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Do wygrania 13-calowy notebook

Sukces Mirosława
Marszewskiego na
jubileuszowych
„Kresach”

Europejska Fundacja Praw Człowieka serdecznie zaprasza
do udziału w kreatywnym konkursie „Europa na co dzień”,
który rozpoczął się w poniedziałek, 3 października. Nagrodą
główną jest lekki i energooszczędny 13-calowy notebook, do
wygrania również odtwarzacze mp3 i mp4, gry planszowe,
wyjątkowe książki oraz wiele innych nagród.

W minioną sobotę w Białymstoku ogłoszono zwycięzców
jubileuszowego XX Konkursu Recytatorskiego dla Polaków
z Zagranicy im. Adama Mickiewicza „Kresy” 2011...

Aby zdobyć atrakcyjne nagrody, wystarczy wykorzystać
wyobraźnię i wykazać się kreatywnością. Motywem
przewodnim konkursu jest hasło „Europa na co dzień”.

Sukces laskarzy rejonu wileńskiego

Zapraszamy uczniów klas 1-4 do tworzenia prac plastycznych
na wskazany temat, natomiast uczniowie klas starszych i studenci mają za zadanie wykonać pracę w technice
dowolnej (esej, film, zdjęcie, komiks etc.). Podczas konkursu „Europa na co dzień” młodzież szkolna i studenci

Otwarcie stadionu w Kowalczukach

Chór Wileńszczyzny w "Wojnie chórów"!
Rozstrzygnięto Konkurs Wychowawca Roku 2011
Zagraniczne wojaże Polskiego Studia Teatralnego w...
Więcej

mieszkający na Litwie poprzez samodzielną naukę oraz poszukiwanie informacji będą mieli możliwość głębiej
poznać instytucje Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe oraz prawa człowieka.
LITWA
Konkurs jest organizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Kancelarii Senatu w ramach

Zmarł Čaplinskas badacz historii Wilna

zadania opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku, dzięki pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie”.
Wsparli nas również: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, firma Kamratas
(dystrybutor gier planszowych GRANNA), Fundacja Nowoczesna Polska, Instytut Polski w Wilnie, firmy Mylida,
Runmis, LOTOS.

We wtorek w wieku 73 lat zmarł
Antanas Rimvydas Čaplinskas badacz historii Wilna, pisarz, kolekcjoner i mecenat. Z
zawodu inżynier energetyk, przez...

Patronatem konkurs objęły: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, „Kurier Wileński”,
Samorząd Rejonu Wileńskiego, Samorząd Rejonu Solecznickiego, „Wilnoteka”, Radio „Znad Willi”, Filia
Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Forum Rodziców Szkół
Polskich, Macierz Szkolna, Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Dalii Grybauskaitė nie zaproszono do Davos
Grzywna za jałmużnę
Prestiżowa nagroda za prowokację Zuokasa
Nie będzie wspólnej elektrowni atomowej
Pingwiny zamiast listonoszy!

Termin nadsyłania prac - 20 listopada 2011 roku.

Więcej

Więcej informacji o konkursie, a także regulamin, można znaleźć na stronie Fundacji: www.efhr.eu
ZA MIEDZĄ
Odpowiedz

Unijny komisarz
odwiedził w areszcie

Komentarze

Tymoszenko
Według ukraińskiej Telewizji 1plus1,
unijny komisarz do spraw rozszerzenia i polityki sąsiedztwa
Štefan Füle wczoraj późnym wieczorem spotkał się z
Julią...

#1 Eurokomusza marchewka? Ja na
Anonim, 12 października, 2011 - 00:28
Eurokomusza marchewka? Ja na 13 calowy laptop musze pracowac az... 1 dzien. Kowboj z Texasu.

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
powtórz

Stan wojenny rzekomo mniejszym złem
Nieśwież - kulturalną stolicą Białorusi
Ramię w ramię!
Białoruscy opozycjoniści liczą na poparcie...
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Zwrot pieniędzy klientom
Snoras już jutro

#2 Polską młodzież na Lt należy
Anonim, 11 października, 2011 - 13:19
Polską młodzież na Lt należy ośmielać , uaktywniać i uczyć praw jakie przysługują rdzennym mniejszościom
narodowym. Tej świadomości , a przede wszystkim śmiałości w żądaniach, polska mniejszość potrzebuje jak
wody kwiat na pustynii.
Może któryś z uczniów skorzysta z tego nawiązania do słynnego procesu nad Jagiełłą w Koszedarach.

Jutro klienci banku Snoras będą
mogli odzyskać swoje ubiezpieczone
lokaty. Prywatnym klientom upadłego banku pieniądze
zwróci bank SEB. Wybór padł na ten...
Panika w sprawie Swedbanku nieuzasadniona
Warzyw dużo i tańsze

TO DZIEJE SIĘ W EUROPIE w XXIw w UE I NATO !:

Nie ma zmian w traktacie UE
Budżet nadal niezatwierdzony

Egzekucja czy uniewinnienie Tuwima ?

Postanowienia szczytu mają znowelizować traktat...
http://www.znadwilii.lt/aktualnosci/20111011/litewski-sad-zapozna-sie-z-...

Więcej

Litewski sąd zapozna się z twórczością Tuwima
Wileński okręgowy sąd administracyjny zapozna się z twórczością i działalnością poety Juliana Tuwima, by na
podstawie zgromadzonej wiedzy zadecydować o jego zasługach wobec Litwy. Sąd postanowił wczoraj o

REDAKCJA ZAPRASZA

Litewsko-Polskie Forum
Dialogu zaprasza!

wznowieniu rozpatrywania sprawy administracyjnej dotyczącej decyzji rady samorządu rejonu wileńskiego
nadania imienia Tuwima jednej z ulic w gminie Zujuny. Z wnioskiem do sądu o odwołanie tej decyzji zwrócił się
przedstawiciel rządu na okręg wileński. Jego zdaniem rada samorządu nie kierowała się przyjętymi na Litwie
zasadami nazewnictwa ulic, budynków i innych obiektów. Jedna z nich zobowiązuje nadawać ulicom imienia
osób, które zasłużyły się dla państwa litewskiego, jego historii, nauki, sztuki, kultury, polityki, bądź innych dziedzin.
Przedstawiciel rządu uważa, że Tuwim nie jest zasłużony ani wobec Litwy, ani wobec Wileńszczyzny. Rada
samorządu rejonu wileńskiego twierdzi, że imię Tuwima zostało nadane ulicy na prośbę mieszkańców gminy.

14.12.2011 - 17:30

Rozprawa sądowa odbędzie się 12 grudnia.
SONDA

BNS

Lubię grudzień, bo::
powtórz
z niecierpliwością czekam na Boże Narodzenie
Adwent jest czasem zadumy i zbliżenia do Boga
nareszcie wyszaleję się w Sylwestra
mogę spędzić święta z bliższą i dalszą rodziną
otrzymam mnóstwo prezentów
kończy się rok, a z nim - wierzę - część problemów
od 21 grudnia zacznie przybywać dnia
jest tak pięknie kiedy pada śnieg
nie lubię grudnia ze względu na aurę
GŁOSUJ

REDAKCJA POLECA

J. Borkowski:
Wyczerpaliśmy środki
dyplomatyczne...
Wyniki wyborów sejmowych w
Polsce pozwalają przypuszczać, że polityka III
Rzeczypospolitej wobec Litwy i Polaków na Litwie niewiele
się zmieni. Główni...
Koza jest. Kto będzie kozłem... ofiarnym?
Gerbiamas Ministre, czyli Szanowny Panie...
Odpowiedź na list ministra oświaty i nauki Litwy
"Wilia" - to już lat 50 i 5...
Stare rzemiosła w nowych odsłonach
Więcej

OSTATNIO KOMENTOWANE
"ciebie że na Litwie jest
14.12.2011 - 01:39
Ci co przyszli wczoraj pod
14.12.2011 - 00:07
Chcialoby sie wiedziec
13.12.2011 - 23:46
Wilenski - ciągle zapominasz
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Wilnoteka
Wirtualne miejsce spotkań nie tylko Polaków i nie tylko z
Wileńszczyzny... Pierwszy na Litwie polski portal multimedialny
WILNOTEKA.LT powstaje na podstawie doświadczeń i archiwów
polskiego studia TV w Wilnie, które działa już od 13 lat. Ulotność
telewizyjnego przekazu i częste prośby widzów skłoniły nas do
stworzenia własnego Okna w Światowej Sieci. Pozwoli to w jednym
miejscu i dość krótkim czasie udostępnić szerszej widowni realizowane
przez nas materiały filmowe, ale nie tylko...
web development: dc
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