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5 MAJA –
PARADA POLSKOŚCI
W WILNIE

Szanowni Rodacy, Związek Polaków na Litwie zaprasza Polaków zamieszkałych na Litwie, wszystkich swoich
członków, sympatyków i gości z Macierzy do udziału w świątecznej paradzie. Uroczystym pochodem z okazji
Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja uczcimy 100. rocznicę odrodzenia
niepodległości obu krajów – Polski i Litwy.
Wszystkich Rodaków zrzeszonych w Związku, organizacjach społecznych, uczniów i nauczycieli szkół polskich,
młodzież i kombatantów, członków zespołów artystycznych i każdego, kto czuje się Polakiem, zapraszamy 5 maja
br. do przybycia na Plac Niepodległości przy Sejmie Republiki Litewskiej, skąd o godz. 12.00 wyruszymy wspólnie w świątecznej paradzie ulicami Wilna: aleją Giedymina przez Plac Katedralny, ulicą Zamkową i Wielką do
Ostrej Bramy, gdzie przy cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej o godz. 13.30 zostanie odprawiona
Msza św.
Zapraszamy również na organizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego koncerty w Wilnie – 2 maja br. o godz. 18.30 w Domu Polskim przy ul. Naugarduko 76
(wstęp przy posiadaniu biletu), 3 maja br. o godz. 15.00 w kościele pw. Ducha Świętego (wstęp wolny) oraz
4 maja br. o godz. 18.30 w hali koncertowej „Pramogų arena” przy ul. Ąžuolyno 9 (wstęp przy posiadaniu biletu).
Szanowni Rodacy, wykażmy solidarność biorąc udział w uroczystościach z okazji znamiennych dat historycznych!

2

19-25 kwietnia 2018 r., nr 16 (1312)

www.zpl.lt

Działalność
na kresach Kresów
Tereny, które swoją działalnością obejmuje Jezioroski
Oddział Rejonowy Związku
Polaków na Litwie często są nazywane kresami Kresów. Siedziba oddziału znajduje się w Turmoncie – miasteczku nieopodal
granicy Litwy i Łotwy. W okresie międzywojnia był to prężnie
rozwijający się ośrodek, w którym kwitło zarówno życie gospodarcze, jak też polityczne i
kulturalne.
W Turmoncie i jego okolicach
– Smołwach, Kimbarciszkach,
Tylży mieszkał znaczny odsetek ludności polskiej. Przesunięcie granic po II wojnie światowej,
dwie fale tzw. repatriacji zmieniły nie tylko stan narodowościowy tych okolic, ale też status, niestety, nie na lepszy. Szczególnie
ucierpiały te okolice w okresie formowania się wolnej gospodarki.
Nie jest to teren, na który płyną
inwestycje. Bezrobocie, emigracja, niż demograficzny – wszystko
to sprawia, że region ten zaliczany
jest do grona zacofanych.
Wraz z upadkiem gospodarczym zubożało również życie kulturalne. Dziś jest tak, że
do najbardziej prężnie działających na tych terenach organizacji społecznych i kulturalnych należy oddział Związku
Polaków na Litwie. Jednoczy
on Polaków oraz osoby zarówno mające polskie korzenie, jak
i sympatyków polskości, polskiej
kultury. Koła oddziału działają
w Czepukiszkach, Kimbarciszkach, Tylży, Bartkiszkach oraz
Turmoncie, zrzeszając w swych
szeregach 110 członków.
Dla obecnej prezes Teresy
Narkevičienė bieżąca kadencja
była pierwszą. Przed trzema laty
zastąpiła na tym stanowisku wieloletnią prezes Weronikę Bogdanowicz. Kontynuując rozpoczętą
działalność: prowadzenie szkółki niedzielnej języka polskiego
„Uśmiech”, zespołu wokalnego
„Srebrne Pasemko”, organizowanie festynu kultury polskiej
„Trzymajmy się razem” oddział
wykazał się również nowymi inicjatywami: powstało koło młodzieżowe (prezes Marius Bukauskas), dzięki współpracy i opiece

NA ZBIOROWEJ MOGILE
ZOSTAŁ
USTAWIONY
Z INICJATYWY
ZG ZPL
PAMIĄTKOWY KRZYŻ
ORAZ TABLICE –
HOŁD PAMIĘCI

KOŁA ODDZIAŁU
DZIAŁAJĄ W
CZEPUKISZKACH,
KIMBARCISZKACH,
TYLŻY,
BARTKISZKACH
ORAZ TURMONCIE
organizacji z Macierzy obejmujących swą charytatywną działalnością Kresy, oddział rozszerzył opiekę nad potrzebującymi
wsparcia osobami i rodzinami.
Przeprowadzony został gruntowny remont siedziby oddziału w Turmontach, która wraz z
mieszczącym się w tym samym
budynku Domem Kultury pięknie służy działalności Jezioroskiego Oddziału Rejonowego
ZPL, jest prężnym ośrodkiem
kultury.
W 2016 roku na cmentarzu
w Bartkiszkach, położonych
tuż obok Turmontu, nastąpiło doniosłe wydarzenie – upamiętniono miejscowych patriotów – Polaków, którzy zginęli z
rąk litewskiej policji kolaborującej z niemieckimi okupantami. Na zbiorowej mogile został
ustawiony z inicjatywy ZG ZPL
pamiątkowy krzyż oraz tablice –
hołd pamięci tych, którzy podjęli walkę przeciwko okupantom
w obronie swojej małej ojczyzny.
Nastąpiło to po przeszło 70 latach dzięki trosce potomnych
o przywracanie prawdy historycznej.
O tych wydarzeniach oraz
udziale członków oddziału w
imprezach zaprzyjaźnionych
oddziałów z Wisagini i Nowych
Święcian, goszczeniu ich u siebie; opiece nad grobami rodaków na okolicznych cmentarzach; udziale pań z Turmontu
w święcie gospodyń, czy plonów
rejonu, mówiła składając sprawozdanie z mijającej kadencji
prezes Teresa Narkevičienė.
Delegaci konferencji – obradowały 62 osoby – ocenili pracę
Teresy Narkevičienė na bardzo
dobrze oraz zgłosili jej kandydaturę do pełnienia obowiązków prezesa również w następnej kadencji.
Spośród zgłoszonych czterech kandydatek, obecna prezes
zdobyła zdecydowaną większość
głosów.
Podczas konferencji zostali zatwierdzeni wybrani w kołach delegaci na XV zjazd Związku Polaków
na Litwie. Zostali nimi: Teresa
Narkevičienė, Ilona Weiksza, Marius Bukauskas, Anna ŁotoczkoSukielienė, Anna Szeplakowa,
Tamara Usinowicz, Gienia Wasilewska oraz Nijola Gawsztel.

ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
UCHWAŁA NR Z-1/1.1./2018
W SPRAWIE EWIDENCJI KÓŁ, KTÓRE TYPUJĄ DELEGATÓW
NA KONFERENCJE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
W ODDZIAŁACH ZPL
ORAZ 15. ZJAZD ZWIĄZKU POLAKÓW NA LITWIE
Wilno, 11 kwietnia 2018 r.
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie, kierując się art. 2.82. ust. 1. Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej, art. 7. Ustawy o asocjacjach, art. 7. ust. 2 Statutu Związku Polaków na Litwie oraz
uchwałą Rady Związku Polaków na Litwie z dn. 29 stycznia 2018 r. „W sprawie zwołania 15. Zjazdu
Związku Polaków na Litwie” uchwala, że w konferencjach sprawozdawczo-wyborczych w oddziałach
Związku Polaków na Litwie oraz 15. Zjeździe ZPL udział biorą delegaci z kół:
Wileński
Rejonowy Oddział ZPL:
1. Awiżenie
2. Zujuny
3. Płocieniszki
4. Ciechanowiszki
5. Dukszty
6. Ojrany
7. Korwie
8. Mejszagoła
9. Romanowskich
10. Rzesza
11. Orzełówka
12. Pikieliszki
13. Podbrzezie
14. Wesołówka
15. Sużany
16. Skirlany
17. Bujwidze
18. Pochodnia
19. Ławaryszki
20. Mickuny
21. Mościszki
22. Grygajcie
23. Kowalczuki
24. Kiena
25. Szumsk
26. Miedniki
27. Rukojnie
28. Skojdziszki
29. Porudomino
30. Mariampol
31. Parudomino
32. Czarny Bór
33. Wołczuny
34. Soleniki
35. Pogiry
36. Biała Waka
37. Małe Ligojnie-Czarnobyle
38. Nowosiołki
39. Mereszlany
40. Suderwa
41. Bezdany
42. Jęczmieniszki
43. im. Konstantego
Parczewskiego
44. Kabiszki
45. Rudowsie
46. Wileńszczyzna
47. Razem
48. Zgoda
49. Wileński Hufiec Maryi
50. Werusowo
51. Jewje
52. Niemież
53. Młodzieżowe w Mejszagole
54. Orniany
55. Niemenczyn
Wileński Oddział
Miejski ZPL:
1. Grzegorzewo
2. Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych
3. im. Michała Kleofasa
Ogińskiego

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

im. Ferdynanda Ruszczyca
Szeszkinie
Dwie drogi
im. Szymona Konarskiego
Wojaż
Sasanka
Ardena
Karolina
Wilejka
Przyjaciele
Sigma
Wileńska Młodzież Patriotyczna
Przedszkole „Wilia”
Zielone Wzgórze
Grunwald
Wilnianie
Tiga
Weterani „Wilii”
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
im. Adama Mickiewicza
Wilnios
Sami Swoi
Dom Twórczości Uczniów
Malwy
Nostalgia
Nauczyciele Seniora
im. Władysława Syrokomli
Inicjatywy kulturalne
Przyjaźń
im. Antoniego Wiwulskiego
Wilia
Polskie Studio Teatralne
Polski Klub Sztuki Teatralnej
Klub Przewodników Wileńskich
Herbu Dołęga
im. Kazimierza Charytona
Zajezdnia Autobusowa
Przyjaciółki
Leszczyniaki
Taksówkarze
Jeden świat
Akademia Trzeciego Wieku
Drogowcy
Rodzina Kleczkowskich
Słowo i głos
Inżynierowie
Polski Teatr w Wilnie
Sto uśmiechów
Kluczyk
Schola Franciszkańska
Melodia
Uśmiech
im. Jana Czerskiego
Zameczek
Wilnoteka
Klub Włóczęgów Wileńskich
Wiertła
Tacy sami

Solecznicki
Oddział Rejonowy ZPL:
1. Przy ul. Wileńskiej 49 w
Solecznikach
2. im. Elizy Orzeszkowej w
Białej Wace
3. Poszki
4. Przy ul. Wileńskiej 30 w
Solecznikach
5. Purwiany
6. Kurmielany
7. im. Jana Śniadeckiego
w Solecznikach
8. im. Adama Mickiewicza
w Małych Solecznikach
9. Janczuny
10. im. Michała Balińskiego
w Jaszunach
11. Dziewieniszki
12. Taboryszki
13. Podborze
14. Szpital w Solecznikach
15. im. Pawła Ksawerego
Brzostowskiego w Turgielach
16. Szkoła Podstawowa w
Dojlidach
17. Wersoka
18. Biała Waka
19. Przedszkole „Bajka”
20. Rudnia
21. Jurgielany
22. Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach
23. Turgiele
24. Sosnówka
25. Zawiszańce
26. im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
27. Straż Pożarna
28. Dajnowa
29. Gimnazjum
w Ejszyszkach
30. Gierwiszki
31. Biblioteka
32. Kamionka
33. Kwadrat
34. Solczanie
35. Koleśniki
36. Tęcza
37. Dom Dziecka
38. im. Stanisława Moniuszki
w Solecznikach
39. Szkoła Sportowa im. A.
Ratkiewicza
40. Tietiańce
41. Młodzieżowe im. Jana
Śniadeckiego w Solecznikach
42. Miasto Soleczniki
43. Tawsiuny
44. Stacja Kolejowa w Jaszunach
45. Ejszyszki
46. Jaszuny
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Trocki
Oddział Rejonowy ZPL:
1. Landwarów
2. Rudziszki
3. Połuknie
4. Troki
5. Stare Troki
6. Świętniki
7. Młodzieżowe w Rykontach
8. Międzyrzecze
9. Młodzieżowe w Landwarowie
10. Młodzieżowe w Rudziszkach
11. im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach
Święciański
Oddział Rejonowy ZPL:
1. Podbrodzie
2. Nowe Święciany
3. Święciany
4. Dom Dziecka
5. Gimnazjum „Żejmiana”
6. Młodzieżowe w Podbrodziu
7. Wieś Kłaczuny i Karkożyszki
8. Wieś Preny
9. Wieś Drużyle
10. Wieś Maguny
11. Wieś Czerany
Szyrwincki
Oddział Rejonowy ZPL:
1. Szyrwinty
2. Miedziuki
3. Szawle
4. Borskuny
5. Jawniuny
Wisagiński Oddział ZPL:
1. I dzielnica Wisaginia
2. II dzielnica Wisaginia
3. III dzielnica Wisaginia
4. Gajdy
5. Ignalina
Jezioroski
Oddział Rejonowy ZPL:
1. Bartkiszki
2. Koło młodzieży
3. Tylża
4. Kimbarciszki
5. Czepukiszki
Wędziagolski Oddział ZPL:
1. Edukacja
2. Rolnicy
3. Pamięć
Oddział ZPL „Lauda”:
1. Issa
2. Poniewież
3. Stowarzyszenie Polaków
Kiejdan
Kłajpedzki Oddział ZPL:
1. Kłajpeda
2. Bałtyk
3. Centrum
4. Leśne
5. Skowronek
6. Żardzie
oraz delegaci Druskienickiego
Oddziału ZPL, Kowieńskiego
Oddziału ZPL i Szyłuckiego Oddziału ZPL.
Prezes ZPL
Michał Mackiewicz

www.zpl.lt
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Konferencja na Laudzie
12 kwietnia w Kiejdanach
odbyła się sprawozdawczo-wyborcza konferencja Oddziału ZPL „Lauda”. Wcześniej zebrania odbyły się w
trzech kołach oddziału. Konferencję prowadziła prezes
koła „Issa” Waleria Wansewicz. Uczestniczyły w niej
54 osoby.
Prezes Irena Duchowska
przedstawiła sprawozdanie
z działalności Oddziału ZPL
„Lauda” między zjazdami, opowiedziała o działalności zespołu
„Issa” oraz mówiła o planach na
rok 2018.
Uczestnicy
konferencji
zwrócili się do Ireny Duchowskiej, by zgodziła się pełnić obowiązki prezesa oddziału przez
kolejną kadencję. Innych chętnych do podjęcia się kierowania
oddziałem nie było.
Na konferencji zatwierdzono delegatów wybranych przez
koła oddziału na XV zjazd ZPL.
Są to: Waleria Wansewicz (prezes koła „Issa”), Regina Czyrycka (prezes koła w Poniewieżu) i Alina Duchowska (koło
„Stowarzyszenie Polaków Kiejdan”).
Jako kandydatkę do Rady
ZPL na kolejną kadencję wy-

KOŁO „ISSA” AKTYWNIE UCZESTNICZYŁO W OBRADACH KONFERENCJI

typowano Irenę Duchowską.
Omówiono również sprawy
bieżące.
Na zakończenie konferencji
odbył się koncert. Wystąpiły zespoły: „Issa” (kier. Waleria Wansewicz), „Giedra” (kier. Aldona
Sasnauskienė) i „Dobilėlis penkialapis” (kier. Antanas Babenskas).

Rozdano paczki żywnościowe najbardziej potrzebującym
rodakom, przygotowane dzięki
hojności mieszkańców Pomorza wykazanej w ramach akcji
„Rodacy Bohaterom”, a organizowanej przez Stowarzyszenie Traugutt.org.
Za przygotowanie i przywóz

paczek serdeczne „Bóg zapłać”
rodacy z Oddziału ZPL „Lauda” mówią prezesowi Zarządu
organizacji pożytku publicznego Traugutt. org Jackowi Świsie oraz jego kolegom: Marcie
Gruszkowskiej i Pawłowi Narożnikowi.

Nad Bałtykiem – podsumowano wyniki
Sprawozdawczo-wyborczą
konferencję Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków na Litwie poprzedziły, zgodnie ze statutem, zebrania w kołach.
Składając sprawozdanie z
działalności za ubiegłą kadencję, prezes koła „Bałtyk” Waleria Żotkiewicz zaakcentowała
inicjatywy i święta, w których
jego członkowie brali aktywny
udział. Zjednoczeni w „Bałtyku” rodacy wyróżniają się dużym zaangażowaniem. Uczestniczyli w festiwalu „Dzień
Narodowości”, brali udział w
zorganizowaniu polskiego kiermaszu, w noworocznym spotkaniu dla dzieci i dorosłych oraz
w takich imprezach jak „Dzień
Polonii”, obchody Święta Niepodległości Polski oraz założenia Kłajpedzkiego Oddziału
ZPL. Prezes podziękowała najbardziej oddanym członkom:

SPRAWOZDAWCZOWYBORCZA
KONFERENCJA
KŁAJPEDZKIEGO ODDZIAŁU
ZWIĄZKU POLAKÓW NA
LITWIE ZGROMADZIŁA 35
DELEGATÓW

Włodzimierzowi Beglikowi, Janowi Miłkowskiemu, Wandzie
Jupatowej.
Podczas wyborów prezesa,
na kolejną kadencję (jednogłośnie) poparto kandydaturę dotychczasowej prezes – Walerii
Żotkiewicz.
Koło ZPL „Centrum”, liczące 10 członków, w ciągu
minionych lat pracowało pod
przewodnictwem Eliny Mitrofanienkowej. Najaktywniejsi w
pracy koła byli: prezes oddziału
Liulita Sulcienė, Ała Zaborowska, Damian Michałowski, Dominika Sulcaitė.
Członkowie koła po raz kolejny wyrazili zaufanie Elinie
Mitrofanienkowej i to ona została prezesem koła na kolejną
kadencję.
Koło „Leśne” liczy 7 członków. Składając sprawozdanie
z pracy w ciągu trzech minionych lat, prezes Sergiusz Solański podziękował najbardziej
aktywnym kolegom: Janinie
Didikienė i Rimantasowi Rubavičiusowi. To oni reprezentowali koło „Leśne” zarówno
podczas narodowych świąt, jak
i inicjatyw skierowanych na pielęgnowanie tradycji, organizując
np. zapusty.
Członkowie koła po raz kolejny powierzyli jego kierownictwo koledze Sergiuszowi Solańskiemu.

W kole „Skowronek” zaszły
zmiany na stanowisku prezesa. Jego dotychczasowa prezes
Olga Vaisiauskienė-Dziawgo po
złożeniu sprawozdania podała
się do dymisji. Więc głosowano (jednogłośnie) za powierzeniem obowiązków prezesa Wilhelminie Anochinej. Nie był to
przypadkowy wybór – należy
ona – obok Stanisławy Piszniuk
i Bogdana Obłoczyńskiego – do
najaktywniejszych członków
„Skowronka”.
Koło „Żardzie” może być
dumne ze swojej prezes Eleonory Lucenko. Nie tylko aktywnie
kieruje kołem, ale też jest inicjatorem i organizatorem ciekawych inicjatyw, autorem interesujących scenariuszy świąt. Pani
Eleonora była zaangażowana w
organizowanie noworocznej imprezy dla dzieci i zadbała o dobór polskiej muzyki, przygotowanie wierszy i zagadek. Z kolei
w programie rozrywkowym dla
dorosłych, dzięki jej inicjatywie
znalazły się oryginalne pozdrowienia, brzmiały polskie piosenki, głowiono się nad łamańcami językowymi. Interesujący
był też referat, który Eleonora przygotowała na Dzień Polonii; zachęciła też kolegów, by
opowiedzieli o tym, co ich najmocniej łączy z Polską. Wielce
pomocne w pracy pani prezes
były Zenona Fedczenko i Sofija

Ostrovskytė. Eleonora Lucenko
została jednogłośnie wybrana na
prezesa koła również na kolejną
kadencję.
Sprawozdawczo-wyborcza konferencja Kłajpedzkiego
Oddziału Związku Polaków na
Litwie zgromadziła 35 delegatów. Po wybraniu prowadzących
konferencji, delegaci wysłuchali sprawozdania prezes oddziału
Liulity Sulcienė.
Prezes wymieniła zrealizowane projekty, organizowane
imprezy, poinformowała członków oddziału o zbliżających się
obchodach majowych świąt oraz
mającym się odbyć XV zjeździe
ZPL. Liulita Sulcienė nakreśliła
również preliminarny plan działalności rodaków nad Bałtykiem
w dalszej perspektywie.
Po wysłuchaniu wystąpienia
Liulity Sulcienė, przystąpiono do
zgłaszania kandydatów na stanowisko prezesa oddziału. Zaproponowano trzy: Liulity Sulcienė,
Eleonory Lucenko oraz Włodzimierza Beglika. Po zrezygnowaniu z kandydowania przez Lucenko i Beglika, jako jedyna na
ponowne objęcie stanowiska prezesa została Liulita Sulcienė. Głosowało na nią 34 delegatów, jeden
głos był przeciw. Liulita Sulcienė
została prezesem oddziału na następną kadencję. Podczas konferencji zatwierdzono też delegatów na XV zjazd ZPL.
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archiwum szkoły im. Sz. Konarskiego

Mistrzowie ortografii

dem i Kołem Polonistów miasta Wilna jego organizatorem. Organizatorem naprawdę
godnym uznania. Szkoła ta z
pewnością może być uważana jako przykład najbardziej
przyjaznej i przytulnej placówki oświatowej: zadbana, estetycznie urządzona, emanująca
ciepłem i domową atmosferą
doskonale służy swoim wychowankom.
Tradycje serdecznej atmosfery zapoczątkowane w ciągu
wieloletniego kierowania szkołą przez dyrektor Teresę Michajłowicz, są dziś dostojnie kontynuowane przez obecny zespół
nauczycieli i administrację na
czele z dyrektorem Walerym Ja-

glińskim.
Warto odnotować, że
uczniowie tej placówki nie tylko
w szkole są pod opieką swoich
nauczycieli, ale też wraz z nimi i
dyrektorem uczestniczą w miejskich imprezach, jak np. w już
tradycyjnym biegu ku czci żołnierzy niezłomnych „Tropem
Wilczym”.
Tego roku uczestnicy dyktanda mieli również zapewnione
komfortowe warunki do pracy i
odpoczynku (zostali też nakarmieni), a szkolny teatr „Szkic”,
kierowany przez panią Beatę
Kowalewską (historyka i wielkiego miłośnika twórczości) wystawił przedstawienie „Sen nocy
wrześniowej”. Pełne dowcipu,
ze szkolnego życia wziętych obrazków, komicznych sytuacji i
trochę smutnej refleksji, z mistrzowską grą młodocianych
aktorów zdobyło gromkie brawa. No i tak przyjemnie skróciło czas oczekiwania na wyniki
dyktanda.
Tego roku w „Dyktandzie
2018” wzięło udział 38 uczniów,
którzy w eliminacjach w swoich szkołach zdobyli najlepsze
wyniki, biorąc udział w rywalizacji w klasach V-IX. Prawda,
tego roku, jak zaznaczył dyrektor Walery Jagliński, liczba
uczniów trochę zmalała. Zabrakło tradycyjnych uczestników
dyktanda ze Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej, Gimnazjum w Grzegorzewie.
Obecni na sali uczestnicy
konkursu i goście zostali przywitani przez organizatorów
oraz przedstawiciela sponsora
Konkursu Ortograficznego Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, wiceprezesa
ZPL Edwarda Trusewicza. Gratulował on młodzieży zgłębiania wiedzy z języka ojczystego. Odnotował też, że konkurs

W ubiegłą niedzielę po
polskiej Mszy św. w karmelickim kościele w Kownie miejscowi Polacy, członkowie Kowieńskiego Oddziału Związku
Polaków na Litwie udali się do swojej siedziby przy
al. Laisvės 83a. Tu odbyła się
sprawozdawczo-wyborcza konferencja oddziału. Wzięło w
niej udział 22 delegatów. Wieloletnia prezes Kowieńskiego
Oddziału ZPL Franciszka Abramowicz złożyła sprawozdanie z
działalności w ciągu minionej
kadencji, przypomniała zebranym prace i inicjatywy, m.in.
uporządkowanie biblioteki,
która działa w siedzibie oddziału, a swoje korzenie wywodzi
z najstarszej polskiej kowieńskiej biblioteki, święta polskiej
piosenki, współpracę z poszczególnymi kowieńskimi dzielnicami, organizowanie i udział
w wystawach oraz spotkaniach
z rodakami z Macierzy, którzy
odwiedzają Kowno i siedzibę

oddziału. Kontakty te niekiedy owocują wieloletnią współpracą.
Po złożeniu sprawozdania
i podsumowaniu minionego
okresu, przystąpiono do wyborów prezesa. Chociaż zdecydowana większość obecnych
poparła kandydaturę Franciszki Abramowicz na stanowisko prezesa, to podziękowała ona rodakom za zaufanie.
Po 17 latach pełnienia obowiązków, prezes wyraziła wyrazy podziękowania kolegom
za owocną współpracę, życzliwy stosunek oraz przeprosiła
za możliwe niedociągnięcia w
pracy. Po dość długiej dyskusji
na stanowisko prezesa zaproponowano kandydaturę Stefana Rymkiewicza, który został
wybrany.
Członkowie oddziału oraz
była prezes życzyli mu zdrowia,
nowych pomysłów oraz kontynuowania rozpoczętej działalności.

ZWYCIĘZCY KONKURSU WRAZ ZE SWYMI NAUCZYCIELAMI I ORGANIZATORAMI IMPREZY

12 kwietnia w Wileńskiej
Szkole im. Szymona Konarskiego został sfinalizowany miejski
Konkurs Ortograficzny „Dyktando 2018”. Wzięło w nim
udział 38 uczniów klas V-IX
stołecznych szkół z polskim językiem nauczania.
Sporo narzekamy, że czytanie książek, a tym bardziej
pisanie w tradycyjnym tego
słowa znaczeniu – od ręki na
papierze – coraz mniej atrakcyjne dla współczesnego dorastającego pokolenia. Musimy
więc przyznać, że tym bardziej
na słowa uznania zasługują ci,
którzy hołdują tradycji. To oni
uważają, że zarówno czytanie,
znajomość rodzimej literatu-

ry, jak i poprawne posługiwanie się ojczystym językiem
jest sprawą honoru. To oni –
zarówno nauczyciele-poloniści, którzy potrafią zachęcić
swoich wychowanków do połknięcia bakcyla poznawania
zasad ortografii, jak i skrupulatni tropiciele zasad i wyjątków pisowni już po raz jedenasty z rzędu najpierw w swoich
szkołach zdobyli tytuł najlepszych, by stanąć do rywalizacji
w mieście.
Dla wielu uczestników
„Dyktanda 2018” zmaganie się
z ortografią jest też pasją – niektórzy biorą udział w konkursie
w ciągu kilku lat i biją rekordy
zdobywania laurów. Oto Bartosz

Borowski – uczeń klasy IX Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
– tego roku stanął na podium
zwycięzcy po raz piąty.
Rekordową liczbą zwycięzców tego roku może się pochwalić polonistka Jolanta Pacyno
(Szkoła im. Szymona Konarskiego), która, rzec można, jest
mistrzynią w odnajdywaniu ortograficznych geniuszy.
Konkurs
ortograficzny
przed rokiem obchodził jubileusz 10-lecia i, wydaje się, na
dobre zaistniał w tradycji polonistów Wilna i doskonale się
zadomowił w Szkole im. Szymona Konarskiego, która po
raz jedenasty tego roku była
wraz ze stołecznym samorzą-

W tymczasowej stolicy
– nowy prezes

UCZESTNICY KONFERENCJI W SIEDZIBIE ODDZIAŁU

jest dlatego tak żywotny, że w
jego organizację wkładany jest
nie tylko wysiłek, ale też serce. Po czym wszyscy uczestnicy Konkursu Ortograficznego
z rąk dyrektora Walerego Jaglińskiego otrzymali Dyplomy
Uczestnika.
Zebrani dość długo musieli
oczekiwać na werdykt komisji
sprawdzającej, bo najwidoczniej, jak żartował dyrektor,
wszystkie prace są „bardzo dobre” i komisja ma problem w
ustaleniu zwycięzców. Napięcie rosło, aż wreszcie na salę
wkroczyli członkowie komisji
pod przewodnictwem polonistki Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza Elwiry Bielawskiej.
Pani przewodnicząca pozwoliła sobie przypomnieć
niezbyt chwalebną wypowiedź
„o pisaniu” wspaniałego Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który miał powiedzieć,
że „literatura byłaby całkiem
niezłym zajęciem, gdyby nie
to pisanie”. Tak myślał geniusz
słowa rymowanego, ale z pewnością takiego stosunku do
ortografii nie mieli ci, którzy
tego dnia oczekiwali na werdykt jurorów.
Bardzo krótko uogólniając wyniki dyktanda, przewodnicząca komisji gratulowała
uczestnikom, bo, jak zaznaczyła, każdy finalista jest zwycięz-

cą, bowiem wykazał się jako najlepszy w swojej klasie i szkole.
Elwira Bielawska wyróżniła uczestników dyktanda z klas
piątych, którzy najlepiej się spisali. A praca, której autorka uzyskała I miejsce, była praktycznie
bezbłędna.
Teksty dyktand były różnorodne i oryginalne, np. „Księżyc
naturalny satelita Ziemi” (kl.
VI); „Przejrzysty lunapark” (kl.
VIII); „Lekcja historii” (kl. IX)
i liczyły od 148 do ponad 200
słów.
Przewodnicząca komisji
ogłosiła zwycięzców.
Klasa 5
I miejsce – Patrycja Lis. Nauczycielka Jolanta Kuźmicka,
Szkoła w Lazdynai.
II miejsce – Ignacy Edward
Niewierowicz. Nauczyciel Romuald Naruniec, Progimnazjum
im. Jana Pawła II.
III miejsce – Justyna Słowińska. Nauczycielka Grażyna
Berdešiūtė-Starynina, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli.
Klasa 6
I miejsce – Kamila Kulikowska. Nauczycielka Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza.
II miejsce – Agnieszka
Rawdo. Nauczycielka Renata
Slavinskienė, Gimnazjum im.
Józefa Ignacego Kraszewskiego.
III miejsce – Kinga Magdalena Żybort. Nauczycielka Jolan-

archiwum szkoły im. Sz. Konarskiego
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„REKORDZISTA” – BARTOSZ BOROWSKI

ta Pacyno, Szkoła im. Szymona
Konarskiego.
Klasa 7
I miejsce – Paulina Litwinowicz. Nauczycielka Bożena Borowska, Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza.
II miejsce – Emilia Kuncewicz. Nauczycielka Sabina Naruniec, Progimnazjum im. Jana
Pawła II.

Ryszard Jankowski

Uczyliśmy się nawzajem

HISTORYCZNY DZWON BARDZO ZACIEKAWIŁ UCZNIÓW

12 kwietnia w nietradycyjnym otoczeniu – na starym
przykościelnym podwórzu oraz
w kościele pw. św. Trójcy – odbyła się integrowana lekcja poznawania świata. Wzięli w niej
udział uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum w Wędziagole
wraz ze swoją nauczycielką L.
Bankuvienė.
W przeprowadzeniu tej lekcji
pomagał również autor tego tekstu. Ważnym jej zadaniem było

zapoznać uczniów z uczestnikami Powstania Styczniowego 1863
roku, którzy walczyli w naszych
okolicach, ich dowódcami i zrobić
to tak, by mogli zrozumieć odwagę, patriotyzm i poświęcenie powstańców oraz zobaczyć miejsca
ich wiecznego spoczynku i pamiętające tamte dni symbole powstania. Cieszy to, że uczniowie uważnie słuchali opowiadania, historii
o znanych uczestnikach powstania i jego przywódcach w naszej

krainie: A. Chmielewskim, A. Miłoszu, braciach Wilkiewiczach,
szanowanych przedstawicielach
rodów Gorskich, Krasnickich,
Dackiewiczów i innych, spoczywających tu, na starym przykościelnym cmentarzu, czy też tych,
którzy nie wrócili z zesłania na
Syberię. Uczniowie po raz pierwszy usłyszeli, że najwięksi patrioci
naszej krainy, którzy uczestniczyli w powstaniu byli Polakami. O
tym świadczą polskie napisy na

III miejsce – Aneta Bralkowska. Nauczycielka Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego.
Klasa 8
I miejsce – Justyna Mieszkuniec. Nauczycielka Wiesława
Mieszkuniec, Szkoła Inżynierii
im. Joachima Lelewela.
II miejsce – Damian Piotr
Chmielewski. Nauczycielka Da-

pomnikach. Trzecioklasiści nie
unikali również zadawania pytań.
Z zapałem, odważnie, wiedzeni
ciekawością uczniowie wspinali się na starą, pamiętającą XVIII
wiek, dzwonnicę. Cieszyli się, że
mogą oglądać dzwony, które nawoływały do powstań w latach
1831 i 1863. Z kolei w kościele
mogli obejrzeć i dotknąć starych
szat liturgicznych; na klęczkach
oddali hołd słynącemu z cudów
Jezusowi Ukrzyżowanemu w
głównym ołtarzu. Dzieci zobaczyły i zapoznały się z największym instrumentem muzycznym
znajdującym się w Wędziagole –
starymi kościelnymi organami.
Uczniów zaciekawiło to, że w
czasie II wojny światowej organy
mocno ucierpiały kiedy sowiecki samolot zrzucił nad kościołem
kilka bomb. Ta, która trafiła w kościół, cudem nie wybuchła, tylko
swoim ciężarem mocno uszkodziła stare organy. Druga wybuchła na przykościelnym terenie,
a pozostawione przez jej odłamki uszkodzenia są widoczne na
starych kamiennych pomnikach.
Uczniowie uważnie je obejrzeli.
Wiele dowiedzieli się i ujrzeli
trzecioklasiści podczas nietradycyjnej integrowanej lekcji... Autor tych słów, który ją prowadził,
zapamiętał spostrzeżenia i kilka
trafnych uwag uczniów. Zapytani, ile temu dzwonowi, odlanemu w 1721 roku, brakuje lat
do obchodów trzechsetletniego
jubileuszu, uczniowie bardzo
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nuta Korkus, Gimnazjum im.
Władysława Syrokomli.
III miejsce – Patrycja Łuksza. Nauczycielka Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego.
Klasa 9
I miejsce – Martina Jarmałkowicz. Nauczycielka Anna Jasińska, Gimnazjum im. Jana
Pawła II.
II miejsce – Reta Samonczik. Nauczycielka Jolanta Pacyno, Szkoła im. Szymona Konarskiego.
III miejsce – Bartosz Borowski. Nauczycielka Aneta Polakiewicz, Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza.
Zwycięzcy otrzymali nagrody od Zarządu Głównego
Związku Polaków na Litwie.
Ich zakup realizowany jest poprzez projekt współfinansowany w ramach opieki Senatu RP
nad Polonią i Polakami za granicą przez Fundację „Oświata
Polska za Granicą”. Nauczyciele
oraz również wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali upominki,
ufundowane przez prezesa ZPL,
posła Michała Mackiewicza i posłankę Wandę Krawczonok.
Administracja Szkoły im.
Szymona Konarskiego dziękuje współorganizatorom oraz
fundatorowi nagród za owocną
współpracę.
Janina Lisiewicz
szybko obliczyli i odpowiedzieli, że zaledwie trzech – w 2021
roku będzie miał 300 lat. Jeden z
uczniów zwątpił w to, czy dzwon
doczeka jubileuszu: jedna z belek, na której jest on zawieszony, mocno nadgniła. Inne ciekawe spostrzeżenie: uczniowie
rozumieją, że po śmierci ciało
człowieka się rozkłada, niestety,
pozostaje tylko próchnica. Zdaniem uczniów, właśnie dlatego
na grobach tak dobrze pleni się
roślinność. Jak gdyby chcąc potwierdzić tę myśl, wybrali jedną
z opuszczonych mogił powstańczych. W jej środku rósł stary,
ogromny kasztan ze spróchniałą
dziuplą. Obok znajdował się rozbity pomnik. Niestety...
Te spostrzeżenia dzieci są
trafne, mądre, niestety, trochę
bolesne. Zmuszają nas do zastanowienia się nad tym, czy my,
mieszkańcy miasteczka, jesteśmy tak niedbali, że w ciągu wielu lat nie chcemy niczego zmienić, nie zmieniamy się sami, nie
porządkujemy. Ponadto mało co
zauważamy, tak wiele rzeczy zaniedbujemy, nie ciekawimy się i
słabo znamy historię. Może dlatego tak bardzo brakuje szacunku do tego świętego miejsca w
Wędziagole? Może ucząc młode pokolenie, uczymy się również sami?
Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego
Oddziału ZPL
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Marian Grygorowicz

Marian Grygorowicz

Seniorzy bawią się i doskonalą

KAPELUSZ UPIĘKSZA KAŻDĄ KOBIETĘ...

DR JÓZEF SZOSTAKOWSKI MÓWIŁ O ŻYCIU I LITERATURZE

Starość w życiu człowieka,
jak jesień w przyrodzie, może
być barwna, spokojna i miła, jak
też szara i ponura. By ten okres
życia uprzyjemnić i urozmaicić,
seniorzy tworzą jednoczące ich

organizacje społeczne. Tak powstały uniwersytety i akademie
trzeciego wieku.
Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie podczas
ostatniego spotkania mieli oka-

zję wysłuchać wykładu o literaturze polskiej – prozie i poezji,
który wygłosił kustosz Muzeum
Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie dr Józef Szostakowski.

Odpowiednim tłem do tej
prelekcji był pokój, w którym
odbywało się spotkanie – na jego
ścianach mogliśmy oglądać portrety wybitnych polskich pisarzy i poetów. Prelegent na wstępie scharakteryzował sytuację w
kraju, mówiąc o plusach i minusach. Podkreślił, że demokracja
nakłada na człowieka wielką odpowiedzialność, jak też przedstawił dość smutne refleksje, że,
niestety, nawet posiadane odpowiednie wykształcenie nie
zawsze zapewnia nam uzyskanie odpowiadającej mu pozycji
i pracy.
Wracając do literatury,
dr Szostakowski w sposób interesujący i dostępny analizował
utwory prozy i poezji, pokazując na konkretnych przykładach wartości zawarte w dziełach wybitnych twórców, które
pozostają aktualne przez wieki, są nieśmiertelne. Zaakcentował, że literatura i sztuka
przedstawiają i zachowują obraz świata, nadając mu odpowiedni koloryt i tworząc jakże
różnorodne i szerokie jego interpretacje.
Słuchacze Akademii mieli

możność nie tylko wysłuchać
wykładu, ale też zapoznać się i
stać się posiadaczami zredagowanej przez dr. Józefa Szostakowskiego książki „Podwileńskie bajanie. Legendy, podania,
bajki z okolic Wilna”.
W drugiej części spotkania
zostały omówione bieżące sprawy, które zrelacjonowała wiceprezes ATW Teresa Vaišvilienė.
M.in. musieliśmy wybrać delegatów, którzy będą reprezentowali AWT w Olsztynie na kolejnym spotkaniu (w czerwcu
br.) uniwersytetów i akademii
trzeciego wieku łączących rodaków. Po dyskusji i głosowaniu
została utworzona 7-osobowa
grupa, która będzie reprezentowała ATW z Wilna.
Tradycyjnie składaliśmy życzenia kolegom, którzy obchodzili rocznice urodzin. Tym
razem uroczo spełnili tę misję
krasnale (Teresa Vaišvilienė i Irena Lipska). Taki scenariusz stworzył zabawną, miłą atmosferę.
Mieliśmy również możność powrócić do minionych
chwil. Jerzy Grygorowicz wyświetlił filmik z ubiegłych naszych spotkań, m.in. tego, które się odbyło w marcu z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Nasi panowie stworzyli
miłą, świąteczną atmosferę, z
żywą muzyką (zadbał o to Czesław Stefanowicz) oraz strofami
wierszy poświęconych kobietom
(napisali i przeczytali je Stanisław Prutkowski i Anatol Samko). Panie swoje święto powitały
w nie mniej oryginalny sposób
– ufundowały sobie wspaniałe
kapelusze i świetnie w nich się
prezentowały.
Niedzielne popołudnie minęło nam na zdobywaniu ciekawych wiadomości, wesołej zabawie, śpiewaniu, grach i nawet
tańcach. Przygotowany poczęstunek i wesoły, życzliwy nastrój
stworzyły wspaniałą atmosferę.
Właśnie tego tak bardzo potrzeba seniorom, którym na co dzień
często towarzyszy samotność.
Józefa Łyczkowska,
słuchaczka ATW w Wilnie

Pomoc rodakom
z Macierzy

PACZKI Z MACIERZY TRAFIŁY DO PODBRZEZIA

W dniach 12-15 kwietnia
2018 roku członkowie Stowarzyszenia Traugutt.org odbyli
podróż na Litwę i Łotwę, aby
osobiście dostarczyć nagrody
oraz dyplomy kilku laureatom
2. konkursu plastycznego „Sercem zawsze przy Polsce". Udało się spotkać z niektórymi nagrodzonymi, a także dyrekcjami
placówek szkolnych: Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, Gimnazjum im. Michała Balińskiego

w Jaszunach, Gimnazjum im św
Stanisława Kostki w Podbrzeziu
oraz Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze. To już kolejny, po Białorusi i Ukrainie wyjazd w ramach projektu „Sercem
zawsze przy Polsce", dzięki któremu stowarzyszenie ma przyjemność bezpośredniego kontaktu z uzdolnionymi młodymi
Rodakami, którzy tak chętnie
wzięli udział w konkursie. Partnerem konkursu jest Fundacja
Lotos.
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Centrum Kultury Polskiej na Litwie
im. Stanisława Moniuszki

uprzejmie zaprasza na Festiwal Kultury Polskiej
„Pieśń znad Wilii”.
Festiwal odbędzie się 21 kwietnia (sobota) o godz. 15.00
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).
Wezmą udział 34 zespoły. Festiwal poświęcony jest uczczeniu
100-rocznicy niepodległości Litwy oraz Polski.
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

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.

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 309 we środy i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), o ile ma opłacone
składki, może otrzymać nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

KALEJDOSKOP
BARW POLSKI
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Dyrygent
Jacek Boniecki

Mirosław Ziomek - przygotowanie chóru
Wioletta Milczuk - przygotowanie baletu

Pramogų Arena
4 maja, godz. 18.30

Bilety w cenie 10, 15, 20 EUR
Bilety do nabycia www.bilietai.lt
oraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (pokój 203)

22 kwietnia, w niedzielę, odbędzie się
w dużej sali Domu Kultury Polskiej
w Wilnie (ul. Naugarduko 76)
sprawozdawczo-wyborcza konferencja
Wileńskiego Oddziału Miejskiego
Związku Polaków na Litwie.
Rejestracja delegatów – 14.30.
Początek obrad o godz. 15.00.

Konkurs poezji „Litwo, Ojczyzno moja!”

Na Litwę jedzie Naukobus
z Centrum Nauki Kopernik!
26 kwietnia 2018 r. w godz. 12.00-18.00 do Domu Kultury Polskiej w
Wilnie (ul. Naugarduko 76) przybędzie Naukobus
z Centrum Nauki Kopernik!
Aż 20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych dla uczniów
polskich i litewskich szkół na Litwie. Do udziału w takiej przygodzie z okazji Roku Nauki Polskiej
zaprasza Instytut Polski w Wilnie oraz Centrum Nauki Kopernik. Udowodnią Wam, że nauka zachwyca, rozbudza ciekawość, bawi i wciąga!
Naukobus, czyli mobilna wystawa przygotowana przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik –
najsłynniejsze polskie muzeum nauki w dniach od 23 do 28 kwietnia br. odwiedzi aż pięć litewskich
miast: Wilno, Kowno, Niemenczyn, Soleczniki, Mejszagołę i Troki. W każdej miejscowości wystawa będzie prezentowana dla wszystkich chętnych i całkowicie za darmo w lokalnych ośrodkach kultury. Naukobus to pełne niespodzianek odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem pod okiem
edukatorów, którzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają
prezentowane zjawiska naukowe. Wystawa jest ciekawa nie tylko dla dzieci, lecz także dla dorosłych.
Prezentacje odbywają się w języku polskim z tłumaczeniem ustnym na język litewski.
Zorganizowane grupy szkolne proszone są o wcześniejszą rejestrację.

Rozkład jazdy Naukobusa na Litwie:

23 kwietnia, w godz. 10.00-16.00, Uniwersytet Techniczny w Kownie (Kauno technologijos
universitetas), Elektronikos rūmų salė (ul. Studentų 50, Kowno). Rejestracja grup: dr Audronė
Veilentienė, 8 657 79 439, audrone.veilentiene@ktu.lt
24 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Centrum Kultury w Mejszagole (ul. Algirdo 4, Mejszagoła).
Rejestracja grup: Tatjana Sinkevič, 8 671 98 015, maisiagala@ndkc.lt
25 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie (ul.
Švenčionių 12, Niemenczyn). Rejestracja grup: Renata Reichinbach, 8 647 16 436, renginiai@ndkc.lt
26 kwietnia, w godz. 12.00-18.00, Dom Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76, Wilno). Rejestracja grup: Bożena Mieżonis, tel. 8 652 76 811, info@polskidom.lt
27 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego (ul. Vilniaus
48, Soleczniki). Rejestracja grup: Jolanta Provlocka, 8 603 07 691, salcininkai.kultura@gmail.com
28 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Pałac Kultury w Trokach (ul. Vytauto 69, Troki). Rejestracja
grup: Meida Vitovičiūtė, tel. 8 655 48740, trakurumai@gmail.com
Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Centrum Nauki Kopernik
Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki
Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.
Wstęp wolny

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.

Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie
ogłasza tradycyjny konkurs poezji dla młodych autorów na Wileńszczyźnie. Myślą przewodnią w tym roku ma być 100-lecie
niepodległości Litwy, naszej Ojczyzny. Do udziału w konkursie
są zapraszane osoby w wieku do 40 lat, interesujące się poezją,
piszące wiersze w języku polskim.
Warunki konkursowe:
Wiersze mają być o dowolnej tematyce: o rodzinnym mieście czy wsi, o miłości, o przyrodzie, o uczuciach, o pięknie, o
ludziach i ich losach.
Nadsyłać należy tylko trzy wiersze. Jeden z nich może być poświęcony Litwie lub jej historycznej dacie. Ale to zależy od autora.
Na pierwszej kartce nad wierszem należy napisać swoje imię
i nazwisko. Obok podać numer telefonu lub adres do kontaktu.
Na kopercie nie trzeba umieszczać swego nazwiska, tylko
napisać adres: Naugarduko g. 76, 03202 Vilnius, Dom Kultury Polskiej, pokój nr 206.
Niekoniecznie wysyłać pocztą. Koperty z wierszami można
też przynosić osobiście do DKP i zostawić w recepcji z prośbą o
umieszczenie w okienku 206.
Termin nadsyłania wierszy na konkurs upływa z dniem 25
kwietnia br.
Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom i
dyplomów uczestnikom odbędzie się podczas galowej imprezy –
28 kwietnia o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w sali nr 305.
W konkursie mogą brać udział poeci, którzy uczestniczyli w
podobnych zmaganiach w poprzednich latach. Organizatorzy
zapraszają nowych autorów. Więcej odwagi! Konkurs to dobra
próba sił. Pomaga wyjąć z szuflady wcześniej napisane wiersze
czy też tworzyć nowe. Wiadomo, kto złapał bakcyla poezji, ten
nie rozstanie się z nią.
Prośba do nauczycieli polonistów, aby namawiali szkolnych
poetów do udziału w tegorocznym konkursie. To dobry dla
nich start.
Wszelkie pytania i propozycje proszę kierować do prezesa
Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie
Aleksandra Sokołowskiego, tel. 8 683 72 088.

Wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci wielkiego przyjaciela ze Szczecina

Henryka Toczyłowskiego
rodzinie i bliskim
składają członkowie Kowieńskiego Oddziału ZPL

„Projekt współfinansowany w
ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami
za granicą”

