie – stosunków 
międzyludzkich. Myślę, że 
zaoferowane nam warunki 
pobytu i imprezy towarzyszą-
ce kompensowały wszystkie 
trudności, a nawet braku śnie-
gu” – zaznaczył podczas uro-
czystej ceremonii zamknięcia 
igrzysk wiceprzewodniczący 
Sejmu RL Jarosław Narkie-
wicz, jednocześnie dziękując 
komitetowi organizacyjnemu 
i całej ekipie „Wspólnoty Pol-
skiej”. Drobne prezenty oraz 
wyrazy wdzięczności w po-
staci zaśpiewania piosenek 
o Trokach i Wileńszczyźnie 

dopełniły chwile pożegnania. 
Uczestnicy powrócili do 

domów pod wrażeniem tego, 
co przeżyli podczas XII Zi-
mowych Igrzysk Polonijnych. 
Doskonała organizacja, wspa-
niała i wzruszająca atmosfera 
sprawiła, że długo będziemy 

pamiętać o niezwykłych chwi-
lach naszego pobytu na Pod-
karpaciu. Z całym przekona-
niem możemy oświadczyć, iż 
takie spotkania umożliwiają 
nie tylko przyjacielską rywa-
lizację sportową, poznanie no-
wych ciekawych miejsc, ale i 

nawiązanie nowych przyjaź-
ni, dają możliwość obcowania 
z ludźmi z różnych zakątków 
świata w ojczystym, polskim 
języku.

Renata Krasowska-Joknienė, 
Halina Gryniewicz

KAŻDY ZAWODNIK MARZYŁ O TYM, BY STANĄĆ NA PODIUM

REJON TROCKI – GÓRĄ

fo
t. 

ws
po

ln
ot

ap
ol

sk
a.

or
g.

pl

fot. Em
ilia W

eprincewa



10-16 marca 2016 r., nr 10 (1203) www.zpl.lt6

W GRONIE NOWYCH PRZYJACIÓŁ

4 marca – świętujemy dzień 
niebiańskiego patrona Litwy – 
św. Kazimierza, który przyno-
si nam początek wiosny. Dzień 
imienin Kazimierza, zgodnie z 
tradycją zapoczątkowaną w od-
ległych czasach, na Litwie jest 
obchodzony bardziej uroczy-
ście niż inne imieniny. 

W tym dniu wypada nam 
przywołać w pamięci wspomnie-

Od wielu lat są omawia-
ne i analizowane związki po-
między Litwą a Polską. Przed 
laty  i obecnie czynione są sta-
rania, by zachować szacunek 
do tradycji obojga narodów, 
tożsamości narodowej i poli-
tycznej niezawisłości. Dzisiaj 
z zadowoleniem przypomina-
my: mamy też świętego, któ-
ry łączy narody Polski i Litwy. 
Jest to święty Kazimierz. 

Symboliczne jest to, że na 
Litwie są tylko dwie szkoły 
noszące zaszczytne imię pa-
trona młodzieży: Kowieńska 
Szkoła Podstawowa im. św. 
Kazimierza  (dyrektor Palmi-
ra Talijūnienė) oraz polska w 
rejonie wileńskim – Szkoła 
Średnia im. św. Kazimierza w 
Miednikach (dyrektor Mie-
czysława Pietkiewicz). Obie 
te placówki wychowawcze są 
współczesne, demokratyczne, 
zaopatrzone w nowoczesne 
technologie informatyczne. 
Obie dążą do tego, aby zapew-
nić  swoim uczniom wysoki 
poziom nauczania i kultury, 
wychowywać jednostki wol-
ne, twórcze, potrafiące kry-
tycznie myśleć, kierować się 
ogólnoludzkimi, obywatelski-
mi i narodowymi wartościa-
mi. Szkoły łączy też wspólne 
credo: „Wierz, doskonal się 

sam i pozwól doskonalić się 
drugiemu. Dialog, wdzięcz-
ność, radość”. Jest to zarówno 
współczesne, jak  i odpowiada 
duchowi św. Kazimierza.  

 W dniu 4 marca delegacja 
Kowieńskiej Szkoły Podsta-
wowej im. św. Kazimierza pod 
kierunkiem dyrektor Palmiry 
Talijūnienė, na zaproszenie 
dyrektor Szkoły Średniej im. 
św. Kazimierza przybyła  do 
Miednik, by złożyć życzenia z 
okazji dziesięciolecia nadania 
imienia św. Kazimierza, na-
wiązać przyjacielskie kontakty 
pomiędzy szkołami, mającymi 
tego samego niebiańskiego pa-
trona – św. Kazimierza. 

Podczas pobytu w Mied-
nikach oglądaliśmy spektakl 
wystawiony przez uczniów, 
słuchaliśmy piosenek w ich 
wykonaniu, podziwialiśmy 
tańce. Serdeczne obcowanie, 
rozmowa z przedstawiciela-
mi władz rejonu wileńskiego 
– mer Marią Rekść, posłem na 
Sejm RL Leonardem Talmon-
tem, gośćmi z sąsiedniej Pol-
ski, nauczycielami i uczniami 
pozostawiły piękne wspo-
mnienia.

Dyrektor Kowieńskiej Szko-
ły Podstawowej im. św. Kazi-
mierza zaprosiła kierownicz-
kę miednickiej szkoły wraz z 

nia o siostrze Kazimierze, pocho-
dzącej z wędziagolskiej parafii i 
księdzu Kazimierasie, który przez 
wiele lat sprawował posługę dusz-
pasterską w naszej parafii.

Siostra Kazimiera – Helena 
Wilkiewiczówna (1915-2010) 
– była najmłodszym dzieckiem 
w rodzinie Wilkiewiczów. Były 
w niej jeszcze dwaj bracia i sio-
stra –  wszyscy  mieszkali w 

Wędziagolscy Kazimierze

wędziagolskiej parafii, w miej-
scowości nazywanej Zaleśne 
Krzaki. 

Siostra Kazimiera w mło-
dym wieku wstąpiła do zakonu 
sióstr kongregacji św. Kazimie-
rza, znajdującego się w Pożaj-
ściu. Po wojnie razem z siostra-
mi zakonnymi wycofała się do 
Niemiec, stamtąd – do Ame-
ryki, gdzie spędziła całe swo-

je ofiarowane życie w zakonie 
sióstr kongregacji św. Kazimie-
rza w Chicago, w stanie Illinois 
(USA). Tam też w łasce pań-
skiej cicho zgasła i została po-
chowana. 

Na początku lat 90. siostra 
Kazimiera kilka razy przyjeż-
dżała z Ameryki do Wędzia-
goły, odwiedzała żyjącą tu sio-
strę Janinę. Później w swoich 
listach do autora tych słów pisa-
ła, że każdego dnia w modlitwie 
wspomina żyjących tu swoich 
bliskich, wszystkich wędziago-
lan, prosząc Pana Boga o łaski  
dla nich. Wierzymy, że i w tam-
tym, lepszym świecie, siostra 
Kazimiera przed obliczem Pana 
Boga i św. Kazimierza pamięta 
o nas i  wstawia się  za nami. 

Sprawując tu posługę dusz-
pasterską bardzo wiele dobre-
go zrobił dla parafii ksiądz Ka-
zimieras Mockus. W 1911 roku 
był wyznaczony na proboszcza 
w Wędziagole. Dobrze ładząc 
z miejscową wspólnotą Pola-
ków, dokonał tu wielkiej pracy. 
Już w 1913 roku założył w ko-
ściele nowe okna. W 1915 roku 
wzmocnił ściany kościoła i ra-
zem z sufitem otynkował, zaś 
kolumny podtrzymujące sufit 
oszalował deskami i pomalo-
wał. By wewnętrzne ściany ko-
ścioła wyglądały ładniej, w pre-
zbiterium z  bukowych, zaś w 
nawie z jodłowych desek, wy-
konał panele, które upiększył  

karnizami i kolumienkami. Pod 
ścianami ustawił ławki z jodło-
wych desek. Przy organach zro-
bił balkon, a przedsionek kościo-
ła oddzielił od nawy szklanymi 
drzwiami. W przedsionku urzą-
dził składziki do przechowywa-
nia baldachimu oraz ołtarzyków 
do procesji. Wszystko to ksiądz 
proboszcz Kazimieras Mockus 
zrobił własnoręcznie. Parafia-
nie pomogli mu swymi ofiarami. 
W 1930 roku ksiądz Kazimie-
ras wykonał dwa dębowe bocz-
ne ołtarze – cena każdego z nich  
w tamtych czasach wynosiła  
5 tys. litów. Wędziagolscy para-
fianie muszą zawsze pamiętać i 
modlić się za tych wielkich do-
brodziei – siostrę Kazimierę i 
księdza Kazimierasa – i za ich 
wstawiennictwem prosić o łaski 
dla siebie.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

uczniami do odwiedzenia na-
szej szkoły w dniu 21 kwietnia 
br., by razem z przedstawicie-
lami wydziału oświaty Kowna, 
Kowieńskiego Centrum Kwa-
lifikacji Nauczycieli, Litew-
skiego Zakonu św. Kazimierza 
oraz Uniwersytetu Witolda 
Wielkiego mogli uczestniczyć 
w konferencji szkół podstawo-

wych, progimnazjów i gimna-
zjów – nauczycielami i ucznia-
mi klas 5-10 – pt. „Wyrażenie 
wartości osobowości św. Kazi-
mierza” oraz w wystawie-kon-
kursie twórczych prac. 

 Autorka tych słów, jako jed-
na z uczestniczek spotkania, 
która skromnie się przyczyni-
ła do tej inicjatywy, bardzo się 

cieszy z jego wyników i w przy-
szłości ma nadzieję na obopól-
ną dojrzałą i owocną współpracę. 
Obie szkoły rozpoczęły już two-
rzenie przestrzeni do niej w du-
chowym świetle św. Kazimierza. 
Niech prowadzi je Opatrzność... 
Będzie to owa możliwość do ob-
cowania i współdziałania.

Leonia Piotrowska,
członkini Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Nowe kontakty – nowe możliwości

SPRAWUJĄC TU 
POSŁUGĘ 
DUSZPASTERSKĄ 
BARDZO WIELE DOBREGO 
ZROBIŁ DLA PARAFII 
KSIĄDZ 
KAZIMIERAS MOCKUS

fot. archiwum

fo
t. 

ar
ch

iw
um SIOSTRA KAZIMIERA
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16 marca w Sejmie Litwy odbędzie się kon-
ferencja 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 wiceprze-
wodniczącego Sejmu RL Jarosława Narkiewicza 
propozycję zorganizowania konferencji, podczas 
której będą poruszone problemy i osiągnięcia 
oświaty mniejszości narodowych na Litwie.

Do udziału zapraszani są posłowie, przedsta-
wiciele 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. Wiceprzewod-
niczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;

9.30-9.45 – przemówienie minister oświaty i na-
uki RL Audronė Pitrėnienė;

9.45-10.00 – słowo powitalne przewodniczącego 
sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Ra-
imundasa Paliukasa;

10.00-10.15 – „Prawa mniejszości narodowych – to 
przyrodzone prawa człowieka”. Dr Elżbieta Kuzborska;

10.15-10.30 – „Polityka oświaty mniejszości na-
rodowych: dokąd prowadzi?”. Poseł na Sejm RL, 
prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie ,,Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski;

10.30-10.45 – „Szkoły z rosyjskim językiem 
nauczania w świetle systemu oświaty na Litwie”. Ta-
mara 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 ojczy-
stym oczami rodziców. Przewodnicząca Forum Ro-
dziców Szkół Polskich rejonu solecznickiego Renata 
Cytacka; przedstawiciel Forum Rodziców Szkół Pol-
skich miasta Wilna Mirosław Szejbak;

11.20-11.30 – Przemówienie I zastępcy kancle-
rza 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 Litewskie-
go Związku Pracowników Oświaty;

12.40-12.55 – „Wyzwania i trudności w naucza-
niu i uczeniu się języka litewskiego w szkołach mniej-
szości narodowych. Problematyka ujednoliconego 
egzaminu z języka litewskiego”. Nauczyciel języka 
litewskiego szkoły ogólnokształcącej;

12.55-13.10 – „Problemy i osiągnięcia ogólno-
kształcących szkół mniejszości narodowych”. Przed-
stawiciel 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. Do-

radca prezydent RL Rūta Kačkutė; Wiceprzewodni-
czący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;

14.30 – Zakończenie konferencji.

KONFERENCJA

Rekrutacja na studia  
w Polsce

Już w kwietniu rusza rekrutacja na studia w Pol-
sce. W dniach od 4 do 12 kwietnia br. w Wydziale 
Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wilnie będzie można składać dokumenty w ramach 
rekrutacji na podjęcie w Polsce studiów I stopnia ze 
stypendium Rządu Polskiego w roku akademickim 
2016/1017.

Kandydaci na studia powinni złożyć  w Wydziale 
Konsularnym Ambasady RP w Wilnie następujące 
dokumenty:
• kwestionariusz wypełniony drukowanymi literami w 

dwóch egzemplarzach (z naklejonymi fotografiami); 
imię i nazwisko ma być pisane tak, jak jest zapisane 
w litewskim dokumencie tożsamości;

• oświadczenie (czytelnie podpisane); w przypadku 
osób niepełnoletnich również podpisane przez ro-
dziców;

• wykaz stopni z I semestru 12. klasy (w języku pol-
skim);

• zaświadczenie lekarskie (nie jest wymagany żaden 
konkretny formularz) stwierdzające brak przeciw-
wskazań do podjęcia studiów na obranym kierun-
ku (w języku polskim lub przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza);

• potwierdzenie polskiego pochodzenia (Karta Polaka 
lub świadectwo urodzenia przetłumaczone na język 
polski przez tłumacza);

• inne dokumenty, np. opinia wychowawcy, organiza-
cji polonijnej;

• zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy 
tylko osób niepełnoletnich).

Bardziej szczegółowej informacji można zasięgnąć 
na stronie internetowej Ambasady RP w Wilnie 
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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.”

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. 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Pań-

stwo 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 miesięcz-
nej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarcza-
nie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie 
Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich 
domach. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy człon-

kowie 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, orga-
nizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-
-mailowy: naszagazeta@zpl.lt lub faks 233 10 56.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej koleżanki –  

poetki, patriotki Kowieńszczyzny

śp. Jadwigi Gojlewicz
Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
 składa Wędziagolski Oddział ZPL

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci 

Córeczki 

składamy 

rodzinie państwa Cejków
Święciański Oddział Rejonowy ZPL i AWPL

Z  powodu śmierci  
wieloletniej wicedyrektor  

szkoły średniej w Podbrodziu 

Anny Kurago 
szczere wyrazy współczucia składamy 

Rodzinie
Święciański Oddział Rejonowy ZPL oraz AWPL

Z okazji Dnia Kobiet życzenia zdrowia, 
uśmiechu na co dzień, miłości bliskich 
dla niepowtarzalnych i najukochań-
szych nauczycielek Wileńskiej Szkoły 
Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Woj-
datach

przesyłają uczniowie kursu organizacji  
imprez, kucharzy oraz pomocników socjalnych

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie 
Filia w Zujunach 
(Mokyklos g. 1, Zujūnų k.)

organizuje wielkanocną wystawę-kiermasz!!!
13 i 14 marca

w godzinach od 12.00 do 18.00
 

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Zujun – i nie tylko! – podzielić się wiosennym nastrojem!

Będzie można nie tylko podziwiać, 
ale również nabyć piękne świąteczne wyroby!

Uwaga!
Wielkanocna akcja!

Księgarnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie  
ogłasza wielkanocną akcję.

 
Od 15 marca stosowana jest 15-procentowa zniżka na 

zakup książek, czasopism i pocztówek.

Zapraszamy do odwiedzenia księgarni i nabycia 
atrakcyjnych lektur!

Księgarnia jest czynna  
w dniach pracy w godz. od 11.00 do 18.00;

w soboty – od 11.00 do 16.00.


