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Spotkanie w Litewskim Narodowym Komitecie

Olimpijskim Fot. archiwum

Zajęcia w Drzonkowie w strzelectwie Fot.
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Lubusko-Wileńska Spartakiada

W dniach 20-30 listopada został zrealizowany
projekt  Lubusko-Wileńska Spartakiada, w
którym wzięła udział  młodzież z
województwa lubuskiego reprezentująca
Trzciel, Brójce i Świebodzin pod
kierownictwem Anny Stefaniak ze
Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „Pomost”
w Świebodzinie i Krzysztofa Augustyniaka,
prezesa Klubu Olimpijczyka w Brójcach,
przewodniczącego GSZS w Trzcielu oraz
młodzież ze Szkoły Sportowej Samorządu
Rejonu Wileńskiego z Mościszek i
Niemenczyna.

Po raz pierwszy kontakty zostały nawiązane przed kilkoma laty podczas Zlotu Młodzieżowych
Animatorów Sportu w Sztutowo, w którym wzięli udział  sportowcy z Trzciela i Niemenczyna.
Na ten projekt  Polska strona otrzymała f inansowanie z Europejskiego Funduszu, Ministerstwa
Spraw Zagranicznych oraz środków regionalnych.
20 listopada 12-osobowa delegacja młodzieży przybyła do Niemenczyna.

21 listopada młodzież swój dzień rozpoczęła od
wycieczki do Wydziału Konsularnego
Rzeczypospolitej Polski, gdzie spotkała się z
przedstawicielami władz konsularnych na Litwie.
Goście dowiedzieli się wiele ciekawych
szczegółów o pracy placówki dyplomatycznej, o
codzienności i wyzwaniach. Kolejnym punktem w
programie dnia była wizyta młodzieży z Polski w
Mościszkach. Tam wzięła udział  w Święcie
Języka Polskiego. Rówieśnicy z Mościskiej
Szkoły Podstawowej przedstawili gościom
program artystyczny, przygotowany przez
nauczycielkę języka polskiego, panią Danutę
Czerniawską. W quizie z wiedzy o literaturze polskiej, młodzież miała okazję zintegrować się.
Po obiedzie młodzież była zapoznana z projektem „LEADER-11” dof inansowanym z Funduszu
Unii Europejskiej, realizowanym w Mościszkach przez Szkołę Sportową. Po czym wszyscy udali
się na zewnątrz, by wypróbować swoje siły w jeździe na nartorolkach. Było niełatwo, ale
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Trening na nartorolkach Fot. archiwum

wysportowana młodzież sprostała zadaniu.

Po powrocie do Niemenczyna, goście prowadzili zajęcia unihokeja dla uczniów Gimnazjum im.
Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. W końcu zajęć gimnazjaliści i goście z Polski
rozegrali towarzyski mecz. Goście grali bardzo technicznie i ostro, zadziwiali szybkością w
atakach, celnymi strzałami do bramek, na co miejscowa młodzież przeciwstawiła hazardową
grę, ale zwycięstwo świętowali goście z Polski.

23 listopada uczestnicy projektu gościli w
Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w
Niemenczynie. Tam zwiedzili klasy, bibliotekę i
muzeum. Jelena Garliauskienė opowiedziała o
historii Niemenczyna oraz gimnazjum, po czym
odbyła się prezentacja gimnazjum oraz
spotkanie z dyrekcją i starostą miasta
Niemenczyn Mieczysławem Borusewiczem.
Kolejnym punktem integracji były warsztaty
kulinarne regionalnych dań: uczniowie sami
szykowali kibiny, cepeliny, które potem podano
na wspólny stół .

Punktualnie o godz.14 goście rozpoczęli lekcję kaligraf ii — pisanie gęsim piórem w Muzeum im.
Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Krótka lekcja zapamiętała się bardzo, gdyż
młodzież coraz częściej posługuje się komputerem, coraz rzadziej wiecznym piórem, co już
mówić o gęsim. Życiorys Władysława Syrokomli oraz historię Borejkowszczyzny gościom
przedstawił  profesor Uniwersytetu Wileńskiego Józef Szostakowski. Karmą dla duszy była
wycieczka, natomiast dla ciała — ziołowa herbata ugotowana w samowarze z pysznym
ciastem.
Wieczorem w Centrum Kultury w Niemenczynie odbyły się wspólne zajęcia młodzieży polskiej i
niemenczyńskiej w tenisie stołowym.

W piątek zwiedzanie Wilna goście rozpoczęli od wizyty w Litewskim Narodowym Komitecie
Olimpijskim. Mistrzyni olimpijska z Calgary Vida Vencienė opowiedziała o działalności Komitetu
Olimpijskiego Litwy, następnie delegacja z Polski spotkała się z prezydentem LNKO (LTOK)
Dainą Gudzinavičiutė, mistrzynią olimpijską z Seulu. Zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Następnie młodzież z Polski udała się do redakcji „Kuriera Wileńskiego”. W redakcji zastępca
naczelnego redaktora dziennika Aleksander Borowik opowiedział  o historii dziennika
mniejszości narodowych, jak powstaje numer gazety. Goście zwiedzili muzeum redakcji oraz
oglądali proces wydawania gazety. Następnie pojechali na cmentarz na Rossie, zapalili znicze
przy Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego, zatem zwiedzili Starówkę. Rozpoczynając od
Ostrej Bramy, młodzież udała się do cerkwi św. Ducha. Następnie kroki swoje skierowała w
kierunku Ratusza, skąd krętymi i wąskimi ulicami byłej dzielnicy żydowskiej dotarła do
Uniwersytetu Wileńskiego. Minąwszy Pałac Prezydencki, uczestnicy projektu zwiedzili Katedrę
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Gimnazjaliści i goście z Polski rozegrali
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Wileńską pod wezwaniem św. Stanisława i św. Władysława. Po krótkiej modlitwie przy grobie
patrona młodzieży św. Kazimierza goście udali się w kierunku zakątka gotyckiego, skąd
szybkim krokiem do autobusu, by pojechać na obiad.

Po obiedzie nastąpił  czas rozrywki i odbył się koleżeński mecz piłki nożnej między
gimnazjalistami i gośćmi z Polski. Tym razem zwycięstwo świętowali gospodarze, a wieczorem
odbyła się dyskoteka integracyjna.
W sobotę odbyło się zwiedzanie Trok i Alei Olimpijczyków w Wilnie, po obiedzie był t rening
unihokeju oraz zwiedzanie centrum handlowego „Ozas”.
25 listopada delegacja z Polski wyjechała z powrotem do Polski.
W sobotę 24 listopada 12-osobowa delegacja rejonu wileńskiego z Mościszek i Niemenczyna
pod kierownictwem Mariana Kaczanowskiego wyjechała do Trzciela. W niedzielę zwiedziła
bunkry, była w Świebodzinie przy drugiej według wielkości f igurze Jezusa na świecie. W
kolejnym dniu pobytu delegacje rejonu wileńskiego przyjechała do Ośrodka Sportowego i
Rekreacji w Drzonkowie, gdzie są wspaniałe warunki do trenowania współczesnego
pięcioboju.  Między innymi tu, prawie 3 miesiące trenowała mistrzyni olimpijska w pięcioboju
Laura Asadauskaitė. Na sportowych obiektach były zajęcia w tenisie polowym, strzelanie z
karabinów i pistoletów pneumatycznych. Była siłownia i basen. 27 listopada rano mieliśmy
spotkanie z burmistrzem Trzciela Marią Jolantą Górną-Bobrowską. Delegacja była w szkole,
gdzie odbyła się promocja nartorolek oraz zajęcia z lekkiej at letyki (bieganie).

Następnego dnia goście z rejonu wileńskiego odwiedzili Zespół Szkół Gimnazjalnych w
Brójcach, gdzie przedstawili działalność Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego,
opowiedzieli o osiągnięciach jej wychowanków. Spotkanie kontynuowano w nowej sali
sportowej: goście grali w siatkówkę, tenisa stołowego i badmintona. Była lekcja języka
polskiego, po czym odbyło się spotkanie z kierownictwem gimnazjum. Delegacja z rejonu
wileńskiego dowiedziała się sporo interesującej informacji o sposobach i formach nauczania w
polskich szkołach i śmiało odpowiadała na zadawane im pytania.

Wspólną integrację kontynuowały zajęcia
sportowe: jazda na nartorolkach oraz bieganie.
Kolejnego dnia była wizyta w Urzędzie
Marszałkowskim, gdzie odbyło się spotkanie z
Marszałkiem Województwa Lubuskiego
Stanisławem Tomczyszynem oraz z
kierownictwem poszczególnych departamentów
Urzędu Marszałkowskiego. Goście oglądali
prezentację o Województwie Lubuskim.  Ze swej
strony goście zaprezentowali rejon wileński oraz
miasto Niemenczyn. Następnie sportowcy z
Litwy wzięli udział  w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej.
Na zakończenie spotkania Marszałek zawczasu złożył noworoczne życzenia, wręczył
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upominki dotyczące województwa lubuskiego.

Z Urzędu Marszałkowskiego udano się do Muzeum Ziemi Lubuskiej, gdzie dowiedziano się o
historii powstania Zielonej Góry. Była również wycieczka do jedynego w Polsce Muzeum Wina.
Przewodnik opowiedział  o historii pojawienia się wina na tej ziemi. Później goście zwiedzili
Muzeum Tortury.
Wieczorem odbyło się wspólne spotkanie z organizatorami projektu. Podsumowując wyniki
projektu Lubusko-Wileńskiej Spartakiady, zostały omówione wyniki pobytu młodzieży polskiej
na Litwie i młodzieży z Litwy w Polsce. Były omówione dalsze perspektywy kontynuacji
projektów kulturalno-sportowych, wykorzystując środki unijne i regionalne.

W pierwszej połowie grudnia do Wilna przyjedzie kilkoosobowa delegacja z powiatu lubuskiego
na czele z panią Małgorzatą Jażdżewską, pełniącą obowiązki zastępcy dyrektora
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w
Województwie Lubuskim, by omówić możliwości szerszej współpracy w zakresie realizacji
dwustronnych regionalnych unijnych projektów. W powrotnej drodze, w Warszawie, delegacja
rejonu wileńskiego odebrała sprzęt komputerowy z Fundacji „Semper Polonia” dla Gimnazjum
im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu
Wileńskiego.

Marian Kaczanowski
dyrektor Szkoły Sportowej 
Samorządu Rejonu Wileńskiego 
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