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Wesołego  
Alleluja!

Szanowni Rodacy! Powitajmy Zmartwychwstanie Pańskie z otwartymi sercami. Idąc 
drogą, którą wskazał nam Pan, pamiętajmy o dobroci i miłości, współczuciu i szczodro-
ści. Kochając i dzieląc się z bliźnimi tym, co posiadamy, mamy szansę nie na krótko-
trwałe i ułudne szczęście, lecz dostąpienie łaski Stwórcy.

Witając Święta Wielkanocne – przeżywając radość Zmartwychwstania Chrystusa, za-
troszczmy się o odnowę duchową, pozbądźmy się z naszych serc wszystkiego, co prze-
szkadza nam kroczyć wskazaną przez Niego drogą: gniewu, zazdrości, próżności, kłam-
stwa i obłudy. Bądźmy lepsi, prawdziwsi, prawi i sprawiedliwi. Wyciągnijmy przyjazną 
dłoń do bliźniego, pochylmy się nad słabszym i cierpiącym – jak nas nawołuje papież 
Franciszek. Przykład takiego życia dał nam Jezus, cierpiąc za nasze ułomności na krzy-
żu. W Święto Jego Zmartwychwstania pamiętajmy o tym.

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Rodakom
  

prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz  
oraz członkowie Zarządu Głównego ZPL

NA LITWIE – INACZEJ
Po dwóch kolejnych „obchodach” 
świąt państwowych przez obywate-
li Litwy na zakupach w Polsce oraz 
nieustającej praktyce zaopatrywania 
się nie tylko w artykuły spożywcze, 
ale też m. in. w materiały budowla-
ne u sąsiadów, w kraju coraz gło-
śniej zaczęto mówić o tym, że należy 
zmniejszyć podatek VAT na niektóre 
artykuły spożywcze. Nawet premier, 
widocznie zdesperowany sposobem 
„świętowania” rodaków i umykającym 
z budżetu VATem, przemówił o tym.  
Okoniem stają w tej kwestii konser-
watyści oraz… m. in. minister finan-
sów – socjaldemokrata. Wiadomo, 
konserwatyści najprawdopodobniej 
czynią to z zazdrości, że przed zbli-
żającymi się wyborami, ten przychyl-
ny wobec potrzeb szeregowego oby-
watela gest może przysporzyć głosów 
poparcia partiom z rządzącej koalicji. 
Niechybnie sami chcieliby  wystąpić w 
roli dobrodziejów i wymazać z ludzkiej 
pamięci fakt, że to właśnie ich premier 
w czasie kryzysu „czasowo” (trwa to 
już ósmy rok) podniósł podatek VAT 
o kilka procent. Każdemu, wydaje się 
być zrozumiałe, że nawet zlikwidowa-
nie tej „czasowości” sprzyjałoby za-
sobności portfeli obywateli. Minister 
finansów uważa, że obniżenie podat-
ku nie wpłynie na zmniejszenie cen na 
towary. Dziwnym krajem wydaje się 
być Litwa – tu wszystko jest inaczej. 
W Polsce niski VAT warunkuje niskie 
ceny, a u nas mają one pozostać bez 
zmian. Pomimo tego, że tłumy zmo-
toryzowanych nie tylko w czasie dłu-
gich weekendów, ale też codziennie 
(pomimo  ich zawstydzania przez po-
szczególnych polityków i oskarżania 
o brak patriotyzmu) ciągną do Pol-
ski i wracają stamtąd naładowanymi 
samochodami. Coraz bardziej popu-
larne staje się też zamawianie mate-
riałów budowlanych z Polski, które 
sprzedawca nawet dostarcza na Li-
twę własnym transportem. Minister 
uparcie twierdzi, że oprócz znacznych 
strat nic to nie da: zmniejszenie tego 
podatku o 1 proc. przynosi ubytek w 
wysokości 130 mln euro. Nie mówi 
jednak minister, o ile każdy procent 
zmniejszonego podatku podniósłby 
siłę nabywczą obywateli, a co za tym 
idzie – wzrost możliwości korzystania 
z dodatkowych usług i wydawania w 
ten sposób zaoszczędzonych kwot już 
na Litwie, a nie w sąsiedniej Polsce. 
Zresztą sama Litwa doświadcza „do-
brodziejstw” większych podatków np. 
na Białorusi, której obywatele wybie-
rają  Wilno na weekendowe zakupy. 
Dlaczego na Litwie ma być wszystko 
na opak? 
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Przed tygodniem, w pią-
tą rocznicę przyjęcia sławet-
nej Ustawy o oświacie z dnia 
17 marca 2011 roku, przedsta-
wiciele społeczności polskiej – 
uczniowie, rodzice i nauczyciele 
wileńskich szkół z polskim języ-
kiem nauczania wzięli udział w 
wiecu protestu przed gmachem 
stołecznego samorządu na Pla-
cu Europy, którego organiza-
torami były: Forum Rodziców 
Szkół Polskich na Litwie, Ko-
mitety Obrony Szkół Mniejszo-
ści Narodowych oraz Komitety 
Strajkowe tychże szkół.

Obchodząc w ten sposób „ju-
bileusz” wspomnianej Ustawy, 
żądali od władzy – stołecznego 
samorządu – zaprzestania pro-
wadzenia polityki dyskrymino-
wania i niszczenia szkół mniej-
szości narodowych. Stołeczny 
samorząd, kierowany przez ko-
alicję liberalno-konserwatywną 
w sposób autorytatywny i aro-
gancki – sprzeczny z ewident-
nymi zasadami samorządowy-
mi, stosując politykę buldożera 
w podejmowaniu decyzji wobec 
szkół mniejszości narodowych, 
utrudnia ich akredytację na re-
alizowanie programu naucza-
nia średniego; w ramach swo-
iście pojmowanej reorganizacji 
podejmuje decyzje o likwidacji 
placówek, które w powojennej 

historii oświaty polskiej w Wil-
nie odegrały znaczącą rolę. Nie 
zważając na interesy uczniów i 
wyrażoną wolę ich rodziców do 
kształcenia dzieci w wybranych 
przez siebie szkołach, pozbawia 
ich takiej możliwości.

Uczestnicy wiecu prote-
stowali przeciwko hamowaniu 
procesu akredytacji jednej z naj-
większych (liczy 853 uczniów) 
szkół polskich w Wilnie – im. 
Wł. Syrokomli, której, pomimo 
wstępnego pomyślnego etapu 
przekształcenia w długie gimna-
zjum z elementami wychowania 
katolickiego, dziś odmawia się 
jego kontynuowania, przerzu-
cając problem odpowiedzialno-
ści z ministerstwa na samorząd 
i vice versa.

Jak zaznaczali zabierający 
głos rodzice i uczniowie tej pla-
cówki, taka postawa władz ro-
dzi niepewność jutra, utrudnia 
proces kształcenia, nie sprzyja 
komfortowi zdobywania wiedzy.

Podczas wiecu zabierający 
głos przedstawiciele rodziców 
i radni stołecznego samorządu 
mówili też o wręcz skandalicz-
nym traktowaniu najstarszej wi-
leńskiej szkoły średniej – słynnej 
„Piątki” – dziś noszącej imię Jo-
achima Lelewela. Stołeczne wła-
dze nie tylko zachowały się dys-
kryminująco wobec szkoły, nie 

pozwalając jej przystąpić do pro-
cesu akredytacji na długie gim-
nazjum o profilu inżynieryjnym 
(od ręki takowe uzyskała znaj-
dująca się również na Antokolu 
litewska szkoła im. K. Daukšy, 
realizująca takiż program), ale 
też dopuściły się wyraźnie gra-
niczącej z normami przyzwo-
itości formy nacisku, uzależnia-
jąc wręcz rozpoczęcie procesu 
akredytacji od przeniesienia się 
placówki do sąsiedniej dzielnicy, 
do budynków jej filii nauczania 
podstawowego im. A. Wiwul-
skiego.  W ten sposób jedna z 
rozległych dzielnic – Antokol 
wraz z pobliskimi terenami pod-
miejskimi – zostałaby pozbawio-
na jedynej szkoły prowadzącej 
naukę w języku mniejszości na-
rodowych (obok polskich są tu 
też rosyjskie klasy). 

Zabierając głos na wiecu jako 
rodzic ucznia „Syrokomlówki”, 
poseł do Parlamentu Europej-
skiego, przewodniczący AWPL 
Waldemar Tomaszewski przy-
pomniał zebranym, że Polacy z 
Wilna i Wileńszczyzny potrafi-
li obronić szkolnictwo w języku 
ojczystym nawet w bardzo trud-
nych czasach. Wyraził przeko-
nanie, że też w dobie obecnej 
potrafimy to uczynić.  

W rezolucji wystosowanej 
do mera Wilna protestujący 

W Wilnie – wiece w obronie polskich szkół
żądali również przywrócenia 
możliwości uzyskania statu-
su gimnazjum dla szkół z pol-
skim językiem nauczania im. 
Sz. Konarskiego oraz w Lesz-
czyniakach, a także rosyjskich: 
im. A. Puszkina, L. Karsawina, 
„Centro” i „Ateities”. Akcento-
wano też rozpatrzenie, zgodnie 
z życzeniem społeczności szkół 
Saulėtekio, Senamiesčio, na Li-
pówce oraz szkoły-przedszko-
la „Berželis” planów, co do ich 
łączenia i reorganizacji, które 
są przewidziane na lata 2016-
2020. 

W petycji zażądano też od-
tworzenia pionu polskiego w 
szkole w Jerozolimce, gdzie ist-
niał on w ciągu kilkudziesięciu 
lat (warto przypomnieć, że pol-
ska szkoła w tej dzielnicy w cią-
gu wielu dziesięcioleci szczyciła 
się doskonałym poziomem na-
uczania i wychowania, tworzyła 
aktywną i skonsolidowaną spo-
łeczność).

Należy podkreślić, że ty-
sięczny wiec nie doczekał się 
uwagi przedstawicieli władz 
miasta. Pod nieobecność 
mera, żaden z jego zastępców 
nie uznał za  swój obowiązek 
rozmowy z protestującymi 
przedstawicielami społeczno-
ści polskiej, czy też odebrania 
petycji. Odpowiedzialny za 
sprawy szkolnictwa wicemer 
V. Benkunskas w tym samym 
czasie obcował z przedstawi-
cielami litewskiego progimna-
zjum na Antokolu, które to w 
sposób niewybredny pretendu-
je do zajęcia budynków szkoły 
im. J. Lelewela. Obok innych 
nieprzyzwoitych zagrań, ta-
kie ustawianie przeciwko so-
bie społeczności nie jest zgod-
ne ani z duchem demokracji, 
ani europejskości i liberalizmu, 
którym tak lubią się szczycić 
przedstawiciele rządzącej w 
stolicy koalicji. 

Po tygodniu – 22 marca – 
kolejny wiec protestu z udzia-
łem około 800 osób – polska 
społeczność zorganizowała 
pod Ambasadą  Stanów Zjed-
noczonych Ameryki,  jako gwa-
ranta praw człowieka i swobód 
demokratycznych.

W petycji skierowanej do 

ambasador USA na Litwie De-
borah A. McCarthy organiza-
torzy wiecu napisali: „Zwra-
camy się do Pani jako do 
reprezentantki Stanów Zjed-
noczonych Ameryki. USA są 
jednym z liderów NATO, dą-
żącym do zapewnienia bez-
pieczeństwa i stabilizacji w 
krajach członkowskich”. Po-
wołując się na Powszechną 
Deklarację Praw Człowieka, 
której artykuł 26, punkt 3 
głosi iż:  „Rodzice mają pra-
wo pierwszeństwa w wyborze 
nauczania, które ma być dane 
ich dzieciom” zaznaczyli, że 
stają w obronie praw i intere-
sów swoich i dzieci do konty-
nuowania nauki w wybranych 
przez siebie szkołach. Auto-
rzy listu podkreślili, że „pro-
wadzona przez obecną koali-
cję rządzącą w Samorządzie 
miasta Wilna reforma oświa-
towa dyskryminuje edukację 
mniejszości narodowych, jed-
noznacznie pogarsza sytuację  
ich oświaty w Wilnie i zawęża 
prawo naszych dzieci do nauki 
w języku ojczystym”.  

Warto podkreślić, że przed-
stawiciel Ambasady USA wy-
szedł do uczestników wiecu i 
odebrał petycję oraz zapew-
nił, że zostanie ona przekaza-
na ambasadorowi.  Widocznie 
przedstawiciele innych państw 
mają więcej czasu i szacunku 
wobec obywateli Litwy, niż 
wybierani przez nich repre-
zentanci, którzy, warto przy-
pomnieć, z racji swoich obo-
wiązków muszą służyć  swoim 
wyborcom i interesom wszyst-
kich obywateli. 

Janina Lisiewicz

W ubiegłą środę, 16 marca, odbyło się kolejne posiedzenie 
Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Zostały na nim 
omówione tegoroczne obchody świąt narodowych, przypadają-
cych w pierwszych dniach maja, w tym Dnia Polonii i Polaków 
za Granicą w połączeniu z 1050. rocznicą chrztu Polski. Pra-
gnąc godnie uczcić te wydarzenia postanowiono zwrócić się do 
władz stolicy o wydanie pozwolenia na świąteczny przemarsz 
ulicami Wilna. Obchody przewidują też odprawienie Mszy św. 
w Ostrej Bramie oraz zorganizowanie koncertu na mieście. 

Podczas posiedzenia omówiono również uczczenie kolej-
nej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie. 
Podczas uroczystości planuje się ustawienie dwóch kolejnych 
stel w Alei Pamięci Narodowej w Zułowie. Mają one być po-
święcone 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Żołnierzom Nie-
złomnym.

Dokładny program obchodów Dnia Polonii i Polaków za Gra-
nicą oraz 1050. rocznicy chrztu Polski, jak też uroczystości w 
Zułowie zostanie podany w późniejszym terminie. 

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie

NALEŻY PODKREŚLIĆ,  
ŻE  
TYSIĘCZNY WIEC  
NIE DOCZEKAŁ SIĘ  
UWAGI  
PRZEDSTAWICIELI  
WŁADZ MIASTA
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NAJLEPSZA ÓSEMKA  
W ĆWIERĆFINALE
Faworyci w większości nie zawie-
dli – do 1/4 finału koszykarskie-
go turnieju o Puchar Związku 
Polaków na Litwie awansowa-
ły najwyżej rozstawione dru-
żyny, z wyjątkiem jednej – za 
niespodziankę uznać można je-
dynie awans koszykarzy ze Sta-
rych Trok, którzy wyeliminowa-
li ubiegłorocznych zdobywców 
Małego Pucharu ZPL. 

W pierwszym pojedynku 1/8 
finału o Puchar Związku Pola-
ków na Litwie na parkiet wybie-
gły zespoły „Irsana” oraz „Tu-
neSquad” z Awiżeń. Uważana 
za faworyta do zdobycia trofeum 
„Irsana” już w pierwszych minu-
tach uzyskała pokaźną przewa-
gę (15:8) i systematycznie ją po-
większała (22:10), by w końcu 
pewnie wygrać – 78:45. Pierwsze 
skrzypce w zwycięskim składzie 
grał jak zawsze celny zza linii 
6,75 m Walerij Stefanowicz (pięć 
trafionych „trójek”), który ze-
brał – 21 punktów. Nieco mniej, 
bo 20 dołożył Artur Bajew.

W ćwierćfinale nie dojdzie do 
walki dwóch niepokonanych do-
tąd ekip, bowiem SK „Skojdzisz-
ki”, należące do tego wąskiego 
elitarnego grona, uległy „Sta-

rym Trokom” – 51:52. Mecz był 
wyrównany, chociaż w drugiej 
kwarcie zawodnicy znad Galvė 
odskoczyli rywalom (27:16). 
Prowadzeni przez Dariusa Asa-
navičiusa (16 punktów) koszy-
karze z rejonu wileńskiego nie 
zamierzali jednak składać broni, 
dlatego zwycięzców poznaliśmy 
dopiero w ostatniej minucie spo-
tkania, kiedy stalowymi nerwa-
mi popisał się rzucający zza linii 
rzutów wolnych zawodnik Sta-
rych Trok Rajmund Szpakowski, 
który w sumie zebrał 12 punk-
tów.  Skuteczniejszy od niego był 
tylko Wiesław Łukaszewicz – 18 
punktów.

Bez porażki do czołowej 
ósemki turnieju awansowali ko-
szykarze „Speditors”. Najlepsza 
defensywna drużyna sezonu za-
sadniczego po raz kolejny zmu-
siła oponentów do poślizgu w 
ataku i nie miała problemów w 
potyczce z beniaminkiem „LPK 
Liberna - Gierwiaty”, wygry-
wając – 51:31. Po 16 punktów 
triumfatorom rzucili Dariusz 
Miłoszewicz i Eryk Gusco. 

Pierwszą przegraną Spedi-
torsom będzie próbował zafun-
dować zespół „KSP”, który w 
swoim meczu wręcz zmiażdżył 
BC „Drakonai”, rzucając po-

nad dwukrotnie więcej punk-
tów. Brązowi medaliści ubie-
głorocznej edycji deklarowali 
szacunek do znacznie słabszego 
oponenta, końcowy wynik jed-
nak był daleki od przyzwoite-
go – 84:40. „Trafiliśmy na nie 
najmocniejszego rywala, więc 
był to taki minitrening przed 
rywalizacją z poważniejszymi 
przeciwnikami. W ćwierćfina-
le czekają na nas koszykarze 
„Speditors” – ten pojedynek 
będzie potrzebował maksi-
mum koncentracji”  – mówił 
po spotkaniu Ryszard Giera-
sim. Wśród jego kolegów sku-
tecznością wyróżnili się Edwin 
Kucewicz i Artūras Pukys, któ-
rzy zdobyli odpowiednio – 22 i 
14 punktów. 

Porównywalnie zaciętej 
walki można się spodziewać w 
ćwierćfinałowej parze „Polo-
nus” - „Herbalife”. Grający bez 
rezerwowych obrońcy mistrzow-
skiego tytułu zachowali twarz i 
odzyskali blask po niezbyt uda-
nej rundzie grupowej (dwie wy-
grane i trzy porażki), odnosząc 
zwycięstwo nad ekipą „RKL” – 
81:55. Z kolei drużyna Ryszarda 
Rekścia do spotkania z „TEAM” 
Suderwa podeszła lekceważąco, 
wystawiając drugi skład, na sku-

SIATKARZE Z BEZDAN ZANOTOWALI KOLEJNĄ, CZWARTĄ PORAŻKĘ
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Puchary na półmetku

tek takiego posunięcia nie trzeba 
było długo czekać – już w pierw-
szej połowie Suderwa prowadziła 
– 25:17. Zimny prysznic szybko 
podziałał na „Herbalife”, zawod-
nicy którego natychmiast rzuci-
li się do odrabiania strat i już na 
długą przerwę zeszli prowadząc 
– 38:31. Po wznowieniu ich prze-
waga potężniała, aż zatrzymał ją 
zegar – 80:56.

Jak się można było spodzie-
wać, dosyć wyrównana rywali-
zacja toczyła się w parze „To-
res” – „Tsunami”. Z kontekstu 
wypadła tylko pierwsza kwar-
ta, którą pierwsi wygrali – 18:2. 
Koszykarze „Tsunami” krok po 
kroku odrabiali stratę i na de-
cydującą kwartę wyszli już je-
dynie z dwupunktowym deficy-
tem (34:36). Na więcej jednak 
nie wystarczyło im sił i z sukce-
su cieszyli się zawodnicy „To-
res” – 48:40. W kolejnej rundzie 
zmierzą się z zespołem TG „So-
kół”, który nie wziął zakładni-
ków w pojedynku z Landwaro-
wem. Sokoły po niemrawej grze 
w fazie grupowej wreszcie stanę-
ły na wysokości zadania i zwy-
ciężyły rzucając rekordowe dla 
nich w tym sezonie 75 punktów. 
Rywale odpowiedzieli tylko 43 
punktami.  

SIATKARZE NADRABIAJĄ 
OPÓŹNIENIE
Koszykarzy czekają teraz przy-
gotowania do Świąt Wielkanoc-
nych, ćwierćfinały powrócą bo-
wiem aż za dwa tygodnie. Pod 
ich nieobecność zaległości spo-
wodowane wolnym weeken-
dem z okazji Dnia Odrodzenia 
Niepodległości Litwy nadrabiać 
będą siatkarze. W ubiegłą sobo-
tę na parkiecie Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wilnie odbyło 
się pięć spotkań, w których wyni-
kiem 3:1 wygrywały dwa zespoły 
„Sztorm” i „GTK”.

W pierwszej potyczce grają-
cy w grupie A wileński „Sztorm” 
bez większych problemów upo-
rał się z „MJB” Mickuny (30:28, 
25:18, 20:25, 25:20), później zaś 
rozprawił się z „Victory” z Ko-
walczuk (25:20, 22:25, 25:17, 
25:22). Gwiazdą obu meczów 
był Andrzej Urbanowicz, który 
w grze z Mickunami zdobył 16 
punktów i zanotował 1 blok, z 
kolei w pojedynku z Kowalczu-
kami zebrał aż 22 pkt. Sekun-
dowali mu Romuald Sztura – w 
starciu z „Victory” 16 punktów 
oraz Roman Abramow – 9  w spo-
tkaniu z drużyną z Mickun. 

Podobną skutecznością popi-
sali się zawodnicy „GTK”, któ-
rzy, mimo przegranego pierw-
szego seta, zdołali przełamać 
Szkołę Sportową Samorządu 
Rejonu Wileńskiego (20:26, 
26:20, 25:16, 25:6). W tym me-
czu ekipę z Nowej Wilejki na-
pędzało trio Tomasz Woronkie-
wicz – Edvinas Bukauskas – Jarek 
Olechnowicz, które zdobyło w 
sumie 47 punktów (odpowied-
nio 16, 16 i 15)!  Olechnowicz 
popisał się przedtem czterema 
blokami. Niemniej widowiskowo 
wyżej wymieniona trójka zagrała 
w wygranym starciu z Bezdana-
mi (25:10, 25:19, 25:27, 25:16). 
45 zdobytych punktów pozwoli-
ło ich drużynie wskoczyć na trze-
cią lokatę w grupie B.

W piątym sobotnim spotka-
niu „Victory” doznała technicz-
nej porażki z „Eureką” (0:3) i 
z czterema klęskami plasuje się 
na ostatniej pozycji w grupie A. 
Siatkarze z Kowalczuk nie mają 
już żadnych szans na awans do 
kolejnej fazy rozgrywek. 

Aleksander Sudujko

Bądźmy solidarni, wspierajmy się nawzajem!
Szanowni Państwo – członkowie Związku Polaków na Litwie, jego sympatycy, ludzie, dla których sprawy Polaków 

zamieszkałych na Wileńszczyźnie nie są obce: w ramach solidarności z naszymi wspólnymi celami przelejcie 2 proc. 
środków od płaconego przez Was podatku dochodowego od osób fizycznych na konto ZPL. Ze swej strony możemy 

zapewnić Państwa, że środki te zostaną zużyte na ważne dla polskiej społeczności sprawy, w tym – na dalsze  
porządkowanie Zułowa oraz realizowanie idei powstania miejsca pamięci narodowej.

Lietuvos lenkų sąjunga im. k. 190771032.
Naugarduko g. 76, 03202 Vilnius.

Gotowe do wypełnienia druczki możecie Państwo otrzymać w oddziałach Związku, a także w siedzibie  
Zarządu Głównego ZPL przy ul. Nowogródzkiej 76 w Wilnie. Przekazania 2 proc. od podatku dochodowego  

możecie też dokonać za pomocą bankowości elektronicznej.
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GOSPODARZEM 
TEGOROCZNEJ GALI 
OLIMPIJSKICH ZMAGAŃ Z 
JĘZYKA OJCZYSTEGO BYŁO 
GIMNAZJUM  
IM. ELIZY ORZESZKOWEJ  
W BIAŁEJ WACE

ORGANIZATORZY, 
STATYSTYKA I TEMATY 
PRAC
Do finału tegorocznej Olimpia-
dy z  języka ojczystego zakwali-
fikowało się – po eliminacjach 
rejonowych i miejskich – 31 
uczniów: 18 maturzystów i 13 
uczniów klasy przedmatural-
nej. Wilno reprezentowało 13 
uczestników, rejon wileński – 11, 
solecznicki – 4, trocki – 2 oraz 
święciański – 1.

Tegorocznym olimpijskim 
zmaganiom patronował nobli-
sta Henryk Sienkiewicz – w 2016 
roku obchodzimy 170. roczni-
cę urodzin i 70. rocznicę śmier-
ci wybitnego pisarza oraz Stani-
sław Barańczak – poeta, którego 
70. rocznicę urodzin świętujemy 
również w bieżącym roku. Olim-
pijskie motto: „Słowa nie powin-
ny być większe od czynów” – tak 

twierdził pierwszy Polak – laure-
at Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury – są jakże aktualne dla 
przedstawicieli młodego pokole-
nia wkraczającego w dorosłe ży-
cie. Oby je sobie zapamiętali jak 
najdłużej. 

Zmagania olimpijskie z ję-
zyka ojczystego odbywały się na 
Litewskim Uniwersytecie Edu-
kologicznym. Tu w ciągu dwóch 
dni ich uczestnicy musieli wyka-
zać się doskonałą znajomością 
zarówno na piśmie, jak i w dys-
kusji, literatury, zagadnień języ-
kowych, popisać się oryginalno-
ścią i dojrzałością myśli i sądów. 
Zaprezentować siebie mogli w 
tematach przewodnich: „War-
tości ponadczasowe w trylogii 
Henryka Sienkiewicza” i „Sta-
nisław Barańczak – świadek i 
twórca swojej epoki”. 

W pierwszym dniu Olim-
piady, po uroczystej jej inaugu-
racji z udziałem m. in. dziekana 
Wydziału Filologii uczelni-go-
spodarza Gintautas Kundrotas, 
profesor Uniwersytetu War-
szawskiego dr hab. Ewy Szczę-
snej – wiceprzewodniczącej Pre-
zydium Olimpiady Literatury i 
Języka Polskiego w Warszawie 
oraz organizatorów – Litewskie-
go Centrum Nieformalnej Edu-
kacji Uczniów w osobie metodyk 
Diny Mackevič i Ministerstwa 

Oświaty i Nauki Litwy – Ony 
Čepulienė, a także komisji oce-
niającej, którą tradycyjnie sta-
nowili wykładowcy Centrum 
Polonistycznego na Uniwersyte-
cie Wileńskim i Centrum Języka 
Polskiego, Kultury i Dydaktyki 
– Edukologicznym (przewodni-
czyla jurorom dr Irena Masojć z 
LUE), młodzież przystąpiła do 
prac pisemnych. Miała do wy-
boru trzy tematy rozprawek i 
tyleż interpretacji: 1. „Przez oj-
czyznę – do ludzkości” (H. Sien-
kiewicz). Wartości narodowe i 
uniwersalne w wybranych utwo-
rach literatury polskiej. 2. „To 
wszystko dookoła, co cię szczel-
nie otacza nie czując twego bólu, 
jest to tak zwany świat” (S. Ba-
rańczak). Doświadczenie samot-
ności i bólu egzystencjalnego w 
wybranych utworach literackich. 
3. „Za książką kryje się autor” (J. 
Iwaszkiewicz). Omów na wybra-
nych przykładach różne sposoby 
wykorzystywania własnej biogra-
fii w dziełach twórców XIX i XX 
wieku. 4. Interpretacja wiersza J. 
Lechonia „Sejm”. 5. Interpreta-
cja porównawcza wiersza S. Ba-
rańczaka „Czas skończyć z taki-
mi” i fragmentu A. Mickiewicza 
„Dziady”. 6. Interpretacja frag-
mentu powieści T. Konwickiego 
„Bohiń”. 

 Jak się okazało – mówiła o 

tym podczas podsumowywania 
wyników dr Irena Masojć – naj-
większą popularnością wśród 
olimpijczyków cieszyły się dwa 
pierwsze tematy (po 8 prac) i tyl-
ko jedna osoba wzięła na warsz-
tat interpretację powieści T. Kon-
wickiego.

Wśród ustnych odpowiedzi, 
z literackich tematów (obejmo-
wały one utwory A. Mickiewicza, 
E. Orzeszkowej, H. Sienkiewi-
cza. A. Asnyka, T. Konwickiego 
i wolny  – „Dwa totalitaryzmy”) 
sympatie rozłożyły się raczej po 
równo. Zaś w tematach dotyczą-
cych języka dominował „Język 
w Internecie” (9), wyprzedza-
jąc znacznie takie, jak „Etykieta 
językowa” czy „Polski język lite-
racki” oraz inne, dotyczące np. 
języka w tekstach reklamowych. 

Za pracę pisemną można było 
maksymalnie zdobyć 40 pkt. 
Najlepsza praca została ocenio-
na na 38. W odpowiedziach ust-
nych maksymalna liczba zdoby-
tych ocen wynosiła – 29-30 pkt.     

KOMU ZAWDZIĘCZAMY 
OLIMPIJCZYKÓW
Podczas uroczystej gali podsu-
mowania wyników Olimpiady, 
po przywitaniu przez gospoda-
rzy – dyrektor Gimnazjum im. 
Elizy Orzeszkowej Mirosławę 
Szostak i wicedyrektor Walen-
tynę Bartoszewicz dostojnych 
gości, wśród których byli posło-
wie na Sejm RL: prezes Związku 
Polaków na Litwie Michał Mac-
kiewicz, Leonard Talmont, pre-
zes Stowarzyszenia Nauczycieli 
Szkół Polskich na Litwie „Ma-
cierz Szkolna” Józef Kwiatkow-

ski i wiceprezes Stowarzyszenia 
Krystyna Dzierżyńska, doradca 
ministra oświaty i nauki Rytas Va-
iginas, I radca wydziału konsular-
nego Ambasady RP w Wilnie Mo-
nika Zuchniak-Pazdan, dyrektor 
Nieformalnego Centrum Kształ-
cenia Dzieci i Młodzieży Algir-
das Sakevičius, kierownik Cen-
trum Języka Polskiego, Kultury i 
Dydaktyki LUE dr Henryka So-
kołowska, mer rejonu solecznic-
kiego, prezes Solecznickiego Od-
działu Rejonowego ZPL Zdzisław 
Palewicz, kierownicy wydziałów 
oświaty rejonu wileńskiego Lilia 
Andruszkiewicz i solecznickiego 
– Regina Markiewicz, wicemer re-
jonu trockiego Maria Pucz, radni 
samorządów z ramienia AWPL, 
dyrektorzy placówek oświato-
wych, jako pierwsi zostali uho-
norowani przez organizatorów, 
„Macierz Szkolną” i przedsta-
wicieli poszczególnych rejonów 
nauczyciele, którzy przygotowali 
swoich uczniów do zmagań olim-
pijskich. 
Dyplomy i prezenty wraz z 
uczniami – uczestnikami finało-
wych zawodów – otrzymali: Eliza 
Paszkiewicz – Gimnazjum im. A. 
Mickiewicza w Dziewieniszkach, 
Krystyna Turkot – Gimnazjum 
im. M. Balińskiego w Jaszunach, 
Marzena Juchniewicz – Gimna-
zjum w Ejszyszkach, Beata Pola-
kowska – Gimnazjum im. św. Ra-
fała Kalinowskiego w Niemieżu, 
Łucja Kuzborska – Gimnazjum 
w Rukojniach, Alina Miłosz – 
Gimnazjum im. F. Ruszczyca w 
Rudominie, Krystyna Witlic-
ka – Gimnazjum w Mickunach, 
Jadwiga Osipowicz-Bezuszko – 
Gimnazjum im. bł. Urszuli Le-
dóchowskiej w Czarnym Borze, 
Anna Bartoszko – Gimnazjum 
im. św. Stanisława Kostki w Pod-
brzeziu, Edyta Klimaszewska – 
Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Bezdanach, Irena Karpavičienė – 
Gimnazjum im. K. Parczewskiego 
w Niemenczynie, Irena Szulska – 
Gimnazjum w Bujwidzach, Maria 
Cejko – Gimnazjum „Żejmiana” 
w Podbrodziu, Lilia Kondrato-
wicz – Gimnazjum im. H. Sien-
kiewicza w Landwarowie, Alek-
sandra Sawicka – Gimnazjum w 
Trokach, Ludmiła Siekacka, Bo-
żena Borawska, Jolanta Kuźmic-
ka –  Gimnazjum im. A. Mickie-
wicza w Wilnie, Anna Jasińska 
– Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Wilnie, Łucja Minowicz – Szkoła 
Średnia im. Wł. Syrokomli, Joan-
na Szczygłowska – Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego. 

Rekord w przygotowaniu 
olimpijczyków tego roku pobi-
ła polonistka Łucja Minowicz – 
pięcioro jej uczniów trafiło do fi-
nału, zaś w Olimpiadzie szczebla 
miejskiego brało ich udział dzie-
więciu! Trójka finalistów z „Kra-
szewskiego” – to duży, acz nie-

Język ojczysty na olimpijskim piedestale

Finałowe eliminacje XXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 
na Litwie odbyły się w dniach 16-18 marca w Wilnie, na Litewskim 
Uniwersytecie Edukologicznym oraz w Gimnazjum im. Elizy 
Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim – gala wręczania 
nagród.

SZCZĘŚLIWI LAUREACI OLIMPIADY

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz



24-30 marca 2016 r., nr 12 (1205) www.zpl.lt 5

REKORD W 
PRZYGOTOWANIU 
OLIMPIJCZYKÓW TEGO 
ROKU POBIŁA POLONISTKA 
ŁUCJA MINOWICZ – 
PIĘCIORO JEJ UCZNIÓW 
TRAFIŁO DO FINAŁU

przypadkowy sukces – co roku 
szykuje olimpijczyków – polo-
nistki Jolanty Szczygłowskiej. Na 
wyróżnienie zasługuje też „Mic-
kiewiczówka”, z której do finału 
trafiło 4 olimpijczyków przygo-
towanych przez polonistki tego 
gimnazjum. 

 
ZWYCIĘZCY I NAGRODY
Po wielu miłych słowach skie-
rowanych do olimpijczyków i 
organizatorów imprezy przez 
gości, nadszedł czas na wymie-
nienie dziesiątki laureatów. To 
oni będą mieli zaszczyt repre-
zentować Litwę na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Literatury i 
Języka Polskiego w Warszawie 
już za kilkanaście dni. 

W szczęśliwej dziesiątce – 
poza olimpijskim podium – zna-
lazły się i prezenty od Zarządu 
Głównego ZPL wręczone przez 
prezesa Michała Mackiewicza 
oraz mera rejonu solecznickiego 
Zdzisława Palewicza otrzymały: 
Marzena Wiszniewska z Gim-
nazjum im. J. I. Kraszewskiego 
w Wilnie (nauczycielka Joanna 
Szczygłowska), Agnieszka We-
ronika Górska – Gimnazjum im. 
A. Mickiewicza w Wilnie (na-
uczycielka Jolanta Kuźmicka), 
Izabela Maksymowicz – Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Wil-
nie (nauczycielka Anna Jasiń-
ska), Inga Greit – Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego w Wil-
nie (nauczycielka Joanna Szczy-
głowska).

Medale za zdobycie trzech 
trzecich miejsc oraz prezenty w 
postaci czytników od Zarządu 
Głównego ZPL otrzymali: Kon-

rad Żytkowski – Gimnazjum 
im. J. I. Kraszewskiego w Wil-
nie (nauczycielka Joanna Szczy-
głowska), Adriana Wołosewicz 
– Szkoła Średnia im. Wł. Syro-
komli w Wilnie (nauczycielka 
Łucja Minowicz),  Agnieszka 
Sobieska – Gimnazjum im. św. 
Rafała Kalinowskiego w Nie-
mieżu (nauczycielka Beata Po-
lakowska). 

II miejsce na olimpijskim po-
dium zajęły i prezenty od Am-
basady RP w Wilnie wręczone 
przez  radcę Monikę Zuch-
niak-Pazdan otrzymały: Karo-
lina Słotwińska – Szkoła Śred-
nia im. Wł. Syrokomli w Wilnie 
(nauczycielka Łucja Minowicz) 

Język ojczysty na olimpijskim piedestale
i Magdalena Bielawska – Gim-
nazjum im. A. Mickiewicza w 
Wilnie (nauczycielka Bożena 
Borawska).

I miejsce i prezent – laptop 
od posła do Parlamentu Euro-
pejskiego, przewodniczącego 
Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie Waldemara Tomaszew-
skiego zdobyła Dominika Wa-
silewska – Szkoła Średnia im. 
Wł. Syrokomli w Wilnie (na-
uczycielka Łucja Minowicz). 
Niestety, nie była obecna na po-
czątku uroczystości. Tego dnia 
brała bowiem udział w kolejnej 
olimpiadzie – z chemii (ma za 
sobą również  olimpijskie zma-
gania z biologii i angielskiego). 

Jak się już stało tradycją, 
„swoich” olimpijczyków obda-
rowali przedstawiciele samo-
rządów miasta Wilna i rejonów. 
Nagrody olimpijczykom zosta-
ły wręczone od frakcji AWPL w 
Sejmie RL i samorządzie miasta 
Wilna.

Prezes ZPL Michał Mackie-
wicz wręczył też prezenty orga-
nizatorom. Atrakcyjną nagro-
dę w postaci tabletu i wyjazdu 
na Światowe Dni Młodzieży 
do Krakowa ufundował dla je-
dynej z tego rejonu laureatki – 
Agnieszki Sobieskiej – rejon wi-
leński. 

Członkowie komisji spraw-
dzającej od kilku lat przyznają 
nagrody olimpijczykom, któ-
rych prace, bądź odpowiedzi wy-
różniają się oryginalnością my-
śli, tematów, sądów. Dr Kinga 
Geben z Centrum Polonistycz-
nego UW uhonorowała tego 
roku Valdasa Kondratowicza z 
Gimnazjum im. J. Słowackiego 
w Bezdanach za erudycję i umie-
jętność prowadzenia dyskusji 
oraz Wioletę Radlinskaitė za 
przygotowanie tematu o Hen-
ryku Sienkiewiczu.

Z kolei wykładowcy Litew-
skiego Uniwersytetu Edukolo-
gicznego Henryka Sokołowska i 
Romuald Naruniec wręczyli wy-
różnienia dla Roberta Antono-
wicza z Czarnego Boru, Rober-
ta Matulewicza z Landwarowa, 
Marii Gigiewicz z Jaszun oraz 
Elżbiety Bacewicz z Podbrodzia.

Wśród laureatów domino-
wało zdecydowanie Wilno, a 
spośród stołecznych placówek 
oświatowych – Szkoła Średnia 
im. Wł. Syrokomli (I, II i III 
miejsca) oraz Gimnazjum im. 
J. I. Kraszewskiego (III miejsce i 
dwójka laureatów w dziesiątce). 

GOSPODARZE  
FINAŁOWEJ GALI
Gospodarzem tegorocznej gali 
olimpijskich zmagań z języ-
ka ojczystego było Gimnazjum 
im. Elizy Orzeszkowej w Białej 
Wace w rejonie solecznickim. 
Bardzo serdecznie i uroczyście 
witało gości zarówno w Ośrod-
ku Kultury, gdzie się odbyła ce-
remonia wręczania nagród, jak i 
w murach gimnazjum, gdzie na 
przybyłych czekał poczęstunek.

Uczniowie gimnazjum pod 
kierownictwem swoich nauczy-
cieli przygotowali program ar-
tystyczny, na który złożyły się 
scenki obrazujące utwory Hen-
ryka Sienkiewicza oraz historię 
powstania osiedla Biała Waka. 
Były też deklamacje i śpiew oraz 
taniec.  Gustowne i stylowe ude-
korowanie sceny, dobrane stroje, 
oprawa muzyczna i  odpowied-
nio przygotowani prowadzący 
uczyniły galę naprawdę uroczy-
stą i miłą. Dyrektor szkoły ser-
decznie witając  gości i dzięku-
jąc za przybycie, obdarowała ich 
wileńskimi palmami. 

Osiedle Biała Waka jest sto-
sunkowo młodym ośrodkiem 
– powstało przed 65 laty, zaś 

szkoła – w roku 1955. Przewa-
ża tu ludność napływowa, która 
przybyła tu do pracy przy wy-
dobywaniu torfu. Uczniowie 
gimnazjum – to dzieci zarów-
no z osiedla, jak i okolicznych 
miejscowości – Rudni, Żagary-
na, Rudnik, z których dowozi 
ich szkolny mikrobus. 

Obecnie naukę pobiera tu 
110 uczniów pod opieką 22 na-
uczycieli. Gimnazjum jest do-
skonale wyposażone i bardzo 
starannie utrzymane, jednak, 
jak zaznacza dyrektor Mirosła-
wa Szostak, czeka na remont. 
Wymaga go starsza część bu-
dynku. Ale i ona – odpowied-
nio zagospodarowana – prezen-
tuje się bardzo sympatycznie: 
w holu szkolnym ustawione są 
foteliki, pianino, regał z książ-
kami, umieszczono tu również  
hymn szkoły – jest przytulnie, 
jak w domu. Właśnie to ciepło i 
domowa atmosfera, emanująca 
troską o każdego ucznia spra-
wiają, że gimnazjum z polskim 
językiem nauczania pomyślnie 
funkcjonuje i jest konkurencyj-
ne wobec placówki litewskiej, 
znajdującej się tuż obok – jej 
okna upiększają dekoracje w li-
tewskich barwach narodowych. 
Wypada życzyć, by atmosfera 
panująca w gimnazjum i ofiarna 
praca nauczycieli nadal sprzy-
jały sukcesom gimnazjalistów 
z „Orzeszkowej”, którzy nieraz 
byli wyróżniani w konkursie 
„Najlepsza szkoła – najlepszy 
nauczyciel”.

Janina Lisiewicz

DOMINIKA WASILEWSKA – ZDOBYWCZYNI I MIEJSCA

GIMNAZJALIŚCI Z BIAŁEJ WAKI ZAPREZENTOWALI NA SCENIE UTWORY H. SIENKIEWICZA
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Tradycyjnie każdego roku 
obchodzimy Światowy Dzień 
Ziemi. Celem organizowanych 
w tym dniu imprez edukacyj-
nych jest promowanie postaw  
ekologicznego zachowania i sty-
lu życia, uświadomienie, jaki 
kruchy jest nasz ekosystem.

Tego roku w dniu 18 marca 

uczniowie klas 4-10 Kiwiskiej 
Szkoły Podstawowej w rejonie 
wileńskim wraz z wychowaw-
cami oraz nauczycielką biolo-
gii, autorką niniejszej relacji, 
wybrali się na zajęcia eduka-
cyjne do Ogrodu Botaniczne-
go Uniwersytetu Wileńskiego 
w Wilnie. Podczas spaceru po 

Dzień Ziemi w ogrodzie botanicznym

ogrodzie  poznaliśmy prezento-
wane tu gatunki roślin zbioro-
wiska leśnego, roślinność wodną 
i szuwarową, w formacjach któ-
rych te gatunki bytują. Mieliśmy 
także okazję zobaczyć ekspozy-
cje buków, klonów, a także  róż 
oraz okazów z rodziny wrzoso-
watych. Mogliśmy zapoznać się 

z roślinami chronionymi przez 
prawo i  tzw. zimozielonymi. 
Zobaczyliśmy jak wygląda ogród 
wiosenny oraz atrakcyjnie  urzą-
dzoną kolekcję drzew i krzewów.

W cieplarni czekała na nas 
lekcja zielarstwa. Zapoznali-
śmy się z wieloma egzotyczny-
mi gatunkami roślin – tych rzad-

kich, trudnych do wyhodowania 
i utrzymania oraz niebezpiecz-
nych. 

Najbardziej atrakcyjnym za-
jęciem dla uczniów było wysie-
wanie nasion i  wysadzanie sa-
dzonek roślin. Podczas tych prac 
uświadomili sobie, jakie kruche 
jest nasienie i jaką wagę ma dla 
naszej planety – Ziemi – zielo-
na szata. Zajęcia te wywarły na 
nas wszystkich głębokie wra-
żenie oraz pozwoliły lepiej po-
znać sposoby dbania o oszczęd-
ne korzystanie z dobrodziejstw 
natury.

Chcę podziękować wszyst-
kim wychowawcom naszej szko-
ły za wspólny wypad na łono 
przyrody i troskliwą opiekę 
nad dziećmi i młodzieżą. Sło-
wa wdzięczności kieruję rów-
nież pod adresem pani dyrek-
tor Janiny  Soltanovičienė za 
wsparcie finansowe i umożliwie-
nie wyjazdu do Wilna. Dzięki 
temu Dzień Ziemi spędziliśmy 
atrakcyjnie i pożytecznie, a zdo-
byte wiadomości i umiejętności, 
wierzę, przydadzą się w dalszym 
życiu każdemu uczestnikowi tej 
wyprawy.

Beata Pietkiewicz, 
nauczycielka biologii

Kiwiskiej  
Szkoły Podstawowej

Schole  trzech parafii wileń-
skich – św. Jana Bosko, bł. Jerze-
go Matulewicza oraz św. Rafała 
Archanioła utworzyły chór łą-
czony „Przyjaciele” i zapraszają 
słuchaczy na wielkanocne kon-
certy „Umarłem, byś żył”. Chór 
ten składa się z ponad 60 osób. 
Organizatorzy i uczestnicy z wiel-
kim zaangażowaniem przystąpi-
li do realizacji projektu. Dzieci i 
młodzież już od dłuższego czasu 
spotykają się na próbach, pracu-
ją nad repertuarem, uczą się gło-
sów, tworzą aranżacje muzyczne 
i oprawę artystyczną. 

Koncerty odbędą się:
3 kwietnia, w Niedzielę Bo-

żego Miłosierdzia, w kościele pw. 
bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie 
po Mszy św. o godz. 14.00;

10 kwietnia, w kościele św. 
Jana Bosko w Wilnie po Mszy św. 
o godz. 13.00;

17 kwietnia, w kościele św. 
Rafała Archanioła w Wilnie po 
Mszy św. o godz. 13.00.

Chór także wzbogaci swoim 
śpiewem liturgię każdej wspo-
mnianej Mszy św., zaś po modli-
twie wystąpi z koncertem. Za-
chęcamy wziąć czynny udział 
w Mszach świętych oraz wspól-
nie wychwalać Zmartwychwsta-
łego i Miłosiernego Zbawiciela! 
Koncertowy program składa się z 
mniej lub bardziej znanych utwo-
rów wielkanocnych. Więc będzie 

można nie tylko posłuchać, ale 
też razem pośpiewać.

Chór również wystąpi z 
koncertami:

W ramach Narodowego Kon-
gresu Miłosierdzia w Wilnie – 6 
maja w kościele św. Rafała Archa-
nioła w Wilnie. Początek koncer-
tu o godz. 19.00. Wstęp wolny!

Na Festiwalu Piosenki i Poezji 
Religijnej „Ciebie, Boże, wysła-
wiamy” –  8 maja w Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie. Początek 
Festiwalu o godz. 15.00. Wstęp 
wolny!

Schole i ich życiorysy
• Dziecięco-młodzieżowa 

schola przy parafii pw. bł. Jerze-
go Matulewicza w Wilnie powsta-
ła w październiku 2008 roku, zaś 
we wrześniu 2010 roku przybrała 
nazwę „Gaudium”. Jej członko-
wie śpiewają i grają w niedziele 
i dni świąt podczas Mszy św. w 
kościele pw. bł. Jerzego Matule-
wicza w Wilnie. Występowali też 
gościnnie w wielu parafiach Wi-
leńszczyzny. Schola bierze aktyw-
ny udział w festiwalach, świętach 
twórczości religijnej, spotkaniach 
opłatkowych, koncertach dobro-
czynnych organizowanych przez 
zespół „Stella Spei” i in. przed-
sięwzięciach. „Gaudium” two-
rzą dzieci uzdolnione muzycznie, 
grające na różnorodnych instru-
mentach, takich jak: skrzypce, 

akordeon, gitara elektryczna, 
saksofon czy też gęśli. Zadaniem 
scholi jest nieść radość. Stąd też 
nazwa – „Gaudium”, co w tłuma-
czeniu z języka łacińskiego ozna-
cza radość. Zespół prowadzi Ilona 
Jurewicz.

• Schola „Gloria” parafii pw. 
św. Jana Bosko w Wilnie, istnie-
je już 15 lat. Obecnie liczy 30 
uczestników. W każdą niedzie-
lę dzieci i młodzież śpiewają na 
Mszy św. w kościele parafialnym, 
także mają na swym koncie udział 
w kilku festiwalach i koncertach. 
Członkowie „Glorii” chwalą Pana 
w nowoczesnych rytmach, zachę-
cając w ten sposób do brania czyn-
nego udziału zarówno w liturgii, 
jak i wspólnym śpiewaniu pod-
czas ich występów. Scholą kieruje 
Paweł Prentkielewicz.

• „Śpiewające Rafałki” – to 
schola działająca  przy parafii pw. 
św. Rafała Archanioła w Wilnie 
pod kierownictwem Krystyny 
Greleckiej. Zespół istnieje od 14 
kwietnia 2004 roku. Dzieci i mło-
dzież upiększają swoim śpiewem 
liturgię Mszy św. każdej niedzie-
li, podczas świąt i uroczystości. 
Schola bierze udział w Festiwa-
lach Piosenki Religijnej „Cecylia-
da”, „Ciebie, Boże, wysławiamy” 
oraz „Sielos”, a także na Górze 
Krzyży w Szawlach. „Śpiewające 
Rafałki” mają nagrane dwie pły-
ty. Jedna z nich zawiera psalmy z 
Pisma Świętego w aranżacji wła-

snej, druga zaś – kolędy tradycyj-
ne. „Rafałki” nie zapominają o 
budowie duchowej, dlatego każ-
dego roku mają rekolekcyjne wy-
jazdy adwentowe i wielkopost-

Wileńskie schole śpiewem witają święta
ne. Każdego roku odpoczywają 
na wspólnych „wakacjach z Bo-
giem”. Są to pielgrzymki, wyjaz-
dy do Polski oraz pod namioty 
nad wodę.

Sposób na ciekawą szkołę                         

RODZINNE ZDJĘCIE Z WYCIECZKI
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Uwaga!
Konkurs Piosenki!

Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział  Miejski – po 
raz pierwszy na Litwie organizuje konkurs piosenki do słów Agnieszki 
Osieckiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników  śpiewania 
do wzięcia udziału w konkursie, który ma szansę stać się kolejną trady-
cyjną imprezą kulturalną na Wileńszczyźnie, promującą i popularyzują-
cą 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 zakwa-
lifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowane do 
zaprezentowania dwa wybrane utwory z twórczości Agnieszki Osieckiej.

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

Kryteria oceny konkursowej: komisja będzie oceniała sposób za-
prezentowania 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. Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru 
spośród wszystkich uczestników pięciu finalistów, którzy wezmą udział 
w warsztatach wokalnych zorganizowanych w Polsce, w Ostródzie. Fina-
liści będą mogli również wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie im. 
Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w sierpniu 2016 roku w Ostródzie. 

Zgłoszenia uczestników: uczestnicy zgłaszają się do konkursu po-
przez nadsyłanie wypełnionej Karty Uczestnika do organizatorów kon-
kursu 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 uczestników w dniu eliminacji oraz zostaną umieszczone 
na stronie internetowej www.zpl.lt.

Nagrody:  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicz-
nościowe, zaś laureaci – nagrody oraz zaproszenie do wzięcia udziału w 
warsztatach wokalnych organizowanych w Ostródzie 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. 

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumerować „Naszą Gaze-

tę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy. Prenumerata na maj i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do  
22 kwietnia. 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” – ty-
godnik Związku Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 
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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. 

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.

Wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu odejścia 

Mamy 

Jego Ekscelencji Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej  
w Republice Litewskiej 

Jarosławowi Czubińskiemu
 składa Zarząd Główny  

oraz Rada Związku Polaków na Litwie

Wyrazy szczerego współczucia 

Marii Czornej 
z powodu śmierci 

świekry
składa koło ZPL „Karolina”

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Uro-
dzin Włodzimierzowi NARKEVIČIU-
SOWI  wiązankę serdecznych życzeń: 
zdrowia, tylko pogodnych i jasnych dni 
w gronie najbliższych osób, spełnienia ma-
rzeń i zadowolenia z przebytej drogi życiowej 

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

3 kwietnia 2016 r.
 o godz. 15:00

w Jawniunskiej Filii 
Szyrwinckiego

 Centrum Kultury

Wielkanocny
Koncert

„ALLELUJA,
BIJA

DZWONY!”

Organizator: Jawniunska Filia Szyrwinckiego Centrum Kultury

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 
2016/2017.

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 


