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Vilniaus rajono 2003–2016 metų kraštotyrinė bibliografija 

 

iki 2007 metų knygų, straipsnių iš rinkinių bei periodinių ir tęstinių leidinių apie rajoną 

ieškokite Centrinės bibliotekos kortelinėje kartotekoje, kurioje sukaupta virš 15600 aprašų. 

 

Bibliografijoje įrašai sugrupuoti abėcėlės seka pagal seniūnijų pavadinimus, straipsnių 

publikavimo metus ir kalbas. 
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Avižienių seniūnija  

 

2003 

 

Srėbalius, Tomas. „Imsas“ bankrutavo, tegyvuoja „Bendorių statyba“: [apie individualių namų gyvencietės 

projekto įgyvendinimą Bendorių kaime, Vilniaus rajonas] / Tomas Srėbalius. - Portr. // Verslo žinios. - 2003, 

kovo 31, p. 9. 

Vijeikytė, Alma. Fronto linija Avižieniuose: [apie konfliktą trikalbėje Vilniaus rajono Avižienių vidurinėje 

mokykloje] / Alma Vijeikytė. - Portr. // Dialogas. - 2003, saus. 31, p. 3. 

 

2004 

 

Bortkevič, Michail. Avižienių seniūnija : 2003 metų pasiekimų balansas / Michail Bortkevič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2004, saus.22-28 (Nr. 4), p. 5. 

Levicki, Jan. Kalakutiena užkariauja … Vilniaus kraštą: [apie Riešėje gyvenantį kalakutų augintoją Leoną 

Rutkauską] / Jan Levicki // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, gruod. 30 - 2005, saus. 5 (Nr. 53), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Mokykla pačiame jėgų žydėjime : Avižienių vidurinei - 40! / Teresa Vorobej. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, lapkr. 11-17 (Nr. 46), p. 1, 3. 

 

Rozważania niekonwencjonalne : trzy pytania do nowo mianowanych dyrektorów szkół polskich: [klausimai 

Nemėžio, Bezdonių ir Avižienių mokyklų direktoriams]. - Iliustr. - Lenk. - Aut.: Zbigniew Maciejewski, 

Waleria Orszewska, Wiesława Wojnicz // Kurier Wileński. - 2004, 30 września, p. 6-7. 

Worobiej, Teresa. W silie wieku : 40-lecie Awiżeńskiej Szkoły Średniej: [apie Avižienių vidurinę mokyklą, 

kuriai šiemet sukako 40 metų] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2004, 11-17 listopada (nr 46), p.1, 3. 

 

2005 

 

Bortkevič, Michal. Avižienių seniūnija : 2004 metų pasiekimų balansas / Michal Bortkevič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, kovo 3-9 (Nr. 9), p. 5. 

Jokubėnienė, Danutė. Danutės darželis: [apie Riešėje gyvenančių D. ir E. Makelių sodybą] / Danutė 

Jokubėnienė. - Iliustr. // Ekstra. - 2005, Nr. 27 (liep. 4-10), p. 46-50. 

Kačanovski, Marian. Lomžos sportininkų sėkmė: [apie tarptautinį moksleivių tinklinio turnyrą Vilniaus rajono 

sporto mokyklos taurei laimėti, vykusį Avižieniuose] / Marian Kačanovski. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, spal. 6-12 (Nr. 40), p. 7. 

Kozaras, Ivanas. Dieveniškių artojai skina pergales: [apie figūrinio lėkščiavimo varžybas, kuriuose dalyvavo 

žemės ūkio profesinio mokymo įstaigų, t.t. ir Bukiškių, studentai ir mokiniai. 

/ Ivanas Kozaras. - Iliustr. - Projektas Nr.LT/04/PL/1/0679 „Profesinių įgūdžių tobulinimas siekant lygių 

galimybių įsitvirtinti ES darbo rinkoje“ // Šalčios žinios. - 2005, spal. 7, p. 3. 

Levicki, Jan. Ir vėl sugrįžtame…; [apie rugsėjo 1-osios šventę Avižienių vidurinėje mokykloje] / Jan Levicki ; 

autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugs. 8-14 (Nr. 36), p. 7. 

Mažul, Henrik. Startavo tarpmokyklinė tinklinio lyga: [Avižienių vidurinėje mokykloje] / Henryk Mažul // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, gruod. 22-28 (Nr. 51), p. 7. 

Sasnauskas, Valdimaras. Žemės ūkio mokyklos bėga nuo žemės: [apie Bukiškių žemės ūkio mokyklą] / 

Valdas Sasnauskas, Bernardas Šaknys. - Iliustr. - Pab. Pradžia: Nr. 77 // Valstiečių laikraštis. - 2005, spal. 1, p. 

17. 

Šumski, Valdemar. Avižienietės - Lietuvos mokyklų čempionės!: [apie Avižienių vidurinės mokyklos 

mergaičių tinklinio komandą - lietuvos moksleivių čempionato nugalėtoją] / Valdemar Šumski ; Francišeko 

Šumskio nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, spal. 13-19 (Nr. 41), p. 1, 7. 

Tonkūnas, Juozas. „Auga gražus atžalynas“ : Vilniaus r. lietuviškų mokyklų dainų šventė Riešėje / Juozas 

Tonkūnas. - Iliustr. // Voruta. - 2005, birž. 4, p. 4. 

Vorobej, Teresa. Ek Kalėdos, Kalėdos!: [apie Vilniaus krašto kalėdotojų ansamblių peržiūrą, vykusią 

Avižieniuose] / Teresa Vorobej ; Bronislavos Kondratovič nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, 

saus. 20-26 (Nr. 3), p. 1, 5. 

Žirgų sporto šventė Vilniaus žirgyno hipodrome Riešėje. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2004, rugpj. 17, p. 1, 

12. 

Bortkiewicz, Michał. Gmina awiżeńska: [apie Avižienių seniūnijos 2004 metų pasiekimų balansa] / Michał 



 

 

Bortkiewicz. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2004 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 3-9 marca (nr 9), p. 5. 

Lewicki, Jan. „Powracamy znów w progi twoje“: [apie naujųjų mokslo metų inauguraciją Avižienių vidurinėją 

mokykloje] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 8 - 14 wrzesnia (nr 36), p. 7. 

Szumski, Waldemar. Awiżenianki - szkolnymi mistrzyniami Litwy!: [apie Avižienių vidurinės mokyklos 

mergaičių tinklinio komandą - lietuvos moksleivių čempionato nugalėtoją] / Waldemar Szumski ; fot. 

Franciszek Szumski. - Iliustr. - Sport // Tygodnik Wileńszczyzny.. - 2005, 13 - 19 pazdziernika (nr 41), p. 1, 7. 

Worobiej, Teresa. Hej kolęnda, kolęnda!: [apie Vilniaus krašto kalėdotojų ansamblių peržiūrą, vykusią 

Avižieniuose] / Teresa Worobiej ; Fot. Bronisława Kondratowicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2005, 20-26 stycznia (nr 3), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Turniej przyjaciół : międzynarodowe turnieje siatkarskie w Awiżeniach / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 23 września, p. 9. 

 

2006 

 

Baliutavičius, Julius. Jubiliejinėje „Ropėje linksmuolėje“ - Bukiškių moksleivių triumfas: [apie Rytų Lietuvos 

žemės ūkio mokyklų derliaus pabaigtuvių varžybas, Dieveniškės, Šalčininkų rajonas] / Julius Baliutavičius. - 

Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2006, spal. 31, p. 10. 

Genienė, Virginija. Valstiečių liaudininkų šventė: [apie mokslinę-praktinę konferenciją Bukiškėse, Vilniaus 

rajonas] / Virginija Genienė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2006, geg. 13, p. 9-10. 

Leščinskas, Vytautas Juozas. Tikras gamtos vaikas: [apie Riešės žirgyno direktorių Stasį Svetlauską] / 

Vytautas Leščinskas. - Iliustr. // Rasos. - 2006, kovo 15 - bal. 4 (Nr. 6), p. 11 6. 

Leščinskas, Vytautas Juozas. Tikras gamtos vaikas: [apie Riešės žirgyno direktorių S. Svetlauską] 

/ Vytautas Leščinskas. - Iliustr. // Valstietis. - 2006, kovo 18-24 (Nr. 11), p. 1. 

Liktoravičius, Steponas. Pavyko rasti gerų darbininkų : svečiuose pas ūkininką: [apie žinomus Širvintų rajono 

ūkinikus Heleną ir Janą Mučinius. Jie pripažinti daržininkai - Vilniaus daržovių centro bei Kauno vaisių ir 

daržovių kooperatyvo nariai] / Steponas Liktoravičius. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2006, rugs. 27, p. 2. 

Mackonis, Vilius. Puošniomis karietomis lenktyniavo aštrių pojūčių mėgėjai: [apie Lietuvos važiavimo 

kinkiniais čempionatą Bendoriuose] / Vilius Mackonis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 

2006, rugpj. 8, priedas „Sostinė“, p. 8. 

Micevičiūtė, Gintarė. Jaunų šeimų atžalos užmiestyje - pamirštos : sparčiai augančiuose Avižieniuose vietos 

darželyje laukia apie pusšimtį vaikų / Gintarė Micevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, bal. 6, priedas 

„Sostinė“, p. 1. 

Mikulevič, Irena. Saugojant šeimos židinį : Deimantinės vestuvės: [apie Vilniaus rajone Riešės kaime 

gyvenančius Domicelę ir Steponą Vinogradovus] / Irena Mikulevič ; autorės nuotr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, gruod. 28- 2007, saus.3 (Nr. 52), p. 3. 

Šiaudinis, Valentas. Riešės lietuviškoji vidurinė mokykla / Valentas Šiaudinis. - Bibliogr.: 10 pavad. // Voruta. 

- 2006, birž. 3, p. 5. 

Vaičiulytė, Ramunė. „Respublika“ išjudino valdininkus: [apie Vilniaus apskrities viršininko administracijos 

vadovo A. Macaičio, iš „Respublikos“ sužinojusio apie neteisėtai parduotą Avižieniuose vaikų globos namuose 

gyvenusių merginų O.Zablockajos ir jos sesers žemę, pažadą grąžinti tokios pat vertės sklypą kitoje vietoje] / 

Ramunė Vaičiulytė. - Portr. // Respublika. - 2006, rugs. 28, p. 8. 

Vasilevskienė, Jolanta. Kaziuko mugė Avižieniuose / Jolanta Vasilevskienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2006, kovo 16-22 (Nr. 11), p. 7. 

 

Borovik, Aleksander. Na granicy stolicy i rejonu : Awiżeńska szkoła nowy rok nauki spotyka już jako 

dwujęzyczna / Aleksander Borowik. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 2-4 września (nr 166), p. 3. 

Mažul, Henrik. Szkoła dres wciąga i na starcie staje: [apie Vilniaus rajono vaikų ir jaunimo sporto mokyklą 

(minimi Avižieniai, Nemenčinė, Rudamina, Nemėžis, Zujūnai)] / Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 5 -11 stycznia (nr 1), p.1, 7. 

Mikulevič, Irena. Skarb rodziny Podskarbisów : jubileusze: [apie Vilniaus rajone Riešės kaime gyvenančius 

Domicelę ir Steponą Vinogradovus] / Irena Mikulewicz ; fotog. archiwum rodzinne. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 30 listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 415), p. 4. 

Piliarčik, Ana. Hej kolęda, kolęda! : XVI Przegląd Zespołów Kolędniczych w Awiżeniach / Anna Pilarczyk. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 17 stycznia, p. 1, 6. 

Uczniowie mają swój parlament: [apie atrankinį rajoninį rinkimų į Lietuvos moksleivių parlamentą, kuriame 

dalyvavo ir Avižienių mokyklos moksleiviai] / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 9 – 15 

listopada (nr 45), p. 1, 2. 

Vasilevskienė, Jolanta. Kaziuki w Awiżeniach / Jolanta Vasilevskienė // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 - 



 

 

22 marca (nr 11), p. 7. 

Worobiej, Teresa. Po zawiei, po śnieżycy idą sobie kolędnicy…: [apie tradicinę kalėdotojų kolektyvų peržiūrą, 

vykusią Avižieniuose, kurią jau šešioliktą kartą organizavo Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir 

turizmo skyrius] / Teresa Worobiej ; fot. Bronisława Kondratowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 

19 - 25 stycznia (nr 3), p. 1, 6. 

 

2007 

 

Grinius, Mindaugas. Vilniaus priemiestyje įkurtas japoniškų automobilių centras: [apie „Isuzu“ saloną 

Bukiškėse] / Mindaugas Grinius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, birž. 7, priedas „Greitkelis“, p. 5. 

Lavaste, Laima. Aukos - ir mokiniai, ir mokytojai : „Lietuvos rytas“ įsitikino: karo mokyklose laimėtojų 

nebus: [apie tai, kad pedagogai mokykloje jaučiasi nesaugūs: iš jų tyčiojamasi, jie patiria smurtą, incidentus 

mokyklose, kurių metu nukentėjo pedagogai ar mokiniai, situaciją komentuoja Rudaminos gimnazijos 

direktorius R. Maniuška, Riešės gimnazijos direktorė S. Civinskienė, šios gimnazijos pedagogai V. 

Račkauskienė, D. Dabulskienė, I. Rukšėnienė, A. Kulviečio gimnazijos direktorė K. Gudelienė, Vilniaus r. 

policijos vadovas M. Poplavskis, Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos katedros docentė R. 

Žukauskienė, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos prezidentas B. Aleksandravičius (str. minima Seimo 

narė M.A. Pavilionienė)] / Laima Lavaste. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, lapkr. 17, p. 1, 2, 8. 

Levicki, Jan. Pikutiškių gyventojai - 100 metų: [apie šimtametę Avižienių seniūnijos Pikutiškių kaimo 

gyventoją Pauliną Suboč] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, saus. 

11-17 (Nr. 2), p. 3. 

Mažul, Henrik. Nuo suolų prie tinklo: [apie pirmąją, Vilniuje vykusią vaikinų moksleivių tinklinio lygą, 

kurioje dalyvavo ir moksleiviai iš Avižienių] / Henryk Mažul. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, 

saus. 18-24 (Nr. 3), p. 7. 

Pačkovska, Česlava. „Rinkiminės javapjūtės metas“ : reportažai iš rinkiminių apylinkių: [apie Savivaldybių 

tarybų rinkimus Avižieniuose, Bukiškėse, Didžiojoje Riešėje, Pikeliškėse] / Česlava Pačkovska ; Teresos 

Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, kovo 1-7 (Nr. 9), p. 3, 5. 

Ratkevičienė, Irena. „Mama, tėtis ir aš“: [apie šeimos šventę Avižienių vaikų darželyje] / Irena Ratkevičienė. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, birž. 21-27 (Nr. 25), p. 3. 

Rutkauskaitė, Rima. Valdininkai kovai su verslininkais pasitelkė pilkapyną : nukentėjusioji įmonė neatmeta, 

kad statybos sutabdytos konkurentų užsakymu: [apie tai, kad Kultūros ir paveldo departamentas, gavęs Seimo 

nario A. Monkevičiaus skundą, sustabdė bendrovės „Sostinės namai“ vykdytas statybas Aukštųjų Rusokų 

pilkapyno ir Mažosios Riešės piliakalnio apsaugos zonoje, nes Vilniaus rajono savivaldybė nesuderino statybos 

projekto su departamentu; minimas aplinkos ministras A. Kundrotas] / Rima Rutkauskaitė. - Iliustr. // Verslo 

žinios. - 2007, geg. 31, p. 13. 

Sutkutė, Daiva. Jodinėjimas - neatrasta žiemos pramoga: [apie Birštono, Riešės kaimo (Vilniaus rajonas) 

žirgynus bei Klaipėdos rajone Šiūparių kaime įsikūrusį sporto ir jojimo klubą „Žemaičiai“] / Daiva Sutkutė. - 

Iliustr. // Verslo žinios. - 2007, vas. 9, priedas „Savaitgalis“, p. 16. 

Traškevičienė, Virginija. Tradicinė jaunųjų drabužių dizainerių šventė: [apie tradicinę jaunųjų drabužių 

dizainerių šventę Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje. Susirinko moksleiviai iš Vilniaus 

ir Širvintų rajonų. Pirmą kartą atvyko ir užkariavo žiūrovų auditoriją Širvintų rajono Barskūnų pagrindinės 

mokyklos jaunieji dizaineriai su savo mokytojomis Božena Kaspariene ir Kristina Mikalajūniene. Renginyje 

mielai dalyvavo Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos grupė „Sintezė“ ir jų vadovė Valentina 

Brazaitienė] / Virginija Traškevičienė. - Iliustr. // Širvinta. - 2007, gruod. 19, p. 3. 

Varnauskas, Rimantas. Balnokim, broliai, kuinus…: [apie nepatenkinamą padėtį Lietuvos žirgynuose] / 

Rimantas Varnauskas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, birž. 15, p. 11. 

Vasilevskienė, Jolanta. Avižieniuose mokslo metai baigti rekordu!: [Avižienių vidurinėje mokykloje nupintas 

700 metrų ilgio pienių vainikas, agentūros „Factum“ užfiksuotas kaip Lietuvos rekordas] / Jolanta 

Vasilevskienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, birž. 14-20 (Nr. 24), p. 5. 

 

Pačkovska, Česlava. Czas „wyborczego żniwa“ : reportaże z lokali wyborczych: [apie savivaldybių tarybų 

rinkimus Avižieniuose, Bukiškėse, Didžijoje Riešėje, Pikeliškėse] / Czesława Paczkowska ; fotog. Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 marca (nr 9), p. 3, 5. 

Ratkevičiene, Irena. Mama, tata i ja: [apie šeimos šventę Avižienių vaikų darželyje] / Irena Ratkewičiene // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 21-27 czerwca (nr 25), p. 3. 

Vasilevskiene, Jolanta. W Awiżeniach - rekord Litwy : [Avižienių vidurinėje mokykloje nupintas 700 metrų 

ilgio pienių vainikas, agenturos „Factum“ užfiksuotas kaip Lietuvos rekordas] / Jolanta Vasilevskiene. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 14-20 czewrca (nr 24), p. 5. 



 

 

 

Lavaste, Laima. Школьные войны: победителей не будет : учителя бьют школьников. Родители учащихся 

бьют учителей. Учащихся издеваются над учителей. Школьники избивают, мучают и убивают своих 

сверстников…: [apie tai, kad pedagogai mokykloje jaučiasi nesaugūs: iš jų tyčiojamasi, jie patiria smurtą, 

incidentus mokyklose, kurių metu nukentėjo pedagogai ar mokiniai] / Лайма Лавасте. - Iliustr. // Обзор. - 2007, 

22-28 нояб. (No. 47), p. 5. 

 

2008 

 

Avižienių aferą stabdo antstoliai : antstoliai areštavo Avižienių aferos organizatoriaus Algio Dobrovolskio 

atsiskaitomąsias sąskaitas ir visą turtą už 11 mln. Litų: [apie teismo nutartį, pagal kurią atstoliai areštavo 

verslininko A.Dobrovolskio turtą dėl juridinių įsipareigojimų nevykdymo UAB „Avižienių projektai“] / Irmanto 

Sidarevičiaus nuotr. - Lent. // Vakaro žinios. - 2008, geg. 24, p.10. 

Beržinskas, Tomas. Globotinių turtu springsta svetimi: [apie vaikų namuose užaugusių seserų O. ir E. 

Zablockajų paveldėtą sodybą su žeme Avižieniuose, pilietės Ž. Žarkovos įsigytą dalį mergaičių paveldėto turto 

bei „Minorantės“ matininkų ir Vilniaus valdininkų vaidmenį šioje istorijoje; seserų kreipimąsi į Vaiko teisių 

apsaugos ir Seimo kontrolierių įstaigas, kurios atliko tyrimą bei įpareigojo Vilniaus apskrities viršininką A. 

Macaitį imtis priemonių ir atkurti mergaičių pažeistas teises; A. Macaičio pasisakymą; pateikti Seimo 

kontrolierės V. Pilipavičienės ir Vaiko teisių kontrolierės R. Šalaševičiūtės komentarai] / Tomas Beržinskas, 

Ramunė Vaičiulytė. - Portr., iliustr. // Respublika. - 2008, saus. 28, p. 3. 

Dumalakas, Arūnas. Avižieniuose vanduo - tikra prabanga: [apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

problemas Avižieniuose, kuriuose privačiai bendrovei buvo parduoti du vandens gręžiniai, nuotekų valymo 

įrenginiai ir vandentiekio tinklai dviejose gatvėse, apie Vilniaus rajono tarybos, jos nario G. Paviržio, 

Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos vyriausiojo specialisto J. Eimonto požiūrį į padėtį] / Arūnas 

Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2008, liep. 17, priedas „Sostinė“, p. 5. 

Giriūnas, Vytenis. Gerinamas vandens tiekimas: [apie įgyvendintą ES projektą „Vilniaus vandens tiekimo ir 

nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ bei Vilniuje, Didžiosios Riešės rajone baigtus tiesti 

vandentiekio ir nuotekų tinklus; „Vilniaus vandenų“ vadovo B. Miežutavičiaus komentarą] / Vytenis Giriūnas. - 

Iliustr. // Respublika. - 2008, saus. 22, priedas „Pastogė“, p. 4. 

Pacevičienė, Laimutė. Vienuoliktasis roputės gimtadienis:[Alantos technologijos ir verslo mokykloje vyko 

Rytų Lietuvos žemės ūkio mokyklų derliaus pabaigtuvių šventė, kurioje dalyvavo ir studentai iš Bukiškių] / 

Laima Pacevičienė. - Iliustr. // Vilnis. - 2008, lapkr. 4, p. 2, 7. 

Šatkauskaitė, Gintarė. Nacionalinė vertybė - tautodailininkai Vaišvilos / Gintarė Šatkauskaitė. - Iliustr. // 

Respublika. - 2008, liep. 5, p. 26. 

Šileikienė, Franciška. Sąmoningas pasirinkimas suteikia džiaugsmo: [apie Avižieniuose (Vilniaus r.) 

dirbančias gydytojas] / Franciška Šileikienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, liep. 24-30, p. 2. 

Valatkienė, Lilija. Iš senovinės duonkepės - ant vaišių stalo: [apie duonos kepimo tradicijas Dzūkijoje] / Lilija 

Valatkienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2008, rugpj. 8, priedas „Savaitgalis“, p. 5. 

Vasilevska, Inga. Projektas „Man nesiūlyk“ Avižienių mokykloje / Inga Vasilevska. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2008, lapkr. 27 - gruod. 3, p. 2. 

Verslininkui - antstolių bausmės: [informuojama, kad antstoliai areštavo, už juridinių įsipareigojimų nevykdymą 

UAB „Avižienių projektai“ atžvilgiu, verslininko A. Dobrovolsko ir jo asociacijos „Ekologinės statybos“ turtą, 

pateikiamas antstolio R. Vižainiškio komentaras (str. minimi galimai šioje aferoje dalyvavę verslininkas L. 

Ryklys ir nekilnojamojo turto agentūros „Inreal“ darbuotojas M. Treigys)] // Respublika. - 2008, geg. 23, p. 5. 

Vilniaus galingieji apgavo vaikus : apiplėštos vidury dienos.Taip jaučiasi laikinuose vaikų globos namuose 

užaugusios Olesia ir Erika Zablockajos. Paveldėjusios sodybą su žeme Avižienių (Vilniaus r.) ir pamėginusios 

užregistruoti turtą seserys suprato, kad dalį jo pagrobė svetimi: [apie vaikų globos namuose užaugusias Olesią ir 

Eriką Zablockajas neatgaunančias močiutės palikimo, sodybos su žeme Avižieniuose (Vilniaus raj.) (str. 

Vilniaus apskrities viršininko A.Macaičio komentarai). - Portr. // Vakaro žinios. - 2008, saus. 29, p. 7. 

Žemulis, Feliksas. Virš nelegalių statybų - grėsmės debesys: [dėl nelegalių statybų prie Aukštųjų Rusokų 

pilkapių, Vilniaus rajonas] / Feliksas Žemulis. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2008, vas. 9, p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Ruszyła kolejka po ziemę w gminie awiżeńskiej / Irena Mikulewicz // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 3-9 kwietnia (nr 14), p. 5. 

Šileikiene, Franciszka. Zawód, wybrany niepszypadkowo, przynosi radość : z poczty redakcyjnej: [apie 

Avižieniuose dirbančius gydytojus] / Franciszka Šileikiene // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 24-30 lipca (nr 

30), p. 2. 

 

Girdvainis, Julius. Природе наносят вред за европейские миллионы: [pateikiami kritiški Didžiosios Riešės 



 

 

gyventojų A. Mielkaus ir R. Bubnelio pasisakymai apie tai, kaip bendrovė „Grundolita“ (bendrovės „Vilniaus 

vandenys“ rangovė) įrengė nuotekų ir vandentiekio sistemas] / Юлюс Гирдвайнис. - Iliustr., portr. // 

Республика. - 2008, 25 июня, p. 3. 

 

2009 

 

Bareišis, Audrius. Ketvirtaklasį pražudė vaikiškas azartas: [apie nelaimingą atsitikimą Avižieniuose, kuomet 

vaikas nukrito nuo sandėlio stogo, Vilniaus rajonas] / Audrius Bareišis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, rugs. 

11, p. 10. 

Černiauskas, Šarūnas. Vilniaus žirgyne - šešiasdešimtmečio šventė: [apie Vilniaus žirgyno šešiasdešimtmečio 

proga Riešės hipodrome vykusias Respublikines arklių augintojų konkūrų varžybas Eksporto taurei laimėti ir 

Pasaulio vaikų atrankines varžybas] / Šarūnas Černiauskas. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2009, rugpj. 3, p. 3. 

Dumalakas, Arūnas. Nauji namai svarbiau už vandentiekį: [apie tai, kad statybos bendrovė „Stiklo briauna“ 

nebetieks Avižienių gyventojams vandens, nes esą susidaro per daug nuotekų, o iš tiesų vandentvarkos įrenginių 

vietoje ši bendrovė nutarė statyti pastatus, apie kt. klausimus] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 

2009, birž. 25, p. 18. 

Dumalakas, Arūnas. Riešę šiurpina vagystės / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, saus. 24, 

priedas „Sostinė“, p. 2. 

Klingerys, Darius. Atpildo metas Avižienių aferos žaidėjams : beveik metus užtrukusios garsios aferos 

iniciatoriams teismas priteisė 7,6 milijono litų / Darius Klingerys. - Iliustr. // Balsas.lt savaitė. - 2009, rugs. 28 - 

spal. 4 (Nr. 32), p. 12-13. 

Klingerys, Darius. Avižienių aferos sumanytojams - dar vienas gumbas : beveik metus užtrukusios garsios 

aferos iniciatoriams teismas priteisė 7,6 mln. litų / Darius Klingerys. - Portr. // Akistata. - 2009, rugs. 25, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Lietuvos infrastruktūrai pagerinti : Mažojoje Riešėje atidaryta asfaltbetonio gamykla / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, lapkr. 5-11, p.1, 6. 

Mikulevič, Irena. Pasirinkimui - penki variantai : Avižienių vystymosi perspektyva ir kelių infrastruktūra / 

Irena Mikulevič. - Brėž. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, kovo 5-11, p. 3. 

Mūsų Riešės gimnazija: [moksleivių ir pedagogų pasisakymai apie gimnaziją[Vilniaus rajonas] // Voruta. - 

2009, gruod. 19, p. 6. 

„Vilartas“ klubo raitelių startai : [Vilniaus raj. Bendoriuose, ŽŪB Bendoriai jojimo manieže vyko konkūrų 

varžybos, kuriose dalyvavo ir Anykščių sporto klubo „Vilartas“ raiteliai] / „Šilelio“ informacija. - Iliustr. - 

Rubrika: Atgarsiai // Šilelis. - 2009, saus. 7, p. 9. 

 

Mikulevič, Irena. Ulepszyć infrastrukturę Litwy : w Małej Rzeszy otwarto zakład asfaltobetonu / Irena 

Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 5-11 listopada (nr 45), p.1, 6. 

 

2010 

 

Dargis, Dailius. Dėl Avižienių plotų - aršios grumtynės / Dailius Dargis. - Portr. // Ekonomika.lt. - 2010, spal. 

11 (Nr. 2), p. 12-13. 

Juškevičius, Saulius. Raudondvaryje - profesinio meistriškumo šventė: [Radviliškio rajone, Raudondvaryje, 

Šeduvos technologijų ir verslo mokykloje, vykusiame respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse- 

šventėje „Žemės vaikai-2010“ išrinkti gabiausi šalies kaimo profesinio mokymo įstaigų moksleiviai] / Saulius 

Juškevičius. - Iliustr. - Krašto žinios. Radviliškis // Krašto žinios. - 2010, birž. 22, p. 1-2. 

Klingerys, Darius. Avižienių bylą lydi akibrokštai : garsiojoje teisinėje dvikovoje minimi Vilniaus verslininkai 

savo kailiu patyrė, kad brangūs ir įtakingi advokatai gali nesunkiai paveikti teisėjų sprendimus / Darius 

Klingerys. - Portr. // Balsas.lt savaitė. - 2010, gruod. 6-12 (Nr. 46), p. 12-13. 

Šukys, Bernardas. Suvalkijos ąžuolas Bukiškėse: [apie Bukiškių žemės ūkio mokyklą ir jos direktorių S. 

Pakinkį] / Bernardas Šukys // Tėviškės žiburiai. - 2010, rugs. 21, p. 10. 

Lapševič, Brigita. Helena Tomaszewska nie zdejmie polskiego szyldu ze swego sklepu: [apie viešuosius 

užrašus Vilniaus krašte [Avižieniai] / Brygita Łapszewicz. - Portr. // Kurier Wileński. - 2010, 12 

października, 

p. 3. 

Tarasevič, Stanislav. „Krucjata“ przeciwko polskiemu słowu na Wileńszczyźnie nabiera rozmachu: [apie 

viešuosius užrašus Vilniaus krašte] / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 2-4 

października (nr 187), p. 1, 4. 

Wileńska Niedziela Palmowa na Ziemi Szczycieńskiej: [apie Vilniaus rajono savivaldybės delegacijos kelionę į 

Lenkiją]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 2 kwietnia, p. 6-7. 



 

 

2012 

 

Adomonienė, Rita. Mokomės saugoti gamtą:[apie Avižienių vid. mokyklos pradinių klasių moksleivių 

dalyvavimą tarptautiniame Europos komisijos finansuojamame iTEC projekte] / Rita Adomonienė. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, liep. 19-25, p. 9. 

Bricaitė, Ineta. Talentu tapo, nes nebuvo, ką veikti : [apie menininką iš Bukiškių R. Franckevičių, kuris ir 

piešia, ir rašo, ir meistrauja, ir dainuoja bei groja / Ineta Bricaitė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2012, vas. 3-9 

(Nr. 5), p. 6. 

Dumalakas, Arūnas. Atsiskyrėlis laimės žiburį surado Riešėje:[ apie Riešėje įsikūrusio dailininko tapytojo 

Viačeslavo Jevdokimovo-Karmalitos darbų parodą „Tapyta Riešėje“, eksponuojamą Vilniuje „Meno nišos“ 

galerijoje] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, vas. 26, priedas „Sostinė“, p. 12. 

Dumalakas, Arūnas. Šalia mokyklos įrengs uždraustą zoną: [apie tai, kad miško prie Avižienių vidurinės 

mokyklos savininkui K.L. Kasperavičiui tiek įsipyko šiukšlinantys moksleiviai ir girtuokliai, kad jis paprašė 

apriboti lankymąsi jo sklype, lankymasis miške buvo apribotas atsižvelgus į K.L. Kasperavičiaus, mokyklos 

direktorės V. Orševskos ir seniūno M. Bortkevičiaus prašymus] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. 

- 2012, birž. 2, priedas „Sostinė“, p. 2. 

Giedraitis, Liudvikas. Tarp Turniškės, Neries ir Riešės upių : Naujieji Verkiai - Staviškės - Bubiniai - Verkių 

Riešė - Naujieji Verkiai (80 km) / Liudvikas Giedraitis. - Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - 2012, rugpj. 10, p. 10-11. 

Kazlauskas, Juozas. Žirgas, dar kartą tapęs absoliučiu čempionu: [Lietuvos žirgyne Riešėje (Vilniaus raj.) vyko 

arabų veislės žirgų šou konkursas, kuriame arabų arklių augintojų asociacija Lietuvoje apdovanojo Utenos 

jaunimo mokyklos Laisvalaikio skyriaus neformaliojo švietimo mokytoją Vitą Jaušinauskaitę bei jos treniruotą 

žirgą Suvenyrą, arabų veislės žirgų lyginamajame vertinime tapusį absoliučiu čempionu ] / Juozas Kazlauskas ; 

autoriaus nuotr. - Iliustr. // Utenis. - 2012, gruod. 12, p. 1. 

Lukaševič, Alicija. Atimti iš vargšų ir duoti turtuoliams :[laiškas redakcijai apie tai, kad Riešės bendruomenės 

tarybos nariai siūlo atidaryti lietuvių darželinukų grupes lenkų pagrindinėje mokykloje / Alicija Lukaševič] // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, vas. 9-15, p. 8. 

Naujas kryžius Avižieniuose / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugpj. 23-29, 

p. 3. 

Pirmoji vieta - Alantos technologijos ir verslo mokyklos komandai! :[ Vilniaus regiono profesinių mokymo 

įstaigų mokinių vyko merginų finalinės stalo teniso varžybos. Pirmą vietą ir galimybę žaisti respublikinėse 

varžybose iškovoto Alantos TVM komanda] / „Vilnies“ informacija. - Iliustr. // Vilnis. - 2012, lapkr. 30, p. 5. 

Svirbutavičiūtė, Aldona. Lietuvoje švilpia ne tik vėjai: [apie UAB „Lietuvos žirgynas“ Riešėje ] / Aldona 

Svirbutavičiūtė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2012, rugs. 22-28 (Nr. 38), p. 4-5. 

Šaknys, Bernardas. Kaimui reikalingi auksarankiai : [pasisakymai] :[apie Bukiškių žemės ūkio mokykloje 

„Tėviškės šviesa“ surengtą diskusiją prie apskritojo stalo, Vilniaus rajonas] / Bernardas Šaknys. - Iliustr. - Aut.: 

Sigitas Pakinkis, Laimutė Baronienė, Aldona Pažusienė, Anatolijus Ivanovas, Antanas Gelažauskas, Jonas 

Vasiliauskas // Valstiečių laikraštis. - 2012, spal. 31, p. 10, 13. 

Švabauskienė, Sonata. „Pasaulis skirtas visiems“ : tolerancijos diena Avižienių vidurinėje mokykloje / Sonata 

Švabauskienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, gruod. 13-19, p. 9. 

Vasiliauskaitė, Vanda. Kapinaitės buvo, kapinaičių nėra…:[Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

patenkino verslininko Viktoro Jundos, kurio sklypo teritorijoje buvo senosios Tarandės kapinaitės (anksčiau 

vadintos Bukiškių kaimo kapinaitėmis), norą ir nusprendė įpareigoti Kultūros paveldo departamentą prie 

Kultūros ministerijos išregistruoti jas iš Kultūros vertybių registro] / Vanda Vasiliauskaitė. - Iliustr. // Kaimo 

laikraštis. - 2012, bal. 21-27 (Nr. 16), p. 4-5. 

Vorobej, Teresa. Geram mokslui - geros sąlygos : atnaujintos Vilniaus rajono švietimo įstaigos / Teresa 

Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugpj. 30 - rugs. 5, p. 2-3. 

Vorobej, Teresa. Laimingo kelio! : atidaryta Molėtų gatvė Didžiojoje Riešėje / Teresa Vorobej. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, saus. 5-11, p. 1, 5. 

Žibaitis, Evaldas. Vandentvarkos projektas jau įpusėjo: [apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo 

projekto 

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ įgyvendinimą; šis 

investicinis projektas Vilniaus regiono gyventojams suteiks galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio 

ir nuotekų tinklų ]/ Evaldas Žibaitis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, birž. 26, p. 4. 

 

Klimaševska, Ivona. Nowy krzyż w Awiżeniach : wyraz wiary mieszkańców / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 23-29 sierpnia (nr 34), p. 2. 

Łukaszewicz, Alicja. Na siłę do polskiej szkoły litewskiego przedszkolaka: [apie Riešės pagrindinę mokyklą, 

Vilniaus rajonas] / Alicja Łukaszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 4-6 lutego (nr 25), p. 1, 4. 



 

 

Lukaševič, Alicija. Zabrać biednym, żeby dać bogatym?: [ laiškas redakcijai apie tai, kad Riešės 

bendruomenės tarybos nariai siūlo atidaryti lietuvių darželinukų grupes lenkų pagrindinėje mokykloje] / Alicja 

Łukaszewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 9-15 lutego (nr 6), p. 3. 

Mikulevič, Irena. W intencji zdrowia i zgody : poświęcono krzyż w Poszylach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 31 maja - 6 czerwca (nr 702), priedas „Rota“ (nr 702), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Peško, Ana. Ślad Wielkiej Armii Napoleona na Wileńszczyźnie / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2012, 15-17 grudnia (nr 241), p. 1, 4. 

Szumski, Waldemar. Czy Awiżenie znikną z siatkarskiej mapy? : udany występ siatkarrzy z rejonu wileńskiego 

w Bielsku-Białej / Waldemar Szumski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 24-30 maja (nr 21), priedas 

„Rota“ (nr 701), p. 24. 

Szumski, Waldemar. Niesamowity „set prawdy“ : udany występ siatkarek z Awiżeń w Szczytnie / Waldemar 

Szumski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 25-31 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“ (nr 723), p. 

24. 

Vorobej, Teresa. Dla dobrej nauki - dobre warunki : odnowiono placówki oświatowe rejonu wileńskiego / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 30 sierpnia - 5 września (nr 35), p. 1, 3. 

Trik, Julitta. Nowy Krzyż w Awiżeniach zapowiedzią kaplicy / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2012, 18-20 sierpnia (nr 158), p. 1, 20. 

Trik, Julitta. Werkowska Rzesza to już prawie małe miasteczko / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2012, 28-30 lipca (nr 145), p. 1, 10-11. 

 

Янчис, Витольд. Ячменишки - рукой подать до центра Европы : край Виленский: [ iš Avižienių kaimo, 

esančio prie šiaurės vakarinio Vilniaus miesto pakraščio istorijos, Vilnius r.] / Витольд Янчис. - Iliustr. // 

Литовскiй курьеръ. - ISSN 1648-2816. - 2012, 17-23 мая (№ 20), p. 10. 

 

2013 

Beviltiškos skolos: [apie tai, kad FM siūlo pripažinti beviltiškomis ir nurašyti bendrovių „Inkaras“, „Medicinos 

sistema“, „Kuro aparatūra“, „Vieversys“, „Pakupys“, „Avižieniai“ skolas.] // Lietuvos rytas. 2013, spal. 29, p. 

10. 

Burvytė, Monika. Bukiškės šaligatvių laukia it išganymo: [apie tai, jog Vilniaus rajono Bukiškių kaimo 

gyventojai svajoja apie šaligatvius, o vaikai į mokyklą žingsniuoja važiuojamąja kelio dalimi, o rajono 

savivaldybės atstovai gūžčioja pečiais, neva pirmą kartą išgirdę problemą (str.Vilniaus r. Avižienių seniūnijos 

Bukiškių gyventojo R.Matelio, Vilniaus r. savivaldybės Statybos sk. vyr. specialisto R. Dadelo, Avižienių 

seniūno M. Botkevičiaus komentarai).]// Vakaro žinios. - 2013, kovo 25, p. 1, 4. 

Mikulevič, Irena. Nepaprasta kalėdinė dovana: [Avižieniuose ( Vilniaus r.) atidarytas naujas vaikų darželis.]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, gruod. 19-25, p. 8-9. 

Mikulevič, Irena. Šlovinga praeitis - laiminga dabartis : Avižienių gimnazijos inauguracija / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, geg. 23-29, p. 1, 8-9. 

Pakinkis, Sigitas. „Valtros“ požiūris į švietėjišką mokyklos ateitį : [pokalbis su Bukiškių žemės ūkio mokyklos 

direktoriumi Sigitu Pakinkiu / užrašė] Vladas Kasperavičius. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2013, gruod. 10, p. 

9. 

Šalia Vilniaus - nelegalus fabrikas: [rašoma, kad Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai kartu su Vilniaus 

policijos pareigūnais Avižieniuose aptiko ir likvidavo nelegalų tabako fabriką bei sulaikė fabriko darbuotojus] // 

Respublika. - 2013, geg. 14, p. 6. 

Varneckienė, Marijona. Gamtos jaukumo pasigedus…: [apie medinių sodo namelių, vasarnamių, sandeliukų, 

garažų gamybą UAB „Dalvytra“, turinčioje prekybos ženklą „Sodnamis“] . - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2013, 

kovo 21, p. 1, 10. 

Vorobej, Teresa. Investicijos dėl vaikų ateities: [Apie Vilniaus rajono švietimo įstaigų pasiruošimą naujiems 

mokslo metams, Avižienių ir Pagirių gimnazijų pastatų renovaciją]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2013, rugpj. 29 - rugs. 4, p. 1, 4-5. 

Klimaszewska, Iwona. „Każda szkoła chciałaby mieć takiego nauczyciela“ : 5 października - Dzień 

nauczyciela: [apie Avižienių gimnazijos fizinio lavinimo mokytoją Valdemarą Šumskį]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 3-9 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 772), p. 1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. Wakacyjne remonty szkół dobiegają końca : odnowiono placówki oświatowe. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 22-28 sierpnia (nr 34), p. 3. 



 

 

Mikulevič, Irena. Chlubna przeszłość - szczęśliwa teraźniejszość : inauguracja Gimnazjum w Awiżeniach / 

Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 23-29 maja (nr 21), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Niezwykły prezent pod choinkę : w Awiżeniach uroczyście otwarto nowe przedszkole / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 19-25 grudnia (nr 51), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Inwestycje w przyszłość dzieci : u progu nowego roku szkolnego / Teresa Worobiej. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 29 sierpnia - 4 września (nr 35), p. 1, 3. 

Wielki sukces młodych wileńskich poetek: [Apie jaunąsias poete poetes E. Tovianską ir E. Černiavską] / 

Jadwiga Podmostko. - Portr. // Kurier Wileński. - 2013, 27-28 lipca (nr 141), p. 10-11. 

Wojciechowski, Kazimierz. Festiwal Sportu w Zujunach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 

marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 742), p. 24. 

Towiańska, Ewelina. Skarby kultury polskiej : [wiersz]. - Portr. // Kurier Wileński. - 2013, 5-8 lipca (nr 126), 

p. 7. 

Peško, Ana. Przedszkole w Awiżeniach otworzyło swe podwoje / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2013, 12 grudnia, p. 1, 6-7. 

Powód do radości : nowa placówka wychowania przedszkolnego w Awiżeniach / wdzięczni rodzice oraz 

przedszkolaki // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 31 pazdziernika - 6 listopada (nr 44), priedas „Rota“ (nr 

776), p. 2. 

Senacki Orzeł RP trafił do Gimnazjum w Awiżeniach: [apie jaunąją poetę E. Tovianską]. - Portr. // Kurier 

Wileński. - 2013, 5-8 lipca (nr 126), p. 7. 

Sienkiewicz, Kamila. Wyprawa pełna wrażeń : uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach czerpali wiedzę w 

Oniksztach / Kamila Sienkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 10-16 października (nr 41), p. 6. 

2014 

Diskriminavo lietuvius: [žinutė, jog išnagrinėjusi skundą Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad 

Vilniaus rajono taryba, priimdama sprendimus dėl grupių sudarymo darželyje Avižieniuose, diskriminavo 

lietuvius vaikus.] // Respublika. - 2014, bal. 3, p. 5. 

Eilės tik lietuviukams : [žinutė apie tai, jog Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) ištyrė skundą dėl 

Vilniaus rajone, Avižieniuose atidaryto naujo darželio ir nustatyta, jog buvo patenkinta tik 19,6 proc. tėvų 

prašymų patekti į lietuvių grupes (priimti 52 vaikai, pateikti 256 prašymai) bei patenkinta net 52,6 prašymų 

patekti į grupes lenkų ugdomąja kalba (priimta 40 vaikų, pateikta 76 prašymai)] // Vakaro žinios. - ISSN 1648- 

7435. - 2014, bal. 3, p. 4. 

Fedaravičius, Tomas. Čiuožimo pamokos vairuotojams vėluoja: [dėl transporto ir logistikos sektoriaus 

praktinio mokymo centrų projektų įgyvendinimo. Dėl vėluojančios autodromų statybos „95 kodo“ kursų 

profesionaliems vairuotojams pradžia nukelta iki 2015 metų liepos mėn. Situaciją komentavo Šiaulių darbo 

rinkos mokymo centro, Bukiškių žemės ūkio mokyklos, Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro, 

Šiaulių DRMC Vairuotojų mokymo skyriaus atstovai.]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, gruod. 10, p. 11. 

Levicki, Jan. Išsaugojo giedrią nuotaiką: [Apie Marijos Žytkevič iš Avižienių šimtąjį gimtadienį] . - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, rugs. 25 - spal. 1, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Nuoširdžiai ir svetingai: [apie tradicinį tarptautinį estafetinį bėgimą „Baltijos kelias“ ir 

dalyvių sutikimą Avižieniuose.]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, rugpj. 28 - rugs. 3, p. 1, 9. 

Klimaszewska, Iwona. Młodzież kontynuuje pracę : 25-lecie koła ZPL w Awiżeniach. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 791), p. 1, 7. 

Levicki, Jan. Zachowała pogodę ducha : setny jubileusz mieszkanki Awiżeń / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 25 września - 1 października (nr 39), p. 3. 

Lipniewicz, Iwona. Inspirujące warsztaty w laboratoriach chemicznych Kolegium Wileńskiego / Iwona 

Lipniewicz, Małgorzata Michalkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 11 grudnia, p. 11. 

Peško, Ana. Szkoła Rolnicza w Bukiszkach obchodzi swoje 70-lecie / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2014, 28 listopada, p. 1, 6-7. 

Przygotowania do roku szkolnego : remonty w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego / na podst. inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 5. 

Tatol, Rajmund. Spotkanie z poetą wileńskim Aleksandrem Śnieżką / Rajmund Tatol, Marek Czapliński, 

Robert Tomaszewicz. - Portr. // Kurier Wileński. - 2014, 28 listopada, p. 11. 

Uzelo, Loreta. Pamoka netradicinėje erdvėje: [apie Avižienių gimnazijos moksleivių integruotą pamoką- 

ekskursiją į Grūto parką ir Druskininkus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, lapkr.20-26, p. 10. 

Uzieło, Loreta. Lekcja w nietradycyjnej scenerii: [apie Avižienių gimnazijos moksleivių integruotą pamoką- 

ekskursiją į Grūto parką ir Druskininkus] / Loreta Uzieło. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 

grudnia (nr 50), p. 5. 



 

 

Vorobej, Teresa. „CULTURBALL“ - czyli sportovo o tradycjach : młodzież z Awiżeń uczestniczyła w 

międzynarodowym projekcie / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 28 sirpnia - 3 

wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 801), p. 1, 6. 

Wola walki, ambicja i spryt : międzynarodowy turnej im. St. Zybera w Bielsku-Białej / Inf. wł. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 8-14 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 785), p. 24. 

Z myślą o ludziach : do końca roku w rejonie wileńskim będzie urządzonych 6 boisk sportowych / Inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 września (nr 37), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Serdecznie i gościnnie : 25. rocznica Szlaku Bałtyckiego / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 28 sierpnia - 3 września (nr 35), p. 1, 5. 

2015 

 

Grigienė, Jadvyga. „Seku, seku pasaką“ baigiamasis renginys: [apie Avižienių vaikų lopšelio-darželio 

organizuotą projektą „Seku, seku pasaką“ Vilniaus rajono ikimokyklinėse įstaigose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2015, bal. 9-15, p. 9. 

Kol skambutis sukvies į klases: [Apie Bezdonių, Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. 

Vilniaus rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Pagal vrsa.lt // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 27 - 

rugs. 2, p. 1, 8-9. 

Statė sparčiai: [apie tai, kad prie Vilniaus Avižieniuose baigtas statyti naujas energetikos ir automatikos 

technologijų lyderės ABB centras] // Sostinė. - 2015, geg. 30, p. 2. 

 

Szumski, Waldemar. Międzynarodowy Turniej Przyjaźni w podwileńskich Awiżeniach / Waldemar Szumski. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 28 maja, p. 8. 

Trik, Julitta. Wspólnotę Awiżeń łączy krzyż / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 4-7 lipca (nr 

124), p. 1, 8-9. 

Zanim dzwonek zawoła do klas : uczniowie rozpoczną naukę w odnowionych szkołach: [apie Bezdonių, 

Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Na 

podstawie: vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 27 sierpnia - 2 września (nr 35), p. 1, 5. 

 

2016 

 

Arnatkevičiūtė, Laima. Geram visur gerai: [apie žurnalisto R. Bacevičiaus biografinę apybraižą „Tarp 

gyvenimo akistatų“, kurios herojus - iš Švenčionėlių kilęs kunigas, politinis kalinys A. Dilys]. - Iliustr. // 

Tremtinys. - 2016, rugs. 9, p. 6. 

FK „Vėtrai“ skirta techninė pergalė: [apie Rūdiškių FK „Vėtros“ komandos techninę pergalę skirtą neatvykus 

Bukiškių miestelio „Pink“ komandai] / FK „Vėtra“ inf. - Iliustr. // Galvė. - 2016, rugs. 16, p. 9. 

Grigienė, Jadvyga. Paversti šiukšles gėlėmis: [apie parodą, ugdančią vaikų ekologinį mąatymą „Ne šiukšlėmis, 

o gėlėmis savo darželį aš papuošiu“, vykusią Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, geg. 12-18, p. 10. 

Jaciunskas, Aloyzas. Revų žirgai ir vadeliotojai - tarptautinių varžybų: [Vilniaus rajone, Bendoriuose, vyko 

tarptautinės važiavimo kinkiniais varžybos, kurios dalyvavo ir Alytaus rajono Revų kaimo žirgininkai] // 

Alytaus naujienos. - 2016, geg. 28, p. 3. 

Levicki, Jan. Dainos apie tai, kas skamba širdyje: [Liaudies kapelų festivalis Avižieniuose]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, birž. 23-29, p. 5. 

Miliuvienė, Lina. Atidarytas Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius: [informuojama, kad rugpj. 24 d. buvo 

atidarytas Riešės gimnazijos Avižienių ikimokyklinio ugdymo skyrius. Iškilmingame naujo darželio atidaryme 

dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė] / Lina Miliuvienė, Virginija Balčiuvienė. - Iliustr. // 

Voruta. 

- 2016, rugs. 24, priedas „Tėviškės aušra“, p. 9 8. 

Mrazauskaitė, Lina. Kiauliški spąstai: [rašoma, kad niekas nenori gyventi šalia kiaulių kompleksų. Vien faktas, 

kad šalia yra gyvulininkystės ūkis, smukdo nekilnojamojo turto (NT) patrauklumą - potencialių pirkėjų sumažėja 

iki minimumo. Pavyzdžių, kaip šalia Lietuvos gyvenviečių įkurdinti kiaulių kompleksai pavertė vietos žmonių 

gyvenimą nepakenčiamą, - ne vienas. Vilniaus r. savivaldybės Riešės seniūnijoje planuojamas atnaujinti 

bendrovės „Smokvila“ kiaulių kompleksas sulaukė didžiulio Čekiškių ir kitų aplinkinių kaimų pasipriešinimo]. - 

Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, rugpj. 12, p. 9. 

Politikų dūris prokurorui. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2016, kovo 3, p. 3. 

Tamošauskienė, Dalia. Rungtyniavo moksleiviai: [apie Vilniaus rajone Avižienių gimnazijoje vykusias 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių tarpzonines merginų tinklinio varžybas bei Kelmės rajone Šaukėnų 



 

 

gimnazijoje - svarsčių kilnojimo finalines varžybas, kuriose Ukmergės rajonui atstovavo Taujėnų gimnazijos 

moksleiviai]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2016, vas. 18, p. 6. 

„Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje…“: [apie Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos mergaičių komandos 

dalyvavimą Vilniaus r. Avižienių gimnazijoje vykusiose Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių 

tarpzoninėse merginų tinklinio varžybose bei Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje 

vykusiose kaimo vietovių mokyklų svarsčių kilnojimo finalinėse varžybose]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 

2016, vas. 19, p. 3. 

„Vilniaus rajono Avižienių gimnazijoje ir Sudervės pagrindinėje mokykloje vyko…“: [apie Vilniaus rajono 

Avižienių gimnazijoje ir Sudervės pagrindinėje mokykloje vykusias LMŽ kaimo vietovių zonines tinklinio 

varžybas, kuriose Ukmergės rajonui atstovavo Taujėnų gimnazijos mergaičių ir berniukų komandos] // 

Ukmergės žinios. - 2016, saus. 22, p. 7. 

Vorobej, Teresa. Gimtadieniui - milijoninė renovacija: [Avižienių gimnazija mini 50-mečio jubiliejų]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 22-28, p. 1, 4-5. 

 

Briejwie, Justyna. Dzukia: sękacz, rzeźby i piękne lasy : uczniowie z Rzeszy zwiedzili okolice Druskienik- 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 919), p. 

Geglis, Bożena. O dobrą więź dzieci i rodziców : Dzień Rodziny w Rzeszy / Bożena Geglis. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 czerwca (nr 21), priedas „Rota“ (892), p. 1, 6. 

Gimnazjum w Awiżeniach - 50 lat. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 24-26 września (nr 181), p. 6. 

Levicki, Jan. Piosenki o tym, co w sercu gra : Festyn Kapel Ludowych w Awiżeniach / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 23-29 czerwca (nr 25), p. 5. 

Mickevič, Robert. Wybory na Litwie: Litwini i Polacy w Rzeszy / Robert Mickiewicz. - Iliustr. - 

http://www.rp.pl/Swiat/310099922-Wybory-na-Litwie-Litwini-i-Polacy-w-Rzeszy.html // Rzeczpospolita. - 

2016, 9 paźdz. 

Ogint, Lilia. Zapusty w Rzeszy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 lutego (nr 5), priedas „Rota“ 

(876), p.2. 

Peško, Ana. Zespół pieśni i tańca „Jawor“ - młody, szczery i prawdziwy: [apie Avižienių dainų ir šokių 

ansamblį „Jawor“, Vilniaus rajonas] / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 19-21 listopada (nr 

219), p. 10-12. 

Powołanie na żniwo Pańskie : 70-lecie święceń kapłańskich księdza Antoniego Dilysa: [apie tai, kad kovo 2 d. 

„tvarkiečiai“ surengė piketą prie Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo 

departamento vyriausiojo prokuroro I. Mikelionio namų Didžiojoje Riešėje, piketuotojai laikė plakatus, 

kritikuojančius prokurorus ir STT (pateikti pikete dalyvavusių parlamentarų P. Gražulio, V. Vasiliausko, o taip 

pat I. Mikelionio, generalinio prokuroro E. Pašilio komentarai, str. minima prezidentė D. Grybauskaitė)]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 16-22 czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 895), p. 1, 6-7. 

Vorobej, Teresa. Milionowa renowacja w prezencie : gimnazjum w Awiżeniach obchodzi jubileusz 50-lecia / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 22-28 września (nr 38), p. 1. 

Ždanovič, Zigmunt. Lubowowi urosła broda : Rafał Ślizień - niesłusznie zapomniany rzeźbiarz / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 września (nr 37), p. 5. 

Trik, Julitta. 70 błogosławionych lat kapłaństwa Księdza Antoniego Dilysa / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2016, 18-20 czerwca (nr 116), p. 1, 14-15. 

Rumiankowy dzień małżeństwa : prawosławni rejonu wileńskiego uczcili śś. Piotra i Fewronię Muromskich / 

Inf. vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 lipca (nr 28), p. 1, 3. 

Stacewicz, Alina. Oaza dla dzieci chorych na raka : rozpoczęto budowę Centrum Pomocy Onkologii 

Dziecięcej: Vilniaus rajono Vanaginės kaime pradėta Vaikų onkologijos pagalbos centro statyba] / fot. Ilona 

Tuczyńska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 września (nr 37), p. 1, 3. 

Szumski, Waldemar. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gimnazjum w Awiżeniach. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 13 stycznia, p. 8. 

Szumski, Waldemar. Międzynarodowy Turniej w Siatkówce dziewcząt w Gimnazjum w Awiżeniach. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2016, 23 lutego, p. 8. 

Szumski, Waldemar. Siatkarki z Awiżeń złotą klamrą spięły zakończenie sezonu!. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2016, 8 lipca, p. 10. 

Szumski, Waldemar. Siatkarze z Wileńszczyzny na turnieju w Polsce. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 17 

maja, p. 8-9. 

Szumski, Waldemar. Turniej siatkarski o Puchar Mer Rejonu Wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 

29 grudnia, p. 8-9. 

Szumski, Waldemar. Zasłużony triumf gospodyń : Międzynarodowy turnej pilki siatkowej w Awiżeniach: 

[apie tarptautinį tinklinio turnyrį, vykusį Avižienių gimnazijoje, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Tygodnik 

http://www.rp.pl/Swiat/310099922-Wybory-na-Litwie-Litwini-i-Polacy-w-Rzeszy.html


 

 

Wileńszczyzny. - 2016, 25 lutego - 2 marca (nr 8), priedas „Rota“ (nr 879), p. 24. 

 

2017 
 

Atidarymas : [žinutė apie tai, jog lapkričio 3 d. darbą pradėjo naujai įsteigtas „Regitros“ Vilniaus filialo padalinys 

- Avižienių grupė ir tikimasi, kad papildomo padalinio atsiradimas leis greičiau ir efektyviau aptarnauti transporto 

priemonių savininkus]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2017, lapkr. 4, p. 6. 

Balčiuvienė, Virginija. Pilietiškumo projektas „Augu Lietuvai“:  [rašoma, kad 2017 m. lapkričio 9 d. Vilniaus r. 

Riešės gimnazija kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (MAVM) pakvietė moksleivius bei Bukiškio 

kaimo bendruomenę į gimnazijos pilietiškumo ugdymo tęstinio projekto „Augu Lietuvai“ renginį, skirtą Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginio metu moksleiviai ir svečiai sodino tulpes, vyko koncertas bei 

sveikinimo žodžius tarė VAVM vadovė E. Pelakauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų 

skyriaus vedėjas J. Vasiliauskas bei kt. atstovai]  / Virginija Balčiuvienė, Agnė Pujanauskienė. - Iliustr. // Voruta. 

- 2017, lapkr. 25, p. 9. 

Jančys, Artūras. Vilniaus pašonėje kuriamas ateities miestas: [apie Vilniaus priemestį Riešę, jos bendruomenės 

veiklą]. - Iliustr. // Sostinė. - 2017, geg. 27, p. 7. 

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gimnazjum w Awiżeniach 2017. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2017, 11-13 listopada (nr 213), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Solidarizuojantis su kenčiančiaisiais: [apie Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 

pacientus ir jų lankymą Pasaulinę ligonių dieną]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, vas. 16-22, p. 1, 5. 

Atidarymas : [žinutė apie tai, jog lapkričio 3 d. darbą pradėjo naujai įsteigtas „Regitros“ Vilniaus filialo padalinys 

- Avižienių grupė ir tikimasi, kad papildomo padalinio atsiradimas leis greičiau ir efektyviau aptarnauti transporto 

priemonių savininkus]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2017, lapkr. 4, p. 6. 

Balčiuvienė, Virginija. Pilietiškumo projektas „Augu Lietuvai“:  [rašoma, kad 2017 m. lapkričio 9 d. Vilniaus r. 

Riešės gimnazija kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (MAVM) pakvietė moksleivius bei Bukiškio 

kaimo bendruomenę į gimnazijos pilietiškumo ugdymo tęstinio projekto „Augu Lietuvai“ renginį, skirtą Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginio metu moksleiviai ir svečiai sodino tulpes, vyko koncertas bei 

sveikinimo žodžius tarė VAVM vadovė E. Pelakauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų 

skyriaus vedėjas J. Vasiliauskas bei kt. atstovai]  / Virginija Balčiuvienė, Agnė Pujanauskienė. - Iliustr. // Voruta. 

- 2017, lapkr. 25, p. 9. 

Mikulevič, Irena. Solidarizuojantis su kenčiančiaisiais: [apie Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 

pacientus ir jų lankymą Pasaulinę ligonių dieną]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, vas. 16-22, p. 1, 5. 

Valančiūtė, Jūratė. Lietuviškas veisles įamžins monetos: [apie tai, jog liepos 21 dieną Lietuvos bankas į apyvartą 

išleidžia 10 eurų ir 1,5 euro kolekcines monetas, skirtas lietuvių skalikui ir žemaitukui, iš serijos „Lietuvos gamta“ 

ir tą pačią dieną, 14 val., naujosios monetos bus pristatytos Lietuvos žirgyne, Riešėje.(str. minimi LB valdybos 

pirmininkas V.Vasiliauskas, gamtininkas S.Paltanavičius, dailininkė R.Ničajienė)] / Jūratė Valančiūtė ; Egidijaus 

Jankausko, redakcijos archyvo nuotr. // Vakaro žinios. - 2017, liep. 18, p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Dalykinis ir konstruktyvus pokalbis: [apie premjero S. Skvernelio apsilankymą Vilniaus 

rajone]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, birž. 8-14, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Mylėkite ir tikėkite: [apie Purnuškių kaimo ąžuolinio kryžiaus pašventinimą] / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, spal. 26 - lapkr. 1, p. 5. 

 

Mikulevič, Irena. Solidaryzując się z cierpiącymi : Światowy Dzień Chorego w Rzeszy / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego (nr 7), p. 1, 5. 

Podwójny tryumf gospodarzy : międzynarodowy turniej siatkarski w Awiżeniach / Inf. wł. - Iliustr.  

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gimnazjum w Awiżeniach 2017. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2017, 11-13 listopada (nr 213), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Solidaryzując się z cierpiącymi : Światowy Dzień Chorego w Rzeszy / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego (nr 7), p. 1, 5. 

Premier Saulius Skvernelis z wizytą w rejonie wileńskim: [Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi 

Vilniaus rajone, kur susitikime su savivaldybės vadovais aptarė šio krašto perspektyvas, aplankė vaikų darželius, 

domėjosi socialiniais reikalais bei rajono verslumo aplinka]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 10-12 czerwca (nr 

110), p. 6. 

Udany pod każdym względem : XII Międzynarodowy Turniej Pilki Siatkowej o Puchar Gimnazjum w 

Awiżeniach / Inf. wł. ; fot. Waldemar Szumski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 listopada (nr 

45), priedas „Rota“ (nr 968), p. 24. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] 



 

 

 / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 

8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Miłujcie i wierzcie : podniosła uroczystość poświęcenia krzyża przydrożnego w Purnuszkach 

/ Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, (nr 43), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Rzeczowa i konstruktywna rozmowa : premier Saulius Skvernelis wizytował rejon wileński: 

[Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi Vilniaus rajone, kur susitikime su savivaldybės vadovais, aptarė 

šio krašto perspektyvas, aplankė darželinukus, domėjosi socialiniais reikalais bei rajono verslumo aplinka] / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 8-14 czerwca (nr 23), p. 1, 3. 

 

2018  
 

Ambrazas, Goda. Makaronų suvilioti: [apie verslininko Ignoto Adomavičiaus ir jo žmonos Rimantės makaronų 

fabrikėlį „Bravo pasta“, įkurtą Vilniaus rajone netoli Avižienių] / Goda Ambrazas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 

2018, birž. 30, p. 1, 15. 

Budinčiu globotoju galime tapti kiekvienas: [apie budinčius globėjus, numatytą globos pertvarką, prezidentės D. 

Grybauskaitės apsilankymą Avižieniuose budinčių globotojų Kristinos ir Nerijaus Svitojų namuose] / pagal 

prezidentas.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 25-31, p. 4. 

Grigienė, Jadvyga. Adventinis renginys „Žvakių šviesoje“: [apie Avižienių lopšelyje-darželyje vykusį adventinį 

renginį] / Jadvyga Grigienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, gruodž. 13/19 (Nr. 50), p. 4. 

Patyrusi pilnatvę: [apie šimtametę Avižienių seniūnijos gyventoją Aną Murnikovą] / pagal vrsa.lt. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, bal. 19/25 (Nr. 16), p. 3. 

Rasimienė, Regina. Avižieniuose pristatyta Jadvygos Vailionienės knyga „Aš nebijau išeiti“ / Regina Rasimienė 

// Dainavos žodis. - 2018, bal. 6, p. 10. 

Šiškevičius, Jonas. Respublikoje - trečios!: [apie Vilniaus r. Avižienių gimnazijos sporto salėje įvykusias Lietuvos 

kaimo vietovių mokyklų merginių tinklinio varžybas, kuriose Varėnos rajonui atstovavo Vydenių pagrindinės 

mokyklos tinklininkė]. / Jonas Šiškevičius. - Iliustr. // Merkio kraštas. - 2018, kovo 13, p. 7. 

Užienė, Rita. Avižienių gimnazijoje tautiška pynė renginių: [apie renginius Lietuvos valstybingumo atkūrimo 

100-mečiui paminėti Avižienių gimnazijoje] / Rita Užienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, kovo 

22/28 (Nr. 12), p. 12. 

Vyšniauskienė, Lina. Keliai tvarkomi kaip reikia vietos politikams: [apie tai, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba 

patvirtino įtarimus, kad Vilniaus rajono savivaldybė renkasi, kurias gatves tvarkyti ir asfaltuoti, pagal politiškai 

parankius kriterijus, nes Vilniaus rajone gyvena daugiausia Lietuvos lenkų sąjungos rinkėjų ir jų patogumui 

metamos nemažos lėšos, o lietuvių naujakuriai, kurių Vilniaus m. priemiesčiuose yra nemažai ir vis daugėja, metų 

metus važinėja duobėtais žvyrkeliais, kurie taisomi bet kaip arba išvis netaisomi. (Str. Avižienių bendruomenės 

pirmininko G. Paukštės komentaras; minimas Seimo narys A. Stančikas)] / Lina Vyšniauskienė ; Irmanto 

Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - 2018, rugpj. 14, p. 1, 8. 

 

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej „O Puchar Gimnazjum w Awiżeniach 2018“. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2018, 7 listopada, p. 9-10. 

Najwięcej ciepła w rodzinie : prezydent gościła w Awiżeniach: [Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė lankėsi Avižieniuose budinčių globotojų Kristinos ir Nerijaus Svitojų namuose] / president.lt ; fot. 

Robertas Dačkus. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 25-31 stycznia (nr 4), p. 5. 

Szumski, Waldemar. Nikt nie został pokrzywdzony : międzynarodowy turnej siatkarski o puchar gimnazjum w 

Awiżeniach / Waldemar Szumski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 8/14 listop. (nr 45), priedas „Rota“ 

(nr 1020), p. 24. 

Užienė, Rita. Świąteczny maraton imprez : obchody 100-lecia Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego: 

[apie renginius Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti Avižienių gimnazijoje] / Rita Užienė. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 mar. (nr 12), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Melodie, które się nie stzrzeją : II Festiwal Kapel Ludowych w Awiżeniach / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny.  - 2018, 18/24 paźdz. (nr 42), priedas „Rota“, p. 1, 4. 

 

2019 
 

„Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos…“: [apie Vilniaus rajone Riešės gimnazijoje vykusį tinklinio turnyrą, 

kuriame dalyvavo ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleivių komanda]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 

2019, geg. 21, p. 4. 

„Vilniaus rajono Avižienių gimnazijoje vyko…“: [apie Vilniaus rajone Avižienių gimnazijoje vykusias Lietuvos 

mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų merginų tinklinio tarpzonines varžybas, kuriose dalyvavo ir 



 

 

Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos tinklininkės] // Ukmergės žinios. - 2019, bal. 19, p. 3. 

Aškelovič, Andžej. Malonūs įspūdžiai ir muzikavimo džiaugsmas: [apie trečią kartą Avižieniuose surengtą 

liaudies kapelų koncertą] / Andžej Aškelovič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 31/lapkr. 6 (Nr. 44), p. 12. 

Du geltonieji autobusiukai: [apie Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo ir Avižienių gimnazijoms 

perduotus naujus mokyklinius autobusiukus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugs. 5/11 (Nr. 36), p. 

3. 

Grinienė, Jadvyga. Šv. Velykų belaukiant: [apie Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje projekto „Šv. Velykų 

belaukiant“ metu vykdytas veiklas] / Jadvyga Grinienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 16/22 

(Nr. 20), p. 14. 

Kutrevičienė, Ilona. Mokinius suvienija muzika: [apie antrus metus Avižienių gimnazijoje vykdomą projektą 

„Muzika vienija mus“] / Ilona Kutrevičienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 20/26 (Nr. 25), p. 

2. 

Tarpzoninėse - taujėniškės trečios / „G. ž.“ inform. // Gimtoji žemė. - 2019, bal. 17, p. 9. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Miłe wrażenia i radość z muzykowania : koncert kapel ludowych w Awiżeniach / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. Elita Sinkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 paźdz./6 listop. (nr 44), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Razem - w chwilach radosnych i smutnych : jubileusz 30-lecia koła ZPL w Reszy / Irena 

Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - - 2019, 7/13 lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 

1033), p. 1, 6. 

Szumski, Waldemar. Kolejny sukces siatkarek z Awiżeń na XIX Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. 

Stypuły / Waldemar Szumski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 11 lipca, p. 8. 

Szumski, Waldemar. Międzynarodowy Turniej Siatkarski o „Puchar Gimnazjum w Awiżeniach 2019” / 

Waldemar Szumski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 31 października, p. 8. 

Szumski, Waldemar. Siatkarki z Awiżeń obroniły tytuł mistrzowski: [apie Šilalėje įvykusias Lietuvos kaimo 

vietovių mokyklų tinklinio finalines varžybas] / Waldemar Szumski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 14 marca, 

p. 9. 

Szumski, Waldemar. Siatkarki z Awiżeń triumfowały w lidze o nagrody KS „Polonia” Wilno / Waldemar 

Szumski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 14 maja, p. 8-9. 

Szumski, Waldemar. Sukces siatkarzy z Awiżeń na turnieju w Bielsku-Białej / Waldemar Szumski. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2019, 21 maja, p. 8-9. 

Szumski, Waldemar. Sukces, który przejdzie do historii : siatkarki z Awiżeń obroniły tytuł mistrza Igrysk 

Szkolnych / Waldemar Szumski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - - 2019, 21/27 mar. (nr 12), 

priedas „Rota“ (nr 1039), p. 24. 

Ždanovič, Zigmunt. Ogólnie było super : konkurs wiedzy o parlamentaryzmie w Zujunach: [apie  

Vilniaus rajone Avižienių gimnazijoje vykusias Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų merginų 

tinklinio tarpzonines varžybas, kuriose dalyvavo ir Ukmergės rajono Taujėnų gimnazijos tinklininkės] / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 mar. (nr. 11), priedas „Rota“ (nr 1038), 

p. 1, 4. 

 

Keras, Algirdas. Достижения юных математиков района: [apie Vilniaus regioninio mokyklų matematikos 

olimpiadą. Olimpiada vyko Riešėje. Šalčininkų rajonui atstovavo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio ir Turgelių 

„Aistuvos“ gimnazijų mokiniai] / Альгирдас Кярас. - Nuotr. // Шальчя. - 2019, 8 марта, р. 3. 

 

2020 

 Aškelovič, Andžej. Edukacinis užsiėmimas su šv. Valentinu: [apie Avižienių kultūros centre vykusį edukacinį 

renginį „Šv. Valentino dovana mylimam žmogui“] / Andžej Aškelovič ; archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2020, vas. 13/19 (Nr. 7), p. 3. 

Butkevič, Božena. Su draugiškais kaimynais linksma : Avižienių gimnazijos ir vaikų lopšelio-darželio 

bendradarbiavimo renginys / Butkevič Božena. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, vas. 13/19 (Nr. 7), p. 

12. 

Grigienė, Jadvyga. Atgavę – išsaugokime: [apie Avižienių lopšelyje-darželyje vykusią pilietinę akciją „Atgavę 

privalome išsaugoti“, skirtą paminėti 30-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines] / Jadvyga Grigienė. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, kovo 26/bal. 1 (Nr. 13), p. 13. 

Grigienė, Jadvyga. Dosnusis rudenėlis: [apie Avižienių vaikų lopšelyje-darželyje vykusį projektą „Dosnusis 

rudenėlis] / Jadvyga Grigienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, lapkr. 19/25 (Nr. 47), p. 13. 



 

 

Grigienė, Jadvyga. Velykos – graži pavasario šventė: [apie nuotoliniu būdu vykusius velykinius užsiėmimus 

Avižienių lopšelyje-darželyje] / Jadvyga Grigienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, bal. 23/29 (Nr. 

17), p. 8. 

Lapinskienė, Lionė. Bitė Vilimaitė: gimtųjų žodžių medaus – į savo kraštą / Lionė Lapinskienė // Dzūkų žinios. - 

2020, vas. 27, p. 9. 

Vorobej, Teresa. „Šlapias“ driftas – gebėjimams patikrinti: [apie Bukiškėse Vilniaus automechanikų ir verslo 

mokykloje vykusį iškilmingą mokslo baigimo diplomų įteikimą absolventams] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, birž. 4/10 (Nr. 23), p. 1, 8–9. 

„Taujėnų gimnazijos merginų komanda…“: [apie Vilniaus rajone Avižienių gimnazijoje vykusias Lietuvos 

mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų merginų tinklinio tarpzonines varžybas, kuriose dalyvavo ir Ukmergės 

rajono Taujėnų gimnazijos tinklininkės] - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2020, vas. 7, p. 11. 

 

Butkiewicz, Bożena. Dobrze jest mieć przyjaznych sąsiadów : współpraca Gimnazjum i Żłobka-Przedszkola w 

Awiżeniach / Bożena Butkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 13/19 lutego (nr 7), p. 5. 

Grigienė, Jadvyga. Szczodra jesień : projekt Żłobka-Przedszkola w Awiżeniach / Jadvyga Grigienė. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 19/25 listop. (nr 47), p. 5. 

 Romanowska-Čepėnienė, Edyta. Czas dzielenia się dobrem : iezwykłe spotkanie w Hospicjum im. ks. Michała 

Sopoćko w Wilnie: [Avižienių gimnazijos ir vaikų lopšelio-darželio atstovai aplankė Vilniaus  M. Sopočkos 

slaugos ligoninę ir iteikė dovanas ligoniams] / Edyta Romanowska–Čepėnienė. - Iliust. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 2/8 stycz. (nr 1), priedas „Rota“ (nr 1080), p. 4. 

Vorobej, Teresa. „Mokry” drift – sprawdzianem szkolnych umiejętności : mechanicy samochodowi otrzymali 

dyplomy ukończenia nauki: [Bukiškėse vyko iškilmingas diplomų įteikimas jaunimui, kurie per pastaruosius 

kelerius metus mokėsi automobilių mechaniko, automobilių elektros įrengimų remontininko ir automobilių kėbulo 

remontininko specialybių] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 4/10 

czerw. (nr 23), p. 1, 6. 

 

Bezdonių seniūnija  

 

2003 

 

Baronienė, Nijolė. Belaisvių stovykla Bezdonių kaime: [apie anglų režisieriaus J. Stricklando televizijos serialo 

„Karo belaisviai“ filmavimą] / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2003, birž. 10, p. 24-25. 

Jašinskaitė, Vilma. Britų belaisviai vasarą praleido netoli Bezdonių : [pokalbis su Lietuvos kino studijoje 

kuriamo britų televizijos serialo „P.O.W.“ grimuotoja V. Jašinskaite / užrašė] Audronė Jablonskienė. - Iliustr. // 

Respublika. - 2003, rugpj. 22, p. 19. 

Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos pilys ir dvarai : ištraukos ir iliustracijos iš „Algimanto“ leidyklos ruošiamos 

knygos „Lietuvos pilys ir dvarai“: [rašoma apie Arvydų gyvenvietę] / Ingrida Semaškaitė. - Iliustr. // Lietuvos 

aidas. - 2003, liep. 17, p. 9. 

Stabingytė, Nijolė. Sostinės pašonės gyventojai netiki pažadais : prieš referendumą [dėl Lietuvos narystės 

Europos Sąjungoje] Vilniaus apylinkės gyventojams stigo informacijos…: [rašoma apie Bezdonių seniūniją] / 

Nijolės Stabingytės ir fotografo Kęstučio Svėrio apklausa. - Portr. // Vilniaus žinios. - 2003, geg. 9-22 (Nr. 22), 

p. 1, 4. 

Verbienė, Irma. Kaimas bijo karo ir degančios naftos dūmų : Vilniaus rajono kaimų gyventojai nepritaria karui 

Irake : [Arvydų ir Bezdonių gyventojų nuomonės] / Irma Verbienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2003, kovo 24, 

p. 3. 

 

Jašinskaitė, Vilma. Британские военнопленные провели лето у Бездониса : [беседа с гримером 

создаваемого в Литовской киностудии британского телевизионного сериала „P.O.W.“ / записала] 

Аудроне Яблонскене. - Iliustr. - Rus. // Республика. - 2003, 22 авг., p. 8. 

 

2004 

Jančevski, Michal. Bezdonių seniūnija / Michal Jančevski // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, vas. 19-25 (Nr. 

8), p. 5, 7. 

Klimaševska, Edyta. Dėkojame už mokytojų darbą: [apie Bezdonių mokyklos, švenčiančios įkūrimo 100- metį, 

mokytojus] / Edyta Klimaševska // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugs. 30- spal. 6 (Nr. 40), p. 6. 

Mažul, Henryk. Kaip ant pūkinės paklodės : 4- asis Gedimino slidinėjimo maratonas [Bezdonyse] / Henryk 



 

 

Mažul ; Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, saus. 22-28 (Nr. 4), p. 1, 6. 

Mažul, Henryk. Žinių ištroškęs „šimtametis“ : Bezdonių J. Slovackio vidurinei mokyklai - 100 metų / Henryk 

Mažul ; R. Sudenio ir autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugs. 23-29 (Nr. 39), p. 1, 

6. 

Simonaitis, Ričardas. Bezdonių pagrindinei mokyklai jau 100 metų: [apie lapkr. 11 d. įvykusią Bezdonių 

„Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos 100 metų jubiliejaus šventę, prezidento V. Adamkaus ir premjero A. 

Brazausko sveikinimus mokyklai; apie Bezdonių pagrindinės mokyklos istoriją, mokykloje įkurtos Gedimino 

skauto draugovės veiklą (str. minima mokyklos direktorė A. Šatienė)] 

/ Ričardas Simonaitis. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2004, lapkr. 17, p. 6. 

Žeimantas, Liubomiras Viktoras. Pirmojo Lietuvos geležinkelio stotys : skiriama Lietuvos geležinkelių 145 

metų sukakčiai: [apie Lietuvos geležinkelių istoriją, pirmojo Lietuvos geležinkelio stotis: Bezdonis, Naująją 

Vilnią, Vilnių] / Liubomiras Viktoras Žeimantas. - Portr., iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 199 // Lietuvos aidas. 2004, 

rugpj. 31, p. 7. 

 

Janczewski, Michał. Gmina bezdańska: [apie Bezdonių seniūnijos 2003 metų pasiekimų balansą] / Michał 

Janczewski. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 19-25 lutego (nr 8), p. 5, 7. 

Kaczanowski, Marian. Na starcie nie było tłoczno : mistrzostwa rejonu wileńskiego w jesiennych biegach 

przełajowych: [apie Vilniaus rajono rudens kroso pirmenybes Brzdonyse] / Marian Kaczanowski. - Iliustr. - Lenk. 

- Sport // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 21-27 października (nr 43), p.7. 

Klimaszewska, Edyta. W podzięce nauczycielom: [apie Mokytojų dienos šventę Bezdonių J. Słovackio 

vidurinėje mokykloje] / Edyta Klimaszewska. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 30 września-6 

października (nr 40), p. 6. 

Mažul, Henrik. „Matuzalem“ wiedzy chłonny : Bezdańska Szkoła Średnia im. Słowackiego liczy 100 lat!: [apie 

Bezdonių J. Slovackio vidurinę mokyklą, kuri šiemet šves savo 100-o metų jubiliejų] / Henryk Mażul ; fot. 

R. Sudenis. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 23-29 września (nr 39), p. 1, 3.  Rozważania 

niekonwencjonalne : trzy pytania do nowo mianowanych dyrektorów szkół polskich: [klausimai Nemėžio, 

Avižienių ir Bezdonių mokyklų direktoriams]. - Iliustr. - Lenk. - Aut.: Zbigniew Maciejewski, Waleria 

Orszewska, Wiesława Wojnicz // Kurier Wileński. - 2004, 30 września. 

 

2005 

Grudzinskas, Leonardas. „Naktis buvo švento Jono…“ : iš atsiminimų apie J. Tauginą / Leonardas 

Grudzinskas. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2005, birž. 23, p. 1-2. 

Gruodienė, Indrė. Svarbu, kad tave vaikai prisimena : mokytojų portretai: [Bezdonių mokyklos mokytojos 

Melanijos Saplytės - Žilienės gyvenimo istoriją] / Indrė Gruodienė. - Portr. - Turinys: Žaizdos dėl duonos ; 

Istorija negailestinga // Žeimenos krantai. - 2005, lapkr. 9, p. 3. 

Jančevski, Michal. 2004 metų pasiekimų balansas : Bezdonių seniūnija / Jančevski Michal // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, kovo 24-30 (Nr. 12), p. 5. 

Klimaševska, Edita. Paskutinis skambutis: [apie paskutinį skambutį Bezdonių J. Slovackio vidurinėje 

mokykloje] / Edita Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 9-15 (Nr. 23), p. 2. 

Leščinskas, Vytautas Juozas. Sodininkai laukia valdžios pagalbos: [apie Vilniaus rajono Bezdonių seniūnijos 

sodų bendrijas] / Vytautas Leščinskas. - Iliustr. // Rasos. - 2005, lapkr. 16 - gruod. 6 (Nr. 22), p. 11. 

Mažul, Henryk. Įveikdavo distancijas ir savo silpnybes : V Gedimino slidinėjimo maratonas: [apie Vilniaus 

rajono savivaldybės organizuojamą V Gedimino slidinėjimo maratoną Bezdonyse. 

/ Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, kovo 3-9 (Nr. 9), p. 1, 6. 

Vystavkin, Vadim. Poezijos ir muzikos vakaras:[apie renginį Bezdonių kultūros namuose] / Vadim Vystavkin. 

- Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, lapkr. 17-23 (Nr. 46), p. 3. 

 

Janczewski, Michal. Gmina bezdańska : bilans dokonań roku 2004: [apie Bezdonių seniūnijos 2004 metų 

pasiekimų balansą] / Michal Janczewski. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 24 - 30 marca (nr 12), p. 

5. 

Kantorowicz, Krystyna. Śladami marszałka Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie: [minimas Bezdonių 

kaimas] / Krystyna Kantorowicz ; fot. uatorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 20 - 26 

pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 357), p. 3. 

Mažul, Henrik. Pokonywali dystans i wlasne słabości : V Narciarski Maraton Giedymina:[apie V Gedimino 

slidinėjimo maratoną Vilniaus rajone Bezdonyse / Henryk Mażul ; Fot. autor. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 3-9 marca (nr 9), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wiek nie jest przeszkodą : 88 miłośników biegów narciarskich wystartowało w V 



 

 

Maratonie Giedymina w Bezdanach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 1 marca, p. 8. 

 

2006 

Jančevski, Michal. 2005 metų pasiekimų balansas : Bezdonių seniūnija / Michal Jančevski // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, birž. 1-7 (Nr. 22), p. 5. 

Kozak, Teresa. Komunikacija: kultūrų dialogas: [2006 m. kovo 14 d. Bezdonių vidurinėje mokykloje vyko 

Rusų kalbos (užsienio) olimpiados rajono turas] / Teresa Kozak. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, 

kovo 30- bal. 5 (Nr. 13), p. 3. 

Mažul, Henryk. Vykęs, bet sniego pašykštėjęs : VI Gedimino slidinėjimo maratonas: [Bezdonyse] / Henryk 

Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, vas. 23- kovo 1 (Nr. 8), p. 1, 6.  

 

Puntežienė, Sabina. Sausio 13-osios penkioliktųjų metinių paminėjimas Bezdonių „Saulėtekio“ mokykloje: 

[apie Sausio 13-osios penkioliktųjų metinių minėjimo renginį „Saulėtekio“ mokykloje Bezdonyse (str. minimos 

mokyklos direktorė A. Šatienė, mokytoja G. Olšauskienė)] / Sabina Puntežienė // Lietuvos aidas. - 2006, saus. 

23, p. 10. 

Vystavckin, Vadim. Bezdonyse paminėtos sausio 13 metinės: [apie Sausio 13-osios penkioliktųjų metinių 

minėjimo renginį Bezdonių“Saulėtekio“ mokykloje] / Vadim Vystavckin. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2006, saus. 26- vas. 1 (Nr. 4), p. 3. 

 

Janczewski, Michał. Bilans dokonań roku 2005 : gmina bezdańska / Michał Janczewski // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 1 - 7 czerwca (nr 22), p. 5. 

Klimaszewska, Edyta. Komputer na lekcji języka polskiego : w Bezdańskiej Szkole Średniej im. J. 

Słowackiego / Edyta Klimaszewska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 20 - 26 kwietnia (nr 16), priedas 

„Rota“ (nr 383), p. 1, 2. 

Kozak, Teresa. Komunikacja: dialog kultur: [2006m. kovo 14 d. Bezdonių vidurinėje mokykloje vyko Rusų 

kalbos (užsienio) olimpiados rajono turas] / Teresa Kozak. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 30 

marca - 5 kwietnia (nr 13), p. 3. 

Mažul, Henrik. Udany, acz skąpiący śniegu : VI Narciarski Maraton Giedymina [w Bezdanach] / Henryk 

Mażul ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 23 lutego -1 marca (nr 8), p. 1, 6. 

Wystawkin, Wadim. W Bezdanach uczczono pamięć 13 Stycznia[apie: [Sausio 13-osios penkioliktųjų metinių 

minėjimo renginį Bezdonių“Saulėtekio“ mokykloje] / Wadim Wystawkin. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2006, 26 stycznia - 1 lutego (nr 4), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Rekordowa impreza : VI maraton narciarski „Bieg Giedymina“ w Bezdanach / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 24 lutego, p. 8. 

 

2007 

Bušinskaitė, Lina. Senovinis dvaras virto meno kūriniu : viduramžių statinys šiandien tarytum feniksas prisikėlė 

iš pelenų: [apie „AXX“ festivalio įkūrėjo M. Vosyliaus sumanymą įsigyti ir atnaujinti Arvydų- Bezdonių dvarą 

(Vilniaus raj.) bei jo įgyvendinimą] / Lina Bušinskaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2007, liep. 23, p. 7-8. 

Dumalakas, Arūnas. Tvenkinyje po nakties - nei vandens, nei karpių : Vilniaus rajono įmonė policijos 

pareigūnams pasiskundė netekusi net trijų tonų žuvies: [apie įvykį Arvydų žuvininkystės ūkyje] / Arūnas 

Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, rugs. 25, priedas „Sostinė“, p. 1-2. 

Jansonaitė, Simona. Ten, kur gyvena vaiduokliai…: [apie prodiuserio M. Vosyliaus atstatytą dvarą, esantį 

netoli Bezdonių (Vilniaus raj.)] / Simona Jansonaitė. - Iliustr. // Žmonės. - 2007, Nr. 7 (vas. 15), p. 38-46. 

Kraštinaitytė, Jurga. Linksmame dvare linksmas vaiduoklis gyvena: [apie režisieriaus M. Vosyliaus įsigytą ir 

atnaujintą Arvydų-Bezdonių dvarą (Vilniaus raj.)] / Jurga Kraštinaitytė. - Iliustr. // LŽ žurnalas. - 2007, Nr. 6 

(liep. 27), p. 20-23. 

Mikulevič, Irena. „Kad duonos niekam nepritrūktų…“ : [apie Vilniaus rajono derliaus šventę, kurioje dalyvavo 

ir Bezdonių seniūnija] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, spal. 4 - 10, p.1, 5-6. 

Šimaitytė, Vaida. Istoriniai kultūros židiniai vilioja valkatas ir graužikus: [apie apleistą Abromiškių dvarą 

(Elektrėnų sav.) bei restauruotą Arvydų-Bezdonių dvarą (Vilniaus r.)] / Vaida Šimaitytė. - Iliustr. // Miesto 

žinios. - 2007, spal. 6, p. 3. 

Vitkūnas, Manvydas. Pietietiškas dvelksmas lietuviškame dvare: [apie prodiuserio M. Vosyliaus Arvydų- 

Bezdonių dvarą, Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Ukuysre. // Valstiečių laikraštis. - 2007, rugs. 11, p. 

9, 13. 

Klimaszewska, Edyta. Tydzień Juliusza Słowackiego w polskiej szkole w Bezdanach / Edyta Klimaszewska. 



 

 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 6-12 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 468), p. 2. 

 

2008 

Butkevičius, Zenonas. Józefo Piłsudskio nuotykiai Bezdonyse / Zenonas Butkevičius // Šiaurės Atėnai. - 2008, 

gruod. 24, p. 4, 8. 

Danovska, Danuta. „Kuo toliau į mišką…“: [apie verslo įmones Bezdonių seniūnijoje] / Danuta Danovska; 

Irenos Mikulevič nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, kovo 6-12, p. 1, 10. 

Dzenkauskienė, Vida. Valstybės dieną - skautų šventė: [ Valdovų rūmų tunto skautai iš Bezdonių paminėjo 

Lietuvos Valstybės dieną Vilniuje prie Mindaugo paminklo] / Dzenkauskienė Vida. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2008, liepos 17-23, p. 2.Levicki, Jan. Šimtametis iš Miškinių: [apie 100 metų sulaukusį 

Bezdonių seniūnijos Miškinių kaimo gyventoją Henryką Savlevič] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, kovo 13-19, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Bezdoniečių rūpesčiai ir džiaugsmai : apie Bezdonių seniūnijos socialines problemas 

pasakoja socialinio darbo organizatorė Irena Vertinskaja / užrašė] Irena Mikulevič. - Portr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2008, kovo 13-19, p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Darželis su perspektyvomis: [apie Bezdonių vaikų darželį] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, bal. 10-16, p. 5. 

Pačkovska, Česlava. Istorijon įrašyti : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Bezdonys / Česlava Pačkovska. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, vas. 28 - kovo 5, p. 1, 5. 

Pučėtienė, Pranė. Įspūdžiai liks ilgam…: [Vilniaus rajono lietuvių kalbos mokytojų ekskursija po Vilniaus 

kraštą, aplankyti Bezdonys, Buivydiškės, Lavoriškės] / Pučėtienė Pranė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, 

liep. 10-16, p. 2. 

Šiaudinis, Valentas. Laurų vaikų namai ir mokykla: [apie vaikų namų veiklą Antrojo pasaulinio karo ir pokario 

metais, Bezdonys, Vilniaus rajonas] / Valentas Šiaudinis. - Lent. // Voruta. - 2008, bal. 12, p. 12. 

Visockas, Gintaras. Bezdonių bažnyčia - pati gražiausia: [apie Bezdonių (Vilniaus r.) miestelį, bažnyčią ir čia 

įvykusį Vasario 16-osios minėjimą] / Gintaras Visockas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2008, vas. 22, p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Mokykliniame šurmuly: [apie Bezdonių lenkų J. Slovackio vidurinę mokyklą ir lietuviškas - 

savivaldybės pavaldumo „Saulėtekio“ pagrndinę bei apskrities pavaldumo vidurinę mokyklas] / Teresa Vorobej; 

autorės ir archyvo nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, vas. 28 - kovo 5, p. 4. 

 

Danowska, Danuta. „Im dalej w las…“ : upszymysławianie wsi: [apie Bezdonių seniūnyjos verslininkus] / 

Danuta Danowska ; Irena Mikulewicz ; Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 6-12 

marca (nr 10), p. 1, 6. 

Dzienkauskiene, Vida. Obchody Dnia Państwa: [Valdovų rūmų turto skautai iš Bezdonių paminėjo Lietuvos 

Valstybės dieną Vilniuje prie Mindaugo paminklo] / Vida Dzienkauskiene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2008, 17-23 lipca (nr 29), p. 2. 

Klimaszewska, Edyta. Jubileusz 10-lecia szkoły: [apie Bezdonių J.Slovackio mokyklos jubiliejų] / Edyta 

Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 4-10 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 520), p. 2. 

Lewicki, Jan. Stulatek z Wiatrówki: [apie 100 metų sulaukusį Bezdonių seniūnijos Miškinių kaimo gyventoją 

Henryką Savlevič] / Jan Lewicki ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 13-19 marca (nr 

11), p. 2. 

Masėnas, Vitalis. Akcja czterech premierów - napad na pociąg w Bezdanach : 100. rocznica „Akcji w 

Bezdanach“ / Witalis Masenas. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 25 wrzesnia-1 pazdziernika (nr 

39), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 3. 

Mija 100 lat od akcji bojówki Piłsudskiego pod Bezdanami: [apie 1908 m. Bezdonyse įvykdytą Rusijos pašto 

traukinio apiplėšimą] / opr. S.T. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 26 września, p. 1-2. 

Mikulevič, Irena. Bezdańskie troski i radości : gmina z dorobkiem w tle… / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 13-19 marca (nr 11), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Przedszkole z perspektywą: [apie Bezdonių vaikų darželį] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 10-16 kwietnia (nr 15), p. 5. 

Pačkovska, Česlava. Do historii wpisane : gminy z dorobkiem w tle - Bezdany / Czesława Paczkowska ; fotog. 

Teresa worobiej, Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 28 lutego-5marca (nr 9), p. 1, 5. 

Worobiej, Teresa. Wśród szkolnego gwaru : gmina z dorobkiem w tle - Bezdany / Teresa Worobiej ; fotog. 

autorka i archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 28 lutego-5marca (nr 9), p. 6. 

 

 

 



 

 

2009 

Dzenkauskienė, Vida. 1000 medelių nuo skautų: [Bezdonių Gedimino draugovės skautai Lietuvos 

tūkstantmečio proga pasodino 1000 medelių Dzūkijos miškuose] / Vida Dzenkauskienė // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2009, geg. 28 - birž. 3, p. 2. 

Dzenkauskienė, Vida. Skautai Lietuvai padovanojo tūkstantį medelių: [apie Vilniaus rajono Bezdonių 

lietuviškos mokyklos Gedimino draugovės skautų iniciatyvą - medelių sodinimo akciją Dzūkijos miškuose] / 

Vida Dzenkauskienė. - Iliustr. // Voruta. - 2009, geg. 23, p. 13. 

Kaščiukaitė, Jurgita. Eilės - Lietuvai, Motinai, Kalbai: [apie Vilniaus r. pradinių klasių skaitovų konkursą 

„Gintarėlį tau nešu ant delno“ Bezdonių pagrindinėje mokykloje] / Jurgita Kaščiukaitė, Renata Baranauskienė. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 9-15, p. 5. 

Žeimantas, Vytautas. Nemenčinės miškų urėdijoje - graži miškasodžio šventė: [rašoma apie Arvydų 

gyvenvietę] / Vytautas Žeimantas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2009, geg. 2, p. 4. 

 

Fedorowicz, Anna. Spotkanie z twórcą ludowym: [apie susitikimą su liaudies meistrų Bezdonių mokykloje] / 

Anna Fedorowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 10-16 grudnia (nr 50), priedas „Rota“ (nr 573), 

p. 17. 

Lisevič, Janina. 20-lecie koła Zwięzku Polaków w Bezdanach / Janina Lisiewicz ; fot. Paweł Stefanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 19-25 listopada (nr 46), priedas „Nasza Gazeta“, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Odkryć poetę dla Wileńszczyzny : konferencja poświęcona twórczości Juliusza 

Słowackiego w Bezdanach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 23- 

29 kwietnia (nr 17), priedas „Rota“ (nr 540), p. 1, 5. 

 

2010 

Liachovič, Tatjana. „Te visad šviečia saulė…“ : Bezdonių vaikų darželio 20-metis / Tatjana Liachovič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, lapkr. 4-10, p. 2. 

Vitkūnas, Manvydas. Pro Nemenčinę Šventosios olos link: [minimas Bezdonių kaimas] / Manvydas Vitkūnas. 

- Iliustr. // Savaitė su TV. - 2010, Nr. 10 (kovo 10), p. 16-17. 

Lachowicz, Tatiana. 20-lecia przedszkola w Bezdanach / Tatiana Lachowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2010, 5 listopada, p. 6. 

Vorobej, Teresa. „Miej odwagę być mądrym“ : poświęcenie sztandaru szkoły w Bezdanach / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 25 listopada - 1 grudnia (nr 47), priedas „Rota“ (nr 

623), p. 1, 4. 

 

2011 

Dubovičienė, Irma. Verčiau nusipirkti nei nuomoti: [apie Vyriausybės suteiktą galimybę sodininkams išsipirkti 

laisvos valstybinės žemės plotus [Bezdonių seniūnijoje] / Irma Dubovičienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 

2011, kovo 12, p. 7. 

Dzenkauskienė, Vida. Mokslo metams pasibaigus… : [Bezdonių vidurinės mokyklos direktorės Vidos 

Dzenkauskienės pasakojimas] / parengė Jurgita Brasiūnaitė. - Iliustr. // Voruta. - 2011, liep. 2, p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Puikios sąlygos varžyboms : IX Gedimino slidinėjimo maratonas Bezdonyse / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, saus. 27 - vas. 2, p. 1, 3. 

 

Ždanovič, Zigmunt. Komfortowe warunki do rywalizacji : IX Maraton Narciarski im. Giedymina w Bezdanach 

/ Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 27 stycznia - 2 lutego (nr 4), p. 1, 6. 

Klimaszeswka, Edyta. Okazja do poznania siebie : mieszkańcy Bezdan pielgrzymowali szlakiem papieskim / 

Edyta Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 13-19 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ 

(nr 669), p. 5. 

 

Игнатович, Тадеуш. Пилсудский - агент царской охранки?: [apie Lenkijos poliinį ir karo veikėją, maršalką J. 

Pilsudskį ir jo ryšius su Bezdonių] / Тадеуш Игнатович. - Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2011, 1-7 дек. (№ 48), 

p. 10. 

Kos, Voicech. Княжья охота в Безданах: [ iš Bezdonių Vilniaus rajono miestelio istorijos] / Войцех Кос. - 

Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2011, 22-28 сент. (№ 38) p. 10. 

Kos, Voicech. Прогулка по „застянкам“: [ iš Bezdonių Vilniaus rajono miestelio istorijos] / Войцех Кос. - 

Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2011, 15-21 сент. (№ 37), p. 10. 

 



 

 

2012 

 

Miknevičius, Matas. Lietuviškas sraiges valgys japonai : eksportas:[Bezdonių k. (Vilniaus r.) įsikūrusi sraigių 

perdirbimo ir gamybos bendrovė „Camargo“ šiais metais lietuviškas sraiges eksportuos ir į Japoniją] / Matas 

Miknevičius. - Iliustr., portr., diagr. // Verslo žinios. - 2012, birž. 21, p. 9. 

Smolskienė, Olga. Už orumą ir pagarbą: [Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Vilniaus rajono 

susivienijimo konferencija „Profsąjunginės veiklos lūkesčiai, sėkmės, problemos“ Bezdonių Julijaus Slovackio 

vidurinėje mokykloje] / Olga Smolskienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, spal. 18-24, p. 10. 

Ždanovič, Zigmunt. Nekasdieninė traukos jėga : jubiliejinis X Gedimino slidinėjimo maratonas Bezdonyse / 

Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - - 2012, vas. 2-8, p. 1, 10-11. 

 

Gajevski, Miroslav. Pociągiem przez wieki : 150. rocznica otwarcia pierwszej linii kolejowej na Litwie / 

Mirosław Gajewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 13-19 grudnia (nr 50), priedas „Rota“ (nr730), 

p. 1, 4. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem: [67-osios metinės 

prieš fašizmą Vilniaus rajone, t.t. Arvyduose ir Bezdonyse] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Niepospolita moc przyciągania : jubileuszowy X Maraton Narciarski im. Giedymina w 

Bezdanach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 2-8 lutego (nr 5), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Teatr musi trwać… : 27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru :[apie Lenkų teatralinę 

studiją, t.t. Bezdonyse] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 29 marca - 

4kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 693), p. 1, 6. 

X Maraton Narciarski Rejonu Wileńskiego im. Giedymina: święto sportu, które się stało piękną tradycją (w 

Bezdanach). - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 3 lutego, p. 7. 

 

2014 

Gyvenimo kokybei pagerinant: [įgyvendinant sporto infrastruktūros projektus, Vilniaus rajone bus įrengtos 6 ( 

t. t. Bezdonyse) naujos sporto aikštelės] / Vilniaus rajono savivaldybės inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, rugs. 11-17, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Jubiliejinis stadionas: [apie Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos 110-metį ir 

renovuotą stadioną miestelio bendruomenei]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, lapkr. 27 - gruod. 3, 

p. 8. 

Pracowicie i treściwie przeżyte lata : dwie mieszkanki rejonu ukończyły 100 lat: [apie Vilniaus rajono Bezdonių 

ir Marijampolio sen. gyventojas Janiną Danilovą ir Darią Konoškovą, kurioms šiemet sukako 100 metų]/ Inf. wł. 

; fot Juliana Jedzińska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 marca (nr 12), priedas 

„Rota“ (nr 796), p. 1, 2. 

Z myślą o ludziach : do końca roku w rejonie wileńskim będzie urządzonych 6 boisk sportowych: [įgyvendinant 

sporto infrastruktūros projektus, Vilniaus rajone bus įrengtos 6 ( t. t. Bezdonyse) naujos sporto aikštelės] / Inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 września (nr 37), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. „Zjednoczeni możemy osiągnąć więcej / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 grudnia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 788), p. 4. 

2015 

 

Kol skambutis sukvies į klases: [apie Bezdonių, Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus 

rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Pagal vrsa.lt // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 27 - rugs. 2, p. 1, 

8-9. 

Pirmaitienė, Gražina. Krikščioniškos muzikos festivalis „Liejas Malonė“ Bezdonyse: [apie krikščioniškos 

muzikos festivalį „Liejas Malonė“ Bezdonių pagrindinėje mokykloje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Voruta. - 

2015, geg. 30, p. 8. 

Stacevič, Alina. Atrasti Dievą per muziką: [apie krikščioniškos muzikos festivalį „Liejas malonė“ Bezdonių 

pagrindinėje mokykloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, geg. 21-27, p. 5. 

 

Baran, Waldemar. „Szkoła letnia liderów polonijnych!“ : uczniowie z Bezdan we Wrocławiu / Waldemar 

Baran. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 3-9 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 854), p. 20. 

Podmostko, Jadvyga. Walny zjazd rodu Żukowskich / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 

4-7 lipca (nr 124), p. 12-13. 



 

 

Stacewicz, Alina. Odnaleźć Boga przez muzykę : festiwal muzyki chrześcijańskiej dla uczniów w Bezdanach 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 21-27 maja (nr 21), p. 1, 3. 

Zanim dzwonek zawoła do klas : uczniowie rozpoczną naukę w odnowionych szkołach: [Apie Bezdonių, 

Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Na 

podstawie: vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 27 sierpnia - 2 września (nr 35), p. 1, 5. 

 

2016 

 

Ždanovič, Zigmunt. Pacientai jaučiasi komfortiškai: [apie atnaujintą Bezdonių bendrosios praktikos gydytojo 

kabinetą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, spal. 6-12, p. 4. 

Verkovska, Edita. „Tautų tiltas“ Bezdonių gimnazijoje: [apie Bezdonių gimnazijoje vykdomą projektą pagal 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro programą „Būkime kartu“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, lapkr. 17-23, p. 10. 

Klimaševska, Edita. Jaunimas saugo nuo užmaršties muziką: [Bezdonių Juljušo Slovackio gimnazijos mokiniai 

dalyvauja skambinimo cimbolais projekte]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 29 - spal. 5, p. 2. 

 

Dacewicz, Justyna. Drzwi ku nowym horyzontom : Dzień Języków w Bezdanach / Justyna Dacewicz // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 13-19 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 912), p. 7. 

Fedorowicz, Anna. Obozowych przeżyć moc : kolonie dla młodzieży w Bezdanach / Anna Fedorowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 23-29 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 896), p. 22. 

Klimaszewska, Edyta. Młodzież ocala od zapomnienia muzykę wileńską : uczniowie z Bezdan uczą grać na 

cymbałach / Edyta Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 29 września - 5 października (nr 

39), p. 2. 

Uroczystość inauguracji Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach: [apie inauguracijos renginį 

Bezdonių J. Slovackio gimnazijoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 14-16 maja (nr 91), p. 

6. 

Ždanovič, Zigmunt. „Miej odwagę być mądrym“: inauguracja Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w 

Bezdanach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 12-18 maja (nr 19), 

priedas „Rota“ (nr 890), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Pacjenci czują się komfortowo: w Bezdanach odnowiono gabinet lekarski: [apie atnaujintą 

Bezdonių bendrosios praktikos gydytojo kabinetą] / Zygmunt Zdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2016, 6-12 października (nr 40), p. 6. 

 

2017 
 

Cibulskienė, Lijana. Kompozitoriaus šeima kūrybos džiaugsmą atrado sodo skype: [apie kompozitoriaus A. 

Bražinsko šeimos namą Bezdonių seniūnijoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2017, rugs. 9, p. 

10-11. 

Stacevič, Alina. Savos gamybos Bobas: [robotikos užsiėmimai Bezdonių gimnazijoje 1-5 klasių moksleiviams]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, geg. 11-17, p. 1-2. 

 

Fedorowicz, Anna. Uroki jesieni : otwarta lekcja muzyki w Bezdanach / Anna Fedorowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 972), p. 2. 

Już dwadzieścia lat gimnazjum w Bezdanach ozdabia imię Juliusza Słowackiego : z rejonu wileńskiego: [apie 

renginį Bezdonių J. Slovackio gimnazijoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 25-27 listopada 

(nr 223), p. 6. 

Klimaszewska, Edyta. Dzień patrona Gimnazjum : 20 lat z imieniem Juliusza Słowackiego: [apie iškilmes, skirtas 

J. Slovackio vardo suteikimo Bezdonių  (Vilniaus r.) gimnazijai 20-mečiui] / fot. Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 971), p. 1, 7. 

Klimaszewska, Edyta. Projekt „Poznaj Warszawę“ : nietradycyjne lekcje uczniów z Gimnazjum im. J. 

Słowackiego w Bezdanach: [apie mokinių iš Bezdonių gimnazijos ekskursiją į Varšuvą. Vilniua rajonas]. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 21-27 sierpnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 961), p. 8. 

Kowalska, Agnieszka. Mamy polską krew i duszę! : niezapomniany pobyt w Małopolsce: [apie dainų ir šokių 

ansamblio „Wileńszczyzna“ ir choro „Nuta“ iš Bezdonių dalyvių viešnagę Lenkijoje]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 13-19 lipca (nr 28), priedas „Rota“ (nr 951), p.1, 7. 

Stacewicz, Alina. Robot Bob własnej produkcji : zajęcia z robotyki w gimnazjum w Bezdanach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 11-17 maja (nr 19), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Słodki jubileusz : 20-lecie szkolnego chóru „Nuta“ z Gimnazjum im. J. Słowackiego w 



 

 

Bezdanach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Ryszard Sudenis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 4-10 maja 

(nr 18), priedas „Rota“ (nr 941), p. 1, 8. 

 

2018  
   

Kaip keturi Lenkijos premjerai Bezdonyse traukinį apiplėšė: [apie 1908 m. Bezdonyse, Vilniaus r.,  įvykdytą 

Rusijos pašto traukinio apiplėšimą] / parengė Jonas Baltakis // Mūsų Ignalina. - 2018, lapkr. 9, p. 3-4. 

 

Fedorowicz, Anna. Kropelki dobroci w Bezdanach : projekt, jako integracyjna metoda nauczania: [apie Bezdonių 

J. Slovackio gimnazijos projektą „Velykinės tradicijos ir papročiai“] / Anna Fedorowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 19/25 kwietnia (nr 16), priedas „Rota” (nr 991), p. 4. 

Klimaszewska, Edyta. Święto odzyskania niepodległości Polski w Bezdanach / Edyta Klimaszewska, Ludmiła 

Łatyszewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 listop. (nr 47), priedas „Rota“ (nr 1022), p. 8. 

Łatyszowicz, Ludmiła. Jak najwięcej radości dla dzieci: [apie Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimą 

Bezdonyse, Vilniaus rajonas] / Ludmiła Łatyszowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 21/27 czerwca 

(nr 25), priedas „Rota” (nr 1000), p. 8. 

Maciulewicz, Anna. „Mistrz Pięknego Czytania” : konkurs literacki w gimnazjum w Bezdanach / Anna 

Maciulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 17/23 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 995), p. 4. 

Rynkun, Aliona. Kształtowanie postaw obywatelskich : gimnazjaliści z Bezdan w projekcie „Pznaj swój kraj” / 

Aliona Rynkun ; fot. autorka // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 29 listop./5 grud. (nr 48), priedas „Rota“ (nr 

1023), p. 8. 

 

2019 
 

Dacevič, Justina. Istorijos lobių beieškant: [apie Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijoje veikiusią vasaros 

stovyklą „Istorijos pažintis - raktas į ateitį]“ / Justina Dacevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 

11/17 (Nr. 28), p. 4. 

Garšva, Kazimieras. Skamba juokingai, bet tai paveldas : [pokalbis su kalbininku Kazimieru Garšva]: [apie tai, 

jog Lietuvoje yra gatvių, kaimų, gyvenviečių su, atrodytų, keistokais pavadinimais: Šlapimas, Bezdonys, Triušiai, 

Papiškiai ir t.t.; pasidomėti keisčiausiais Lietuvos vietovių pavadinimais paskatino Mažeikių rajono savivaldybės 

taryboje gimęs projektas, kuriuo siūloma panaikinti Mažeikių apylinkės seniūnijos Kalnėnų kaimo Kušlėnų gatvės 

pavadinimą. (Str. minimi politiniai veikėjai V. Kapsukas, A. Sniečkus ir kiti asmenys)] / [kalbino] Danas Nagelė ; 

Dainiaus Labučio nuotr.. - Portr. // Vakaro žinios. - 2019, geg. 18, p. 1, 4. 

Vyšniauskienė, Lina. Kai valstybė padeda išlaikyti vaikus, tėvai ilgam tampa jos skolininkais: [apie tai, jog 

Vilniaus r., Bezdonyse, gyvenanti A.Verikienė penkių vaikų mama išpasakojo savo bėdas; pasak jos, su 

pirmaisiais dviem vyrais jai nepasisekė - arba gėrė, arba mušėsi; moteriai su jais išsiskyrus, alimentų nemokėjo nė 

vienas ir nors moteris sakė pati visą laiką dirbusi, o mažiems vaikams prižiūrėti kaime samdydavusi moterį, vis 

dėlto šeimai pinigų trūkdavo; todėl ji nutarė kreiptis į Vaikų išlaikymo fondą, tačiau mokėdami išmokas už 

piktybinius alimentininkus, fondo administratoriai siekia pinigus atgauti.  (Str. „Sodros“ atstovo S. Jarmalio 

komentaras)] / Lina Vyšniauskienė ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2019, geg. 8, p. 1, 5. 

 

Klimaszewska, Edyta. Spotkanie opłatkowe w Bezdanach: [apie kalėdinį susitikimą Vilniaus rajono Bezdonių J. 

Slovackio gimnazijoje] / Edyta Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 3/9 stycz. (nr 1), 

priedas „Rota“ (nr 1028), p. 17. 

Kowalewska, Agnieszka. Piłsudski znów w Bezdanach : wystawa o Marszałku w szkolnych środowiskach 

Wileńszczyzny / Agnieszka Kowalewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 mar. (nr 12), priedas 

„Rota“ (nr 1039), p. 21. 

Nowa karta w dziejach szkoły : w Szkole Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach otwarto dobudówkę / vrsa.lt. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 28 lutego/6 mar. (nr 9), p. 1, 3. 

Peško, Ana. 11 stycznia odbędzie się premiera filmu dokumentalnego o Bezdanach: [apie Vilniaus universiteto 

studento W. Barano pastatytą dokumentinį filmą apie Vilniaus rajono Bezdonių miestelį] / Anna Pieszko. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2019, 28/30 grudnia (nr 244), p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. „Juliuszowe dyktando” : rocznicowe przedsięwzięcie w gimnazjum w Bezdanach: [apie 

tradicinį diktantą, skirtą lenkų rašytojo Juliaus Slovackio gimimo ir mirties metinėms paminėti, Bezdonių 

gimnazijoje, Vilniaus rajonas] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 9/15 

maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 1046), p. 1, 20. 

 



 

 

 

2020 

Ždanovič, Zigmunt. Pavykęs 6 km sumanymas: [apie Nemenčinės daugiafunkcio kultūros centro Bezdonių 

skryriaus salėje vykusią pirmojo dokumentinio filmo apie Bezdonis premjerą] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus 

nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. -  2020, saus. 16/22 (Nr. 3), p. 5. 

 

Kaczanowski, Marian.Treściwy wypoczynek i intensywne treningi : biatłoniści zakończyli projekt „Aktywne 

lato”: [finišavo Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos vaikų socializacijos projektas „Aktyvi vasara“] / 

Marian Kaczanowski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 30 lip./5 sirp. (nr 31), priedas 

„Rota“ (nr 1110), p. 24. 

Klimaszewska, Edyta. Jubileuszowa promocja : studniówka w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w 

Bezdanach / Edyta Klimaszewska ; fot. Karolina Jankowska-Polonis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 

5/11 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 1089), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Pomysł wypalił : premiera pierwszego filmu dokumentalnego o Bezdanach / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 16/22 stycz. (nr 3), p. 5. 

 

Buivydiškių seniūnija  

 

2004 

 

Mincevič, Tatjana. „Nuo Lietuvos iki Atėnų - ant slidžių“ : [apie Buivydžių (Vilniaus r.) vidurinėje mokykloje 

paskelbtą projektą] / Tatjana Mincevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, kovo 25-31 (Nr. 13), p. 1, 

7. 

Narunec, Marjan. Buivydžių seniūnija / Marjan Narunec // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, vas. 19-25 (Nr. 

8), p. 5. 

Mincewicz, Tatiana. „Z Litwy do Aten na nartach“ : [apie proektą „Nuo Lietuvos iki Atėnų -ant slidžių“, kurio 

įgyvendinimui Buivydžių mokyklos bendruomenės nariai turėjo „nušliuožti“ slidėmis 1800 km] / Tatiana 

Mincewicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 25-31 marca (nr 13), p. 1, 7. 

Naruniec, Marian. Gmina bujwidzka : [apie Buivydžių seniūnijos 2003 metų pasiekimų balansą] / Marian 

Naruniec. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 19-25 lutego (nr 8), p. 5. 

Worobiej, Teresa. Tutaj zawsze mówiono po polsku : obchodziny 15-lecia ZPL w Bujwidzach : [apie LLS 15 

metų jubiliejų Buivydžiose] / Teresa Worobiej ; fotogr. autorka. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2004, 25-31 marca (nr 13), priedas „Rota“, p. 3, 4. 

 

2005 

 

Danovska, Danuta. Suartino kaimynus : [apie naują tiltą per Nerį, suartinusį Vilniaus rajono Buivydžių bei 

Švenčionių rajono Magūnų seniūnijų gyventojus] / Danuta Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2005, gruod. 1-7 (Nr. 48), p. 1, 3. 

Gelgaudas, Antanas. Atidarytas aštuntas tiltas per Nerį / Antanas Gelgaudas. - Iliustr. // Trasa. - 2005, Nr. 48 

(gruod. 1), p. 14. 

Levicki, Jan. Nauji šimtamečiai : [apie šimtamečius - Stanislavą Mickevičių iš Rudaminos ir Stanislavą 

Kardzis iš Buivydžių seniūnijos Žvynėnų kaimo] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, liep. 28 - rugpj. 3 (Nr. 30), p. 1, 3. 

Mincevič, Tatjana. Kartu prieš šiukšlių laviną : ekologija mūsų mokykloje : [apie tradicinį pavasarinį aplinkos 

tvarkymą Buivydžių vidurinėje mokykloje] / Tatjana Mincevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 

16-22 (Nr. 24), p. 3. 

Narunec, Marjan. Buivydžių seniūnija : 2004 metų pasiekimų balansas / Marjan Narunec // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, kovo 3-9 (Nr. 9), p. 5, 7. 

Ravdo, Halina. „Buivydžiai literatūroje, mene ir istorijoje“ : [apie Buivydžių vidurinėje mokykloje vykusį 

projektą] / Halina Ravdo. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, vas. 17-23 (Nr. 7), p. 1, 5. 

Tiltų statytojams - pabaigtuvės. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, lapkr. 25, p. 14. 

Verbienė, Irma. Vilnijos mokyklos nepasidalija vaikų : [iš Vilniaus rajono lietuviškos Buivydžių pagrindinės 

mokyklos mokinės buvo tiesiog ištemptos į greta esančią lenkų mokyklą] / Irma Verbienė // Lietuvos žinios. - 

2005, rugs. 7, p. 1, 3. 

 



 

 

Danowska, Danuta. Zbliżył sąsiadów : [apie naujojo tilto per Nerį, jungiantį Vilniaus ir Švenčionių rajonus, 

iškilmingą atidarymą] / Danuta Danowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 1 - 7 grudnia (nr 48), p. 

1, 3. 

Lewicki, Jan. Koleini stulatkowie : [apie Rudaminos gyventoją Stanislovą Mickevičių bei Buivydžių seniūnijos 

Žvinėnų kaimo gyventoją Stanislavą Kardzis švenčiančius savo 100-ąjį gimtadienį] / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 28 lipca - 3 sierpnia, (nr 30), p. 1, 3. 

Mickevič, Robert. Połączył dwa rejonu : otwarto nowy most przez Wilię / Robert Mickiewicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2005, 25 listopada, p. 1-2. 

Mincewicz, Tatiana. Społem przeciwko śmieciom : ekologia w naszej szkole : [apie aplinkos tvarkymo akciją, 

kurią organizavo Buivydžių vidurinės mokyklos moksleiviai] / Tatiana Mincewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 16 - 22 czerwca (nr 24), p. 1, 3. 

Rawdo, Halina. „Bujwidze w literaturze, sztuce i historii“ : [apie proekto pristatymą Buivydžių vidurinėje 

mokykloje] / Halina Rawdo. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 17-23 lutego (nr 7), p.1, 6. 

Naruniec, Marian. Gmina bujwidzka : [apie Bujvydžių seniūnijos 2004 metų pasiekimų balansą] / Marian 

Naruniec. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2004 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 3-9 marca (nr 9), p. 5, 7. 

Podmostko, Jadvyga. Gdy staną cztery filary : nowy most przez Wilię połączy rejony wileński i święciański / 

Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński.. - 2005, 21 stycznia, p. 1, 3. 

 

2006 

 

Mažul, Henrik. Buivydžiai: mūšis dėl žinių : [apie Buivydžių mokyklą] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, gruod. 14-20 (Nr. 50), p. 6. 

Mažul, Henrik. Šypsenų palytėtos atostogos : [apie Buivydžių vidurinėje mokykloje veikiančią vasaros stovyklą] 

/ Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, liep. 27 - rugpj. 2 (Nr. 30), p. 1, 

3. 

Narunec, Marjan. 2005 metų pasiekimų balansas : Buivydžių seniūnija / Marjan Narunec // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, bal. 27 - geg. 3 (Nr. 17), p. 5. 

Prašome imtis labai skubių priemonių sustabdant didelių lietuviškų mokyklų naikinimą Vilniaus rajone : 

[pateikiamas „Vilnijos“ draugijos pirmininko ir Vilniaus rajono moksleivių tėvų prašymas pasirūpinti, kad 

Vilniaus rajono savivaldybės numatytos panaikinti Nemėžio, Rukainių, Buivydžių, Mostiškių pradinės 

lietuviškos mokyklos būtų perduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijai, taip pat, kad būtų perduotos 

Maišiagalos Algirdo, Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos, kurių vadovai patiria spaudimą dėl lietuviškumo, 

bei išsiaiškinti kodėl Glitiškių pradinė lietuviška mokykla su 28 mokiniais 2005 m. buvo prijungta prie lenkiškos 

mokyklos su 5 mokiniais] / Kazimieras Garšva // Lietuvos aidas. - 2006, birž. 7, p. 4. 

Valinčius, Kostas. Skrajojantis bitininkas : [apie bitininką A. Mikelevičių iš Buivydžių, Vilniaus rajonas] / 

Kostas Valinčius. - Iliustr. // Rasos. - 2006, rugpj. 2-15 (Nr. 15), p. 13. 

Danovska, Danuta. Šlovinga istorija įpareigoja : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Buivydžiai / Danuta 

Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, gruod. 14-20 (Nr. 50), p. 1, 5. 

Danowska, Danuta. Chlubna przeszłość zobowiązuje : gmina z dorobkiem w tle - Bujwidzie / Danuta 

Danowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 14 -20 grudnia (nr 50), p. 1, 5. 

Mažul, Henrik. Uśmiechem znaczone wakacje : [apie Buivydžių vidurinėje mokykloje veikiančią vasaros 

stovyklą] / Henryk Mażul ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 27 lipca - 2 sierpnia (nr 

30), p. 1, 3. 

Misiewicz, Julita. Akcja „Pomóż sobie i innym“ : [apie akciją „Padėk sau ir kitam“, kurę organizavo Buivydžių 

vidurinė mokykla] / Julita Misiewicz ; Irena Undra ; Urszula Galinska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2006, 14 -20 grudnia (nr 50), priedas „Rota“ (nr 417), p. 4. 

Naruniec, Marian. Bilans dokonań roku 2005 : gmina bujwidska / Marian Naruniec // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 27 kwietnia - 3 maja (nr 17), p. 5. 

Pačkovska, Česlova. Pod znakiem „Pochodni“ : oni stali u początków ZPLu : [apie Buivydžių Lietuvos lenkų 

sąjungos burelio pirmininkę Zofią Vieršyllo] / Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2006, 16 -22 lutego (nr 7), priedas „Nasza gazeta“, p. 1, 2. 

Wojciechowski, Kazimierz. Z koncertem do Bujwidz : szkolnictwo : [apie Zujūnų vidurinės mokyklos dainininkų 

ir šokėjų viešnagę Bujvydžiuose] / Kazimierz Wojciechowski ; fotog. Wojciech Klimaszewski. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 28 grudnia 2006 - 3 stycznia 2007 (nr 52), priedas „Rota“ (nr 419), 

p. 3. 

Worobiej, Teresa. „Anielskie“ drogi w Pryciunach : [apie Buivydžių seniūnijos Priciūnų kaimo seseris- 

vienuoles] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 14 -20 grudnia (nr 50), priedas 

„Rota“ (nr 417), p. 1, 2. 



 

 

 

2007 

 

Mikulevič, Irena. Rugsėjo 1-oji - ne už kalnų : [savivaldybės komisija tikrino Vilniaus rajono švietimo įstaigų 

pasiruošimą naujiems mokslo metams] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 

23 - 29, p. 5-6. 

Ripskytė, Loreta.Vaikai duoną piešė mieliau : [Buivydžių (Joniškio rajonas) kaimo turizmo sodyboje surengta 

duonos šventė, „Duona kasdieninė“, kuriai moksleiviai pateikė apie 200 piešinių ir tik tris rašinius apie duoną] / 

Loreta Ripskytė ; autorės nuotr. // Šiaulių kraštas. - 2007, spal. 4, priedas „Krašto žinios“, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Jauna, kol turi mokinių : [Buivydžių mokykla šventė 100-mečio jubiliejų] / Teresa Vorobej. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2007, spal. 25 - 31, p. 1, 9. 

 

Adamovič, Kristina. Jubileusz stulecia Szkoły Średniej w Bujwidzach / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2007, 19 października, p. 1, 3. 

Maciejewska, Inga. Nasza bujwidzka mowa : Wileńszczyzna : [apie lenkų kalbos dialektą Buivydžiuose] / Inga 

Macijewska ; fotog. Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 15-21 marca (nr 11), priedas 

„Rota“ (nr. 430), p. 3. 

Mikulevič, Irena. W oczekiwaniu na 1 września : [savivaldybės komisija tikrino Vilniaus rajono švietimo 

įstaigų pasiruošimą naujiems mokslo metams] / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 23-29 (nr 34), p. 1, 6. 

Podmostko, Jadvyga. Wileński maj zazielenił się poezją : „święto poezji w Bujwidzach, Solecznikach i 

Wilnie…“ / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 16 maja, p. 1, 6. 

Pszczołowska, Renata. Bicie serc : walentynkowe spotkanie w Bujwidzach / Reneta Pszcołowska // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 marca (nr 9), priedas „Nasza Gazeta“, p. 4. 

Rogalewski, Tadeusz. To był kapłan! : (wspomnienia o śp. Ks. prof. Janie Przyszmoncie) / Tadeusz 

Rogalewski. - Portr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 6-12 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 468), p. 9. 

Worobiej, Teresa. Wiekowa a młoda : 100-lecie Szkoły Średniej w Bujwidzach / Teresa Worobiej ; fotog. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 25-31 pazdziernika (nr 43), p. 1, 5. 

 

2008 

 

Pačkovska, Česlova. Keliai veda pas žmones : [apie Buivydžių seniūniją] / Česlava Pačkovska. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, rugpj. 14-20, p. 1, 5. 

Pačkovska, Česlova. Negalima išsižadėti žemės : [apie Buivydžių seniūnijoje gyvenančias I. Rynkevič, M. ir 

M. Marcinkevičių, M. ir G. Malachovičių šeimas] / Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2008, rugpj. 28 - rugs. 3, p. 1, 5. 

Už harmoniją tarp verslo ir gamtos : Vilniaus apskrities konkursas : [2008 m. gražiausių Lietuvos sodybų 

konkurse-apžiūroje Vilniaus rajonui atstovaus T. Andrijauskienės sodyba (Užlandžių k., Zujūnų sen.) ir 

Buivydžių gyvenvietė] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, liep. 24-30, p. 1. 

 

Gajevski, Miroslav. Czasy prehistoryczne na terenach obecnej gminy bujwidzkiej : historia / Mirosław 

Gajewski. - Iliustr. - (Cdn.) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 7-13 sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 503), 

p. 5. 

Gajevski, Miroslav. Czasy prehistoryczne na terenach obecnej gminy bujwidzkiej : historia / Mirosław Gajewski. 

- Iliustr. - Dokończ. Początek w nr 503 „Roty“ // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 14-20sierpnia (nr 33), priedas 

„Rota“ (nr 504), p. 5. 

Kuckiewicz, Katarzyna. Znana i nieznana gmina bujwidzka [Vilniaus rajonas] / Katarzyna Kuckiewicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 14-16 czerwca (nr 113), p. 1, 8-9. 

Masėnas, Vitalis. Bujwidze. Szlakiem historii regionu / Witalis Masenas ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 26 czerwca - 2 lipca (nr 26), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 2-3. 

Pačkovska, Česlova. Drogi prowadzące do ludzi : Wileńszczyzna z bliska - Bujwidze / Czesława Paczkowska ; 

fot. autorkai archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 14-20sierpnia (nr 33), p. 1, 6. 

Pačkovska, Česlova. Nie wolno wyrzekać się ziemi : Wileńszczyzna z bliska: Bujwidze (II) / Czesława 

Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 28 sierpnia - 3 wrzesnia (nr 35), p. 6. 

Rajdu ułańskiego po Wileńszczyźnie ciąg dalszy / Inf. wł. ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 17-23 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 500), p. 2. 

 

 



 

 

2009 

 

Meilus, Algirdas. Kvartetas iš Kaniūkų / Algirdas Meilus ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Utenis. - 2009, saus. 22, 

p. 7. 

 

Adamovič, Kristina. „Matka, która nigdy ciebie nie zapomni“ : pielrzymka pod przewodnictwem kardynała 

Henryka Gulbinowicza / Krystyna Adamowicz ; fot.Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2009,28 maja - 3 czerwca (nr 22), priedas „Rota“, p. 1, 4. 

Gajevski, Miroslav. Historyczna misja : uporządkowano zabytkowy cmentarz w Świętnikach / Mirosław 

Gajewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 17-23 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 561), p. 2. 

Korkus, Danuta. Krzyże i kaplice parafii balingródzkiej i bujwidzkiej / Danuta Korkus. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2009, 30 lipca - 5 sierpnia (nr 31), priedas „Nasza Gazeta“, p. 3. 

Lisevič, Janina. Rodzinne polskie święto w Bujwidzach / Janina Lisiewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2009, 12-18 listopada (nr 46), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 2. 

Narkovič, Liliana. „Miłość cienka jak opłatek“ : rozmowa o JE kardynale Henryku Gulbinowiču / Liliana 

Narkowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 23-29 kwietnia (nr 17), priedas „Rota“ (nr 540), p. 18. 

Ždanovič, Zigmunt. „Bujwidzianka“ ma zamiar rozśpiwać Bujwidzie / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 19-25 lutego (nr 8), priedas „Rota“ ( nr 531), p. 1, 2. 

 

2010 

 

Ždanovič, Zigmunt. Meilės pūgos nepabūgo : Vilniaus rajono Užgavėnių šventė Buivydžiuose / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, vas. 18-24, p. 1, 3. 

 

Mikulevič, Irena. „Jesteśmy szczęśliwą rodziną“ : Anna i Pweł Klimaszewscy - 50 lat wspólnej wędrówki 

przez życie / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 29 lipca - 4 czerwca 

(nr 30), priedas „Rota“ (nr 606), p.1, 5. 

Młodzi gniewni z językiem ojczystym za pan brat : XXI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego / fot. Paweł 

Stefanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 25-31 marca (nr 12), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 4. 

Rawdo, Halina. Uroczyste wyświęcenie szkoły w Bujwidzach / Halina Rawdo. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2010, 10 czerwca, p. 13. 

Vorobej, Teresa. By jawnym stało się to , co ukryte : śladami „ukrytej stygmatyczki s. Wandy Boniszewskiej / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 5-11 sierpnia (nr 31), priedas 

„Rota“ (nr 607), p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. W wyjątkowej atmosferze : święto zapustowe rejonu wileńskiego w Bujwidzach / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 18-24 lutego (nr 7), 

p.1, 3. 

 

2011 

 

W Bujwidzach - ośrodek wspólnotowy opiewający na ponad 1,3 mln Lt. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 18 

lutego, p. 7. 

W Bujwidzach otwarto nowoczesny ośrodek wspólnotowy. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 25 listopada, p. 7. 

 

2012 

 

Gajevski, Miroslav. Godło dla Bujwidz / Mirosław Gajewski // Kurier Wileński. - 2012, 27 lipca, p. 5. 

Gajevski, Miroslav. Godło dla Bujwidz / Mirosław Gajewski // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 

2012, 19-25 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 709), p. 2. 

Gajevski, Miroslav. Muzyczne lato w Bujwidzach / Mirosław Gajewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2012, 21-27 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 705), p. 2. 

Gajevski, Miroslav. Wiosenny nastrój w Bujwidzach: [apie koncertą Buivydžių bendruomenės centre] / 

Mirosław Gajewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 26 kwietnia - 2 maja (nr 17), priedas „Rota“ 

(nr 697), p. 2. 

Kuleszo, Łucja. Pielgrzymka do grobu stygmatyczki:[apie tikinčiūjų iš Buivydžių parapijos piligriminę kelionę į 

Priciūnus ir į Lenkiją] / Łucja Kuleszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 12-18 kwietnia (nr 15), 

priedas „Rota“ (nr 695), p. 5. 

 



 

 

2013 

 

Dumalakas, Arūnas. Ant dovanos - nė žodžio lietuviškai: [apie tai, kad sostinės gatvėse galima pamatyti 

mikroautobusą - krepšininkų Lavrinovičių dovaną Buivydžių mokyklai, ant mikroautobuso puikuojasi užrašas 

tik lenkų kalba]. - Iliustr. // Sostinė. - 2013, rugs. 7, p. 2. 

Garmašaitė, Diana. Brakonierių kyšis neišgelbėjo: [apie tai, jog balandžio 11-os naktį Vilniaus rajone ties 

Buivydžių gyvenviete aplinkosaugininkai sulaikė tris sostinės gyventojus, kurie Neryje žvejojo draudžiamais 

tinkliniais įrankiais ir brakonieriai jėga mėgino priešintis juos aptikusiems Vilniaus regiono aplinkos apsaugos 

departamento Gyvosios gamtos inspekcijos pareigūnams, patruliavusiems šiuo metu visoje šalyje vykdomos 

akcijos „Lydeka-2013“ metu] // Vakaro žinios. - 2013, bal. 12, p. 4. 

Urbanovič, Monika. Sekmadienio šventimas; [apie Buivydžių gyventojų piligriminę kelionę į Dūkštas ir 

Maišiagalą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 15-21, p. 4-5. 

Vorobej, Teresa. „Paslėpta stigmatikė - iš naujo atrandama“: [apie Šv. Ignaco Lojolos atlaidus ir sesers V. 

Boniševskos atminimo savaitę Buivydžių parapijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 1-7, 

p. 1, 8-9. 

 

Adamovič, Kristina. Tęsknoty za ojcowizną żadne zaszczyty nie przyćmią : wspomnienia niczym powroty do 

stron ojczystych: [ Vaclavo Kapustos (Wacław Kapusta), gyvenančio Olštyne (Lenkija), prisiminimai apie 

vaikystę, kurį praėjo Buivydžiose (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 29 sierpnia - 4 

wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 767), p.20. 

Czas pełen wrażeń : kolonie dla dzieci z Wileńszczyzny we Fromborku. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 8-14 sierpnia (nr 32), p. 4. 

Grakauskiene, Weronika. Rusz pociąg po Europie: [apie kalbų dienas Buivydžių mokykloje]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 8. 

Klimaszewska, Krystyna. Wiosenny koncert w Bujwidzach // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 2-8 maja (nr 

18), priedas „Rota“ (nr 750), p. 6. 

Mikielewicz, Aniela. Miłosierzia Bożego doznajemy zawsze : nic tak nie pogłąbia wiary jak wspólna modlitwa: 

[apie muzikinį kalėdinį vaidinimą Bujvydžių mokykloje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 10-16 

stycznia (nr 2), priedas „Rota“ (nr 734), p. 8. 

Na jubileusz do rodzinnego miasta : 90. urodziny ks. kardynała Henryka Gulbinowicza; [apie Vroclavo 

(Lenkija) arkiviskupiijos kardinolą Genriką Gulbinovičių (Henryk Gulbinowicz), gymusio ir praleidusio 

vaikystę Vilniaus rajone prie Buivydžių] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 19-25 sierpnia (nr 38), priedas 

„Rota“ (nr 770), p.1, 2. 

Urbanovič, Monika. Świętowanie niedzieli : pielgrzymka mieszkańców Buiwidz do Dukszt i Mejszagoły . - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia(nr 33), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. O nadziei, Bożym Miłosierdziu, i o tym, jak dogadali się Żyd z Żydówką : spacerkiem po 

Wilnie - wspomnienia księdza kardynała Gulbinowicza: [ Vroclavo (Lenkija) arkiviskupijos kardinolo Genriko 

Gulbinovičiaus (Henryk Gulbinowicz) prisiminimai iš vaikystes ir jaunystės laikų, praleistų Vilniuje ir Vilniaus 

krašte]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 26 wrzesnia - 2 pazdziernika (nr 39), priedas „Rota“ (nr 

771), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Pryciuny - miejsce szczególne : piesze pielgrzymki „Śladami s. Wandy Boniszewskiej“. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 8-14 sierpnia (nr 32), priedas „Rotas“ (nr 764), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Przykład życia i świętości : w 10. rocznicę śmierci s. Wandy Boniszewskiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 742), p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Tydzień poświęcony pamięci s. Wandy Boniszewskiej. - Iliustr. // Spotkania. - 2013, sierpień 

(nr 8), p. 10. 

Vorobej, Teresa. „Ukryta stygmatyczka“ - wciąż na nowo odkrywana : w Bujwidzach trwa tydzień 

poświęcony pamięci s. Wandy Boniszewskiej / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 

1-7 sierpnia (nr 31), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. „Zdobądź przedsionki nieba“ : udział dzieci w parafialnym święcie: [apie vaikų dalyvavimą 

Buivydžių parapijos šventėje (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 8-14 sierpnia (nr 32), 

priedas „Rotas“ (nr 764), p. 8. 

Ždanovič, Zigmunt. „Ambasadorzy“ z Bujwidz : drużyna z rejonu wileńskiego weźmie udział w „Žalgiriadzie“ 

/ Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-24 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 

748), p.24. 

Ždanovič, Zigmunt. Przykład do naśladowania : koło ZPL w Bujwidzach uczciło 25-lecia organizacji. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 21-27 listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 779), p. 1, 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Zaproszenie do Mejszagoły : spotkanie i koncert w Centrum Spólnoty Lokalnej w 



 

 

Bujwidzach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 759), p. 2. 

 

2014 

Ždanovič, Zigmunt. Ypatinga tolerancijos pamoka: [apie 12-ąją Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventę 

„Sportas ir mes“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, lapkr. 13-19, p. 1, 6-9.Vorobej, Teresa. 

Priciūnai „dvasiniuose žemėlapiuose“: [apie piligriminį žygį iš Buivydžių į Priciūnus, skirtą sesers Vandos 

Boniševskos atminimui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, rugpj. 7-13, p.1, 8-9. 

Czepukojć, Olga. Pielgrzymka dziękczynna za kanonizację Jana Pawła 11 : pieszo z Bujwidz do Pryciun.. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 8-14 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 785), p. 6. 

Polonskis, Česlovas. Połońscy: skąd ich ród… : wywiad z Czesławem Połońskim, konserwatorem dzieł sztuki, 

artystą malarzem / [rozmawiała] Halina Jotkiałło ; fot. z archiwum Czesława Połońskiego. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 796), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Człowiek głębokiej wiary : 11. rocznica śmierci s. Wandy Boniszewskiej / T.W. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 794), p.2. 

Vorobej, Teresa. Gėrį nuo blogio atskirti mokinanti savaitė: [Apie Šv. Ignaco Lojolos atlaidus Priciūnuose ir 

seseriai Vandai Boniševskai atminti skirtus renginius]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, liep. 31 - 

rugpj. 6, p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Lekcja odróżniania dobra od zła : tydzień upamiętniający s. Wandę Boniszewską / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Odkrywając to, co nieznane : mejszagolski chór „Moderato“ w Bujwidzach / Teresa Worobiej. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 stycznia - 5 liutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 789), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Pryciuny na „duchowych mapach“ serc : V. Piesza Pielgrzymka „Śladami s. Wandy 

Boniszewskiej“ / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 7-13 sierpnia (nr 32), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Szczególna lekcja tolerancji : XII święto osób niepełnosprawnych rejonu wileńskiego 

„Sport i my“: [apie 12-ąją Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventę „Sportas ir mes“] / Zygmunt Żdanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 listopada (nr 46), p. 1, 5. 

2015 

 

Kasperavičius, Valdas. Dvi svarbiausios šalies „hidroliniuotės“: [apie vandens lygio matavimo stotis prie 

Neries ties Buivydžiais ir ties Nemuno ir Ratnyčios santaka Druskininkuose]. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 

2015, rugs. 10, p. 10. 

Pietryčių Lietuvai - svarus valstybės dėmesys: [apie tai, kad Pietryčių Lietuva - gausiai tautinių mažumų 

gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir 

ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Mažinant atotrūkį jau daug padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per 

ateinančius šešerius metus. 15 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 

projektams įgyvendinti Pietryčių Lietuvos savivaldybėse vien pagal VRM administruojamas 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Apie savivaldybėse numatomus darbus]. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 27, p. 6. 

 

Vorobej, Teresa. Bujwidze wyróżnione przez Boga łaskami : upamiętniono s. Wandę Boniszewską / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 5-11 marca (nr 10), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Bujwidzkimi śladami świętości : tydzień poświęcony wspomnieniu śp. Wandy Boniszewskiej 

/ Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 850), 

p. 1, 8, 17. 

 

2016 

 

Stacevič, Alina. Pirmasis koncertas, pirmasis švilpukas: [Buivydžiuose atidarytas daugiafunkcis sporto 

aikštynas] / Alina Stacevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 22-28, p. 3. 

 

Janowska, Maria. W Bujwidzach stanął pomnik Jezusa Miłosiernego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 5 

lipca, p. 6. 

Klimaszewska, Krystyna. Jubileusz Domu Wspólnoty Lokalnej w Bujwidzachfot. archwum. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 919), p. 2. 

Mikielewicz, Zenobia. „Witamy lato“ : koncert i sprawozdanie starosty w Bujwidzach - Iliustr. // Tygodnik 



 

 

Wileńszczyzny. - 2016, 30 czerwca - 6 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 897), p. 2. 

Mikulewicz, Zenobia. Wspólna modlitwa łączy ludzi : w kaplicy w Pryciunach odbył się odpust św. Ignacego 

Loyoli / fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 sierpnia (nr 31), priedas „Rota“ (nr 902), 

p. 2. 

Siatkarze z Bujwidz brązowymi medalistami rozgrywek. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 

marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 882), p. 24. 

Stacewicz, Alina. Pierwszy gwizdek, pierwszy mecz : w Bujwidzach powstało wielofunkcyjne boisko / Alina 

Stacewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 22-28 września (nr 38), p. 2. 

Wierzbowicz, Wiesława. Olimpiada geograficzna w Bujwidzach / Wiesława Wierzbowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 31 marca - 6 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 884), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Ewenement na skalę Litwy : sprawozdanie starosty i wiosenny koncert w Bujwidzach / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 kwietnia (nr 15), priedas 

„Rota“ (nr 886), p. 2. 

 

2017 
 

Budzinauskienė, Eleonora. Auditas atskleis, kodėl kasmet lopome tas pačias duobes: [apie tai, jog  8 km kelio 

ruožas - vienas iš atsitiktine tvarka pasirinktų naujai nutiestų ar rekonstruotų 33 kelių Lietuvoje, kuriuos 

Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) numačiusi patikrinti iki ateinančių metų 

birželio 15 d., o nutiestų iki 10 m. amžiaus kelių kokybę drauge su Lietuvos tyrėjais tikrins ir pasitelkti 

nepriklausomi Švedijos kelių ir transporto tyrimų instituto ekspertai.(str. susisiekimo ministro R.Masiulio, 

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomojo direktoriaus R.Gradausko komentarai)] // Vakaro žinios. - 2017, rugs.1, 

p.  4. 

Mikulevič, Irena. Motinystė - vertingiausias apdovanojimas: [apie Vilniaus rajono daugiavaikes motinas Genoefą 

Stankevič iš Buivydžių ir Stefaniją Šuškevič iš Čepurniškių kaimo, apdovanotas Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ 

medaliais] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, geg. 4-10, p. 1, 8-9. 

 

Jubileusz 110-lecia i uroczystość inauguracji gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2017, 21-23 października (nr 200), p. 6. 

Kondoł, Dorota. Śladami Sióstr od Aniołów : pielgrzymka z Bujwidz do Pryciun / Dorota Kondoł ; fot. autorka. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 10-16 sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 955), p. 1, 3. 

Mikieliewicz, Zenobia. Jak za dawnych lata : spotkanie absolwentów Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w 

Bujwidzach / Zenobia Mikieliewicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 

listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 971), p. 7. 

Mikulevič, Irena. Byliśmy, jesteśmy, będziemy… : poczwórne święto w Gimnazjum Konwickiego w 

Bujwidzach: [apie gimnazijos inauguraciją, Tadeušo Konvickio vardo suteikimą, vėliavos šventinimą ir 110-ųjų 

metinių švietimo Buivydžiose minėimą. Vilniaus rajonas] / Irena Mikulewicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 19-25 pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 965), p. 1, 6-7. 

Mikulevič, Irena. Macierzyństwo - to najcenniejsza nagroda : 7 maja - Dzień Matki: [apie Vilniaus rajono 

daugiavaikes motinas apdovanotas Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 4-10 maja (nr 18), p. 1, 3. 

Zurzaitė, Gabriela. Przygoda w Trójmieście : nagroda za udział w konkursie - wyjazd do Polski: [apie konkurso 

„Lenkų liaudies atminimo vietos Lietuvoje“ nugalėtojų -  Buivydžių gimnazijos moksleivių išvyką į Lenkiją]/ 

Gabriela Zurzaitė, Sandra Savickaitė, Karina Prudnikowa, Anna Filipowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 968), p. 1, 21. 

Ždanovič, Zigmunt. Współpraca przynosi dobre wyniki : świąteczne spotkanie w domu wspólnoty lokalnej w 

Bujwidzach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Zenobia Mikielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 23 

lutego - 1 marca (nr 8), priedas „Rota“ (nr 931), p. 2. 

   

2018  
 

Bičiūnaitė, Vilma. Buivydiškiai ir Buivydžiai - du kaimai, dvi istorijos: [apie Buivydžių kaimą, jo gyventojus, 

istoriją, sodybas, iš šio krašto kilusius žymius žmones. Plačiau apie kaimą jo ilgametė gyventoja J. Vilkienė] / 

Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr.. - Rubrika: Rokiškis - triskart Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, spal. 11, p. 4-5. 

 

Gajlun, Teresa. „Żywa” lekcja historii : netradycyjne obchody święta Konstytucji 3 Maja w Bujwidzach / Teresa 

Gajlun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 10/19 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 994), p. 24. 

Levandovska, Ilona. Pielgrzymka do Pryciun: [apie piligriminę kelionę iš Buivydžių į Priciūnus, skirtą vienuolių 



 

 

W. Boniszewskos ir H. Majewskos atminimui, Vilniaus rajonas] / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2018, 7 sierpnia, p. 1, 4. 

Rawdo, Halina. Półkolonie w Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach / Halina Rawdo. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2018, 2 sierpnia, p. 10-11. 

Vorobej, Teresa. Krótka, ale gorliwa : IX piesza pielgrzymka z Bujwidz do Pryciun / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 9/15 sierp. (nr 32), priedas „Rota“ (nr 1007), p. 1, 4. 

 

2019 

 

Vorobej, Teresa. Pavasarinė iškyla pas generolą D. Konaževskį: [apie antrą kartą Buivydžių gimanazijos 

bendruomenės rengiamą bėgimą, skirtą Gegužės Trečiosios Konstitucjai ir narystės ES 15-osioms metinėms 

paminėti] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 16/22 (Nr. 20), p. 

8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Kad nepasikartotų Černobylis : pratybos Astravo atominės elektrinės nelaimės atveju / 

Zygmunt Ždanovič ; archyvo nuotr.. - Iliustr // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 10/16 (Nr. 41), p. 1, 12. 

 

Vorobej, Teresa. Krok ku beatyfikacji : jubileuszowa piesza pielgrzymka z Bujwidz do Pryciun / Teresa Worobiej 

; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 8/14 sierp. (nr 32), priedas „Rota“ (nr 1059), p. 1, 8, 17. 

Vorobej, Teresa. Majowy piknik u generała Konarzewskiego : bieg poświęcony Konstytucji 3 Maja i 15. rocznicy 

przynależności do UE / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 16/22 maja 

(nr 20), 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Oby nie doszło do powtórki Czarnobyla : ćwiczenia na wypadek awarii siłowni atomowej w 

Ostrowcu / Zygmunt Żdanowicz ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 paźdz. (nr 

41), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Uwertura przed maturą : 10-lecie kobiecego zespołu wokalnego „Bujwidzianka” / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 wrzes. (nr 38), priedas „Rota“ (nr 

1065), p. 1, 7. 

 

2020 

Dumalakas, Arūnas. Jei monstras driokstelės, gelbėkitės patys: [apie Astravo atominę elektrinę Baltarusijoje, su 

ja susijusias saugumo problemas ir dėl to kylančius iššūkius pasienio gyventojams] / Arūnas Dumalakas ; V. 

Ščiavinsko nuotr.. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2020, rugpj. 13, p. 9. 

 

Godny naśladowania przykład pokuty : rozpoczął się proces beatyfikacji s. Wandy Boniszewskiej: [Lenkijoje 

pradedamas sesers Vandos Boniševskos, nuo 1933 m. iki jos arešto 1950 m. gyvenusios Pričiūnuose Buivydžių 

parapijoje, beatifikacijos procesas] - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 12/18 listop. (nr 46), priedas 

„Rota“ (nr 1125), p. 1, 6. 

Kaczanowski, Marian. Treściwy wypoczynek i intensywne treningi : biatłoniści zakończyli projekt „Aktywne 

lato”: [Finišavo Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos vaikų socializacijos projektas „Aktyvi vasara“] / 

Marian Kaczanowski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 30 lip./5 sirp. (nr 31), priedas 

„Rota“ (nr 1110), p. 24. 

 Vorobej, Teresa. Nie żyje ks. kardynał Henryk Gulbinowicz / fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 19/25 listop. (nr 47), priedas „Rota“ (nr 1126), p. 4. 

Vorobej, Teresa. Pielgrzymka o beatyfikację : z Bujwidz do Pryciun: śladami Wandy Boniszewskiej i Heleny 

Majewskiej / Teresa Worobiej ; fot. Waldemar Tomaszewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 6/12 

sierp. (nr 32), priedas „Rota“ (nr 1111), p. 1, 7. 

 

Dukštų seniūnija  

 

2003 

 

Baniukevič, Vaclava. Dūkštų seniūnija / Vaclava Baniukevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, kovo 11-17 

(Nr. 11), p. 5. 

Iselionis, Edita. Dūkštose : Kaziukas ir Užgavėnės / Edita Iselionis // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, kovo 

13-19 (Nr. 11), p. 5. 

Kažemėkaitytė, Jolanta. Į ąžuolyną grįžo senieji dievai ir deivės: [apie naujas skulptūras Dūkštų ąžuolyne] / 



 

 

Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2003, rugs. 25, p. 13. 

Mažul, Henrik. Mokyklos puošiasi lyg elegantiškos damos : [apie Vilniaus rajono pagrindinių mokyklų 

pasirengimą naujiesiems mokslo metams] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2003, rugpj. 21- 27 (Nr. 34), p. 1, 6. 

Nedveckaitė, Jūratė. Likimo pokštas - kalvio amatas moteriai / Jūratė Nedveckaitė. - Portr. // Laikas. - 2003, 

spal. 3, p. 7. 

Razmytė, Janina. Neįgaliųjų skulptūros Dūkštų ąžuolyne sudomino ir vagis / Janina Razmytė. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2003, lapkr. 19, priedas „Sostinė“, p. 8. 

Uktveris, Augustas. Kai medžiai praauga mus…: [apie Dūkšto ąžuolyno gamtos pažintinį taką, Vilniaus 

rajonas] / Augustas Uktveris // Žaliasis pasaulis. - 2003, rugs. 25, p. 1-2. 

Vitkūnas, Manvydas. Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas :[apie Dūkštų ąžuolyno pritaikymą turistams, Vilniaus 

rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2003, rugs. 30, p. 12. 

Žeimantas, Vytautas. Dūkštų ąžuolynas atveria savo gerąją aurą sveikiesiems ir neįgaliesiems : [apie 

iškilmingą pažintinį Dūkštų ąžuolyno tako atidarymą] / Vytautas Žeimantas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2003, 

rugs. 24, p. 3. 

Žeimantas, Vytautas. Vilniaus miškininkai atgaivina Dūkštų ąžuolyną [Vilniaus rajonas] / Vytautas Žeimantas. 

- Iliustr. // Tėviškės gamta. - 2003, spalis, p. 4. 

Žemulis, Feliksas. Išvyka į šimtametį ąžuolyną - kūnui ir dvasiai stiprinti : [apie Dūkštų ąžuolyną, Vilniaus 

rajonas] / Feliksas Žemulis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2003, lapkr. 7, priedas „Savaitgalis“, p. 6. 

Žigutienė, Genovaitė. Ir kelionės padeda išgyventi : [apie elektrėniečių bendrijos „Mes esame“ narių kelionę į 

Sudervę, Musninkus, Kernavę] / Genovaitė Žigutienė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2003, rugpj. 1-7 (Nr.31), 

p. 7. 

Žigutienė, Genovaitė. Kai atsisveikina gandrai : neįgalusis - visavertis visuomenės narys : [apie Lietuvos 

žmonių su negalia sąjungos Elektrėnų skyriaus suorganizuotą neįgaliems elektrėniečiams kelionę po Vievį, 

Dūkštas, Maišiagalą, Dubingius, Molėtus, Kulionis, Kaldinius] / Genovaitė Žigutienė. - Iliustr. // Elektrėnų 

kronika. - 2003, rugpj. 29 - rugs. 4 ( Nr.35 ), p. 17 - 18. 

 

Borowik, Aleksandre. Będą walczyć z Unią : „Biovela“ największy pracodawca Dukszt ceni miejscowych 

robotników-Polaków / Aleksander Borowik. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński.. - 2003, 5 lutego, p. 1, 9. 

Podmostko, Jadvyga. Dukszty swoje jeszcze wezmą : dziewicza przyroda - szansą gminy podwileńskiej / 

Jadwiga Podmostko. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 15-17 lutego (nr 32), p. 1, 9. 

Senkevič, Jan. Raj pod Starymi Duksztami : po Wileńszczyźnie bliższej i dalszej / Jan Sienkiewicz. - Iliustr. - 

Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 3 grudnia, p. 1. 

 

Маснева, Елена. Лучше в Литву, чем в Сибирь! - рассудили в прошлом веке украинские крестьяне и 

осели здесь навсегда : [apie ukrainiečių kaimus Airėnai ir Geisiškės Ignalinos rajone] / Елена Маснева. - 

Iliustr. - Rus. // Литовскiй курьеръ. - 2003, 13-19 нояб. (No 46), p. 29. 

 

2004 

 

Andžejevski, Tadeuš. Į pabaigą grįžtama prie normos : Dūkštose prasidėjo II žemės ūkio reformos etapas / 

Tadeuš Andžejevski. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, kovo 11-17 (Nr. 11), p. 2. 

Boguckaitė, Jūratė. Dūkštų ąžuolynas kviečia į susitikimą su gamta ir istorija : [apie Dūkštų ąžuolyno 

pažintinio tako metinių minėjimą] / Jūratė Boguckaitė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2004, spal. 21, p. 9. 

Iselionis, Edyta. Tai bent linksmybės : centrinės Vilniaus rajono Užgavėnės / Edyta Iselionis ; J. Karpovičiaus 

nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, vas. 26 - kovo 3 (Nr. 9), p. 1, 3. 

Mažul, Henryk. Tegu iš šitų „miltų“ būna „duona“ : [apie Vilniaus rajono savivaldybės (nurodant Dūkštų 

seniūniją) ir Kosakovo valsčiaus (Lenkija) bendradarbiavimo sutarties pasirašymą] / Henryk Mažul. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugs. 16-22 (Nr. 38), p. 1, 3. 

Razmytė, Janina. Ąžuolyne mokiniai inkilus kėlė ir šikšnosparniams : [apie Paukščių sutiktuvių šventę Dūkštų 

ąžuolyne] / Janina Razmytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2004, bal. 1, priedas „Sostinė“, p. 4. 

Razmytė, Janina. Dūkštų ąžuolynas lankytojus vilios naujomis skulptūromis / Janina Razmytė. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2004, rugs. 29, priedas „Sostinė“, p. 8. 

Trumpa, Tautvydas. Ten kur alsuoja protėvių dvasia : [apie Dūkštų ąžuolyno pažintinio tako įkūrimo 

paminėjimą] / Tautvydas Trumpa // Žalioji Lietuva. - 2004, rugsėjis (Nr. 16), p. 3-4. 

Uktveris, Augustas. Greta senųjų Dūkštų ąžuolų… : ekoštrichai Neries regioniniams parkui / Augustas 

Uktveris. - Portr. // Žaliasis pasaulis. - 2004, bal. 22, p. 10. 

Vaišutytė, Gelmė. Kur ramiai poilsiauti vilniečiams? / Gelmė Vaišutytė. - Iliustr. // Veidas. - 2004, bal. 



 

 

29 (Nr. 18), p. 46. 

Versekėnas, Gintautas. Be miškininkų - kaip be rankų : [pokalbis su Sudervės girininkijos girininku L. 

Šidlovskiu, Dūkštų girininkijos girininku G. Versekėnu ir Neries regioninio parko direktore A. Žičkute] / 

kalbėjosi K. Kvietkauskas ir T. Trumpa. - Iliustr. // Žalioji Lietuva. - 2004, birželis (Nr. 11), p. 2-3. 

 

Andžejevski, Tadeuš. Na zakończenie - przywrócenie normainości : początek II etapu reformy rolnej w 

Duksztach : [apie II žemės ūkio reformos etapą Dūkštose] / Tadeusz Andrzejewski. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2004, 11-17 marca (nr 11), p.2. 

Baniukiewicz, Wacława. Starostwo duksztańskie : [apie Dūkštų seniūnijos 2003 metų pasiekimų balansą]/ 

Wacława Baniukiewicz. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 11-17 marca 

(nr 11), p. 5. 

Isielonis, Edyta. Jak zapusty, to zapusty… : zabawa zapustowa rejonu wileńskiego : [apie Užgavėnių šventę 

Vilniaus rajone]/ Edyta Isielonis ; fotog. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 

26 lutego -3 marca (nr 9), p.1, 3. 

Mažul, Henrik. Niech z tej „mąki“ będzie „chleb“ : Dukszty i Kosakowo połączyła współpraca : [apie Vilniaus 

rajono savivaldybės (nurodant Dukštų seniūnija) ir Kosakovo valsčiaus (Lenkija) bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymą] / Henryk Mażul ; fot. autor. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 16-22 września ( nr 

38), p. 1, 3. 

Miła wizyta gości z Konina : [apie sviečių iš Konino miesto (Lenkija), Mokytojų tobulinimosi centro, 

apsilankymą Vilniaus rajono mokyklose] / Dyrektorzy szkół w Duksztach, Korwiu, Ciechanowicskach i 

Rudominie. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 1- 7 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“, p.1, 2. 

 

2005 

 

Araminas, Valdas. Trakuose - naujas pažintinis takas : [apie Trakų miškų urėdijos įrengtą naują Varnikų 

botaninio ir zoologinio draustinio pažintinį taką bei anksčiau Vilniaus miškų urėdijos ir Neries regioninio parko 

direkcijos įrengtą Dūkštos pėsčiųjų taką; aplinkos ministro A. Kundroto pasisakymą] / Valdas Araminas // 

Respublika. - 2005, spal. 28, p. 23. 

Bagdanskis, Jonas. Politika - tai išliekamąją vertę turintys darbai : [apie Vilniaus miškų urėdiją] / Jonas 

Bagdanskis ; [su urėdo R. Ribačiausko pasisakymu]. - Portr., iliustr. // Naujoji politika. - 2005, gruodis (Nr. 37), 

p. 4-5. 

Baniukevič, Vaclava. 2004 metų pasiekimų balansas : Dūkštų seniūnija / Vaclava Baniukevič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, kovo 31- bal. 6 (Nr. 13), p. 5. 

Baronytė, Vanda. Gyvenimas po Dūkštų ąžuolais : [apie ąžuolyną Vilniaus rajone] / Vanda Baronytė. - Iliustr. 

- B. d. // Rasos. - 2005, vas. 2-15 (Nr. 3), p. 15. 

Baronytė, Vanda. Gyvenimas po Dūkštų ąžuolais : [apie Dūkštų miško gamtos lobynus] / Vanda Baronytė. - 

Iliustr. - Pab. Pradžia: Nr. 3 // Rasos. - 2005, vas. 17 - kovo 1 (Nr. 4), p. 14. 

Bažnyčios sienos įdaras - sprogmenys : [apie Antrojo pasaulinio karo metu į Dūkštų ir Maišiagalos bažnyčių 

sienas vokiečių įmūrytus sprogmenis] // Vakaro žinios. - 2005, liep. 5, p. 8. 

Dūkštos paupiu įrengtas pažintinis takas. - Iliustr. // Žalioji Lietuva. - 2005, rugsėjis (Nr. 16), priedas „Miškų 

pasaulyje“, p. 1. 

Išminuota Dūkštų bažnyčia. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 2005, liep. 8 (Nr. 27), p. 5. 

Kalinauskienė, Aušra. Istorijos ir gamtos stebuklas greta Vilniaus : [apie Dūkšto ąžuolyną Neries regioniniame 

parke] / Aušra Kalinauskienė. - Iliustr. // Rasos. - 2005, liep. 20 - rugpj. 2 (Nr. 14), p. 14. 

Musteikytė, Dalia. Į bažnyčias plūstelėjo išminuotojai : paslaptingi radiniai nustebino ir kariškius, ir dvasininkus 

: [apie artilerijos sviedinių aptikimo Maišiagalos bažnyčios varpinėje, Dūkštų bažnyčios sienose kai kuriuos 

klausimus] / Dalia Musteikytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, liep. 7, p. 1, 3. 

Razmytė, Janina. Ąžuolyne vokiečiai surentė pavėsinę : [apie statybos mokslus besimokančių bavarų Dūkštų 

ąžuolyne pastatytą pavėsinę] / Janina Razmytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 14, priedas „Sostinė“, p. 

12. 

Ugianskis, Paulius. Mįslingomis Neries pakrantėmis : [apie Neries regioninį parką] / Paulius Ugianskis. - 

Iliustr. // Trasa. - 2005, Nr. 7 (vas. 17), p. 20-21. 

Vitkūnas, Manvydas. Persikėlėlių kaimuose vis rečiau girdėti ukrainiečių kalba : [apie Geisiškių kaimą, 

Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2005, saus. 15, p. 16. 

Žeimantas, Vytautas. Dūkštų ąžuolyno pažintinis takas vilioja ir baltą žiemužę : [apie Dūkšto ąžuolyną, 

žurnalistų kelionę jo pažintiniu taku, kurį surengė Vilniaus apskr. viršininkas G. Gibas, bei 2003 m. rugsėjį 

įvykusį iškilmingą Dūkšto ąžuolyno pažintinio tako atidarymą, kuriame dalyvavo aplinkos apsaugos 

ministras 



 

 

A. Kundrotas ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė (str. cituojamas Vilniaus miškų urėdas R. 

Ribačiauskas, minimi prof. S. Karazija, akad. V. Valenta, dr. J. Ruseckas, dr. B. Baroniūnas ir dr. N. Jarašiūnienė)] 

/ Vytautas Žeimantas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2005, vas. 25, p. 11. 

 

Baniukiewicz, Wacława. Gmina duksztańska : bilans dokonań roku 2004 : [apie Vilniaus rajono Dūkštų 

seniūnijos 2004 metų pasiekimų balansą] / Wacława Baniukiewicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 

31 marca - 6 kwietnia (nr 13), p. 5. 

Senkevič, Jan. W Duksztach - same znakomitości : po Wileńszczyźnie bliższej i dalszej / Jan Sienkiewicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 22-24 października (nr 205), p. 1, 8. 

Zanowa, Alina. Pod filarecką gwiazdką : [Alina Zanowa, wdowa po Tomaszu Zanie-przyjaciela Adama 

Mickiewicza, opowiada o najbardziej pamiętnych wigiliach / Tadeusz Olszański // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

29 grudnia 2005 - 4 stycznia 2006, (nr 52), priedas „Rota“ (nr 367), p. 1, 2. 

 

2006 

 

Baniukevič, Vaclava. 2005 metų pasiekimų balansas : Dūkštų seniūnija / Vaclava Baniukevič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, geg. 11-17 (Nr. 19), p. 5, 7. 

Danovska, Danuta. Kur Dūkštos upelis įteka į Nerį… : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Dūkštos / Danuta 

Danovska ; Irenos Mikulevič ir archyvo nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, lapkr. 16- 22 (Nr. 

46), p. 1, 5. 

Kulėšytė, Birutė. Poilsio vasara prasidėjo : [apie Vievio pradinėje mokykloje, Pakalniškių bei Lazdėnų 

skyriuose organizuotas dienines vasaros poilsio stovyklas socialiai remtiniems vaikams]/ Birutė Kulėšytė. - 

Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2006, birž. 30 - liep. 6 (Nr. 26), p. 6. 

Mataitis, Antanas. Vizija - kaip žydėjimas… : plukių diena Dūkštų ąžuolyne / Antanas Mataitis. - Iliustr. // 

Žaliasis pasaulis. - 2006, geg. 11, p. 1, 11. 

Mikulevič, Irena. Airėnų mokykla - istorijos kryžkelėje / Irena Mikulevič ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2006, lapkr. 16-22 (Nr. 46), p. 6. 

Pupininkas, Saulius. Dūkštos slėnio sparnuočiai : arba - ar tikrai žiemą gamtoje niūru? / Saulius Pupinikas. - 

Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2006, vas. 9, p. 6. 

Purytė, Sigita. Daugiavaikės mamos gyvenimo variklis - 13 atžalų : [apie Vilniaus rajone gyvenačią 

daugiavaikę mamą J. Lukoševič] / parengė Sigita Purytė. - Iliustr. // Respublika. - 2006, geg. 6, priedas 

„Gyvenimas“, p. 26-27. 

Slušnytė, Rūta. Lietuvos ąžuolai šaukiasi pagalbos / Rūta Slušnytė ; [su Dūkštų ąžuolyno girininko 

G.Versekėno pasisakymu]. - Iliustr. // Panorama. - 2006, rugpj. 12-18 (Nr. 32), p. 1, 14. 

Versekėnas, Gintautas. Prie piliakalnių žilųjų… : [pokalbis su Vilniaus miškų urėdijos Dūkštų girininkijos 

girininku G. Versekėnu ir jo pavaduotoju A. Nanartavičiumi / kalbėjosi] Augustas Uktveris. - Iliustr. // Žaliasis 

pasaulis. - 2006, rugs. 14, p. 7-8, 12. 

Vežbickaitė, Edita. „Kad ir kaip sunku bebūtų, niekada nesiskirk su daina“ : [apie liaudies dainininkę Mariją 

Barščevską iš Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijos] / Edita Vežbickaitė. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 2006, geg. 19 

(Nr. 19), p. 16. 

 

Baniukiewicz, Wacław. Bilans dokonań roku 2005 : gmina duksztańska / Wacław Baniukiewicz // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 11 - 17 maja (nr 19), p. 5, 7. 

Danowska, Danuta. Tam, gdzie Duksztanka wpada do Wilii… : gmina z dorobkiem w tle - Dukszty / Danuta 

Danowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 - 22 listopada (nr 46), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Szkoła w Ojranach na rozdrożu historii / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 - 22 listopada (nr 46), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Zatrudnienie dające nadzieję : Inicjatywy Zatrudnenia Lokalnego - program ze znakiem 

jakości / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 1 marca, p. 1, 3. 

Pačkovska, Česlova. Dzieje i urok „śpiącej królewny“ : 150-lecie kościoła pw. św. Anny w Duksztach 

Pijarskich / Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 - 22 listopada (nr 46), 

priedas „Rota“ (nr 413), p. 1, 2. 

 

2007 

 

Andruszkiewicz, Grażyna. Tydzień Książki Dziecięcej : [apie Dūkštų bibliotekos surengtą Knygos savaitę 

vaikams] / Grażyna Andruszkiewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 10-16 maja (nr 19), p. 3. 

Andruškevič, Gražina. Vaikų knygos savaitė : [apie Dūkštų bibliotekos surengtą Knygos savaitę vaikams] / 



 

 

Gražina Andruškevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, geg. 10-16 (Nr. 19), p. 3. 

Pačkovska, Česlova. By trwały wdzięczność i pamięć / Czesława Paczkowska ; fotog. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 listopada (nr 44), p. 1, 6. 

Pačkovska, Česlova. Kad išliktų dėkingumas ir atminimas / Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, lapkr. 1 - 7, p.1, 6. 

Staškienė, Giedrė. Dūkštų ąžuolyno magija : [apie vieną seniausių ir didžiausių žmogaus rankos dar nepaliestų 

ąžuolynų Lietuvoje] / Giedrė Staškienė. - Iliustr. // 15 min. - 2007, rugpj. 23, p. 14. 

Staškienė, Giedrė. Dūkštų ąžuolyno magija : [apie vieną seniausių Lietuvos ąžuolynų, Vilniaus rajonas] / 

Giedrė Staškienė. - Portr., iliustr. // 15 min. - 2007, rugpj. 23, p. 14. 

Šimkūnas, Romualdas. Pavogtosios Medeinės paieškos : [apie Dūkštų ąžuolyne Neries regioniniame parke 

pavogtą mitologinę Medeinės skulptūrą] / Romualdas Šimkūnas. - Iliustr. // Žalioji Lietuva. - 2007, lapkritis 

(Nr. 20), p. 3. 

Uktveris, Augustas. Mišios prasideda: klaupkitės… : naujojo lankytojų centro atidarymas Neries regioniniame 

parke (Vilniaus g. Nr. 3, Dūkštos, Vilniaus r.) / Augustas Uktveris. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2007, gruod. 

13, p. 1, 6, 12. 

Vitkūnas, Manvydas. Savo idėjomis nagingasis meistras mielai dalijasi su kitais : [apie Dūkštų miestelyje 

gyvenantį elektriką Piotrą Staryj, Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 

2007, gruod. 4, p. 9, 12. 

 

Baniukiewicz, Wacław. Bilans dokonań roku 2005 : gmina duksztańska / Wacław Baniukiewicz // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 11 - 17 maja (nr 19), p. 5, 7. 

Mikulevič, Irena. Szkoła w Ojranach na rozdrożu historii / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 - 22 listopada (nr 46), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Zatrudnienie dające nadzieję : Inicjatywy Zatrudnenia Lokalnego - program ze znakiem 

jakości / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 1 marca, p. 1, 3. 

Pačkovska, Česlova. Dzieje i urok „śpiącej królewny“ : 150-lecie kościoła pw. św. Anny w Duksztach 

Pijarskich / Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 - 22 listopada (nr 46), 

priedas „Rota“ (nr 413), p. 1, 2. 

Pačkovska, Česlova. Gdzie gospodarzy święta Anna : [apie Dūkštų bažnyčios naujojo altoriaus pašventinimo 

iškilmes] / Czesława Paczkowska ; fotog. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 25 - 31 

stycznia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 423), p. 1, 2. 

Szaranda, Evelina. Na turystycznych szlakach Wileńszczyzny / Ewelina Szaranda ; Sabina Bielawska // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 445), p. 1, 3. 

 

2008 

 

Zolubas, Algimantas. Meile tėvynei paženklintas : [apie Viniuje veikiančios entuziastų grupelės rūpinimąsi 

Vilnijos mokyklomis, organizuojant renginius Sudervėje, Dūkštose, puoselėjant nacionalines, kultūrines ir 

moralines vertybes] / Algimantas Zolubas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2008, liep. 9, p. 6, 13. 

 

2009 

 

Miliuškevič, Ana. Intronizacijos akto dvasia : Kristaus Karaliaus iškilmės Dūkštose / Ana Miliuškevič. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, lapkr. 26 - gruod. 2, p. 1-2. 

 

Klimaszewska, Iwona. Niebezpieczni przybysze : inwazyjne rośliny zagrażają przyrodzie Litwy / Iwona 

Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 23-29 lipca (nr 30), p. 1, 6. 

Pačkovska, Česlova. Pamięć o Kapłanie z historią obrazu w tle : [apie Dūkštų parapijos kleboną kuigą Janą 

Charukievicių] / Czesława Paczkowska ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 1-7 

stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 524), p. 1, 5. 

 

2010 

 

Ambrozaitienė, Dalia. Prasideda bandomasis gyventojų ir būstų surašymas / Dalia Ambrozaitienė // 

Savivaldybių žinios. - 2010, Nr. 11 (bal. 1), p. 14. 

Rakauskaitė, Diana. Plukių žydėjimo šventė : [Neries regioninio parko direkcija surengė Plukių 

žydėjimo šventę, kuri kasmet vyksta toje pačioje vietoje - vilniečių pamėgtame Dūkštų ąžuolyne] / 

Diana Rakauskaitė. - Iliustr. // Tėviškės gamta. - 2010, gegužė (Nr. 5), p. 5. 



 

 

Strazdas, Vytautas. Kur šmeižtas, o kur provokacija? : [dėl Vilniaus rajono mokyklų tinklo pertvarkos; apie 

tai, kad valdžios atstovai kaltina vieni kitus šmeižtu, provokacijomis ir tautinės nesantaikos kurstymu 

(žurnalistinis tyrimas)] / Vytautas Strazdas. - Portr. // Dialogas. - 2010, kovo 5, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Bažnyčios atnaujinimas - Apvaizdos dovana : baigėsi Dūkštų parapijos jubiliejiniai metai : 

[apie Dūkštų bažnyčios kleboną H. Naumovič ir bažnyčios atnaujinimą] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2010, vas. 11-17, p. 1, 3. 

 

Naumowicz, Henryk. Jubileusze w parafii duksztańskiej : o 90-leciu wskrzeszenia parafii św. Anny w 

Duksztach oraz innych datach rozmowa z jej proboszczem, księcem lic. Henrykiem Naumowiczem : [pokalbis 

su Dūkštų bažnyčios kunigu H. Naumowicziumi, Vilniaus rajonas] / rozmawiała Czesława Paczkowska. - 

Iliustr. // Spotkania. - 2010, luty (nr 2), p. 10-11. 

Odpust św. Anny w Duksztach / Inf. wł. ; fot. Henryk Subocz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 29 

lipca - 4 czerwca (nr 30), priedas „Rota“ (nr 606), p.2. 

Vorobej, Teresa. Odnowa Kościoła - darem Opatrzności : rok jubileuszowy w duksztańskiej parafii dobiegł 

końca : [apie Dūkštų bažnyčios kleboną H. Naumovič ir bažnyčios atnaujinimą] / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 11-17 lutego (nr 6), p.1, 5. 

 

2012 

 

Milkevičiūtė, Giedrė. Dūkštų ąžuolyną saugo dievai ir žmonės : visai netoli Vilniaus, vos už 25 kilometrų, o 

tiksliau - tarp Maišiagalos ir Kernavės, yra didžiausias Lietuvoje Dūkštų ąžuolynas / Giedrė Milkevičiūtė. - 

Iliustr. // Respublika. - 2012, birž. 23, priedas „Julius/Brigita“, p. 4. 

Pupininkas, Saulius. Pažintiniu tikros lietuviškos sengirės taku : [Neries regioninio parko direkcijos vyr. 

specialisto Sauliaus Pupininko pasakojimas apie Dūkštų ąžuolyną / užrašė] Indrė Pepcevičiūtė. - Iliustr. // 

Vilniaus diena. - 2012, geg. 5, p. 2-3. 

 

Klimaševska, Ivona. Dobre przykłady w rejonie wileńskim : realizacja programu „Rozwój Litewskiej Wsi 

2007 - 2013“ : [apie ES paramą įsisavinančias bendroves „Biovela“, „Preskonita“] 

/ Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 11-17 października (nr 41), p. 6. 

Szostakowski, Józef. Dukszty (Dūkštos). - Iliustr. // Szostakowski, Józef. Wilno i okolice. Przewodnik 

literacki. - Vilnius, 2012.- P. 64-66. 

Milkevičiūtė, Giedrė. Дукштосскую дубраву оберегают боги и люди: [apie didžiausią Lietuvoje Dūkštų 

ąžuolyną, esantį visai netoli Vilniaus, vos už 25 kilometrų, o tiksliau - tarp Maišiagalos ir Kernavės] / Гедре 

Милькявичюте. - Iliustr. // Республика. - 2012, 27 июня, p. 10. 

 

2014 

Kazlauskas, Giedrius. Strėvos vidurupio teritorija. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2014, liep. 25-31 (Nr. 30), p. 

7. 

Milkevičiūtė, Giedrė. Dūkštų ąžuolynas traukia gamtos ir įspūdžių įvairove / Giedrė Milkevičiūtė. - Iliustr. // 

Savaitė. - 2014, Nr. 33 (rugpj. 13), p. 28-29. 

Gladkovska, Helena. Europa w Europie: dziesięć lat minęło: [Apie Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 

dešimtmetį bei geografinio Europos centro Vilniaus rajone gyventojus] / Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2014, 30 kwietnia - 2 maja (nr 81), p. 1, 4-6.Klimaszewska, Iwona. Skarby z babcinej szafy : 

wystawa ludowych kap sprzed pół wieku // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 3-9 lipca (nr 27), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Zaryzykowali wszystko dla koni : Centrum Jeździeckie „Žirgas“ w gminie 

duksztańskiej: [apie jojimo centrą „Žirgas“ Vilniaus r. Dūkštų seniūnijos Pūstelninkų kaime ir jos savininkus - 

Navickų šeimą.]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 4-10 grudnia (nr 49), p. 6. 

Makowska-Olechnowicz, Janina. Krzyż - symbol ludskiego zbawienia : pielgżymka duksztańskiej wspólnoty 

parafialnej do Kalwarii Wileńskiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 pazdziernika (nr 42), 

priedas „Rota“ (nr 808), p. 2. 

Mikulevič, Irena. „Bo na ziemi być Polakiem - to żyć bosko i szlachetnie“ : 25-lecie koła ZPL w Duksztach į 

Ojranach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 

791), p. 4. 

Olechnowicz, Janina. Wspólnota parafialna w Duksztach Pijarskich. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2014, 28 sirpnia - 3 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 801), p. 5. 

Urbanovič, Monika. „Płonąć, aby zapalać innych“ : 5 października - Dzień Nauczyciela: [apie Dūkštų 



 

 

pagrindinės mokyklos mokytoją Genovefą Šocik, Vilniaus r.] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, Nr. 40 „Rota“ (nr 806), p. 1, 8. 

Urbanovič, Monika. Zwiewane i barwne wspomnienia dzieciństwa : „Święto Latawca“ w gminie mejszgolskiej; 

[apie „Aitvaro šventę“ Maišiagalos seniūnijoje, kurioje dalyvavo ir Dukštiečiai] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 18-24 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 804), p. 1, 5. 

2015 

 

Cickevičius, Audrius. Spinduliukų gamtininkai Neries regioniniame parke: [apie gamtininkų būrelio narių 

išvyką į Neries regioninį parką] / Audrius Cickevičius, gamtininkų būrelio narys. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 

2015, geg. 29-birž. 4 (Nr. 21), p. 8. 

 

Klimaszewska, Iwona. Na huczne ostatki - zabawy, koncerty i dużo blinó : zapustowy weekend na 

Wileńszczyźnie / Iwona Klimaszewska ; Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 

lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 826), p. 1, 8, 17. 

Mikulevič, Irena. Inwestycja, której nie powstydziłby się żaden samorząd : Centrum Rodziny i Dobrobytu 

Dziecka w Giejsiszkach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 24-30 września (nr 

39), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irina. Obrazy podyktowane pięknem rodzimej natury : Janusz Subotowicz - malarz z podwileńskich 

Dukszt / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 2-8 lipca (nr 27), priedas 

„Rota“ (845), p. 6. 

Okazja do propagowania czytelnictwa: [Vilniaus rajono centrinės bibliotekos Dūkštų skyriuje vyko renginys 

„Kuo naudingas apsilankymas bibliotekoje?“.] / Jolanta Łapinskaja. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2015, 7-13 maja (nr 19), p. 5. 

Stacewicz, Alina. Mix realności i fantazji : wystawa plastyczna w Duksztach: [apie jaunos dailinikės Sabinos 

Kovaliauskaitės piešinių parodą Dukštų kultūros centre]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 

wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 856), p. 6. 

 

2016 

 

Kazakevičius, Kazys. Milijonai eurų - abejotinam projektui: [rašoma apie Vilniaus rajono biudžeto lėšomis 2015 

metais atokiame Geisiškių kaime pastatytą Šeimos ir vaiko gerovės centrą, kuris netapo vaikų globos namais. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) neskyrė projektui įgyvendinti prašytų Europos Sąjungos 

programos lėšų. Pateikta Vilniaus rajono tarybos nario konservatoriaus V. Augūno nuomonė]. - Iliustr., portr. // 

Lietuvos žinios. - 2016, gruod. 22, p. 3. 

Sobolevska, Alina. Gmina Kosakowo: przyjaźń z Litwą i wzór do naśladowanaia: [Apie Dūkštų (Vilniaus 

rajonas) ir Kosakovo (Lenkija) seniūnijų bendradarbiavimą] / Alina Sobolewska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2016, 22 września, p. 12. 

 

Urbanovič, Monika. Nie po skrzydłach rozpoznaje się Anioła…: Kosakowo i Dukszty - gminy połączone 

pryjaźnią: [Apie Dūkštų (Vilniaus r.) ir Kosakovos (Lenkija) seniūnijų bendradarbiavimą 

/ Monika Urbanowicz ; fot. archiwum szkoły. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 31 marca - 6 

kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 884), p. 1, 7. 

Urbanovič, Monika. Życie dla innych - warte jest przeżycia: 25 lat przyjaźni Dukszt z Poznaniem / Monika 

Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 18-24 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 878), p. 7. 

 

2017 
 

Bielskienė, Silvija. Žygyje „Piliakalnių Lietuva“ - Elektrėnų savivaldybės moksleiviai: [apie nacionalinį 

moksleivių festivalį ir žygį Neries regioniniame parke, kuriame dalyvavo moksleiviai iš Elektrėnų sav.]. - Iliustr. // 

Elektrėnų žinios. - 2017, rugs. 29, p. 1, 10. 

Juozaitienė, Nijolė. Dūkštų ąžuolyno pažintiniame take: [grupei Birštono gimnazijos mokytojų didelę išvyką 

padovanojo metodinio būrelio pirmininkas Romas Vilkauskas, nuveždamas  į Neries regioniniame parke esantį 

Dūkštų ąžuolyno pažintinį taką]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, liep. 8, p. 6. 

Ustilienė, Nijolė. Nacionalinis moksleivių festivalis „Piliakalnių Lietuva“: [apie nacionalinį moksleivių festivalį ir 

žygį Neries regioniniame parke, kuriame dalyvavo moksleiviai iš Elektrėnų sav]. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 

2017, rugs. 29 - spal. 5 (Nr. 39), p. 9. 

Vorobej, Teresa. Nuteikia visiems metams: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų 



 

 

proga ir Vilniaus r. savivaldybės merės M. Rekst apsilankymą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, 

saus. 5-11, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Vaikai įstatymų spąstuose: [apie globos įstaigų numatomą pertvarką, Geisiškių Šeimos ir vaiko 

gerovės centro likimą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, vas. 16-22, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Dalykinis ir konstruktyvus pokalbis: [apie premjero S. Skvernelio apsilankymą Vilniaus 

rajone]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, birž. 8-14, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Nekaltųjų žudynės: [apie vilkų daromą žalą Dūkštų seniūnijos kaimuose]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, vas. 23 - kovo 1, p. 8-9. 

 

Paszkowska, Marlena. Po chrześcijańsku i rodzinnie : Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na 

Wileńszczyźnie / Marlena Paszkowska ; fot. Honorata Masalskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 

17-23 sierpnia (nr 33), p. 1, 3. 

Paszkowska, Marlena. W rejonie wileńskim - uroczystości święta Matki Boskiej Zielnej / Marlena Paszkowska. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 19-21 sierpnia (nr 155), p. 6-7. 

Paszuk, Helena. W wersji turystycznej : zakończnie 23. roku akademickiego PUTW / Helena Paszuk. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 10-16 sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 955), p. 20. 

Podczas spotkania z Ministrem omówiono osobliwości tworzenia środowiska rodzinnego: [apie socialinės 

apsaugos ir darbo ministro L. Kukuraičio apsilankymą Geisiškių šeimos ir vaiko gerovės centre, Vilniaus rajonas]. 

- Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 25-27 lutego (nr 38), p. 6. 

Premier Saulius Skvernelis z wizytą w rejonie wileńskim: [Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi 

Vilniaus rajone, kur susitikime su savivaldybės vadovais aptarė šio krašto perspektyvas, aplankė vaikų darželius, 

domėjosi socialiniais reikalais bei rajono verslumo aplinka]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 10-12 czerwca (nr 

110), p. 6. 

Urbanovič, Monika. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd : w Duksztach wystawione zostały 

„Dziady“: [apie Kosakovo seniūnijos (Lenkija) vaikų ir jaunimo teatro spektaklį „Seniai“ („Dziady“), suvaidintą 

Dūštų kultūros centre. Vilniaus rajonas] / Monika Urbanowicz ; fot. Kamila Żygis. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 19-25 pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 965), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Dziecko w pułapce prawa : w odpowiedzi na reformę instytucji opiekuńczych rejon wileński 

dąży do najlepszych rozwiązań: [apie globos įstaigų numatomą pertvarką] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego (nr 7), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Nadać ton na cały rok : świąteczne spotkania w placówkach opieki społecznej rejonu 

wileńskiego: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų proga ir Vilniaus r. savivaldybės 

merės M. Rekst apsilankymą] / Teresa Worobiej ; fot. Jolanta Gulbinowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 5-11 stycznia (nr 1), p. 1, 3. 

Wynik wieloletniej współpracy - wakacje uczniów: [apie Vilniaus rajono ir Kosakovo (Lenkija) valsčiaus 

bendradarbiavimą]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 5-7 sierpnia (nr 147), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Rzeczowa i konstruktywna rozmowa : premier Saulius Skvernelis wizytował rejon wileński: 

[Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi Vilniaus rajone, kur susitikime su savivaldybės vadovais, aptarė 

šio krašto perspektyvas, aplankė darželinukus, domėjosi socialiniais reikalais bei rajono verslumo aplinka] / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 8-14 czerwca (nr 23), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Rzeź niewiniątek: [apie vilkų daromą žalą Dūkštų seniūnijos kaimuose] / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 23 lutego - 1 marca (nr 8), p. 1, 6. 

 

2018  
 

Pačkovska, Česlava“Bóg przywraca to, co przeminęło” : 100. rocznica odzyskania kościoła św. Anny w 

Duksztach Pijarskich: [apie iškilmes, skirtas Dūkštų šv. Onos bažnyčios gražinimo katalikams 100-mečiui 

paminėti] / Czesława Paczkowska ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 2/8 sierp. 

(nr 31), priedas „Rota“ (nr 1006), p. 1, 4. 

Reichinbach, Renata. Bogaty i różnorodny repertuar : jubileuszowy koncert zespołu pieśni ukraińskiej „Ojranka” 

/ Renata Reichinbach ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 25/31 paźdz. (nr 43), p. 3. 

 

2019 
 

Bielskis, Stasys. Šilutėje kvepėjo tūkstantmetė duona, ūkininkas virė muilą: [apie Šilutės miesto 508-ojo 

gimtadienio šventėje dalyvusius Vilniaus amatininkų klubo „Dvaro meistrai“ narius. Su amatininkų Mindaugo 

Makutėno (Dūkštų sen., Vilniaus r.), Editos Grigaliūnaitės (Kernavės sen., Širvintų r.) ir Virginijos Rimkutės 

pasisakymais] / Stasys Bielskis. - Iliustr.. - Turinys: Muilo ūkyje ; Duona - kaip prieš tūkstantį metų ; Kas yra 



 

 

juodasis siuvinėjimas? // Šilokarčema. - 2019, geg. 31, p. 6. 

Karlonas, Jonas. Išgelbėti Dūkštų seniūnijoje : iš Lietuvos žydų istorijos (9) / Jonas Karlonas. - Tęs. Pradžia: Nr. 

4 (saus. 24/30). - Bibliogr. str. gale // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 21/27 (Nr. 47), p. 12. 

Samkienė, Justė. Dūkštų ąžuolyne - šikšnosparniai arba - laikas, kai gamtininkai pildo sengirės vertybių apskaitos 

knygą: [apie retą ąžuolyno gyventoją - europinį plačiaausį šikšnosparnį] / Justė Samkienė. - Iliustr. // Žaliasis 

pasaulis. - 2019, rugs. 12, p. 1-2, 7. 

Uktveris, Augustas. Dūkštos šnektos paakinti : keliavimas vilniečių pamėgto Dūkštos upelio pakrantėmis, 

atsigręžiant į gamtinį paveldą: [su Neries regioninio parko direktorės Audronės Žičkutės komentarais] / Augustas 

Uktveris. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2019, spal. 10, p. 1, 5, 7. 

Vorobej, Teresa. Dievas - jų tėvas, Bažnyčia – motina: [apie Dūkštų bažnyčios atgavimo iš stačiatikių 100-ąsias 

metines] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 21/27 (Nr. 8), p. 1, 8-9. 

 

Debiut podczas swięta : koncert zapustowy i palenie marzanny w Duksztach / Inf. wł. ; fot. Anna Miluszkiewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 28 lutego/6 mar. (nr 9), priedas „Rota“ (nr 1036), p. 8. 

Karlonas, Jonas. Z dziejów litewskich Żydów [X] : pamięci ofiar Holokaustu / Jonas Karlonas. - Pab. Pradžia: 

Nr. 4 (24/30 stycz.) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 listop. (nr 47), p. 6. 

Radčenko, Antoni. Giejsiszki, ukraińska kolonia na Wileńszczyźnie: [apie Geisiškių kaimą, Vilniaus rajonas] / 

Antoni Radczenko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 7/13 września (nr 169), p. 18-19. 

Turbienė, Justyna. Szansa na nowŕ wspôůpracă : w Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach: [apie  

Vilniaus rajono đeimos ir vaiko gerovės centro bendradarbiavimą su Balstogės (Lenkija) centru „Atviros durys“] / 

Justyna Turbienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), priedas „Rota“ (nr 1041), p. 21. 

Urbanovič, Monika. Wspólnota myśli i dzieła : uroczystości jubileuszowe 30-lecia ZPL w Duksztach / Monika 

Urbanowicz ; fot. Lilia Szyliejko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 lutego (nr 6), priedas „Rota“ 

(nr 1034), p. 1-2. 

Vorobej, Teresa. Ojcem Bóg, Kościół - Matką : 100-lecie odzyskania kościoła w Duksztach / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 lutego (nr 8), p. 1, 3. 

 

2020 

Šymanel, Halina. Jėzaus paaukojimo šventės belaukiant: [apie Dūkštų Šv. Onos bažnyčioje vykusį parapijos 

vaikų atsisveikinimą su prakartėle] / Halina Šymanel. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, saus. 30/vas. 5 

(Nr. 5), p. 4. 

 

Odczytał Boży plan i Mu zaufał : duksztanie świętowali jubileusz swego proboszcza ks. Henryka Naumowicza / 

L24. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 27 lutego/4 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 1088), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Radość bycia z rodziną : tydzień opiekunów zastępczych / Teresa Worobiej ; fot. vrsa.lt. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 9/15 lip. (nr 28), p. 1, 3. 

 

Juodšilių seniūnija  

 

2003 

 

Adamowicz, Krystyna. …I nic w zamian nie żądać : dziś uroczystość nadania polskiej szkole imienia 

Błogosławionej Urszuli: [apie mokyklą Juodšiliuose, Vilniaus rajonas] / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. - Lenk. 

// Kurier Wileński. - 2003, 28 lutego, p. 1, 6. 

Andžejevski, Tadeuš. Nacionalinė piligriminė kelionė iš Vilniaus krašto: [apie Juodšilių palaimintosios Uršulės 

Leduchovskos vidurinės mokyklos mokinių bei mokytojų ir maldininkų iš viso Vilniaus rajono išvyką į 

palaimintosios Uršulės Leduchovskos kanonizacijos mišias Romoje] / Tadeuš Andžejevski. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2003, geg. 29 - birž. 4 (Nr. 22), p. 1, 6. 

Pačkovska, Česlava. „Bądźcie jak jasne promienie słońca“ : uroczystość z okazji nadania Czarnoborskiej 

Szkole Średniej imienia błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej / Czesława Paczkowska. - Iliustr. - Lenk. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2003, 6-12 marca (nr 10), priedas „Rota“, p. 1-2. 

Pačkovska, Česlava. Šventojo džiaugsmo apaštalo vardu : palaimintosios Uršulės Leduchovskos vardo 

suteikimo Juodšilių vidurinei mokyklai iškilmės / Česlava Pačkovska ; Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, kovo 6-12, p.1, 3. 

 

 



 

 

2004 

Aszkielaniec, Tadeusz. Gmina czarnoborska: [apie Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos 2003 metų pasiekimų 

balansą] / Tadeusz Aszkielaniec. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 26 

lutego -3 marca (nr 9), p. 5. 

Aškelianec, Tadeuš. Juodšilių seniūnija: [2003 m. veiklos apžvalga] / Tadeuš Aškelianec // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2004, vas. 26 - kovo 3 (Nr. 9), p. 5. 

Kliukas, Jonas. Petras Auštrevičius gimtinėje [Juodšiliuose] sulaukė palaiminimo ir kraštiečių paramos / Jonas 

Kliukas. - Iliustr. // Utenis. - 2004, geg. 15, p. 3. 

P. Auštrevičiaus evoliucija: [apie Seimo nario, liberalcentristo P.Auštrevičiaus politinę karjerą su ironija]. - 

Nuotr. // Vakaro žinios. - 2004, gruod. 1, p. 1, 4. 

Pačkovska, Česlava. „ I choć tyle się zdarzyło… „ : obchody 15-lecia ZPL w kołach czarnoborskim i im. 

Ogińskiego w Wilnie: [apie LLS 15 metų jubilieji Juodšiliuose] / Czesława Paczkowska. - Iliustr. - Lenk. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 19-25 lutego (nr 8), priedas „Rota“, p. 3, 4. 

Subatowicz, Krystyna. Wierność patriotycznemu hasłu : [rozmowa z Krystyną Subotkiewicz, należącą do 

grona osób, które zakładały czarnoborskie koło ZPL] / rozmawiała Czesława Paczkowska. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2004, 18-24 marca (nr 12), priedas „Rota', p. 3, 4. 

Vorobej, Teresa. Brandos ir patirties paženklinti metai: [apie tai, kaip Pagyvenusio amžiaus žmonių dieną, 

spalio 1-ąją, paminėjo Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigos, t.t. Juodšiliuose] / Teresa Vorobej. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, spal. 7-13 (Nr. 41), p. 1-2. 

Wołodkowicz, Stanisława. Dożynki w Czarnym Borze: [apie Derliaus šventę Juodšiliuose (Vilniaus raj.)] / 

Stanisława Wołodkowicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 14-20 października (nr 42), priedas 

„Rota“, p. 2. 

Worobiej, Teresa. Wiek, naznaczony dojrzałością i doświadczeniem: [apie Pagyvenusio amžiaus žmonių 

dienos minėjimą Juodšilių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje] / Teresa Worobiej. - Iliustr. - Lenk. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 7-13 października (nr 41), p. 1, 2. 

 

Пятрас Ауштрявичюс получил на родине благословение и поддержку земляков: [apie kandidatą į 

Lietuvos Respublikos prezidentus P. Auštrevičių]. - Rus. // Литовскiй курьеръ. - 2004, 20-26 мая (No 20), p. 

8. 

 

2005 

Arlauskienė, Aurelija. Juodšiliuose pildėsi svajonės: [apie atremontuotą buvusią avarinės būklės Juodšilių 

„Šilo“ vidurinę mokyklą bei Seimo pirmininko A. Paulausko žmonos atvežtą į mokyklą dovaną - kompiuterį] / 

Aurelija Arlauskienė. - Iliustr. // Respublika. - 2005, rugs. 2, p. 2. 

Arlauskienė, Aurelija. Mokiniai - valdininkų užmojų įkaitai: [apie Juodšilių gyventojų bei „Šilo“ vidurinės 

mokyklos direktorės R. Agintienės susirūpinimą mokyklos avarine būkle; Vilniaus apskrities administracijos 

viršininko G. Gibo ir Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento vadovo J. Vasiliausko pasisakymus] / 

Aurelija Arlauskienė. - Iliustr. // Respublika. - 2005, bal. 8, p. 19. 

Aszkielaniec, Tadeusz. Gmina czarnoborska: [apie Juodšilių seniūnijos 2004 metų pasiekimų balansą / 

Tadeusz Aszkielaniec]. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2004 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 10-16 marca 

(nr 10), p.5. 

Aškelianec, Tadeuš. Juodšilių seniūnija : 2004 metų pasiekimų balansas / Tadeuš Aškelianec // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, kovo 10-16 (Nr. 10), p. 5. 

Buinauskaitė, Vaiva. Pamokos - griūvančiame pastate tarp žiurkių išmatų ir pelėsių: [apie Vilniaus rajono 

Juodšilių „Šilo“ vidurinės mokyklos problemas] / Vaiva Buinauskaitė. - Iliustr. // Mokyklos frontas. - 2005, bal. 

20 - geg. 4 (Nr. 5), p. 1, 6. 

Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Juodojo šilo aidai: [Juodšilių miestelio istorija, Vilniaus rajonas / Jovita 

Niūniavaitė-Lesienė, Antanas Lesys]. - Iliustr. - B. d. // Voruta. - 2005, bal. 23, p. 5. 

Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Juodojo šilo aidai: [Juodšilių miestelio istorija, Vilniaus rajonas] / Jovita 

Niūniavaitė-Lesienė, Antanas Lesys. - Pab. Pradžia: Nr. 8. - Bibliogr.: 29 pavad. // Voruta. - 2005, geg. 7, p. 5. 

Novopašinienė, Jolanta. Kolory tęczy w przedszkolu: [apie renginį-projekta, įvykusį Vilniaus rajono Valčiūnų 

vaikų darželyje] / Jolanta Novopašinienė. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 2 - 8 czerwca (nr 22), p. 5. 

Novopašinienė, Jolanta. Vaivorykštės spalvos darželyje: [apie renginį-projektą „Vaivorykštės spalvos“ Vilniaus 

rajono Valčiūnų vaikų darželyje] / Jolanta Novopašinienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 2- 8 (Nr. 

22), p. 6. 

Vančys, Rimantas. Valčiūnuose brangi šiluma verčia badauti / Rimantas Vančys. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 



 

 

2005, kovo 18 (Nr. 11), p. 1, 7. 

 

2006 

…w Zujunach; … w Czarnym Borze : echa lokalnych dożynek… / Inf. wł. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 

12 - 18 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 408), p. 9. 

2005 metų pasiekimų balansas : Juodšilių seniūnija / Tadeuš Aškelianec // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, 

geg. 4-10 (Nr. 18), p. 5. 

Aszkielaniec, Tadeusz. Bilans dokonań roku 2005 : gmina czarnoborska / Tadeusz Aszkielaniec // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 4 -10 maja (nr 18), p. 5. 

Bartkevič, Gražyna. Liaudies kapelų ir šokių kolektyvų peržiūra: [apie Vilniaus rajono liaudies kapelų ir šokių 

kolektyvų peržiūrą Juodšilių kultūros namuose] / Gražyna Bartkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2006, gruod. 7 - 13 (Nr. 49), p. 6. 

Galiauskienė, Diana. Lengvoji atletika: [Vilniaus rajone Juodšiliuose vyko Lietuvos LAF taurės 1 mylios 

bėgimo varžybos, kuriose dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės sportininkai] / Diana Galiauskienė // Elektrėnų 

kronika. - 2006, geg. 5-11 (Nr. 18), p. 12. 

Galiauskienė, Diana. Sporto mokykla informuoja: [Elektrėnų miške vyko Elektrėnų savivaldybės mokinių 

orientavimosi varžybos; Vilniaus raj., Juodšiliuose, vyko Lietuvos LAF taurės 1 mylios bėgimo varžybos] / 

Diana Galiauskienė // Elektrėnų žinios. - 2006, bal. 29 (Nr. 17), p. 10. 

Kuizinaitė, Milda. Ugniagesiai mokysis moderniame pastate : Valčiūnuose iškilmingai buvo atidaryta už ES 

lėšas įrengta gaisrinė: [naujoje ugniagesių mokykloje apsilankė policijos generalinis komisaras V. 

Grigaravičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius R. Baniulis] / Milda Kuizinaitė. - 

Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, spal. 27, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

Kukienė, Sonata. Atidaryta moderniausia Baltijos valstybėse mokomoji gaisrinė: [apie Vaičiūnuose iškilmingai 

atidarytą Ugniagesių gelbėtojų mokyklos mokomąją gaisrinę, Vilniaus rajonas] / Sonata Kukienė. - Iliustr. // 

Ugniagesis. - 2006, lapkritis (Nr. 17/18), p. 1. 

Macinkiewicz, Maria. Uroczyście i po polsku rodzinnie : obchody Dnia Niepodległości Polski [w Czarnym 

Boru] / Maria Macinkiewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2006, 23 - 29 listopada (nr 47), 

priedas „Rota“ (nr 414), p. 4. 

Martišiūtė, Asta. Lietuviukų „mokinių krepšeliai“ vis lengvesni : Vilniaus rajono savivaldybė mokykloms duoda 

mažiau lėšų, negu skiria valstybė: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir nustatė, 

jog Vilniaus raj. savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule ir vienoms mokykloms skiria net 

penktadaliu sumažintą suma, o kitoms finansavimą padidina ketvirtadaliu, jog labiausiai Vilniaus rajone kenčia 

lietuviškos mokyklos (lent. „Mokyklų finansavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“), pateikiami Valstybės 

kontrolės Veiklos audito 1-ojo departamento dir. R. Sanajevo, Vilniaus raj. Tarybos nario E. Ryškaus, 

savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo J. Narkevičiaus komentarai ]/ Asta Martišiūtė. - Portr., iliustr., lent. // 

Respublika. - 2006, liep. 7, p. 3. 

Martišiūtė, Asta. Корзина литовского учащегося становится все легче : Вильнюсское районное 

самоуправление отдает школам меньше средств, чем выделяет государство, а больше всего от этого 

страдают литовские школы: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir nustatė, 

jog Vilniaus rajono savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule ] / Аста Мартишюте. - Portr., 

iliustr., lent. // Республика. - 2006, 7 июля, p. 3. 

 

Osipowicz, Jadwiga. Pielgrzymka do sankuarium patronki: [apie Juodšilių Uršulės Leduchovskos vidurinės 

mokyklos moksleivių piligriminę kelionę prie mokyklos globėjos kapo] / Jadwiga Osipowicz // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, nr. 10 - 16 sierpnia (nr 32), priedas „Rota“(nr 399), p. 1, 2. 

Wołodkowicz, Stanisława. „Mysz biblioteczna“: [apie Juodšilių šv. Ursulos Ledochovskos vidurinės mokyklos 

bibliotekininkės Halinos Jasiulevič suorganizuotą renginį] / Stanisława Wołodkowicz. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2006, 23 listopada, p. 6. 

 

2007 

Bartkevič, Gražina. „Juodšilių pavasaris 2007“: [apie Juodšiliuose vykusią sporto šventę „Juodšilių pavasaris 

2007“] / Gražina BartkevičIliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, bal. 26 - geg. 2 (Nr. 17), p. 10. 

Bartkiewicz, Grażyna. „Czarnoborska wiosna 2007“ : sport: [apie Juodšiliuse vykusią sporto šventę „Juodšilių 

pavasaris 2007“] / Grażyna Bartkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 26 kwietnia -2 maja (nr 

17), p. 7. 

Danovska, Danuta. Ugniagesių gelbėtojų kalvė: [apie Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 



 

 

LR VRM Ugniagesių gelbėtojų mokyklą Valčiūnuose] / Danuta Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, rugs. 13 - 19, p. 1, 5. 

Danovska, Danuta. Valčiūnai - žingsnis nuo Juodšilių / Danuta Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, rugs. 20 - 26, p. 1, 6. 

 

Danowska, Danuta. Kuźnia strażakow ratownikow: [apie Valčiūnų ugnegesių gelbėtijų praktinių įgūdžių 

tobulinimo bazę] / Danuta Danowska ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 13-19 

wrzesnia (nr 37), p. 1, 5. 

Danowska, Danuta. Tuż za Czarnym Borem -Wołczuny / Danuta Danowska ; fotog. Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 20-26 wrzesnia (nr 38), p. 1, 6. 

Krivickas, Povilas Sigitas. Didžioji „Šilo“ mokyklos svajonė: [apie Juodšilių gyvenvietėje prie pat Vilniaus 

esančią vidurinę mokyklą] / Povilas Sigitas Krivickas. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2007, saus. 23, p. 10. 

Matukanskiene, T. O uzupełnieniu informacji o południowej obwodnicy magistrali A1 Wilno-Kowno- 

Kłajpeda i magistrali A3 Wilno-Mińsk: [apie komisijos, sprenddžiančios aplinkelio problemas, susitikimus su 

gyventojais, pasiūlimus ir nutarymus] / T. Matukanskiene // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 13-29 sierpnia (nr 

34), p.7. 

Matukauskienė, T. Dėl pietinio magistralės kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ir magistralinio kelio A3 

Vilnius-Minskas informacijos papildymo: [apie komisijos, sprendžiančios aplinkelio problemas, susitikimus su 

gyventojais , pasiūlymus ir nutarimus] / T. Matukauskienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 23 - 29, 

p. 7. 

Mikulevič, Irena. Jakość na miarę światowych norm : zwrotnice z wołczuńskiego zakładu: [apie Valčiūnuose 

įsikūrusią bendrą Lietuvos-Austrijos UAB „VAE Legetecha“] / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 20-26 wrzesnia (nr 38), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Kokybė pagal pasaulinius standartus: [apie bendrą Lietuvos-Austrijos UAB „VAE 

Legetecha“ Valčiūnuose] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugs. 20 - 26, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Unikali Juodšilių įmonės produkcija: [apie bendrovę „Reklamos technologijų centras“ 

Juodšiliuose] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, spal. 4-10, p. 3. 

Mikulevič, Irena. Unikalna produkcja zakładu w Czarnym Borze: [apie bendrovę „Reklamos technologijų 

centras“ Juodšiliuose] / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 4-10 

pazdzirnika (nr 40), p .3. 

Osipowicz, Jadviga. Radość podróżowiania: [apie Juodšilių Uršulės Ledochovskos vidurinės mokyklos 

moksleivių piligrimines keliones po Lenkija] / Jadviga Osipowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2007, 30 sierpnia- 5 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 454), p. 2, 3. 

Pačkovska, Česlava. Inna, niż tylko wiejska : gmina z dorobkiem w tle - Czarny Bór / Czesława Paczkowska ; 

fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 20-26 wrzesnia (nr 38), p. 1, 5. 

Pačkovska, Česlava. Ne vien tik kaimiška : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Juodšiliai / Česlava 

Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugs. 20 - 26, p. 1, 5. 

Stabingytė, Nijolė. Juodšiliuose pavojingiau nei prie cypės : išsigandę tardymo izoliatoriaus kaimynystės 

Pagirių ir Juodšilių gyventojai puolė rinkti parašų ir grasina piketais: [apie Teisingumo ministerijos ir Kalėjimo 

departamento atstovų susitikimą su Pagirių ir Juodšilių seniūnais bei protestą dėl ketinimų statyti tardymo 

izoliatorių netoli gyvenviečių (str. Pagirių seniūnės M.Matiulevič, Juodšilių vadovo T.Aškelianiec, Kalėjimų 

departamento direktoriaus S.Vitkūno komentarai ir V.Ž info). / Nijolė Stabingytė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 

2007, rugpj.8, p.1, 3. 

Szaranda, Ewelina. Na turystycznych szlakach Wileńszczyzny: [rašoma ir apie Juodšilius] / Ewelina Szaranda 

; Sabina Bielawska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 445), p. 

1, 3. 

Wołodkowicz, Stanisława. Radzimy sobie sami: [apie labdaros koncertą, organizuotą Juodšilių U. 

Leduchovskos vidurinės mokyklos moksleivių jegomis, kurio metų buvo renkamos lėšos naujai muzikiniai 

aparatūrai] / Stenisława Wołodkowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 22-28 lutego (nr 8), p. 

„Rota“ (nr 427), p. 2. 

 

2008 

40 lat służbie mieszkańców rejonu: [apie ilgametę Juodšilių ambulatorijos gydytoją ir vadovę A.Savosko] / Inf. 

wł. - Portr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 24-30 lipca (nr 30), p. 2. 

40 metų tarnystės rajono gyventojams: [apie ilgametę Juodšilių ambulatorijos gydytoją ir vadovę A. Savosko. - 

Portr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, liep. 24-30, p. 2. 

Leščinskas, Vytautas Juozas. Miškas - tarsi antrieji namai: [apie Vilniuas miškų urėdijos Juodšilių girininkijos 



 

 

miškininką G. Morozą] / Vytautas Leščinskas. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2008, rugs. 18, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Miejsce jest, tylko nie wiadomo gdzie : izolator śledczy nadal burzy krew mieszkańcom: 

[Juodšilių seniūnijos iniciatyva vyko vietos gyventojų susitikimas su teisimgumo ministru Petru Boguška, 

Seimo nariu Petru Auštrevičiumi siekiant išaiškinti planus statyti tardymo izoliatorių] / Irena Mikulewicz // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 14-20 lutego (nr 7), p. 2. 

Pačkovska, Česlava. Cierpienie jest wśród nas : 11 lutego obchodzono Światowy Dzień Chorego: [apie 

Juodšilių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę / Czesława Paczkowska ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 14-20 lutego (nr 7), p.1, 6. 

Pačkovska, Česlava. Kančios visada šalia mūsų: [apie Juodšilių slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę, 

minint Pasaulinę ligonių dieną] / Česlava Pačkovska ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2008, vas. 14-20, p.1, 6. 

Pačkovska, Česlava. Kochać ludzi i czynić dobro: [apie iškilmes, vykusias sekmadieni Juodšiliuose] / Czesława 

Paczkowska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 12-18 czarwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 

495), p. 1, 2. 

Pačkovska, Česlava. Przywracanie pamięci: [apie iškilmes Juodšilių mokykloje] / Czesława Paczkowska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. -2008, 5-11 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 494), p. 1, 2. 

Środowiskowe Centrum Usług Socjalnych Starostwa Czarnoborskiego już otworzyło swe podwoje: [apie 

socialinių paslaugų centro atidarymą Valčiūnuose, Juodšilių sen.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 29 

sierpnia, p. 5. 

Trik, Julitta. Czarny Bór pamięcią Sióstr Urszulanek znaczony / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2008, 2-4 lutego (nr 23), p. 9. 

Trik, Julitta. Mała urszulańska metropolia w Czarnym Borze / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 

10 czerwca, p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Rūpinantis pagyvenusiais ir ligoniais: [apie socialinių paslaugų centro atidarymą Juodšilių 

seniūnijoje Valčiūnuose] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, rugs. 4-10, p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. W trosce o ludzi starych i chorych: [apie socialinių paslaugų centro „Po vienu stogu“ 

atidarymą Valčiūnuose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 4-10 wrzesnia (nr 36), 

p. 1, 5. 

Vorobiej, Teresa. „Witaj Maj, piękny Maj“ : uczniowie szkół rejonu wileńskiego uczcili 217. rocznicę 

uchwalenia Konstutucji 3 maja / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 8- 

14 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 490), p. 1, 3. 

Žeimantas, Vytautas. Konkurso „Lietuvių kalbos kabinetas - tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo židinys“ 

nugalėtojų pagerbimas: [apie Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekoje įvykusį Rytų Lietuvos gimnazijų ir vidurinių 

mokyklų lietuvių kalbos kabinetų konkurso „Lietuvių kalbos kabinetas - tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo 

židinys“ nugalėtojų pagerbimą, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) ir lietuvių švietimo draugijos 

„Rytas“ surengto konkurso tikslus, konkurso eigą, konkurso nugalėtojus: Visagino Sedulinos vidurinę mokyklą 

(kabineto vadovė R. Galkauskienė), Vilniaus apskrities Rudaminos F. Ruščico gimnaziją (vadovė V. 

Barkauskienė), Trakų rajono Onuškio vidurinę mokyklą (kabineto vadovė N. Baranauskienė), Ignalinos rajono 

gimnaziją (vadovas P. Mikštas) ir Šalčininkų rajono Eišiškių S. Rapolionio gimnaziją (vadovė B. 

Lukoševičienė), Vilniaus apskrities Juodšilių „Šilo“ vidurinę mokyklą (vadovė J. Gumbrevičienė), pateikiami 

TMID generalinio direktoriaus A. Petrausko, šio departamento Rytų Lietuvos programos poskyrio vedėjo A. 

Kairio, lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ vadovo A. Masaičio komentarai (str. minimos Lietuvių kalbos 

instituto direktoriaus pavaduotoja prof. G. Blažienė, Vilniaus Tallat-Kelpšos konservatorijos direktoriaus 

pavaduotoja R. Auksoriūtė)] / Vytautas Žeimantas. - Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. - 2008, lapkr. 25, p. 1. 

 

2009 

Bieg na jedną milę : tradycyjne święto sportowe „Czarnoborska wiosna 2009“ / inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2009, 28 maja-3 czerwca (nr 22), priedas „Rota“, p. 6. 

Dumalakas, Arūnas. Valdžia praganė savo sodybą: [apie tai, kad Vilniaus savivaldybė nesirūpina jai 

priklausančiais sveikatingumo ir poilsio bazės pastatais, esančiais Labanoro regioniniame parke Prūdiškių 

kaime, nes buvę savivaldybės vadovai nepasirūpino žemės sklypo po pastatais įteisinimu ir žemė buvo grąžinta 

vietos gyventojai D. Kliukienei, situaciją komentuoja Labanoro seniūnas V. Jusys, Labanoro regioninio parko 

direktorius T. Tukačiauskas; trumpai informuojama apie savivaldybei priklausančių poilsio namų „Jūros vilnis“ 

poilsio kainas] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, geg. 9, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

Kalinauskienė, Aušra. Skambėjo „Vilniaus jovarai“: [apie Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų šventę 

„Vilniaus jovarai“ Juodšilių „Šilo“ mokykloje] / Aušra Kalinauskienė. - Iliustr. // Voruta. - 2009, birž. 6, p. 5. 

Kukienė, Sonata. Būsimieji ugniagesiai gelbėtojai įsikūrė naujame bendrabutyje: [apie Priešgaisrinės apsaugos 



 

 

ir gelbėjimo departamento Ugniagesių gelbėtojų mokyklos naujo bendrabučio atidarymą Valčiūnuose] / Sonata 

Kukienė. - Iliustr. // Ugniagesis. - 2009, rugsėjis (Nr. 13/14), p. 1. 

Kvedarienė, Aldona. Apleista palaukė virto ąžuolynu: [Vilniaus miškų urėdija už Europos Sąjungos lėšas 

nedirbamoje, apleistoje palaukėje netoli Juodšilių miestelio įveisė pavyzdinį ąžuolyną] / Aldona Kvedarienė. - 

Iliustr. // Ekstra. - 2009, Nr. 32 (rugpj. 10-16), p. 24-25. 

Meilė, paremta darbais: [apie Šv. Uršulės Leduchovskos gimimo metinių minėjimą Juodšilių seniūnijoje] / 

Socialinių paslaugų centro darbuotojai // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 30 - geg. 6, p. 2. 

Morozas, Genadijus. Rytojaus miškais reikia rūpintis šiandien : [pokalbis su Vilniaus miškų urėdijos Juodšilių 

girininkijos girininku Genadijumi Morozu / užrašė] Rimantas Grikevičius. - Iliustr. // Tėviškės gamta. - 2009, 

balandis (Nr. 4), p. 5. 

 

Przegląd kapel ludowych „Grok, kapela, graj…“: [apie Vilniaus rajono liaudies kapelų apžiūrą Juodšilių 

kultūros namuose] // Kurier Wileński. - 2009, 13 listopada, p. 7. 

Samorząd podpisał umowy o partnerstwie z Powiatem Ostródzkim oraz Gminą Czarny Bór : z rejonu 

wileńskiego: [apie bendradarbiavimo sutarties pasirašymą Vilniaus rajono savivaldybėje]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2009, 6 marca, p. 6. 

Spiridenkow, Daniel. „Jesteśmy razem“ : międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w rejonie 

wileńskim / Daniel Spiridenkow ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 10-16 grudnia (nr 

50), p.6. 

Spiridowicz, Jarosław. Święta Urszula Ledóchowska: [apie šventinį renginį Juodšiliuse] / Jarosław 

Spiridowicz. - Portr. // Spotkania. - 2009, maj (nr 5), p. 18. 

Stańczyk, Dariusz. IX Rajd Katyński w Wilnie: [rašoma ir apie Juodšilius] / Dariusz Stańczyk. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2009, 19-21 września (nr 179), p. 11. 

Vorobej, Teresa. Dobre adwentowe uczynki: [Valčiūnų centre] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 17-23 grudnia (nr 51), priedas „Rota“ (nr 574), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Wpatrywać się w Maryję, by Ją naśladować : w Wołczunach poświęcono kaplicę 

Najświętszej Maryi Panny / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 24-30 

wrzesnia (nr 39), priedas „Rota“ (nr 562), p. 1, 2. 

 

2010 

Baranowska, Irena. Panował dobry nastrój : przegląd kapel i muzykantów wiejskich w Czarnym Borze / Irena 

Baranowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 11-17 listopada (nr 45), p. 5. 

Klimaszewska, Iwona. Autobusem do Valčiunai i Wołczun : dwujęzyczne napisy - zgodnie z konwencją Rady 

Europy / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 22-28 kwietnia (nr16), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Mer odwiedziła seniorów [ w Wolczunazh] : sprawy zdrowotne i społeczne - 

priorytetem / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 30 grudnia - 2011, 5 stycznia 

(nr 52), p. 2. 

Mikulevič, Irena.Valčiūnų džiaugsmai ir vargai : gruodžio 3-ioji - Tarptautinė žmonių su negalia diena: [apie 

savarankiško gyvenimo namus „Po vienu stogu“ Valčiūnuose Juodšilių seniūnijoje] / Irena Mikulevič. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, gruod. 2-8, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Wołczuńskie dole i niedole : 3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: 

[apie savarankiško gyvenimo namus „Po vienu stogu“ Valčiūnuose Juodšilių seniūnijoje] / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 2-8 grudnia (nr 48), p. 1, 6. 

Stańczyk, Dariusz. Wyrusza X. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński / Dariusz Stańczyk. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2010, 28-30 sierpnia (nr 162), p. 14. 

Strazdas, Vytautas. Bjauri savybė - nesileisti skriaudžiamam: [apie Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokytojų 

darbo krūvį, Vilniaus rajonas] / Vytautas Strazdas. - Iliustr. // Dialogas. - 2010, bal. 30, p. 1, 4. 

Šalkovska, Edita. 90-lecie Szkoly Średniej im. św. Urszuli Ledóchowskiej [Juodšiliai, Vilniaus rajonas] / 

Edyta Szałkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 6 maja, p. 12-13. 

Tarasevič, Stanislav. 20 lat niepodległośi - 20 lat walki o ziemię: [apie Juodšilių gyventoją Česlavą 

Tomaševičių, Vilniaus rajonas] / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 22-24 maja (nr 95), 

p. 1, 6. 

Tradycyjna impreza : jubileuszowe święto sportowe „Czarnoborska wiosna 2010“ // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2010, 22-28 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 592), p. 20. 

Vorobej, Teresa. „…Żyć dla szcząścia innych“ : Czarnoborskiej Szkole Średniej im. św. Urszuli 

Ledóchowskiej 90 lat / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 29 kwietnia - 5 maja (nr 

17), priedas „Rota“ (nr 593), p. 1, 19. 



 

 

Žeimantas, Vytautas. Lietuviški iešmai - po visą pasaulį: [apie UAB „VAE Legetecha“ veiklą] / Vytautas 

Žeimantas. - Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2010, liep. 9-19 (Nr. 12), p. 2, 4. 

 

2011 

Brasiūnaitė, Jurgita. „Vilniaus Jovarai“ susirinko trečią kartą: [apie Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų 

šventę] / Jurgita Brasiūnaitė. - Iliustr. // Voruta. - 2011, birž. 4, p. 1, 3. 

Klimaševska, Ivona. Parodė savo gabumus ir dideles širdis : socialinių įstaigų meno festivalis: [apie Vilniaus 

rajono socialinių įstaigų meno festivalį „Kurkime drauge“] / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2011, vas. 17-23, p. 3. 

Klimaševska, Ivona. Pokazali swe zdolności i wielkie serca : Festiwal twórczości placówek socjalnych: [apie 

Vilniaus rajono socialinių įstaigų meno festivalį „Kurkime drauge“, kuris vyko Juodšiliuose] / Iwona 

Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 17-23 lutego (nr 7), p.1, 3. 

Konkursas žlugo: [apie tai, kad bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LG) Vilniaus aplinkkelio Kyviškės- 

Valčiūnai antrojo kelio statybos rangovo konkurse sulaukė per didelių pasiūlytų kainų ir nusprendė jį nutraukti, 

bus skelbiamas naujas viešojo pirkimo konkursas; pateikiami LG atstovo V. Gudo, LG infrastruktūros 

direktoriaus A. Ragauskio komentarai] // Vilniaus diena. - 2011, birž. 22, p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Czasu na nudy nie było : świąteczna impreza muzyczna w Czarnym Borze / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 17-23 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 

674), p. 5. 

Žemaitis, Vytautas. Neįgaliųjų meno festivalis „Kurkime drauge“: [apie socialinių įstaigų meno festivalį 

„Kurkime drauge“ Judšilių bendruomenės socialinių paslaugų centre, Vilniaus rajonas] / Vytautas Žemaitis. - 

Iliustr. // Bičiulystė. - 2011, kovo 17-23 (Nr. 11), p. 3. 

 

2012 

 

Klimaševska, Ivona. Menas atveria širdis: [apie II-ąjį socialinių įstaigų meno festivalį „Kurkime drauge“ 

Juodšilių kultūros centre / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, geg. 31 - birž. 6, p. 

3. 

Komarova, Edita. „Vilniaus jovarai“ subūrė jau ketvirtą kartą: [apie tradicinę ketvirtąją Vilniaus rajono 

lietuviškų mokyklų meno šventę „Vilniaus jovarai“ Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje, kurios tikslas puoselėti 

lietuvišką kultūrą, Vilniaus rajonas] / Edita Komarova. - Iliustr. // Voruta. - 2012, birž. 9, p. 

12. 

Mikulevič, Irena. Tikėjimas suteikia vilties : Pasaulinė ligonių diena Juodšilių ligoninėje / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, vas. 9-15, p. 1, 4-5. 

Ulbinienė, Tatjana. Festivalyje ,,Kurkime drauge“: [apie Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro suorganizuotą meno festivalį ,,Kurkime drauge“] / Tatjana Ulbinienė. - Iliustr. // 

Galvė. - 2012, birž. 1, p. 4. 

Papakulis, Mindaugas. Aplinkkelis Kyviškės - Valčiūnai - galimybė nukreipti krovinių srautus nuo Vilniaus : 

[pokalbis su „AB „Lietuvos geležinkeliai“ infrastruktūros direkcijos Investicijų departamento Investicijų 

projektų valdymo skyriaus Kelių projektų sektoriaus projektų vadovu M. Papakuliu]. - Iliustr. // 

Geležinkelininkas. - 2012, saus. 16-31 (Nr. 2), p. 3. 

 

Adamowicz, Honorata. Ludzie sprawni inaczej: [apie Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro suorganizuotą meno festivalį ,,Kurkime drauge“] / Honorata Adamowicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 30 maja, p. 5. 

„Kapłan według serca Mojego“ : pielgrzymka śladami błogosławionego ks. Michała Sopoćko / parafianie z 

Czarnego Boru. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 11-17 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 

721), p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Sztuka otwiera serca : festiwal twórczości placówek socjalnych: [socialinių įstaigų meno 

festivalis Juodšiliuose] / Iwona Klimaszewska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 31 maja - 6 czerwca (nr 22), 

p. 3. 

Mikulevič, Irena. Wiara dodaje nadziei : Dzień Chorego w szpitalu czarnoborskim / Irena Mikulewicz. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 9-15 lutego (nr 6), p. 1, 5. 

Trik, Julitta. Uczcić ks. Sopoćkę, który ratował Żydów / Julitta Tryk // Kurier Wileński. - 2012, 29 września - 

1 października (nr 188), p. 1, 6. 

Valienė, Angelė. Ostatnia radość: [apie Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos vid. mokyklos moksleivio 

Vitalijaus Zubrickio svajonės įgyvendinimą - susitikimą su pasaulio galiūnu Ž. Savicku] / Angele Valiene. - 



 

 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Zobowiązujący przywilej : tablica upamiętniająca bl. ks. Michała Sopoćkę: [Juodšiliuose 

(Vilniaus raj.), ant namo, kur karo metu slepstėsi kunigas, palaimintasis Michalas Sopotko (Michał Sopoćko), 

atidengta memorialinė lenta] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 4-10 

pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr720), p. 1, 18. 

W Czarnym Borze odbył się II Festiwal Artystyczny Placówek Socjalnych „Twórzmy razem“ : z rejonu 

wileńskiego: [apie Vilniaus rajono Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro suorganizuotą 

meno festivalį ,,Kurkime drauge“]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 1 czerwca, p. 7. 

 

2013 

Klimaševska, Ivona. Gerumo kibirkštėlės: [ apie savanorystę Lietuvoje ir savanorių pagalbą Nemenčinės 

neįgaliųjų dienos užimtumo centrui, Juodšilių socialinių paslaugų centrui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2013, gruod. 5-11, p. 1, 11. 

Melnik, Viktorija. Šaknim - į žemę, šakom - į dangų: [ apie Juodšiliuose vykusią šventę „Vilniaus jovarai“, 

Vilniaus rajonas] // Voruta. - 2013, birž. 22, p. 14. 

Usonienė, Aurika. Spartėja Vilniaus aplinkkelio Kyviškės - Valčiūnai rekonstrukcijos rangos darbai. - Iliustr. // 

Geležinkelininkas. - 2013, rugs. 1-15 (Nr. 17), p. 1-2. 

Vorobej, Teresa. Barjerus įveikianti kūryba: [ apie meno festivalį „Kurkime drauge“, vykusį Juodšilių seniūnijos 

bendruomenės socialinių paslaugų centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugs. 19-25, p. 8-9. 

Darczanowa, Danuta. „Święto Rodziny i Plonów“ w Czarnym Borze : echa gminnych dożynek. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 3-9 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 772), p. 2. 

Olenkowicz, Lilija. Wokół wspomnień o zacnym Kpłanie : „Wiosna z księdzem prałatem Józefem 

Obrembskim“: [ apie renginį Juodšilių vid. mokykloje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 16-22 

maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 752), p. 8. 

Peško, Ana. Spotkania w sprawie oświaty: [ apie grupės Seimo narių, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus 

rajono savivaldybės atstovų apsilankymą Vilniaus ir Šalčininkų rajonų mokyklose]. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2013, 6 lutego, p. 1, 6-7. 

Urbanovič, Monika. „Potrzeba odnowy umysłów i serc“ : pielgrzymka parafian z Wojdat i Czarnego Boru. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Nie przekreślać przyszłości uczniów : rodzice, uczniowie i pedagodzy domagają się 

odwołania dyskryminującej Ustawy o oświacie: [ LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirm. A. 

Pitrėnienė ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros vedėjas K. Kaminskas lankėsi Vilniaus ir Šalčininkų r. 

švietimo įstaigose, susitiko su Vaidotų, Pagirių, Juodšilių ir Baltosios Vokės bendruomene]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 lutego (nr 6), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Twórczość przełamująca bariery : art-festiwal „Twórzmy razem“: [ apie festivalį „Kurkime 

drauge“, kuris įvyko Juodšilių seniūnijoje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2013, 19- 

25 września (nr 38), p. 6. 

Kolosovski, Andžej. В Яшюнай прошел II Республиканский фестиваль русской культуры : [apie rusų 

kultūros festivalį, kuriame dalyvavo ir Valčiūnų vid. mokykla]. - Nuotr. // Наш край. - 2013, 26 апр., р. 1, 5. 

2014 

Jakštas, Algis. Juodoji keramika gimsta Labanoro seniūnijoje : [pokalbis su keramikų grupės „Ornamentas“ 

nare Alma Daukšaite-Mirziene]: [apie seniausią molio degimo būdą, keramikų grupę „Ornamentas“, įsikūrusią 

Prūdiškės kaime, ir pirmuosius bandymus degti juodąją keramiką / [ kalbėjosi] Algis Jakštas. - Iliustr. // 

Švenčionių kraštas. - 2014, rugs. 17, p. 3. 

Klimaševska, Ivona. Juodšilių šeimyninės Užgavėnės. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 6- 

12, p. 11. 

Mackevičiūtė, Jurgita. Vaidotuose - nauja lietuviška ikimokyklinio ugdymo grupė: [Juodšilių „Šilo“ 

gimnazijos Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyriuje atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2014, saus. 29, p. 11. 

Mikulevič, Irena. Geras žodis irgi gydo : vasario 11-oji - Pasaulinė ligonių diena: [apie kunigų apsilankymą 

Vilniaus r. Šumsko, Juodšilių ir Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, vas. 13-19, p. 1, 9. 

Rinkevičienė, Elena. Egzotika šiandien, įprasta rytoj: [Judra - jau Lietuvoje nebeauginamų linų piktžolė, kurios 

sėklas augintojai parduoda vienintelei aliejaus spaudyklai, įsikūrusiai Vilniaus rajone, Valčiūnų kaime]. - Iliustr. 



 

 

// Ūkininko patarėjas. - 2014, bal. 26, p. 1, 10. 

Rinkevičienė, Elena. Netradicinė kultūra - laisva niša verslui: [apie auginamų linų piktžolę - judras, kurias 

puoselėja Alytaus rajono Kalesninkų kaime ūkininkaujantis fizikos mokslų daktaras A. Peckus: iš kelių 

dešimčių hektarų judrų nukultas sėklas mokslininkas parduoda vienintelei aliejaus spaudyklai, įsikūrusiai 

Vilnaius rajone, Valčiūnų kaime].- Portr. // Kaimo laikraštis. - 2014, geg. 3-9 (Nr. 18), p. 3. 

Ruškutė, Eglė. Gyvybių gelbėtojų kalvėje dūžta automobiliai ir dega vagonai: [apie gegužės 4-ą dieną 

švenčiamą Ugniagesių globėjo šv. Florijono dieną bei apsilankymą Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio 

parengimo skyriuje Valčiūnuose (Vilniaus r.) (str.Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Praktinio parengimo sk. 

viršininko V.Dievulio komentaras ir V.Ž. Komentaras su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

direktoriaus R.Baniulio komentaru)] // Vakaro žinios. - 2014, geg. 3, p. 16. 

Sinkevičiūtė, Roma. Jau antrą kartą Prienų „Žiburio“ gimnazija atvėrė duris stažuotojams: [apie 2012 m. 

Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos 

plėtra“ (II etapas), kuriame dalyvauja ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojai Dalia Šklėriūtė ir 

Olegas Batutis. Šiemet, gegužės 19-23 dienomis šioje gimnazijoje svečiavosi stažuotojas iš Juodšilių „Šilo“ 

gimnazijos, kūno kultūros mokytojas Juozas Bagdonas]. - Iliustr. - Sportas // Naujasis Gėlupis. - 2014, birž. 4, p. 

9. 

Valienė, Angelė. Trys šimtai „Metų“: [Apie K. Donelaičio atminimo įamžinimą ir 300 metų sukakties 

paminėjimą Vilniaus r. Juodšilių Šv. Uršulės Leduchovskos vid. mokykloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, vas. 27 - kovo 5, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Sustiprinti žmonių tikėjimą: [Šv. Jono Bosko relikvijų piligrimystė Vilniuje, o Gailestingojo 

Jėzaus paveikslo - Vaidotų parapijoje ir Juodšiliuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 13- 

19, p. 1, 5. 

Emocji nie zabrakło : zawody w duatlonie i biegach przełajowych w Czarnym Borze / Inf. wł. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 782), p. 24. 

Klimaszewska, Iwona. Kim chce zostać młodzież? : konkurs o karierze dla uczniów. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny.. - 2014, 27 marca- 2 kwietnia (nr 13), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Rodzinne zapusty w Czarnym Borze. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 

marca (nr 10), p. 6. 

Mickevič, Robert. Wileńszczyzna nie boi się Rosji: [apie Vilniaus krašto lenkų dalyvavimą prezidento 

rinkimuose, min. ir Juodšiliai]. - Iliustr. - <http://www.rp.pl/artykul/1108881-Wilenszczyzna--nie-boi-sie- 

Rosji.html> // Rzeczpospolita.. - 2014, 12 maja. 

Przygotowania do roku szkolnego : remonty w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego / na podst. inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 5. 

Rawdo, Halina. Wzmocnieni duchowo : spotkanie członków Żywego Różańca w Bujwidzach / Halina Rawdo. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 782), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Budując na darabku pokoleń : jubileusz kół ZPL w gminie Czarny Bór. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 grudnia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 788), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Peregrynacje obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii wojdackiej i Czarnym Borze. - Iliustr. // 

Spotkania. - 2014, nr 4, p. 11. 

Zapowiedź rekordowej liczby uczestników : otwarte mistrzostwa Litwy w duathlonie w Czarnym Borze / Inf. 

wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 812), p. 24. 

Żuk-Butkuviene, Aleksandra. Święto Seniorów w Czrnym Borze: [apie Vilnius rajono Senjorų šventę Judšilių 

kultūros centre]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 

808), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Wzmocnić wiarę wśród ludzi : peregrynacje relikwii św. Jana Bosko w Wilnie i obrazu Jezusa 

Miłosiernego w parafii wojdackiej i w Czarnym Borze. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13- 19 

marca (nr 11), p. 1, 3. 

2015 

 

Baigta Vilniaus aplinkkelio Kyviškės - Valčiūnai antrojo kelio statyba: [integruodama Lietuvos geležinkelius į 

Europos Sąjungos geležinkelių tinklą, AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdo geležinkelių infrastruktūros 

modernizavimo programą]. - Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2015, rugs. 21-27 (Nr. 37), p. 1-2. 

Butrim, Gelena. Šalčininkai - kraštas, kur nebevažiuoja traukiniai: [apie traukinio maršruto Vilnius-Valčiūnai- 

Jašiūnai-Stasylos-Vilnius uždarymą]. - Nuotr. // Šalčios žinios. - 2015, saus. 23, p. 1. 

Griežienė, Audronė. Kretingiškiai parvežė pergalę ir apskričiai: [Valčiūnuose, ugniagesių gelbėtojų mokykloje, 

įvyko respublikinės Geriausio pareigūno varžybos]. - Iliustr. // Pajūrio naujienos. - 2015, rugs. 8, p. 5. 

http://www.rp.pl/artykul/1108881-Wilenszczyzna--nie-boi-sie-
http://www.rp.pl/artykul/1108881-Wilenszczyzna--nie-boi-sie-


 

 

Jakštas, Algis. Keramikai tęsia tradiciją: [apie seniausią molio degimo būdą, keramikų grupę „Ornamentas“, 

įsikūrusią Prūdiškės kaime, ir toliau ieškojo naujų kūrybos procesų]. - Iliustr. // Švenčionių kraštas. - 2015, rugs. 

16, p. 3. 

Kiek daug turime vaikų // Vilniaus krašto savaitraštis: [apie naujų vaikų žaidimų aikštelių Riešėje ir 

Valčiūnuose atidarymą]. - 2015, birž. 11-17, p. 1, 11. 

Kretingiškis ugniagesys - vėl geriausias: [ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, Vilniaus rajone, šeštąjį 

kartą buvo surengtas geriausio Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūno konkursas]. - Iliustr. - 

„Švyturio“ inf. // Švyturys. - 2015, rugs. 5, p. 2. 

Pietryčių Lietuvai - svarus valstybės dėmesys: [apie tai, kad Pietryčių Lietuva - gausiai tautinių mažumų 

gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir 

ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Mažinant atotrūkį jau daug padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per 

ateinančius šešerius metus. 15 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 

projektams įgyvendinti Pietryčių Lietuvos savivaldybėse vien pagal VRM administruojamas 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Apie savivaldybėse numatomus darbus]. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 27, p. 6. 

Stacevič, Alina. Kad tik mylėt mokėčiau: [apie šventę Juodšilių gimnazijoje: globėjos šv. Uršulės 

Leduchovskos 150-osios gimino metinės, gimnazijos inauguracija]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2015, geg. 7-13, p. 1, 8-9. 

Stonkuvienė, Laima. Geriausi šalies ugniagesiai gyvena Žemaitijoje: [Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos ugniagesiai gelbėtojai labai sėkmingai pasirodė Geriausio valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos konkurse, kuris vyko Valčiūnuose]. - Iliustr. - Turinys: Didžiuojasi ir dėkoja ; Reikėjo apginti titulą ; 

Gaisrininkas - ne tik ugnies malšintojas ; Kiti nugalėtojai. // Švyturys. - 2015, rugs. 9, p. 1, 5. 

„Vilniaus jovarų“ šventė Juodšiliuose: [apie Juodšiliuose vykusią Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų meno 

šventę „Vilniaus jovarai“]. - Iliustr. // Voruta. - 2015, geg. 30, p. 9. 

Vorobej, Teresa. Geresnėms gyvenimo sąlygoms: [apie Prūdiškių socialinės globos namus ir naujo korpuso 

atidarymą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis.- 2015, spal. 8-14, p. 9-10. 

Vorobej, Teresa. Kad jaustųsi labiau mylimi ir tvirtesni: [apie šventę surengtą Juodšilių palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninės globotiniams, skirtą Pasaulinei ligonių dienai]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, 

vas. 12-18, p. 1, 4. 

 

Adamovič, Honorata. Reorganizacja służby zdrowia kosztem szpitali rejonowych: [apie spaudos konferenciją 

Sveikatos apsaugos ministerijoje] / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 13 sierpnia, p. 5. 

Dla aktywistów rejonu wileńskiego wręczono nagrody im. Księcia Giedymina. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2015, 7- 9 lutego (nr 26), p. 6. 

Lapševič, Brigita. Potrójne święto w Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej / Brygita Łapszewicz: [apie 

Juodšilių mokyklos sukaktį, globėjos šv. Uršulės Leduchovskos 150-ąsias gimino metines, gimnazijos 

inauguraciją, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 5 maja, p. 10-11. 

Mikulevič, Irena. Kosztem chorego nie zaoszczędzisz : w czasie kuracji w szpitalu pieniądze na opiekę nie 

przysługują / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 sierpnia (nr 32), p. 5. 

Nowe placyki zabaw dla dzieci w Rzeszy i Wołczunach / na podstawie inf. vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 11-17 czerwca (nr 24), p. 1, 5. 

Peško, Ana. Dom Samopomocy w Wołczunach: odnaleźć radość życia / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2015, 14-16 listopada (nr 217), p. 14-15. 

Stacewicz, Alina. „Obym tylko kochać umiała“ : uroczystości w Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w 

Czarnym Borze. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 7-13 maja (nr 19), p. 1, 6. 

Stan szkolnictwa w rejonie wileńskim - jest czym się szczycić: [apie Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovų 

konferenciją, Juodšiliai]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 5-7 września (nr 167), p. 6-7. 

Urbanovič, Monika. „Narzędzie woli Bożej“ : uroczystości ku czci bł. Michała Sopoćki w Czarnym Borze / 

Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 

858), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Lepsze warunki do życia i pracy : Dom Opieki Społecznej w Prudziszkach ma nową 

dobudówkę / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 8-14 października (nr 41), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. „Twórzmy razem“ : art-festiwal placówek socjalnych: [Juodšilių seniūnijoje vyko meno 

festivalis, kuriam dalyvavo netipiniai artistai - Vilniaus ir Šalčininkų rajonų socialinių įstaigų globotiniai] / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 18-24 czerwca (nr 25), p. 1, 6. 

Wołodkowicz, Stanisława. Wieczór seniorów w Czrnym Borze: [Apie tradicinį senjorų šventę Juodšilių 

kulturos cenre. Šventės organizavime dalyvavo Juodšilių kaimo biblioteka]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 8-14 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 859), p.2. 



 

 

Ždanovič, Zigmunt. Zasłużyli na godną starość : samorząd rejonu wileńskiego w elitarnym gronie 

wyróżnionych / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 16-22 lipca (nr 29), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Gimnazja - zwieńczenie wytężonej pracy : konferencja kierownictwa szkół rejonu 

wileńskiego / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 3-9 września (nr 36), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. „Aby chorzy czuli się bardziej kochani i umocnieni“ : 11 lutego - Światowy Dzień Chorego / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 12-18 lutego (nr 7), p. 1, 3. 

 

2016 

 

Džiaugsmas būti laisviems: [kaip paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Vilniaus rajone]/ 

Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 17-23, p. 1, 8-9. 

Jakštas, Algis. Keramikų grupė „Ornamentas“ Labanoro krašte toliau rašo naujus savo kūrybos puslapius : 

[pokalbis su kūrybinės grupės „Ornamentas“ nare Alma Daukštaite Mirziene] / [kalbėjosi] Algis Jakštas. - 

Iliustr. // Švenčionių kraštas. - 2016, rugs. 17, p. 9. 

Juodšiliuose - pirmoji pasaulyje Palaimintojo Mykolo Sopočkos vardu pavadinta bažnyčia. - Iliustr. - Vilniaus 

arkivyskupijos kurijos informacija // XXI amžius. - 2016, vas. 12, p. 11. 

Kuodytė, Jūratė. Pirmoji pasaulyje pal. Mykolo Sopočkos bažnyčia / Jūratė Kuodytė. - Iliustr., portr. // 

Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - 2016, vas. 27, p. 7. 

Levicki, Jan. Dainavo net žiūrovai:[ Rudaminos daugiafunkcio kultūros centro Juodšilių skyriuje vyko 5-asis 

čiastuškų ir humoristinių dainų festivalis] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, lapkr. 24- 

30, p. 4. 

Liutkevičienė, Augutė. Meninio žodžio šventė: [Vilniaus rajono Juodšilių ''Šilo'' gimnazijoje vyko Vilniaus 

regiono meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo Elektrėnų ''Versmės'' gimnazijos ir ''Ąžuolyno'' 

pagrindinės mokyklos skaitovų komandos]. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2016, vas. 12, p. 10. 

Mikulevič, Irena. Šilumos ir nuoširdumo kupini namai: [apie Jaunimo ir sporto rekreacijos centro atidarymą 

Juodšilių seniūnijoje Valčiūnuose. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, geg. 26 - birž. 1, p. 1, 4. 

Milevska-Burak, Violeta. Graži Tu, mano brangi Tėvyne: [kaip Vasario 16-ąją minėjo Juodšilių šv. Uršulės 

gimnazijos mokiniai] / Violeta Milevska-Burak. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, vas. 25 - kovo 2, 

p. 3. 

Novopašinienė, Jolanta. Aštuntoji „Vilniaus jovarų“ šventė Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje:[apie Juodšiliuose 

vykusią Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų meno šventę „Vilniaus jovarai“. - Iliustr. // Voruta. - 2016, birž. 25, 

p. 8. 

Novopašinienė, Jolanta. Laikas bėga, bet praeitis išlieka: Rytų Lietuvos mokyklos: [apie Juodšilių „Šilo“ 

gimnazijos vykdomą projektą „Pažinkime savo kraštą“, supažindinantį ne tik su Juodšiliais, bet ir su šalia 

esančių gyvenviečių istorija / Jolanta Novopašinienė, Edita Kazakevičiūtė-Etlioglu. - Iliustr. // Voruta. - I2016, 

liep. 30, p. 8. 

Stacevič, Alina. Kūrybiškai apie gailestingumą: [Religinės poezijos šventė Juodšiliuose]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, bal. 28 - geg. 4, p. 2. 

„Vilniaus jovarai“ Juodšiliuose: [apie Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų folkloro ansamblių šventę Juodšilių 

„Šilo“ gimnazijoje]. - Iliustr. // Voruta. - 2016, geg. 29, p. 3. 

Vorobej, Teresa. Dievo Apvaizda numatė: [Juodšilių pal. Mykolo Sopockos bažnyčios konsekravimas]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, vas. 18-24, p. 8-9. 

Vorobej, Teresa. Dievo Gailestingumo kelyje: [apie Juodšiliuose vykusį Vilniaus arkivyskupijos katechetų 

susitikimą ir bažnyčios globėją palaimintąjį Mykolą Sopocką. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, 

saus. 14-20, p. 4-5. 

Vorobej, Teresa. Pašventinta pirmoji pasaulyje bažnyčia, tituluota palaimintojo Mykolo Sopočkos vardu / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Katalikas. - 2016, kovo 18, p. 2. 

Žiūkaitė, Renata. Konsekruota bažnyčia Juodšiliuose / Renata Žiūkaitė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2016, vas. 

19, p. 1. 

 

Adamovič, Honorata. Czarnoborskie wspomnienia o księdzu Michale Sopoćce / Honorata Adamowicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 27-29 lutego (nr 38), p. 1, 14-15. 

Adamovič, Honorata. Czy „czarnoborscy“ uchodźcy wrócą na Litwę?: [į Lietuvą atvykę irakiečiai Yasseras ir 

Hansi Alany su dviem vaikais buvo apgyvendinti Europos Parlamento nario P. Auštrevičiaus vaikystės name 

Juodšiliuose (Vilniaus rajonas). Jie išvyko į Švediją ir turėjo grįžti į Lietuvą liepos 11 d. Pateikiami Europos 

Parlamento nario P. Auštrevičiaus ir vidaus reikalų ministro Tomo Žilinsko komentarai] / Honorata Adamowicz. 

- Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 13-16 sierpnia (nr 152), p. 10-11. 

Adamovič, Honorata. Rodzina z Iraku szuka swego miejsca do życia na Litwie: į Lietuvą atvykę irakiečiai 



 

 

Yasseras ir Hansi Alany su dviem vaikais gyvena Europos Parlamento nario P. Auštrevičiaus vaikystės name 

Juodšiliuose, Vilniaus rajonas] / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 28-30 maja (nr 101), 

p. 1, 14-15. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Spotkanie opłatkowe nauczycieli religii i katechetów w Czarnym Borze / Andrzej 

Aszkiełowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 21 stycznia, p. 10. 

Dzień Sieiora w Czarnym Borze: [apie Senjorų dienos minėjimą Judšilių kultūros namose, kurio organizavime 

dalyvavo ir Juošilių kaimo bibliotekos bibliotekininkė Liubovė Zinkevič] / organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 27 pazdziernika - 2 listorada (nr 43), priedas „Rota“ (914), p. 2. 

Kupcewicz, Ewa. W Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze spotkanie poetycko- 

literackie: [apie Vilniaus krašto ir Lenkijos poetų susitikimą Juodšilių gimnazijoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2016, 22 kwietnia, p. 10. 

Levicki, Jan. Wesoła zabawa : V Festiwal Czastuszek i Piosenek Humorystycznych: [Rudaminos 

daugiafunkcio kultūros centro Juodšilių skyriuje vyko 5-asis čiastuškų ir humoristinių dainų festivalis] 

/ Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 listopada (nr 47), p. 6. 

Lewandowska, Ilona. „Wileńszczyzna śpiewa, tańczy, gra…“ - „Borowianka“ życie bierze na wesoło! / Ilona 

Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 10-12 grudnia (nr 234), p. 8-9. 

Mikulevič, Irena. Dom pełen ciepła i życzliwości : jubileusz i otwarcie Młodzieżowego Centrum Sportu i 

Rekreacji w Wołczunach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 czerwca 

(nr 21), p. 1, 5. 

Milewska-Burak, Wioletta. „Pięknaś Ty, moja Ojczyzno kochana“: [apie Vasario 16-osios minėjimą Juodšilių 

šv. Uršulės gimnazijoje] / Wioletta Milewska-Burak. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25 lutego - 2 

marca (nr 8), p. 2. 

Planuje się akredytację czterech szkół Wilna i rejonu wileńskiego: [apie Švietimo ir mokslo ministerijos 

pateiktą informaciją]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 26 maja, p. 2. 

Stacewicz, Alina. Inny nie znaczy gorszy : solidarni z niepełnosprawnymi / Alina Stacewicz, Teresa Worobiej ; 

fot. Teresa Worobiej // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 grudnia (nr 49), p. 1, 6. 

Stacewicz, Alina. Twórczo o miłosierdziu: święto poezji religijnej w Czarnym Borze. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 28 kwietnia - 4 maja (nr 17), p. 3, 6. 

Tańcz - nie żałuj podłogi: [apie Tarptauninės šokių dienos minėjimą Juodšilių kultūros namuose] / 

organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 21-27 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 887), p. 

17. 

Urbanovič, Monika. Kapłan według Serca Mego : nowa książa o bł. ks. Michale Sopóce / Monika Urbanowicz. 

  Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 18-24 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 878), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Na szlaku Bożego Miłosierdzia: w Czarnym Borze - spotkanie katechetów archidiecezji 

wileńskiej / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 stycznia (nr 2), p. 3, 5. 

Vorobej, Teresa. Opatrzność tak pokierowała losem …: konsekracja kościoła pw. bł. Michała Sopoćki w 

Czarnym Borze / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 18-24 lutego (nr 7), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. U Boga nic się nie dzieje przez przypadek: w wielkiej mozaice Miłosierdzia Bożego - s. 

HelenaMajewska: [[apie vienuolę Heleną Majevską ir jos knygq „Sesers Helenos Majewskos laiškai“ („Pisma 

siostry Heleny Majewskiej CSA“)] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 stycznia 

  3 lutego (nr 4), priedas „Rota“ (nr 875), p. 1, 20. 

Vorobej, Teresa. W Czarnym Borze poświęcono pierwszy na świecie kościół pw. bł. Michała Sopoćki/ Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 18 lutego, p. 10. 

W Gimnazjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze - święto poezji religijnej // Kurier Wileński. - 

2016, 23-25 kwietnia (nr 76), p. 7. 

Wolność w radości, radość z wolności : Dzień Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego: [apie Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą Vilniaus rajone] / Inf. wł. ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 marca (nr 11), p. 1, 3. 

Zapusty na Wleńszczyźnie: [fotoreportaż]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 lutego (nr 6), 

priedas „Rota“ (nr 877), p. 1, 2. 

 

2017 
 

Novopašinienė, Jolanta. Devintoji „Vilniaus jovarų“ šventė Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje: [apie Vilniaus rajono 

lietuviškų mokyklų folkloro ansamblių šventę Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje]. - Iliustr. // Voruta. - 2017, birž. 17, p. 

1, 9. 

Urbanovič, Monika. Besąlygiškai pasitikėti : [apie kunigą M. Sopočką ir atlaidus Juodšilių Palaimintojo Mykolo 

Sopočkos bažnyčioje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, kovo 2 - 8, p. 3. 



 

 

Vorobej, Teresa. Nuteikia visiems metams: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų 

proga ir Vilniaus r. savivaldybės merės M. Rekst apsilankymą]/ Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, saus. 5-11, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Vėžimėlis ir lazdelė - ne kliūtis: [apie šventę Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centre Valčiūnuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, gruod. 7-13, p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Sugrąžinant pelnytą pripažinimą: [Vilniuje, Vitebsko g. 1, ant namo, kuriame gyveno 

rašytojai S. Cat-Mackevičius ir J. Mackevičius, atidengta atminimo lenta, o Juodšiliuose - atminimo akmuo J. 

Mackevičiui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, gruod. 21-27, p. 5. 

 

Adamovič, Honorata. Uchodźcy z Iraku stracili prawo na tymczasowy pobyt na Litwie: [į Lietuvą atvykę 

irakiečiai Yasseras ir Hansi Alany su dviem vaikais  buvo apgyvendinti Europos Parlamento nario P. 

Auštrevičiaus vaikystės name Juodšiliuose (Vilniaus rajonas). Jie išvyko į Švediją ir turėjo grįžti į Lietuvą 2016 m. 

liepos 11 d.] / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 22 marca, p. 1, 4. 

Adamovič, Honorata. Wizyta Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnym Borze: [apie Lenkijos 

ambasadorės Lietuvoje U. Doroszewskos vizitą Juodšiliuose, Vilniaus rajona]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 

4-6 listopada (nr 208), p. 6. 

Gladkovska, Helena. Grand Prix Portugalii dla młodej wokalistki  z Czarnego Boru: [apie 14-metę Juodšilių 

moksleivę - tarptautinio festivalio Portugalijoje laureatę]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 23-25 września (nr 

180), p. 8-9. 

Jak jedna duża rodzina : powyborczo-zapustowa impreza w Carnym Borze / Organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 933), p. 1, 4. 

Jasiulewicz, Mieczysław. U kontynuatorów misji św. Ledóchowskiej i bł. Sopoċki : wizyta ambasador RP w 

Czarnym Borze: [spalio 31 diena Juodšiliuose (Vilniaus r.) lankėsi Lenkijos ambasadorė Lietuvoje Uršulia 

Doroševska]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 968), p. 1, 7. 

Kupcewicz, Ewa. Gdy kultura idzie w górę : III Rejonowy Featiwal Teatrów Szkolnych / Ewa Kupcewicz ; fot. 

archiwum. - Ilustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 marca - 5 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 936), p. 

1, 7. 

Olenkowicz, Lilia. „Cud narodzenia Dzieciątka Jezusa“ : przedstawienie bożonarodzeniowe w Gimnazjum im. 

św. Urszuli Ledóchowskiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 5-11 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 

924), p. 20. 

Urbanovič, Monika. Zawierzyć bez reszty : pierwszy odpust parafialny w Czarnym Borze / Monika Urbanowicz ; 

fot. Swietłana Greś. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. -  2017, 2-8 marca (nr 9), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Nadać ton na cały rok : świąteczne spotkania w placówkach opieki społecznej rejonu 

wileńskiego: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų proga ir Vilniaus r. savivaldybės 

merės M. Rekst apsilankymą]/ Teresa Worobiej ; fot. Jolanta Gulbinowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 5-11 stycznia (nr 1), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 

 

2018  
 

Aleknienė, Banguolė. Alvianas: „Smulkios įmonės augimas lėtas ir sunkus“: [pasakojimas apie verslininką, UAB 

„Vetagra“ vadovą Alviną Murnikovą] / Banguolė Aleknienė-Andrijauskė. - Iliustr.. - Rubrika: Vėrinys // 

Kupiškėnų mintys. - 2018, kovo 24, p. 4. 

Budzinauskienė, Eleonora. Neteisėti ministerijos konkursai: [apie tai, jog Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) liepos 

23 d. pranešė kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kelių jai pavaldžių įstaigų pirkimuose dėl duomenų 

apsaugos nustačiusi šiurkščių įstatymų pažeidimų. (Str. SADM ministro L. Kukuraičio komentaras; minimas 

teisininkas J. Pagojus)] / Eleonora Budzinauskienė. - Portr. // Vakaro žinios. - 2018, liep. 24, p. 7. 

Juršienė-Jasiūnaitė, Virginija. Kad išvykusieji į savo gimtąjį lizdą - Lietuvą - sugrįžtų : [pokalbis su keramikais 

Virginija Juršiene ir Rimu Inokaičiu]: [apie 13-tą kartą Almos ir Eugenijaus Mirzų sodyboje vykstantį keramikų 

grupės „Ornamentas“ kūrybinį simpoziumą] / [kalbėjosi] Algis Jakštas. - Iliustr. // Švenčionių kraštas. - 2018, 

rugs.12, p. 1, 3. 

Kairys, Alfonsas. 1918-ųjų metų Juozo Gabrio žemėlapis Vilnijos krašto mokyklose: [apie dovaną - 1918 metais 

Lozanoje (Šveicarija) išleisto Juozo Gabrio-Paršaičio žemėlapį ,,Carte etnographigue de l‘Europe“ - įteiktą vasario 

9-ąją Juodšilių „Šilo“ gimnazijai] / Alfonsas Kairys. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2018, vas. 20 (Nr. 40/42), p. 4-5. 

 

Festiwal Artystyczny Instytucji Społecznych „Twórzmy razem” : z rejonu wileńskiego: [apie Vilniaus rajono 



 

 

Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro surengtą  meno festivalį ,,Kurkime drauge“]. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 30 czerwca/2 lipca (nr 125), p. 7. 

Adamovič, Kristina. Wspomnienia Idalii - świadectwo losó Wilna i ludzi (II) : zawsze wierni „Piątce“ (2): 

[Idalijos Žylovskos atsiminimai apie apie Vilniaus miesto ir Juodšilių mokyklas] / Krystyna Adamowicz ; fot. z 

archiwum absolwentów. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 stycz. (nr 3), priedas „Rota” (nr 978), 

p. 8. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Zasługują na uwagę : Międzynarodowy Dzień Senjora w Czarnym Borze / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11/17 paźdz. (nr 41), priedas „Rota“ (nr 

1016), p. 2. 

Levicki, Jan. Miłość do tańca : zespół „Halas” z Czarnego Boru ma 8 lat / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 12/18 mar. (nr 15), priedas „Rota” (nr 990), p. 1, 6. 

Mes irgi kuriame istoriją: [Lietuvos nepriklausomybės 100-ųjų atkūrimo metinių renginiai Juodšiliuose] / Juodšilių 

seniūnija. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, vas. 15-21, p. 5. 

Szostakowski, Józef. Powrót braci Mackiewiczów: [Vilniuje, Vitebsko g. 1, ant namo, kuriame gyveno rašytojai 

S. Cat-Mackevičius ir J. Mackevičius, atidengta atminimo lenta, o Juodšiliuose - atminimo akmuo J. Mackevičiu] / 

Józef Szostakowski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 4-10 stycznia (nr 1),priedasd „Rota“ (nr 976), p. 

17. 

Tworzymy historię : 100-lecie odrodzenia Państwa Litewskiego w Czarnym Borze / Starostwo Czarny Bór. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 lutego (nr 7), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Wileńsko-szwedzkie rodaków śpiewanie : w Czarnym Borze gościł chór z Göteborga: [apie 

choro iš Gioteborgo (Vokietija) koncertą Juodšiliuose, Vilniaus rajonas] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 25/31 stycz. (nr 4), priedas „Rota” (nr 979), p. 1, 6. 

Wołejko, Krystyna. Na złotym wybrzeżu Morza Czarnego : zespoły z rejonu wileńskiego na gestiwalu w Bułgarii 

/ Krystyna Wołejko, Katarzyna Mackiewicz ; fot. Krystyna Wołejko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

9/15 sierp. (nr 32), priedas „Rota“ (nr 1007), p. 17. 

 

2019 
 

Mikulevič, Irena. Audra vandens stiklinėje…: [apie darbo pokyčius 6-iose Vilniaus r. centrinės poliklinikos 

ambulatorijose] / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 13/19 (Nr. 24), p. 2, 5. 

Novopašinienė, Jolanta. Vasario 16-ajai skirtas projektas „Pasveikinkim vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva“: 

[apie renginį Vilniaus rajono Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje] / Jolanta Novopašinienė. - Iliustr. // Voruta. - 2019, vas. 

23, p. 9. 

Prūdiškių socialinės globos namai - savos laimės burbule. - Iliustr. // Sveika šeima. - 2019, gruod. 5/11 (Nr. 49), 

p. 4. 

Vorobej, Teresa. Kova dėl visaverčio gyvenimo: [apie Juodšilių seniūnijoje, Valčiūnuose neįgalią dukrą 

auginančią šeimą] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, bal. 25/geg. 1 

(Nr. 17), p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Šventumo semiamasi iš kaimynystės: [apie šv. Uršulės Leduchovskos relikvijų intronizacijos 

iškilmes Juodšiliuose] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 7/13 

(Nr. 6), p. 1, 8-9. 

 

Andrzejewski, Tadeusz. Przeszła przez życie dobrze czyniąc… : wspomnienia sanitariuszki z czasów II wojny 

światowej / Tadeusz Andrzejewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 25/31 lip. (nr 30), p. 5. 

Levicki, Jan. Tańce, piosenki i cukrowa wata : Święto Rodziny w Czarnym Borze / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 24), priedas „Rota“ (nr 1051), p. 7. 

Mackevičiūtė, Jurgita. Erasmus+ projekto „Mokytojų lyderystės skatinimas gerinant mokinių STEAM dalykų 

pasiekimus“ rezultatai Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje / Jurgita Mackevičiūtė. - Iliustr. // Voruta. - 2019, liep. 27, p. 8. 

Mikulevič, Irena. Burza w  szklance wody… : w ambulatoriach rejonu pielęgniarki wspólnotowe zamiast 

laborantek / Irena Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 24), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Saga Wołodkiewiczów w cieniu Marszałka : Wielkanoc 1919 roku - legienda ciągle żywa: 

[Kristinos Subatowič ir Zigmunto Kasperovičiaus iš Juodšilių  kaimo prisiminimai apie kaimynų Volodkovičių 

šeimos istorija.] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 18/24 kwiet. (nr 

16), priedas  „Rota“ (nr 1043), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Świętość czerpana z sąsiedztwa : po 80 latach do Czarnego Boru powróciła św. Urszula / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 lutego (nr 6), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Walka o jakość życia : w Tygodniu Miłosierdzia otoczmy szczególną opieką bliźnich / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 25 kwiet./1 maja (nr 17), p. 1, 5. 



 

 

 

2020  

 

Misevičius, Vidmantas. Kaip geležinkeliai milijonus eurų ryja: [apie tai, jog Susisiekimo ministerija, atlikusi 

„Lietuvos geležinkelių“ įgyvendinamo ruožo Kaišiadorys-Klaipėda ir Vilniaus mazgo elektrifikavimo projekto 

auditą, nutarė, kad viskas tvarkoje ir ministro J. Narkevičiaus įsakymu Vilniaus geležinkelio mazgo 

elektrifikavimui iš ES Sanglaudos fondų skirta 38.889 euro. (Str. VŽ. Komentaras su Seimo nario A. Skardžiaus 

komentaru; minimas susisiekimo ministras J. Narkevičius)] / Vidmantas Misevičius ; Egidijaus Jankausko nuotr. // 

Vakaro žinios. - 2020, rugpj. 6, p. 1, 5. 

 Pirma vieta bėgime Juodšiliuose: [apie Juodšiliuose vykusias bėgimo varžybas, kuriose sėkmė lydėjo Šiaulių 

rajono lengvaatletę] / „Kuršėnų krašto žinių“ inf.. - Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. - 2020, spal. 8, p. 7. 

 

 AndrzejAszkiełowicz. Kultura w czasie epidemii : działalność Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie 

/ Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 16/22 kwiet. (nr 16), p. 6. 

 Levicki, Jan. Stulatka z Czarnego Boru : Aleksandra Pimoga-Łobazina przekroczyła matuzalemowy wiek: [apie 

Vilniaus rajono Juodšilių kaimo šimtametę gyventoją Aleksandrą Pimoga-Lobaziną] / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 11/17 czerw. (nr 24), priedas „Rota“ (nr 1103), p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Twardy orzeszek : jubileusz Zygmunta Marcinkiewicza – niezłomnego patrioty i dumy 

starostwa czarnoborskiego / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 18/24 

czerw. (nr 25), priedas „Rota“ (nr 1104), p. 1, 6. 

Kalvelių seniūnija  

2003 

 

Bausmės Rusijos radikalams: [apie incidentą Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte traukinyje Maskva- 

Kaliningradas]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2003, rugs. 26, p. 3. 

Chadasevičius, Saulius. Įkalinti nacionalbolševikai giria sotų maistą: [apie incidentą Kenos geležinkelio 

pasienio kontrolės punkte traukinyje Maskva-Kaliningradas] / Saulius Chadasevičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. 

2003, rugs. 17, p. 6. 

Chadasevičius, Saulius. Kenos stotyje - Rusijos piliečių keiksmai ir ašaros: [apie naujų, tranzitu per Lietuvą į ir 

iš Kaliningrado srities vykstančių Rusijos piliečių, supaprastinto tranzito dokumentų įsigaliojimą] / Saulius 

Chadasevičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2003, liep. 2, p. 2. 

Chadasevičius, Saulius. Rusijos nacionalbolševikai buvo aršūs ir Lietuvos teismo salėje: [apie Kenos 

geležinkelio pasienio kontrolės punkte traukinyje Maskva-Kaliningradas siautėjusių rusų radikalų baudžiamąją 

bylą] / Saulius Chadasevičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2003, rugs. 24, p. 3. 

Dumalakas, Arūnas. Kontrabandos kurjeriai jau ieško naujų landų : traukinys, kuriuo į Vilnių gabentos 

nelegalios prekės, nebesieks Baltarusijos: [sutrumpintas traukinio Gudagojis-Vilnius maršrutas - traukinys 

nekirsdamas valstybės sienos važiuos iki Kenos stoties] / Arūnas Dumalakas // Lietuvos rytas. - 2003, rugpj. 1, 

priedas „Sostinė“, p. 1, 3. 

Lapinskas, Anatolijus. Iš mažos stotelės - didelė pasienio stotis: [apie Kenos pasienio geležinkelio stotį / 

Anatolijus Lapinskas] // Geležinkelininkas. - 2003, vas. 17-28 (Nr. 4), p. 4. 

Leščinskas, Vytautas. Prie Europos Sąjungos sienos: [apie Kenos geležinkelio stotį ] / Vytautas Leščinskas. - 

Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2003, liep. 18-31 (Nr. 14), p. 1, 5. 

Levicki, Jan. Su muzika, daina ir šokiais : IV Šeimų šventė „Sveika, į Dangų Paimtoji“ Kalveliuose / Jan 

Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, rugpj. 21-27 (Nr. 34), p. 1, 3. 

Lomakina, Liudmila. Pasienio stotyje netyla statybų gausmas : [pokalbis su Susisiekimo ministerijos sekretore 

L. Lomakina apie Kenos pasienio kontrolės punkto statybą / užrašė] Anatolijus Lapinskas. - Iliustr. // 

Respublika. - 2003, vas. 19, priedas „Greitis“, p. 5. 

Peleckis, Mindaugas. Lietuvos pasienyje - tarptautinis skandalas : 17 aršiai nusiteikusių Rusijos 

nacionalbolševikų Kenoje sukėlė teatralizuotą protesto akciją / Mindaugas Peleckis. - Iliustr. // Respublika.. - 

2003, rugs. 15, p. 5. 

Peleckis, Mindaugas. Nacionalbolševikai ketina keršyti Lietuvai: [apie Kenos geležinkelio pasienio kontrolės 

punkte Lietuvos teisėsaugininkų sulaikytus Rusijos nacionalbolševikus, įtariamus viešosios tvarkos pažeidimu / 

Mindaugas Peleckis. - Iliustr. // Respublika. - 2003, rugs. 23, p. 5. 

Peleckis, Mindaugas. Nacionalbolševikų viešnagę Lietuvoje lydi kuriozai: [apie Rusijos nacionalbolševikų 

teatralizuotą protesto akciją Kenoje, Vilniaus rajonas] / Mindaugas Peleckis. - Iliustr. // Respublika. - 2003, rugs. 



 

 

16, p. 8. 

Traukinyje - rusų protestas : Lietuvos pareigūnams vakar teko panaudoti jėgą: [apie protestą tranzitiniame 

traukinyje Maskva-Kaliningradas Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte] // Lietuvos rytas. - 2003, rugs. 

15, p. 3. 

Vorobej, Teresa. „Kenoje gyvena Dievo tauta…“: [apie Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos 

paveikslo karūnavimo iškilmes Kenos (Vilniaus raj.) kaime ] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, rugs. 4-10 (Nr. 36), p. 1, 6. 

Žukovska, Leokadija. Į knygą kreipiuosi „Tu“ : [žinutė]: [tradicinė vaikiškų knygų savaitė Šumsko 

bibliotekoje (Vilniaus raj.)] / Leokadija Žukovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, geg. 1-7 (Nr. 

18), p. 2. 

Podmostko, Jadvyga. Oddali się pod Jej opiekę : koronacja obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej w Kienie / 

Jadwiga Podmostko. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 3 września , p. 1, 3. 

Peleckis, Mindaugas. На литовской границе - международный скандал : семнадцать агрессивно 

настроенных национал-большевиков устроили театрализованную акцию протеста: [apie Rusijos 

nacionalbolševikų teatralizuotą protesto akciją Kenoje, Vilniaus rajonas] / Миндаугас Пелецкис. - Iliustr. - 

Rus. // Республика. 2003, 15 сент., p. 2. 

 

2004 

 

Armalytė, Aldona. Kena - europinio geležinkelio vartai į Rytus: [apie prie Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje 

esančiame kaimelyje statomą pasienio geležinkelio stotį] / Aldona Armalytė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2004, 

liep. 12, p. 9. 

Berezina, Elena. Muzikanto iš Vilniaus sėkmė: [aie Naujosios Vilnios muzikos mokyklos auklėtinio, Vilniaus 

rajono Kalvelių S. Moniuškos vidurinės mokyklos vienuoliktoko Valerijaus Valujevičiaus laimėtą I vietą Italijos 

Montese mieste vykusiame X tarptautiniame akordeonininkų festivalyje] / Elena Berezina. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2004, spal. 14-20 (Nr. 42), p. 2. 

Dar vienas nesusipratimas pasienyje : pareigūnai neleido tranzitu per Lietuvą vykti Rusijos kariškių komandai: 

[apie incidentą Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte] // Kauno diena. - 2004, liep. 23, p. 2. 

Dauguvietytė, Ieva. Rytinę ES sieną žymintis Kenos pasienio postas dar nebaigtas: [bendrovės „Lietuvos 

geležinkeliai“ statybos ir statinių priežiūros skyriaus virš. A. Papakulio ir Susisiekimo ministerijos Transporto 

investicijų direkcijos dir. pavaduotojo R. Šatkausko informacija apie baigiamus Kenos pasienio punkto pirmojo 

etapo statybos darbus, bendrovės „VITI“ nevykdytus įsipareigojimus bei pakeistą rangovą, bendrovės „Skala“ 

laimėtą konkursą; šių statybos darbų kainą, PHARE fondo lėšų panaudojimą] / Ieva Dauguvietytė. - Iliustr. // 

Respublika. - 2004, saus. 21, p. 12. 

Gerasimovič, Kristina. Kalvelių seniūnija : 2003 metų pasiekimų balansas / Kristina Gerasimovič // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2004, saus.22-28 (Nr. 4), p. 5. 

Iš tranzitinio traukinio išlaipinti 39 Rusijos piliečiai: [apie grupės Rusijos piliečių, neturėjusių kelionei per 

Lietuvą būtinų supaprastinų kelionės dokumentų, išlaipinimą iš tranzitinio traukinio Kenos geležinkelio stotyje] 

// Kauno diena. - 2004, rugs. 13, p. 2. 

Jasiulis, Kęstutis. Pasienis muitininko akimis : [pokalbis su Vilniaus teritorinės muitinės Kenos geležinkelio 

posto vyresniuoju inspektoriumi Arūnu Jasiuliu / kalbėjosi Kęstutis Žemaitis. - Iliustr. - Sausio 26-oji - 

tarptautinė muitinių diena // Ignalina.. - 2004, saus. 24, p. 1 - 2. 

Lietuva baigia modernizuoti būsimos ES rytinės sienos kontrolės punktus: [informuojama, kad Lietuva baigia 

modernizuoti Pagėgių ir Kenos kontrolės punktus] // Lietuvos aidas. ] - 2004, bal. 9, p. 3. 

Šiaučiulytė, D. 2-asis [Vilniaus rajono zonos] menų festivalis [Kalveliose] / D. Šiaučiulytė // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2004, birž. 17-23 (Nr. 25), p. 6. 

Vitkūnas, Manvydas. Kalvelių užgožtame Šumske tvyro liūdnos nuotaikos: [apie miestelius, Vilniaus rajonas] 

/ Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2004, bal. 24, p. 13. 

Vorobej, Teresa. Brandos ir patirties paženklinti metai: [apie tai, kaip Pagyvenusio amžiaus žmonių dieną, 

spalio 1-ąją, paminėjo Vilniaus rajono sveikatos priežiūros įstaigos Juodšiliuose ir Šumske] / Teresa Vorobej. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, spal. 7-13 (Nr. 41), p. 1-2. 

Vorobej, Teresa .Mokyklos laukia mokinių: [apie Vilniaus rajono Kenos ir Šumsko mokyklų rengimąsi 

naujiems mokslo metams] / Teresa Vorobej. - autorės nuotr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugpj. 26 - 

rugpj. 26 - rugs. 1 (Nr. 35), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Šeima tvirta Dievu: [apie „Šeimos šventę“, vykusią per Žolinę Kalvelių seniūnijoje, Vilniaus 

r.] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugpj. 19-25 (Nr. 34), p. 1, 3. 

Adamovič, Kristina. W Kieńskiej - radość po rodzinnemu : słoneczna szkoła w Czarnym Trakcie / Krystyna 

Adamowicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2004, 2 września, p. 1, 7. 



 

 

Worobiej, Teresa./ Podwoje szkół oczekują uczniów: [apie Vilniaus rajono Kenos ir Šumsko mokyklų 

rengimąsi naujiems mokslo metams] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. - Lenk. - Turinys: Kieńska 

szkoła po renowacji; Esy-floresy na ścianach // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 26 sierpnia - 1 września (nr 

35), p. 1, 6. 

 

2005 

 

Andžejevski, Tadeuš. „Mokykloje jiems viskas seksis…“ : Rugsėjo 1-oji Pakenoje ir Kalveliuose / Tadeuš 

Andžejevski ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugs. 8-14 (Nr. 36), p. 1, 3. 

Andžejevski, Tadeuš. Naujasis seniausios gydymo įstaigos gyvenimas : įmūrytas Šumsko ligoninės kertinis 

akmuo / Tadeuš Andžejevski ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 23-29 (Nr. 

25), p. 1-2. 

Dumalakas, Arūnas. Mašinistas su kvapu, traukinys - be stabdžių : Kenos geležinkelio stotyje kaktomuša 

susidūrė du lokomotyvai iš Baltarusijos / Arūnas Dumalakas, Audris Kutrevičius, Vakaris Deksnys. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2005, saus. 25, p. 1, 6. 

Gerasimovič, Kristina. 2004 metų pasiekimų balansas : Kalvelių seniūnija / Kristina Gerasimovič // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2005, kovo 31- bal. 6 (Nr. 13), p. 5. 

Levicki, Jan. Šeimų šventė „Sveika , Šventoji, į Dangų Paimtoji“: [apie tradicinę šeimų šventę, vykusią per 

Žolinę Kalveliuose] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugpj. 18-24 

(Nr. 33), p. 1, 3. 

Lietuviškos mokyklos įkurtuvių Kalveliuose laukta 13 metų: [apie naują lietuvišką Kalvelių 2-ąją vidurinę 

mokyklą]. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 2005, rugs. 2 (Nr. 35), p. 7. 

Mažul, Henrik. Informacijai atvertas langas: [apie interneto centro atidarymą Kalvelių bibliotekoje (Vilniaus r.)] 

/ Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 23-29 (Nr. 25), p. 1, 6. 

Mažul, Henryk. Stiprūs tikėjimu ir dvasia: [apie Kalvelių seniūnijos (Vilniaus r.) kultūrinį ir dvasinį gyvenimą] 

/ Henryk Mažul. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, geg. 19-25 (Nr. 20), p. 1, 6. 

Mozyro, Violeta. Tobulėk pats ir padėk tobulėti kitiems!: [apie Vilniaus rajono Kenos pagrindinės mokyklos 

dalyvavimą Mokyklų tobulinimo programoje (MTP)] / Violeta Mozyro // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, 

saus. 27 - vas. 2 (Nr. 4), p. 5. 

Ovsianik, Teresa. Moksleivių pažangos vertinimas pradinėse klasėse: [apie seminarą Kalvelių mokykloje] / 

Teresa Ovsianik // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, lapkr. 10-16 (Nr. 45), p. 5. 

Razmaitė, Inga. Girti mašinistai nesuvaldė įsibėgėjusio traukinio: [apie Kenos geležinkelio stotyje įvykusią 

dviejų krovininių traukinių, valdomų Baltarusijos piliečių, avariją bei transporto policijos pareigūnų atliekamą 

tyrimą] / Inga Razmaitė, Alfredas Zdramys. - Iliustr. // Respublika. - 2005, saus. 25, p. 5. 

Remeikaitė, Jolanta. Skirta tolerancijai ugdyti: [apie kasmetinę Rytų Lietuvos švietėjo, lietuvių kalbos 

mokytojo Jono Varno konferenciją, vykusią Vilniaus rajono Kalvelių 2-ojoje vidurinėje mokykloje] / Jolanta 

Remeikaitė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, lapkr. 24-30 (Nr. 47), p. 1, 6. 

Rugsėjo 1-ąją duris atvėrė trys lietuviškos mokyklos: [informuojama, kad rugs. 1 d. duris atvers nauja Vilniaus 

r. Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla, pradės veikti Seinų lietuviška mokykla, kurioje galės mokytis mokiniai ne 

tik iš Seinų, bet ir kitų Lenkijos valsčių, Maskvoje atidaromas lietuvių etninės kultūros vidurinio lavinimo 

mokyklos Nr. 1247 naujasis pastatas (str. minimi švietimo ir mokslo ministras R. Motuzas, ŠMM Bendrojo 

ugdymo departamento direktorius A. Plikšnys)] // Lietuvos aidas. - 2005, rugs. 1, p. 1. 

Tervidytė, Elena. Kalvelių lietuviškoji: [apie naują Kalvelių lietuvišką mokyklą, Vilniaus rajonas] / Elena 

Tervidytė, Lizeta Lozuraitytė. - Iliustr. // Dialogas. - 2005, rugs. 16, p. 3. 

Tracevičiūtė, Roberta. Kalvelių mokyklai - kultūros židinio misija: [apie Vilniaus rajone 2005 m. rugsėjo 1 d. 

atidarytą naują mokyklą] / Roberta Tracevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2005, rugs. 2, p. 3. 

Traukinių avariją sukėlė girtas mašinistas: [apie Lietuvos ir Baltarusijos eismo saugumo tyrimo komisijos 

išvadas dėl avarijos Kenos geležinkelio stotyje, kur kaltu pripažintas neblaivus Baltarusijos šilumvežio 

mašinistas nestebėjęs prietaisų, pats dėl neteisingų veiksmų sugadinęs stabdžių sistemą]. - Nuotr. // Vakaro 

žinios. - 2005, saus. 31, p. 1, 2. 

Traukinys viršijo leistiną greitį, mašinistas buvo neblaivus: [apie Kenos geležinkelio stotyje prie sienos su 

Baltarusija saus. 23 d. įvykusį dviejų Baltarusijos traukinių susidūrimą] // Kauno diena. - 2005, saus. 25, p. 6. 

Tvaskienė, Jurga. Į Keną sudėti milijonai - pavėjui : Seime stumiamas planas stabdyti Kenos pasienio 

kontrolės posto plėtrą, visus patikros punktus perkeliant į Vaidotus. Tai Lietuvai gali kainuoti 110 mln. litų / 

Jurga Tvaskienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2005, lapkr. 16, p. 2. 

Usonienė, Aurika. Nustatytos avarijos Kenoje priežastys: [apie dviejų „Baltarusijos geležinkelių“ 

lokomotyvų brigadų valdomų prekinių traukinių susidūrimą Kenos geležinkelio stotyje] / Aurika Usonienė. - 

Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2005, saus. 16-31 (Nr. 2), p. 1-2. 



 

 

Vitkūnas, Manvydas. Kalveliuose - lietuviškos mokyklos įkurtuvės [Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - 

Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2005, rugs. 20, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Atrasti gyvenimo kelią : katalikų jaunimo dienos Šumske / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugs. 1-7 (Nr. 35), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Mokykla, kokių mažai tėra: [apie Kenos pagrindinės mokyklos suremontuoto pastato 

atidarymo iškilmes] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 30- 

liep. 6 (Nr. 26), p. 1, 3. 

Žeimantas, Vytautas. Šiemet mokslo metus pradėjo daugiau kaip pusė milijono mokinių, apie 180 tūkstančių 

studentų: [apie švietimo ir mokslo ministro R. Motuzo sveikinimą naujųjų mokslo metų pradžios proga, naujos 

Vilniaus r. Kalvelių vidurinės mokyklos bei dviejų mokyklų už Lietuvos ribų Seinuose ir Maskvoje atidarymą, 

mokyklų aprūpinimą naujais baldais bei 50 naujų geltonųjų autobusiukų perdavimą savivaldybėms, Mokyklų 

tobulinimo programą, jos finansavimą, tikslus, mokyklų renovacijos eigą, Švietimo ir mokslo ministerijos 

vykdomą akciją „Mokyklon? Pakeliui!“, kurios tikslas - pritraukti į mokyklą jos nelankančius arba ne nuolat 

lankančius vaikus ir paskatinti visuomenę prisidėti prie šios problemos sprendimo, pateikiamas švietimo ir 

mokslo ministro R. Motuzo komentaras/] Vytautas Žeimantas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2005, rugs. 2, p. 4. 

Žeimantas, Vytautas. Už savavališką miško kirtimą nubausta beveik 200 pažeidėjų, bus modernizuojami 

pasienio punktai, o „Sandijos“ lankytojų apšaudymo byloje - nauji įtariamieji / Vytautas Žeimantas // Lietuvos 

aidas. - 2005, kovo 12, p. 4. 

 

Andžejevski, Tadeuš. Nowe życie najstarszej lecznicy : wmurowano kamień węgielny pod budowę szpitala w 

Szumsku: [apie iškilmes, skirtas naujosios ligoninės statybų pradžiai, Šumske] 

/ Tadeusz Andrzejewski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 23 - 29 czerwca (nr 25), p. 1, 

2. 

Andžejevski, Tadeuš. „Wszystko w szkole im się uda…“ : 1września w Pakienie i Kowalczukach / Tadeusz 

Andrzejewski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 8 - 14 wrzesnia (nr 36), p. 1, 3. 

Gierasimowicz, Krystyna. Gmina kowalczucka : bilans dokonań roku 2004 / Krystyna Gierasimowicz // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 31 marca - 6 kwietnia (nr 13), p. 5. 

Lewicki, Jan. Święto Rodzin „Witai, Święta, Wniebowzięta“: [apie tradicinę Šeimų šventę „Sveika, Šventoji, į 

Dangų Paimtoji“ Kalvelių apylinkėje] / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 

1648-5319. - 2005, 18 - 24 sierpnia (nr 33), p. 1, 3. 

Mažul, Henrik. Okno rozwarte na informację: [apie interneto centro atidarymą Kalveliouse, kuriame dalyvavo 

ir Vilniaus rajono centrinės bibliotekos direktorius Dariuš Šileiko] / Henryk Mażul ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2005, 23 - 29 czerwca (nr 25), p. 1, 6. 

Mažul, Henrik. Wiarą i duchem mocni: [apie Kalvelių seniūnijos dvasinį gyvenimą] / Henryk Mażul ; fot. 

archwum i autor. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 19 - 25 maja (nr 20), p.1, 2. 

Owsianik, Teresa. Ocenianie postępów w klasach początkowych: [apie seminarą Kalvelių mokykloje] / Teresa 

Owsianik // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 10 - 16 listopada (nr 45), p. 5. 

Worobiej, Teresa. Odnaleźć drogę życia : katolickie Dni Młodzieży w Szumsku / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 1 - 7 wrzesnia (nr 35), p. 1, 3. 

Worobiej, Teresa. Szkoła, jakich niewiele: [ apie iškilmes, skirtas Kenos suremontuoto mokyklos pastato, 

atidarymui] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 30 czerwca 6 lipca (nr 

26), p.1, 3. 

 

2006 

 

Ar pasieniečiai siūlė mylėtis, nenustatyta: [informuojama, kad Valstybės sienos apsaugos tarnyba, atlikusi 

tarnybinį patikrinimą dėl Kenos pasienio kontrolės poste kilusio skandalo, kai išlaipintai Baltarusijos pilietei V. 

Chanenko pasieniečiai neva pasiūlė pasimylėti su sužadėtiniu JAV piliečiu T. Boeschu tarnybiniame 

automobilyje, nenustatė jokių neteisėtų pareigūnų veiksmų]. - Iliustr. // Ekstra. - 2006, Nr. 32 (rugpj. 7-13), p. 

13. 

Beržinskas, Tomas. Policijos pareigūnai išvydo aukso kalnus: [apie kriminalinės policijos pareigūnų Šumsko 

pasienio kontrolės punkte sulaikytą automobilį, kuriame buvo aptikti aukso dirbiniai; teisėsaugininkų suimtus 

įtariamuosius, tarp kurių buvo vienas Lietuvoje gyvenantis turkas; pastarojo nusikalstamą veiklą Lietuvoje] / 

Tomas Beržinskas. - Iliustr. // Respublika. - 2006, birž. 13, p. 7. 

Danovska, Danuta. Grąžina gyvenimo džiaugsmą: [apie Šumsko slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę] / 

Danuta Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 28- spal. 4 (Nr. 39), p. 5-6. 

Danovska, Danuta. O stebuklų visgi nutinka! : praėjusią savaitę atidarytas naujas Šumsko ligoninės pastatas / 

Danuta Danovska ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, vas. 16-22 (Nr. 7), p. 1, 5. 



 

 

Gerasimovič, Kristina. 2005 metų pasiekimų balansas : Kalvelių seniūnija / Kristina Gerasimovič // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2006, birž. 22-28 (Nr. 25), p. 5. 

Girdvainis, Julius. Lietuvos pasienyje - keistas sekso skandalas: [apie situaciją Kenos pasienio kontrolės punkte, 

kai į Vilnių pas sužadėtinį JAV pilietį T. Boeschą vykusi Baltarusijos pilietė V. Chanenko buvo išlaipinta iš 

traukinio, nes neturėjo galiojančio paso su Lietuvos viza, o tuomet, kai pas ją atvyko T. Boeschas, pareigūnai už 

mokestį pasiūlė jiems pasimylėti tarnybiniame automobilyje, pateikiami nukentėjusiųjų pasisakymai, Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus virš. G. Mišučio informacija, kad atlikus tarnybinį patikrinimą 

paaiškėjo, jog užsieniečiai tarnybai jokių pretenzijų nepateikė] / Julius Girdvainis. - Portr., iliustr. // Respublika. - 

2006, geg. 23, p. 8. 

Girdvainis, Julius. Sekso skandalas pasienyje ėmė bliūkšti: [Kenos pasienio užkardos pareigūno A. 

Klimašausko nuomonė apie JAV piliečio T. Boescho pateiktą situacijos, kai į Vilnių pas jį vykusi Baltarusijos 

pilietė V. Chanenko buvo išlaipinta iš traukinio, nes neturėjo galiojančio paso su Lietuvos viza, o tuomet, kai 

pas ją atvyko T. Boeschas, pareigūnai už mokestį pasiūlė jiems pasimylėti tarnybiniame automobilyje, versiją, 

galimas priežastis; informuojama, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas S. Stripeika pavedė atlikti 

šio įvykio tarnybinį patikrinimą] / Julius Girdvainis. - Portr. // Respublika. - 2006, geg. 24, p. 4. 

Jokūbaitis, Marius. Meilės tremtinių pora pasijuto pažeminta : JAV profesorius ir Lietuvos pasieniečiai 

skirtingai aiškina incidentą Kenoje / Marius Jokūbaitis, Jūratė Kiliulienė ; [su VGTU dėstytojo amerikiečio T. 

Boescho pasisakymu]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, geg. 23, p. 1, 5. 

Kenos pasienio postui skirta dar 74 mln. Litų. [apie Kenos stoties modernizavimo bei plėtros darbams skirtas 

ES fondų lėšas] // Respublika. - 2006, rugs. 19, p. 10. 

Lekavičius, Arvydas. Aukso gabentojams vadovavo turkas: [apie juvelyrinių aukso dirbinių kontrabandą 

Šumsko pasienio kontrolės poste prie Baltarusijos ir Lietuvos sienos] / Arvydas Lekavičius. - Iliustr. // Lietuvos 

rytas. - 2006, birž. 13, p. 7. 

Levicki, Jan. Kalvelių mokyklų „prieškambaris“: [apie Kalvelių seniūnijos (Vilniaus r.) vaikų darželį] / Jan 

Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 28- spal. 4 (Nr. 39), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Mokykla, kokių reta: [apie Kenos pagrindinę mokyklą] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 28- spal. 4 (Nr. 39), p. 5. 

Mažul, Henrik. Gyventojų labui : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Kalveliai / Henryk Mažul ; autoriaus 

nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 28- spal. 4 (Nr. 39), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Rūpestis žmonėmis: [apie Kalvelių seniūnijos Socialinės rūpybos skyrių] / Irena Mikulevič // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 28- spal. 4 (Nr. 39), p. 6. 

Naimovič, Kristina. Ypatingos šventės: [apie Kalvelių kultūros centre organizuotą naujametinį renginį vaikams 

iš socialiai remtinų šeimų] / Kristina Naimovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, saus. 26- vas. 1 

(Nr. 4), p. 5. 

Naimovič, Kristina. Sveika, Šventoji, Dangun Paimtoji!: [apie šeimų šventę „Sveika, Šventoji, Dangun 

Paimtoji!“ Kalvelių seniūnijoje] / Kristina Naimovič ; Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, rugpj. 24-30 (Nr. 34), p. 1, 3. 

Ramelienė, Raimonda. Pasienyje - nepadorūs siūlymai užsieniečiams : JAV piliečio skundai dėl įžeidžiančio 

Lietuvos pareigūnų elgesio kvepia tarptautiniu skandalu: [apie incidentą Kenos geležinkelio stotyje] / Raimonda 

Ramelienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, geg.23, p. 1, 3. 

Ramelienė, Raimonda. Tarptautiniame traukinyje - radioaktyvus tualetas: [Lietuvos pasieniečiai Kenoje, 

tikrindami traukinį „Maskva-Kaliningradas“, užfiksavo kur kas didesnį, negu leistina, radiacijos lygį / 

Raimonda Ramelienė // Lietuvos žinios. - 2006, lapkr. 3, p. 2. 

„Sekso „skandalas Lietuvos pasienyje : užsieniečių porelė - amerikietis profesorius ir baltarusė teisininkė - 

pareiškė, jog už kyšį Lietuvos pasienietis jiems pasiūlė pasimylėti tarnybiniame automobilyje: [apie konfliktą 

Kenos pasienio poste tarp pasieniečių , JAV profesoriaus T.Bešo ir jo draugės baltarusės, teisininkės 

V.Kahanenko] / Martyno Ambrazo nuotr. // Vakaro žinios. - 2006, geg. 24, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Esi apdovanotas: [apie Katalikiškojo jaunimo dienas Šumske] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugpj. 31- rugs. 6 (Nr. 35), p. 1, 3. 

Žukovska, Leokadija. Įkvėpimo kupini metai: [apie Šumsko pagrindinės mokyklos veiklą 2005 metais] / 

Leokadija Žukovska // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2006, saus. 26- vas. 1 (Nr. 4), p. 5. 

 

1870 km „na siodełku“ : XIII Pielgrzymka Rowerowa do Santiago de Compostela: [apie jaunimo iš Šumsko 

parapijos piligriminę kelionė]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 9-11 września (nr 171), p. 1, 4. 

Cebulia, Ana. Droga wiedzie do Santiago : XIII Wileńska Pielgrzymka Rowerowa / Anna Cebula. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2006, 8 sierpnia, p. 1, 3. 

Danowska, Danuta. A jednak bywają cuda… : w ubiegłym tygodniu w Szumsku otwarto nowy szpital / Danuta 

Danowska ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 -22 lutego (nr 7), p. 1, 6. 



 

 

Danowska, Danuta. Przywracają radość życia: [apie Šumsko slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę] / 

Danuta Danowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 28 wrzesnia - 4 pazdziernika (nr 39), p. 5. 

Gierasimowicz, Krystyna. Bilans dokonań roku 2005 : gmina kowalczucka / Krystyna Gierasimowicz // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 22 -28 czerwca (nr 25), p.5. 

Iwaszko, Regina. „Mistrz ortografii“ i miniolimpiada: [apie tradicinį rajoninį moksleivių konkursą „Rašybos 

meistras“ („Mistrz ortografii“), kuris šiemet vyko Kenos pagrindinėje mokykloje] / Regina Iwaszko // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 1 - 7 czerwca (nr 22), priedas „Rota (nr 389), p. 2. 

Lewicki, Jan. Przedsionek kowalczukskicn szkół: [apie Kalvialių seniūnijos vaikų darželius] / Jan Lewicki ; 

Fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 28 wrzesnia - 4 pazdziernika (nr 39), p. 1, 3. 

Lewicki, Jan. Szkoła na połysk: [apie Kenos pagrindinę mokyklą] / Jan Lewicki ; Fotog. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 28 wrzesnia - 4 pazdziernika (nr 39), p. 5. 

Mažul, Henrik. Nieba mieszkańcom przychylać : gmina z dorobkiem w tle - Kowalczuki / Henryk Mażul ; 

Fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 28 wrzesnia - 4 pazdziernika (nr 39), p. 1, 5. 

Mikulewicz, Bernadetta. Kaziuki w Kowalczukach / Bernadetta Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2006, 9 - 15 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 377), p. 3. 

Mikulewicz, Bernardetta. Rozkochana w pięknie : ludzie ZPLu: [pokalbis su LLS Kalvelių skyriaus nare 

Bernerdetta Mikulevič] / [rozmawiała] Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 21 - 

27 wrzesnia (nr 38), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 4. 

Najmowicz, Krystyna. Witaj Święta, Wniebowzięta!: [apie šeimų šventę „Sveika, šventoji, Dangun paimtoji“ 

Kalvelių seniūnijoje] / Krystyna Najmowicz ; fotog. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2006, 24 -30 sierpnia (nr 34), p. 1, 3. 

Podmostko, Jadvyga. Chorym - opieka i leczenie : wczoraj nastąpiło otwarcie nowego szpitala w Szumsku / 

Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 9 lutego, p. 1-2. 

Podmostko, Jadvyga. Upamiętnili Wielkiego Polaka : w rejonie wileńskim plac im. Jana Pawła II / Jadwiga 

Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 22 marca, p. 1-2. 

Są dalej i dalej : „XIII Wileńska Pielgrzymka Rowerowa“: [apie Šumsko parapijos jaunimo piligriminę kelionę] 

/ A.C. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 12-15 sierpnia (nr 152), p. 3. 

Siwińska, Dorota. Pierwszy pomnik Jana Pawła II na Litwie: [apie paminklo Jonui Pauliui II atidengimą 

Kalveliose] / pwd. Dorota Siwińska ; pwd. Albiert Narwojsz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 22 -28 

czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 392), p. 1, 2. 

Stańczyk, Dariusz. Trzynasta odsłona pielgrzymki : „XIII Wileńska Pielgrzymka Rowerowa wyrusza w 

niedzielę 6 sierpnia spod Trzech Krzyży w Szumsku do Hispanii…“ / Dariusz Stańczyk. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2006, 5-7 sierpnia (nr 147), p. 4. 

Trik, Julitta. Rekolekcje w rytmie tańca : Czwarte Dni Młodzieży w Szumsku / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2006, 1 września, p. 1, 6-7. 

Worobiej, Teresa. Jesteś obdarowany: [apie tradicines katalikiškojo jaunimo dienas Šumske] / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 31 sierpnia - 6 wrzesnia (nr 35), p. 1, 3. 

Żukowska, Leokadia. Rok owładnięty weną: [apie Šumsko pagrindinės mokyklos moksleivių 2005 metų meninį 

bei kultūrinį gyvenimą] / Leokadia Żukowska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 26 stycznia - 1 lutego (nr 4), 

p. 5. 

 

2007 

 

Beržinskas, Tomas. Tarp sulaikytų prekių - lieknėjimo priemonės: [rašoma, kad muitinės kriminalistai ir 

pasieniečiai Kenos geležinkelio poste sulaikė nelegaliai įvežti mėgintą rusiškų vaistų, maisto papildų ir 

gydomųjų diržų, siuntą, pareigūnai įtaria, jog ši siunta buvo skirta nelegaliai prekybai šalies turgavietėse 

(minima, kad siuntoje nemažai lieknėjimą skatinančių priemonių, vaistai nuo alkoholizmo „Tetarum“ ir kt.)] / 

Giedrius Jankauskas. - Iliustr. // Respublika. - 2007, rugpj. 25, p. 7. 

Kuizinaitė, Milda. Popiežiaus paminklui pinigus surinko skautai: [apie tai, kad Vilniaus rajone esančiame 

Kalvelių kaime atidengtas popiežiaus Jono Pauliaus II atminimą įamžinantis paminklas, nukaldintas Krokuvoje, 

apie kt. popiežiaus atminimo įamžinimo klausimus / Milda Kuizinaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, birž. 

28, p. 17. 

Loiba, Jurgis. Elektroninis muitininkas keičia žmogų: [apie naujo daugkartinio naudojimo prietaiso - elektroninės 

plombos įdiegimą Lietuvos muitinėje, Kenos pasienio punkte] / Jurgis Loiba. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, 

gruod. 22, p. 9. 

Melianas, Imantas. Savivaldybės ar pusrajoniai?: [apžvelgia administracinio teritorinio suskirstymo reformos 

eigą nuo 1992 m., informuoja apie Vidaus reikalų ministerijos š.m. birž. 17 d. atliktą Šiaulių, Vilkaviškio, 

Prienų ir Raseinių raj. gyventojų apklausą dėl rajonų padalinimo į naujas Kuršėnų bei Šiaulių (š.m. birž. 10 d. 



 

 

patvirtintame Šiaulių apskr. generaliniame neužsimenama apie Kuršėnų savivaldybę), Kybartų bei Vilkaviškio, 

Ariogalios bei Raseinių ir Jiezno bei Prienų savivaldybes, apie VRM ketinimus įsteigti dar aštuonias naujas 

savivaldybes Nemenčinėje, Pabradėje, Kalveliuose, Vilkijoje, Eišiškėse, Ramygaloje, Salantuose ir Jašiūnuose, 

svarsto, kodėl teisė į savivaldą numatoma suteikti tik šiems miesteliams] / Imantas Melianas. - Iliustr. // 

Lietuvos aidas. - 2007, liep. 9, p. 6. 

Norkienė, Daiva. Tik nelaimės priverčia rūpintis pareigūnų saugumu: [apie Lietuvos muitininkų darbo sąlygas, 

incidentą, kuomet susižalojo Kenos užkardos pasienietis] / Daiva Norkienė ; [su Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos vado generolo S. Stripeikos pasisakymu]. - Portr., iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, geg. 10, p. 5. 

Popiežiaus atminimas įamžintas skulptūra : Jono Pauliaus II atminimą įamžinti kelerius metus 

neprisiruošiančiam Vilniui nosį nušluostė nedidelis Kalvelių kaimas.Popiežių vaizduojanti skulptūra buvo 

užsakyta ir išlieta Lenkijoje: [apie Kalvelių kaime (Vilniaus rajonas) atidengtą skulptūrą popiežiui Jonui Pauliui 

II]. - Portr. // Vakaro žinios. - 2007, birž. 28, p. 6. 

Sporto šventė Kalveliuose. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, vas. 15-21 (Nr. 7), p. 7.  Tomaševič, 

Ryšard. Atnaujinti aikštynus: [apie parengtą projektą „Kalvelių Stanislavo Moniuškos ir Kalvelių antrosios 

vidurinių mokyklų sporto aikštyno dokumentacijos parengimas“] / Ryšard Tomaševič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, lapkr. 29 - gruod. 5, p. 1, 11. 

Tracevičiūtė, Roberta. Paminklas popiežiui - iš Lenkijos: [Kalvelių kaime (Vilniaus r.) atidengtas paminklas 

popiežiui Jonui Pauliui II] / Roberta Tracevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, birž. 27, p. 1, 3. 

Vertelka, Bronius. Paminklas Popiežiui ir bažnyčia - parapijiečių: [apie Kalveliuose pastatytą paminklą 

popiežiui Jonui Pauliui II bei atnaujintą miestelio bažnyčią] / Bronius Vertelka. - Iliustr. // XXI amžius. - 2007, 

rugpj. 17, p. 6. 

Vitkūnas, Manvydas. Bibliotekininkė iš Šumsko - simerafijos meistrė: [apie tautodailininkę, bibliotekininkę L. 

Žukovską, kuri savo rankdarbiuose naudoja simegrafijos techniką] / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių 

laikraštis. - 2007, bal. 21, p. 7, 18. 

Vitkūnas, Manvydas. Bibliotekininkė iš Šumsko - simerafijos meistrė: [apie tautodailininkę, bibliotekininkę L. 

Žukovską, kuri savo rankdarbiuose naudoja simegrafijos techniką] / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių 

žinios. - 2007, bal. 21, p. 13. 

Vitkūnas, Manvydas. Įgyvendinta Kalvelių gyventojų svajonė - pastatyti Dievo namai: [apie Dievo 

Gailestingumo bažnyčią Kalveliuose, Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių žinios. - 

2007, kovo 3, p. 12. 

Vitkūnas, Manvydas. Įgyvendinta Kalvelių gyventojų svajonė - pastatyti Dievo namai: [Kalvelių miestelyje 

(Vilniaus rajonas) pastatyta Dievo Gailestingumo bažnyčia] / ManvydasVitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių 

laikraštis. - 2007, vas. 24, p. 7, 17. 

Vorobej, Teresa. Besirūpinant krašto ir piliečių saugumu : Kenos užkarda: pareigūnų pareigos ir darbas / 

Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, birž. 21-27 (Nr. 25), p. 1, 5. 

 

Kalendarium pierwszego pomnika Jana Pawła II na Litwie: [apie paminklo Jonui Pauliui II atidengimą 

Kalveliose]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 23-26 czerwca (nr 119), p. 4. 

Podworska, Agata. Święto Rodzin, święto Plonów : [Kowalczuki] / Agata Podworska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 23-29 (nr 34), priedas „Rota“ (nr 453), p. 1, 3. 

Rekst, Marija. Uchwała „W sprawie nieudzielenia zgody na likwidację samorządu rejonu wileńskiego oraz 

powołanie nowych samorządów w Niemenczynie i Kowalczukach“ 26 października 2007 r. Nr T3-334 Wilno : 

Rada samorządu rejonu wileńskiego / Maria Rekść // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 8-14 listopada (nr 45), 

p. 6. 

Siwińska, Dorota. Pierwszy pomnik Jana Pawła II na Litwie: [apie paminklo popiežiui Jonui Pauliui II 

atidengimo iškilmes, Kalveliai, Vilniaus rajonas] / Dorota Siwińska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 27 

czerwca, p. 1, 3. 

Siwińska, Dorota. Pomnik Jana Pawła II w Kowalczukach / Dorota Siwińska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 5-11 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 446), p. 1. 

Stańczyk, Dariusz. Pierwszy pomnik Jana Pawła II na Litwie: [apie paminklo popiežiui Jonui Pauliui II 

atidengimo iškilmes, Kalveliai, Vilniaus rajonas] / Dariusz Stańczyk, Dorota Siwińska, Albert Narwojsz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 23-26 czerwca (nr 119), p. 4. 

Święto sportu w Kowalczukach : sport / Szkoła Sportowa samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 15 - 21 lutego (nr 7), p. 7. 

Tomaszewicz, Ryszard. W rejonie wileńskim odnowiane będą boiska sportowe: [apie parengtą projektą 

„Kalvelių Stanislavo Moniuškos ir Kalvelių antrosios vidurinių mokyklų sporto aikštyno dokumentacijos 

parengimas“] / Ryszard Tomaszewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 29 listop.-5 grudnia (nr 48), 

p. 1, 7. 



 

 

Worobiej, Teresa. Rozmiłować w poezji : rejonowy konkurs recytatorski „Święto Poezji - 2007“: [apie 

poezijos šventę Kenos mokykloje] / Teresa Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2007, 31 maja - 6 kwietnia (nr 22), prieads „Rota“ (nr 441), p. 1, 2. 

Worobiej, Teresa. Tradycyjne spotkanie młodzieży w Szumsku / Teresa Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 30 sierpnia- 5 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 454), p. 1, 2. 

Worobiej, Teresa. W trosce o bezpieczeństwo kraju i obywateli : Kieński punkt graniczny: obowiązki i praca 

funkcjonariuszy / Teresa Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 21-27 czerwca 

(nr 25), p. 1, 5. 

Worobiej, Teresa. Zdolne, odważne, rezolutne i utalentowane - Dzień Dziecka w Szumsku / Teresa Worobiej ; 

fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 14-20 czewrca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 443), p. 

11. 

Żukowska, Leokadia. Wycieczka do serca Europy: [apie bibliotekininkų iš 30 Lietuvos rajonų,t.t. ir Vilnius 

rajono Šumsko kaimo, pakviestų europarlamentaro dr. Eugenijaus Maldeikio, viešnagę Briuselyje (Belgija) / 

Leokadia Żukowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 17-23 maja (nr 20), p. 3, 6. 

Пункты упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе: Всего на границе Белоруссии с 

Литвой предполагается оставить 18 пунктов пропуска: из них 7 международных и 11 упрощенных.. - 

БЕЛТА // Sugardas. - 2007, 23 авг., р. 2. 

 

2008 

 

Atidarė Kenos geležinkelio stotį : Lietuvos premjeras G. Kirkilas lankėsi Vilniaus rajone. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2008, liepos 17-23, p. 1. 

Dubovičienė, Irma. Atverti naujieji Lietuvos geležinkelio transporto vartai : iškilmingai atidaryta rekonstruota 

Kenos pasienio ir perdavimo geležinkelio stotis / Irma Dubovičienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2008, liep. 

16, p. 17. 

Lingys, Audrius. Kena - vartai į Rytus ir atgal: [apie Keno geležinkelio stoties rekonstrukciją, po kurios ji tapo 

moderniausia tarp tokių stočių Lietuvoje, Keno stoties svarbą Europos Sąjungos prekybos kelyje į Rusiją, 

Baltarusiją, Kazachstaną ir kitas šalis bei atgal, pateikiami Kenos stoties vuršininko S. Gračiovo, AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo, Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus S. Gudvalio 

komentarai] / Audrius Lingys. - Iliustr. // Ekstra. - 2008, Nr. 44 (lapkr. 10-16), p. 50-51. 

Mokykla be patyčių: [apie Vilniaus rajono švietimo įstaigų seminarą Kalveliuose] / parengė Jolanta Pašutienė // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, vas. 7-13, p. 3. 

Palionis, Algis. Kena - gates to the East and West = Кена - ворота на Восток и Запад = Kena - vartai į Rytus 

ir Vakarus: [apie Kenos pasienio ir perdavimo geležinkelio stotį bei jos modernizavimą] / Algis Palionis. - 

Iliustr. - Gretut. tekstas angl., rus., liet. // Jūra. - 2008, Nr. 4, p. 38-40, 76-77. 

Staškutė, Ilona. Nauji geležinkelio vartai į rytus: [apie atidarytą modernizuotą Kenos pasienio geležinkelio 

stotį, Vilniaus rajonas] / Ilona Staškutė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2008, liep. 16, p. 18. 

Trakys, Saulius. Kena pristatys Lietuvą pasauliui: [apie rekonstruotos Kenos pasienio geležinkelio stoties 

atidarymo iškilmes bei susisiekimo ministro A. Butkevičiaus kalbą (parengta kartu su AB „Lietuvos 

geležinkeliai“)] / Saulius Trakys. - Iliustr. // Respublika. - 2008, liep. 15, p. 10. 

Vilniaus rinktinė ant bevizio režimo programos svarstyklių: [apie Jungtinių Amerikos Valstijų krašto saugumo 

atstovų delegacijos viešnagę Vilniaus krašte t.t. Lavariškėse ir Kenoje]. - Nuotr. // Šalčios žinios. - 2008, birž. 

20, p. 3. 

 

Adamovič, Kristina. Dzień Papieski w Wilnie i na Wileńszczyźnie [ w Kowalczukach]: „Zaufaj Panu już dziś“ 

/ Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 18-20 października (nr 201), p. 1, 6-7. 

Adamovič, Kristina. Przedstawienie poświęcone Moniuszce - patronowi szkoły - duszą stworzone: [apie 

renginį Kalvelių vidurinėje mokykloje, Vilniaus rajonas] / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2008, 23-25 lutego (nr 37), p. 5. 

Gedris, Ewa. Otwarcie zmodernizowanej stacji kolejowej w Kienie - „Wschodniej Bramy Kolejowej Unii 

Europejskiej“: [apie rekonstruotos Kenos pasienio geležinkelio stoties atidarymo iškilmes] / Ewa Gedris. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 16 lipca, p. 8. 

Mikulevič, Irena. Zaprzyjaźniona z przyrodą : Bernadetta Mikulewicz - jubileusz twórczością zdobyty: [apie 

tautodailininkę iš Kalvelių Bernardettą Mikulevič] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 9-15 lipca (nr 28), p. 5. 

Mikulewicz, Bernadetta. Niech żyje kolęda : z koła ZPL w Kowalczukach / Bernadetta Mikulewicz // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 31 stycznia-6 lutego (nr 5), priedas „Nasza Gazeta“, p. 3. 

Premier dokonał otwarcia stacji w Kienie : wizyta premiera RL Gediminasa Kirkilasa w rejonie wileńskim. - 



 

 

Iliustr. - Inf. wł. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 17-23 lipca (nr 29), p. 1. 

Vorobej, Teresa. Jedni drugim darem we współnocie Kościoła : Katolickie Dni Młodzieży w Szumsku / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 28 sierpnia - 3 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ 9nr 506), 

p. 20. 

Мальдзiс, Адам Восiпавiч. Кена - ворота на Восток и Запад : АО „Летувос гяляжинкяляй“ устроило 

торжества по поводу реконструкции желесзнодорожной станции Кена. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 28 // 

Литовскiй курьеръ. - 2008, 17-23 июля (№ 29), p. 10. 

Rudzenskis, Adolfas. Кена - ворота на Восток и на Запад: [apie Kenos pasienio geležinkelio stotį] / 

Адольфас Рудзянскис. - Iliustr. // Обзор. - 2008, 17-23 июля (№ 29), p. 5. 

 

2009 

 

Dabašinskas, Ginas. Kiek dar mumis naudosis?: [komentuojamas Lietuvos sprendimas įtraukti Rusijos istoriką, 

politologą M. Kolerovą į nepageidaujamų asmenų sąrašą, jo neįleidimas į Lietuvą dalyvauti laikraščio 

„Litovskij kurjer“ surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Lietuvos ir Rusijos santykių perspektyvos: 

„perkrovimas“ arba „stagnacija“ (minimi Seimo narys J. Veselka, premjeras A. Kubilius ir kt.), minimas Kenos 

pasienio punktas] / Ginas Dabašinskas. - Portr. // Vilniaus diena. - 2009, rugpj. 4, p. 6. 

Gališanskis, Julijanas. Įveikti Lietuvos sieną padėjo internetas: [rašoma, kad į Vilnių diskusijoje dalyvauti vykęs 

ir Kenos stotyje išlaipintas kaip nepageidaujamas asmuo Lietuvoje Rusijos istorikas ir politologas M. Kolerovas 

su diskusijos dalyviais bendravo internetu: jo nuomone, sėkmingai Lietuvai ir Rusijai bendradarbiauti kliudo tai, 

jog lietuviai nuolat rusams primena praeitį, kaip dvi pagrindines problemas išskyrė kompensaciją už okupacijos 

metu padarytą žalą bei Kaliningrado sritį, informuojama, kad M. Kolerovo kolega I. Pavlovskis, komentuodamas 

neįleidimo faktą, pareiškė, jog Lietuva nuo Sovietų Sąjungos netoli nubėgo, o diskusijos dalyviai jam priminė, 

kad premjeras A. Kubilius yra nepageidaujamas asmuo Rusijoje] / Julijanas Gališanskis. - Portr. // Vilniaus diena. 

- 2009, liep. 31, p. 5. 

Kazlauskaitė, Irma. Kena - šiuolaikiškos Lietuvos įspūdis : pasienio ir perdavimo geležinkelio stotyje baigtas 

trečiasis modernizavimo etapas / Irma Kazlauskaitė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, bal. 25, p. 10. 

Klimaševska, Ivona. Sadūniškės - kaimas su keliais adresais: [apie nesusipratimus dėl Sadūniškių kaimo 

teritorinės priklausomybės Mickūnų seniūnijai] / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2009, gruod. 3-9, p.1, 3. 

Mikulevič, Irena. „Kaloringas“ kuras iš Kenos: [apie medienos granulių gamintoją UAB „Bolvida“] 

/ Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, liep. 30 - rugpj. 5, p. 5. 

Mikulevič, Irena. Susibičiuliavusi su gamta: [apie menininkės Bernadetos Mikulevič, gyvenančios 

Kalveliuose, kūrybą ir jubiliejų] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, liep. 9-15, p. 

5. 

Mikulevič, Irena. Unikalus sakralinės architektūros perlas : Šumsko bažnyčioje atidengtos iliuzorinės sienos 

fragmentai: [apie Šumsko parapijos klebono M. Grabovskio unikalių freskų atradimą ir pastangas jas atkurti] / 

Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, birž. 25 - liep. 1, p. 1, 3. 

Pečura, Katažyna. Lyg viena šeima : tradicinė šeimų šventė [Kalveliose] „Sveika, Šventoji, Dangun Paimtoji“ 

/ Katažyna Pečura. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, rugpj. 20-26, p. 2. 

Praganėme protėvių lobį: [apie „Vakaro žinių“ skaitytojos Emilijos skundą dėl apleisto kultūros paveldo 

objekto Šumsko miestelyje (Vilniaus raj.) - Šumskų dvaro]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2009, geg. 25, p. 5. 

Staškutė, Ilona. Modernizavo Kenos geležinkelio stotį / Ilona Staškutė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, bal. 

29, p. 18. 

Usonienė, Aurika. Kena - vartai tarp rytų ir vakarų: [apie Kenos geležinkelio stoties ir pasienio posto 

modernizavimą] / Aurika Usonienė. - Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2009, bal. 16-30 (Nr. 8), p. 2. 

Колеров, Модест Алексеевич. Kremliaus ruporo šou Kenoje : [M. Kolerovas apie incidentą Kenos pasienyje, 

kur Lietuvos pasieniečiai neleido jam išlipti iš traukinio bei jo dalyvavimą apskritojo stalo diskusijoje per 

internetinį „Skype“ ryšį; taip pat apie Lietuvos ir Rusijos santykius; pateikta informacija apie M. Kolerovo 

veiklą] : [pokalbis su Rusijos propagandininku Modestu Kolerovu / kalbėjosi] Sergejus Tichomirovas // 

Respublika. - 2009, liep. 31, p. 7. 

10-letni Jubileusz Święta Rodzin w Kowalczukach „Witaj Święta Wniebowzięta“: [apie šeimų šventę „Sveika, 

šventoji, Dangun paimtoji“ Kalvelių seniūnijoje]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 21 sierpnia, p. 6. 

Chikashua, Barbara. Najnowsze technologie kolei w Kiene: [apie rekonstruotos Kenos pasienio geležinkelio 

stoties atidarymą] / Barbara Chikashua. - Iliustr. // Kurier Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2009, 25-27 kwietnia 

(nr 78), p. 14. 

Klimaszewska, Iwona. Saduniszki - wieś o kilku adresach : mieszkańcy z własnej inicjatywy zorganizowali 

lokalne referendum / Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 3-9 



 

 

grudnia ( nr 49), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. „Kaloryczny“ opał z Kieny : na Litwie wzrasta zainteresowanie granulatem drzewnym: [apie 

medienos granulių gamintoją UAB „Bolvida“] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2009, 30 lipca - 5 sierpnia (nr 31), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Unikatowa perełka architektury sakralnej : w kościele szumskim odkryto zabytkowe 

iluzoryczne freski naścienne / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 25 

czerwca-1 lipca (nr 26), p.1, 3. 

Pieczura, Katarzyna. Niczym jedna rodzina : tradycujne Święto Rodzin „Witaj, Święta, Wniebowzięta“ w 

Kowalczukach / Katarzyna Pieczura. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 20-26 sierpnia (nr 34), p.2. 

Vorobej, Teresa. „Poezja - to część mego życia“ : młode talenty: [apie jaunąją poetę iš Sanduniškių kaimo 

Katažyną Piečuro] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009,28 maja - 3 

czerwca (nr 22), priedas „Rota“, p. 5. 

W rejonie wileńskim powstanie Centrum Kryzysowie Rodziny i Dzieci [ w Kowalczukach]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2009, 24 lipca, p. 6-7. 

Ždanovič, Zigmunt. Przepustki do Rosejń : Kowalczuki wygrały igryska starostw / Zygmunt Żdanowicz // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 28 maja-3 czerwca (nr 22), priedas „Rota“, p. 6. 

 

2010 

 

Jakimavičienė, Valentina. Pasienyje: žmonės, šunys ir technologijos: [birželio 21 dieną Kenos pasienio 

kontrolės punkte žiniasklaidai buvo pristatyti Išorės sienų fondo lėšomis įgyvendinti 2007 ir 2008 metų metinių 

programų projektai] / Valentina Jakimavičienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2010, birž. 23, p. 6. 

Jokūbaitis, Marius. Kovai su kontrabandininkais siūlomi vis naujesni ginklai: [apie technologijas kovoti su 

kontrabanda Lietuvoje pasakoja moderniąsias apsaugos sistemas Keno geležinkelio stotyje įdiegusios bendrovės 

„Inta“ vadovas V. Vitkauskas, neseniai sugrįžęs iš tarptautinės parodos Izraelyje, ten verslininkas domėjosi, 

kokiomis priemonėmis galima sustiprinti sienos apsaugą] / Marius Jokūbaitis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, 

birž. 29, p. 10. 

Klimaszewska, Iwona. Szkoły szykują się do startu : placówki rejonu wileńskiego u progu nowego roku 

szkolnego: [apie Vilniaus rajono savivaldybės merės M. Rekst sudarytos švietimo įstaigų pasiruošimo naujiems 

mokslo metams komisijos patikrinimus Vilniaus r. mokyklose] / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2010, 12-18 sierpnia (nr 32), p.1, 3. 

Klimaševska, Ivona. Pasiruošusios startui : Vilniaus rajono mokyklos ant naujų mokslo metų slenksčio: [apie 

Vilniaus rajono savivaldybės merės M. Rekst sudarytos švietimo įstaigų pasiruošimo naujiems mokslo metams 

komisijos patikrinimus Vilniaus r. mokyklose] / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2010, rugpj. 12-18, p. 1, 3. 

Leppert, Kamila. Su džiaugsmu bei dėkingumu širdyse : Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventės 

minėjimai [Mickūnų ir Kalvelių bažnyčiose] / Kamila Leppert, Eva Kavecka. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2010, rugpj. 19-25, p. 1, 3. 

Mikulevič, Bernadeta. Gerbti praeitį - mūsų pareiga : Gedulo ir vilties diena Kalveliuose / Bernadeta 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, birž. 17-23, p. 2. 

Mikulevič, Irena. „Bičiulės“ - bičiulėms : Kalvelių ansamblio jubiliejus: [apie Kalvelių ansamblio 

„Przyjaciolki“ („Bičiulės“) 5-erių metų jubiliejinį koncertą] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2010, geg. 6-12, p. 1, 7. 

Tyrimas dėl lietuviškų darželių: [informuojama, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba pradėjo 

tyrimą, kodėl Vilniaus rajono Kalvelių vaikų darželyje nekuriama lietuviška grupė, tyrimas pradėtas po vaiko 

teisių apsaugos kontrolierės E. Žiobienės apsilankymo Kalvelių vaikų darželyje, E. Žiobienės nuomone, tėvams, 

norintiems, kad jų vaikai lankytų lietuvišką grupę, turi būti suteikta visa įmanoma pagalba]. - Portr. // Vilniaus 

diena. - 2010, geg. 21, p. 2. 

Užusienis, Vidmantas. Kaliningrado tranzitas prasideda Kenoje: [rašoma, kad Kenos pasienio kontrolės punkte 

žiniasklaidai buvo pristatyti Išorės sienų fondo lėšomis įgyvendinti 2007 m. ir 2008 m. programų projektai, bei 

vidaus reikalų ministro R. Palaičio ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės Kenos užkardos 

vado T. Aleknos pasisakymus] / Vidmantas Užusienis. - Iliustr. // Respublika. - 2010, birž. 23, p. 8. 

Vorobej, Teresa. 10 metų, įrašytų į tris šimtmečius : Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčios jubiliejus / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, spal. 21-27, p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Darbas - saugoti valstybės sieną : pasieniečiai kviečia jaunimą bendradarbiauti: [apie Kenos 

pasienio užkardos ir jaunimo bendradarbiavimą / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, 

spal. 28 - lapkr. 3, p. 10. 

 



 

 

Grabovska, Alina. „Wypłyń na głębię“ : Ktolickie Dni Młodzieży w Szumsku / Alina Grabowska. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 2-8 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (611), p. 2. 

Leppert, Kamila. Tradycja łącząca pokolenia : obchody Święta Wniebowzięcia NMP na Wileńszczyźnie: [ 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventės minėjimai [Mickūnų, Kalvelių ie Eitminiškių bažnyčiose] / 

Kamila Leppert, Ewa Karwecka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 19-25 sierpnia (nr 33), p. 1, 3. 

Lisevič, Janina. Kowalczuki: życie na pograniczu: [apie Vilniaus rajono Kalvelių seniūniją] / Janina Lisiewicz 

; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 5-11 sierpnia (nr 31), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 

3, 4. 

Mikulevič, Irena. „Przyjaciółki“ - przyjaciółkom : jubileusz zespołu z Kowalczuk: [apie Kalvelių ansamblio 

„Przyjaciolki“ („Bičiulės“) 5-erių metų jubiliejinį koncertą] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2010, 6-12 maja (nr 18), p.5. 

Mikulevič, Irena. Z piosenką przez życie : wyprawa w przeszłość z Anną Vitaitiene, mieszkanką Kowalczuk / 

Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 11-17 lutego (nr 6), priedas „Rota“ 

(nr 582), p. 1, 19. 

Mikulewicz, Bernadetta. Dzień Żałoby i Nadziei w Kowalczukach / Bernadetta Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 17-23 czerwca (nr 24), p. 2. 

Uroczystości żałobne w gminach rejonu wileńskiego : z rejonu wileńskiego: [apie Lietuvos žmonių užuojautą 

dėl 2010 m. balandžio 10 d. įvykusios aviakatastrofos, kurioje žuvo visi Lenkijos delegacijos, vykusios paminėti 

žuvusiųjų Katynėje atminimo, nariai ir lėktuvo įgula]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 16 kwietnia, p. 6-7. 

 

2011 

 

Balevičius, Henrikas. „Saulė“ į Vakarus rieda per Lietuvą: [apie tai, kad lapkr. 10 d. į Kenos geležinkelio stotį 

atvyko spal. 28 d. iš Kinijos pajudėjęs konteinerinis traukinys „Saulė“, pirmoji tarptautinė bandomoji „Saulės“ 

kelionė įvyko pagal iš anksto suderintą grafiką su Kinijos, Kazachstano, Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos, 

Lenkijos, Vokietijos ir Belgijos geležnkelininkais (sutiktuvėse dalyvavo Lietuvos susisiekimo ministras E. 

Masiulis, prezidentės patarėjas N. Udrėnas, Kazachstano ambasadorius G. Koišybajevas, Kinijos ambasadorius 

T. Mingtao ir kt.)] / Henrikas Balevičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2011, lapkr. 11, p. 9. 

Gudas, Vidmantas. Traukinys „Saulė“ Lietuvą pasiekė sėkmingai: [Kenos geležinkelio stotyje iškilmingai 

pasitiktas pirmas šaudyklinis konteinerinis traukinys „Saulė“, kuris reguliariai kursuos tarp Kinijos ir Vakarų 

Europos per Kazachstaną, Rusiją, Baltarusiją, Lietuvą] / Vidmantas Gudas. - Iliustr. // Geležinkelininkas. 2011, 

lapkr. 1-15 (Nr. 20), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Gydyti žodžiu ir meile : Šumsko ligoninė - skausmo ir vilties vieta: [apie Šumsko 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę, jos pacientus ir jų gydymą] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2011, vas. 17-23, p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Žmonių likimų vagonai : Gedulo ir vilties diena Kalveliuose / Irena Mikulevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, birž. 23-29, p. 1, 5. 

Šateika, Petras. „Saulė“ veržiasi iš Rytų į Vakarus per Lietuvą: [rašoma, kad Kenos geležinkelio stotyje vyko 

iškilminga konteinerinio traukinio „Saulė“ sutikimo ceremonija, kurioje dalyvavo susisiekimo ministras E. 

Masiulis, prezidentės vyr. patarėjas N. Udrėnas, Kazachstano ir Kinijos ambasadoriai G. Koišybajevas ir T. 

Mingtao, Seimo ir Vyriausybės nariai, „Lietuvos geležinkelių“ vadovai, „VPA Logistics“ atstovai bei kt. 

svečiai] / Petras Šateika. - Iliustr., portr. // Respublika. - 2011, lapkr. 11, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Įstaiga krizės laikotarpiui : Kalveliuose atidarytas Šeimos ir vaiko krizių centras / Teresa 

Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, vas. 24 - kovo 2, p.1, 10. 

Ždanovič, Zigmunt. Kompleksinis sprendimas : milijoninės investicijos Kalvelių seniūnijoje: [Kalvelių 

seniūnijoje (Vilniaus r.) įvyko sporto aikštynų komplekso, vaikų darželio atidarymai] / Zygmunt Ždanovič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, gruod. 15-21, p. 1, 3. 

Kowalczuki: kolejna zmieniająca swe oblicze gmina rejonu wileńskiego: [apie sporto aikštyno ir renovuoto 

vaikų darželio atidarymą Kalveliuose, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 16 grudnia, p. 7. 

Mikulevič, Irena. Koleje ludzkich losów : Dzień Żałoby i Nadziei w Kowalczukach / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 23-29 czerwca (Nr 25), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena.Leczyć słowem i miłością : szpital w Szumsku - miejsce cierpienia i … nadziei / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 17-23 lutego (nr 7), p. 6. 

Przyszłościowe inwestycje: [apie 2010 m. Vilniaus rajono Kalvelių, Maišiagaos, Nemenčinės, Nemėžio ir 

Pagirių renovuotus ir modernizuotus vaikų darželius. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 24-30 

listopada (nr 47), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Placówka na czasy kryzysowe : w Kowalczukach otwarto Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Rodziny i Dziecka / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 24 lutego - 2 marca (nr 8), 



 

 

p.1, 6. 

Vorobej, Teresa. W ciepłej, rodzinnej atmosferze : festyn w Kowalczukach „Witaj, Święta, Wniebowzięta“ / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 18-24 sierpnia (Nr 33), p. 1, 3. 

W Kowalczukach pomogą rodzinom i dzieciom : [w Kowalczukach otwarto Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

Rodziny i Dziecka] : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 25 lutego, p. 6-7. 

Zajankowska, Alina. Jan Paweł II błogosławionym!: [apie iškilmes Kalvelių bažnyčioje] / Alina Zajankowska. 

  Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 7-9 maja (nr 87), p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Kompleksowe podejście : milionowe inwestycje w starostwie kowalczuckim: [apie sporto 

aikštyno ir vaikų darželio atidarymą Kalveliuose] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2011, 15-21 grudnia (nr 50), p. 1, 5. 

 

2012 

 

Klišytė, Rūta. Šumsko miestelio atradimas: [apie didikų Šumskių palikimo istoriją - pažintis su įspūdingu Šv. 

Arkangelo bažnyčios ir vienuolyno ansambliu Šumske, Baltarusija] / Rūta Klišytė. - Iliustr. // Valstiečių 

laikraštis. - 2012, saus. 21, p. 19. 

Mikulevič, Irena. Dirbant su žmonių likimais : profesinė socialinių darbuotojų šventė / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugs. 27 - spal. 3, p. 3. 

Sutartis - tikro bendradarbiavimo simbolis: [pasirašyta Kalvelių seniūnijos (Vilniaus r.) ir Birkenwerder 

valsčiaus (Vokietija) partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis] / Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2012, rugs. 13-19, p. 4. 

Šaknys, Bernardas. Lietuviška aušra Kalveliuose: [Vilniaus rajono Kalvelių miestelio 2-oji vidurinė mokykla 

tapo „Aušros“ gimnazija, todėl šia proga įvyko inauguracija, kurioje dalyvavo daug svečių, tarp jų ir švietimo 

ministras G. Steponavičius] / Bernardas Šaknys. - Iliustr., portr. // Valstiečių laikraštis. - ] 2012, lapkr. 28, p. 13. 

Vorobej, Teresa. Atstoja šeimyninę atmosferą : kalėdiniai susitikimai vaikų globos įstaigose: [apie šventinius 

susitikimus Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centre Kalveliuose bei Vaikų ir paauglių socialiniame centre 

Nemenčinėje] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, saus. 5-11, p. 3. 

Vorobej, Teresa. Naujos tradicijos ant senųjų pamatų: [apie gimnazijos statuso suteikimą Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos vidurinei mokyklai] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, lapkr. 22-28, p. 

8-9. 

Vorobej, Teresa. Praturtinanti tradicija: [apie tradicinę šeimų šventę Kalveliuose] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - ] 2012, rugpj. 23-29, p. 1, 8-9. 

Abucevič, Zofija. Parapiada - dvasiniam ir fiziniam mokinių tobulėjimui: [apie Lentvaryje vykusią Vilniaus 

arkivyskupijos vaikų ir jaunimo parapiadą, dalyvavo ir Šumsko parapiječiai] / Zofija Abucevič ; Halinos 

Grinevič nuotr. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2012, geg. 25, p. 4. 

 

Bochniak, Zdzislav. Wileńskie ślady ks. biskupa Edwarda Materskiego: [Vilniuje gimusio lenkų vyskupo 

Edvardo Materskio atminimui, min. Kalveliai] / Zdzisław Bochniak. - Portr. // Spotkania. - 2012, maj (nr 5), p. 

10-11. 

12-lecie poświęcenia kościoła w Kowalczukach : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 19 

października, p. 6. 

Inauguracja Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach: [apie gimnazijos statuso suteikimą 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos vidurinei mokyklai, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 23 

listopada, p. 6. 

Inauguracja Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach: [apie gimnazijos statuso suteikimą 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos vidurinei mokyklai, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 27 

listopada, p. 6. 

Mikulevič, Irena. Korzyść dla mieszkańców, szacunek dla przyrody : zrekonstruowano oczyszczalnię w 

Kowalczukach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 4-10 października (nr 40), p. 1, 

5. 

Mikulevič, Irena. Praca nad ludzkimi losami : zawodowe święto pracowników społecznych / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 27 września - 3 października (nr 39), p. 3. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem: [67-osios metinės 

prieš fašizmą Vilniaus rajone.Minėjimai karių kapinėse] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Pawtel, Leokadia. Dobro dziecka - wartością nadrzędną : pierwsza rocznica Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

Rodziny i Dziecka w Kowalczukach / Leokadia Pawtel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 1-7 marca 

(nr 9), priedas „Rota“ (nr 689), p. 8. 



 

 

Peško, Ana. Inauguracja Gimnazjum w Kowalczukach: [apie gimnazijos statuso suteikimą Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos vidurinei mokyklai, Vilniaus r.] / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 14 listopada, p. 

1, 4-5. 

Vorobej, Teresa. Nowe tradycje na starych fundamentach : 8 szkół rejonowych posiada status gimnazjum: 

[apie gimnazijos statuso suteikimą Kalvelių Stanislavo Moniuškos vidurinei mokyklai] / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 22-28 listopada (nr 47), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Sztandar - łącznik pokoleń : inauguracja roku szkolnego w Szumsku / Teresa Worobiej ; fot. 

autor. - Ilistr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 6-12 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 716), p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Tradycja, która wzbogaca gminę : Święto Rodziny w Kowalczukach / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 23-29 sierpnia (nr 34), p. 3. 

Kos, Voicech. Близкий, но далекий Шумск / Войцех Кос. - Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2012, 22-28 

марта (№ 12), p. 10. 

 

2013 

Dailydka, Stasys. S. Dailydka: „Rail Baltica“ partneriai aktyviau dirbo Briuselio koridoriuose, nutylėdami, o 

dažnai ir menkindami Lietuvos vykdomus darbus“ : [pokalbis su AB „Lietuvos geležinkeliai“ gen. direktoriumi 

Stasiu Dailydka / kalbėjosi] Renata Baltrušaitytė: [ apie nesutarimus su Klaipėdos uosto krovos bendrovėmis dėl 

bendrų aptarnavimo tarifų tranzitiniams kroviniams, bendradarbiavimą su klientais Baltarusijoje, geležinkelio 

ruožo Naujoji Vilnia-Kena elektrifikavimo darbų rangovo atrankos konkursą, Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų 

projektą, valstybės įmonių atleidimą nuo dividendų mokėjimo, „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo problemas, 

geležinkelio atšakos į Rengę projektą, greitojo keleivinio traukinio Maskva-Kaliningradas viziją]. - Iliustr., portr. 

// Veidas. - 2013, Nr. 34 (rugpj. 19), p. 28-29. 

Jakubauskas, Renaldas. Sudėliojo investicijas į pasienio punktus : didesni darbai - tik kitąmet: [ apie tai, kad 

atsižvelgdama į vežėjų raginimus pagerinti pasienio kontrolės punktų su Baltarusija infrastruktūrą, Susisiekimo 

ministerija parengė strategijos projektą, pagal kurį planuojama vien į kelių pasienio kontrolės punktų 

infrastruktūros modernizavimą per 2013-2018 m. investuoti apie 170 mln. Lt; daugiausiai - 40 mln. Lt - 

numatoma skirti tarptautinio Medininkų kontrolės punkto plėtrai, kt.; pateikiami vežėjų asociacijos „Linava“ 

prezidento A. Kondrusevičiaus, susisiekimo viceministro V. Kondratovičiaus komentarai]. - Iliustr., portr. // 

Verslo žinios. - 2013, vas. 15, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Pagarba tremtiniams: [ Gedulo ir vilties dienos minėjimas Kalveliuose]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - ] 2013, birž. 13-19, p. 8. 

Mikulevič, Irena. Iliuzorinis altorius tampa realybe : baigtas I-asis renovacijos darbų etapas Šumsko bažnyčioje 

/ Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, birž. 27 - liep. 3, p. 8-9. 

Mikulevič, Irena. Priešadventinis susitikimas atnaujintame pastate: [ apie atnaujintą Kalvelių seniūnijos 

pastatą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, lapkr. 28 - gruod. 4, p. 4. 

Mikulevič, Irena. Vaisiai, medus ir gėlės Švč. Mergelei Marijai: [ apie šeimos ir Žolinės šventę Kalveliuose]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ] 2013, rugpj. 22-28, p. 8-9. 

Pasieniečiams į pagalbą - nauja technika: [ vykdydama savo, kaip Europos Sąjungos narės, prisiimtus 

įsipareigojimus, Lietuva privalo užtikrinti saugią ir sklandžią Rusijos pieliečių kelionę geležinkelio maršrutu 

Kena] - Vilnius - Kaunas - Kybartai. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2013, saus. 11, p. 8. 

Adamovič, Honorata. Wielkie święto talentów i poezji w Kienie : [ apie rajoninę Poezijos šventę Kenos 

pagrindinėje mokykloje, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 27 marca, p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. Hołd zesłańcom : 14 czerwca - Dzień Żałoby i Nadziei. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 13-19 czerwca (nr 24), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Budować świat wartości na przykładzie poety : szkole w Pakienie nadano imię Czesława 

Miłosza. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 17-23 października (nr 42), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Iluzoryczny ołtarz staje się rzeczywistością : zakończono I etap prac renowacyjnych w 

kościele szumskim / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 27 czerwca - 3 lipca (nr 

26), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Owoce, miód i kwiaty Matce Bożej Zielnej : festyn rodzinny w Kowalczukach „Witaj, 

Święta, Wniebowzięta“. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 22-28 sierpnia (nr 34), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Przedadwentowe spotkanie w odnowionym gmachu : w Kowalczukach poświęcono Centrum 

Wspólnoty / Irena Mikulewicz ; fot. Starostwo Kowalczuki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 28 

listopada - 4 grudnia (nr 48), p. 1, 3. 

Peško, Ana. Dać życie starym radiom: [ apie senovinių radijo imtuvų meistrą ir kolekcininką J. Sobolevskį, 

Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 12-14 stycznia (nr 8), p. 1, 8-9. 

Peško, Ana. Wiersze słowem malowane - XXII edycja „Kresów“ : [ w Kowalczukach]. - Iliustr. // Kurier 



 

 

Wileński. - 2013, 25 października, p. 1, 4-5. 

Spiridowicz, Lila. XIII Dzień Papieski. - Iliustr. // Kurier Wileński. . - 2013, 24 października, p. 13. 

Poezja - gościem w Kieńskiej Szkole Podstawowej: [ apie rajoninę Poezijos šventę Kenos pagrindinėje 

mokykloje (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 

746), p. 6. 

Poezja - gościem w Kieńskiej Szkole Podstawowej: [ apie rajoninę Poezijos šventę Kenos pagrindinėje 

mokykloje, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 13-15 kwietnia (nr 70), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Ku czci Kieńskiej Pani : uroczystości z okazji koronacji obrazu / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 5-11 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 768), p. 1, 2. 

Vorobej, Teresa. „Miłość wyniszczjąca do końca“ : w Szumsku - relikwie błogosławionych sióstr nazaretanek 

/ Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-18 wrzesnia (nr 37), priedas 

„Rota“ (nr 769), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. „Potrzebuję cię“ : Katolickie Dni Młodzieży w Szumsku. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 29 sierpnia - 4 wrzesnia (nr 35) priedas „Rota“ (nr 767), p. 1,7. 

Vorobej, Teresa. Praca na rzecz społeczeństwa : wręczono nagrody im. Księcia Giedymina: [ apie 

Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimų įteikimo ceremoniją Kernavėje]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 24-30 stycznia (nr 4), p. 3. 

Vorobej, Teresa. „Potrzebuję cię“ : Katolickie Dni Młodzieży w Szumsku. - Iliustr. // Spotkania. - 2013, 

wrzesień (nr 9), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia : wierni parafii szumskiej wzięli udział w pieszej 

pielgrzymce. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 5-11 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 768), p. 19. 

Dlugi, Lešek. Белорусов проверят в Вильнюсе : в мае изменится порядок проверки пассажиров, 

следующих поездами в Минск и из Минска / Лешек Длуги. - Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2013, 21-27 

марта (№ 12), p. 7. 

2014 

Bendro kaimyninių šalių projekto metu atnaujinta Vilniaus geležinkelio stotis: [apie pagražėjusią Vilniaus 

geležinkelio stotį, dėka tarptautinio Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo projekto, kuris iš dalies 

finansuojamas ES Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės lėšomis]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2014, 

lapkr. 19, p. 7. 

Fediuk, Irena. Artėjančių Kalėdų dvasioje: [apie Stanislovo Moniuškos vardo suteikimo Kalvelių gimnazijai 

15-ųjų metinių minėjimą] / Irena Fediuk, Janina Marcinkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, 

gruod. 18-24, p. 1, 3. 

Klimaševska, Ivona. Kalveliai kviečia: [apie informacinį leidinį „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnija kviečia“]. 

  Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, liep. 17-23, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Spalvingos karusėlės ir supynės: [apie naujų žaidimų aikštelių įrengimą iš ES fondų 

Kalvelių, Marijampolio ir Rūkainių seniūnijose (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, 

geg. 1-7, p. 1, 11. 

Lisauskienė, Ieva. Kaliningrado tranzito schema - efektyvus sprendimas pasienio kontrolei: [apie vienuoliktus 

metus sėkmingai veikiančią Kaliningrado tranzito schemą, traukinių keleivių, vykstančių tranzitu per Lietuvos 

teritoriją, patikrinimo tvarką bei pagal Specialią tranzito schemos programą, finansuojamą Išorės sienos fondo 

lėšomis, pasieniečių įgyvendintus pasienio kontrolės įrangos atnaujinimo projektus; pateikiami Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos prie VRM Vilniaus rinktinės Kenos užkardos vado T. Aleknos komentarai; užsakomasis 

straipsnis]. - Iliustr. // Verslo žinios. - 2014, rugs. 25, p. 7. 

Mikulevič, Bernadeta. Žinoti ir gerbti praeitį - mūsų pareiga: [Gedulo ir vilties dienos minėjimas Kalvelių 

seniūnijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, birž. 19-25, p. 4. 

Mikulevič, Irena. Geras žodis irgi gydo : vasario 11-oji - Pasaulinė ligonių diena: [apie kunigų apsilankymą 

Vilniaus r. Šumsko, Juodšilių ir Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, vas. 13-19, p. 1, 9. 

Vorobej, Teresa. Kad grožis įkvėptų darbui…: [apie Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios pagrindinio 

altoriaus freskų atidengimą ir pasiruošimą antrajam investicijų etapui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2014, vas. 20-26, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Žolinė seniūnijos mastu: [apie kasmetinę šeimų šventę Kalveliuose]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2014, rugpj. 21-27, p. 1, 5. 

Zelenkiewicz, Liliana. Wesoło i pożytecznie spędzony czas : Dzień Dziecka w Szumsku / Liliana 

Zielenkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 5-11 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 789), p. 1, 

4. 



 

 

Ždanovič, Zigmunt. „Kautynės“ ir emocijos dėl kelio: [apie Kalvelių Žaliašilio gatvės gyventojų ginčus dėl 

dalies panaikinto kelio Žvejų g. ir sklypo savininkės Kristinos Jankūnienės neteisėto elgesio]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, liep. 24-30, p. 1, 8-9. 

Czaplińska, Beata. Wspólnie możemy więcej : „Filantropia plus“ z pomocą dla dzieci: [apie visuomeninę 

organizciją „Filontropia plus“, teikiančia paramą Vilniuas miesto ir rajono socialiai remtinės vaikams]. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 796), p. 5. 

Klimaszewska, Iwona. Kim chce zostać młodzież? : konkurs o karierze dla uczniów. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 27 marca- 2 kwietnia (nr 13), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Kowalczuki zapraszają : wkrótce ukaże się informator o gminie kowalczuckiej / Iwona 

Klimaszewska ; fot. Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 lipca (nr 29), p. 3. 

Klimaszewska, Iwona. Nowe placyki zabaw w Mariampolu, Kowalczukach i Rukojniach. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 1-7 maja (nr 18), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Dlaczego dziecko nie chce uczęszczać do szkoły?: [Kalveliose vyko konferencija. Jos metu 

buvo keliami aktualūs klausimai, apie vaikų nelankymo mokyklos ir kitas problemas] / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 9-15 października (nr 41), p. 3, 5. 

Mikulewicz, Bernadetta. Znać i szanować przeszłość - to nasz obowiązek : Dzień Źałoby i Nadziei: [Gedulo ir 

vilties dienos minėjimas Kalvelių seniūnijoje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 19-25 czerwca (nr 

25), p. 3. 

Pieczuro, Katarzyna. Światowy Dzień Poezji w Kowalczukach / Katarzyna Pieczuro. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2014, 17 kwietnia, p. 12. 

Spiridowicz, Lila. „Świętymi bądźcie“ : Dzień Papieski w Gimnazjum im St. Moniuszki w Kowalczukach. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 pazdziernika - 5 listopada (nr 44), priedas „Rota“ (810), p. 7. 

Vorobej, Teresa. „By nie wydarto, co dziś połączone“ : jubileusz ZPL w Kowalczukach, Kienie i Szumsku / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. „Bo piękno na to jest, by zachwycało…“ : kościół w Szumsku czeka na dalsze inwestycje / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 lutego (nr 8), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Dożynkowa Zielna na miarę całej gminy : jubileuszowy Festyn Rodzin w Kowalczukach / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 21-27 sierpnia (nr 34), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. „Posiąść swoją duszę“ : Katolickie Dni Młodzieży w Szumsku / Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 28 sirpnia - 3 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 801), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Batalia o drogę : samorząd rejonu wileńskiego stanął w obronie praw mieszkańców: [apie 

Kalvelių Žaliašilio gatvės gyventojų ginčus dėl dalies panaikinto kelio Žvejų g. ir sklypo savininkės Kristinos 

Jankūnienės neteisėto elgesio] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 24-30 lipca 

(nr 30), p. 1, 6. 

2015 

 

Dar vienas sienos perėjimo punktas: [apie Užsienio reikalų ministerijos pateiktą informaciją apie Lietuvos ir 

Baltarusijos planus įsteigti dar vieną - jau šeštą - sienos perėjimo punktą ties Šumsku] // Kauno diena. - 2015, 

vas. 23, p. 7. 

Elektriniai traukiniai Minsko link judės jau kitais metais: [apie tai, kad Kenos geležinkelio stotyje įrenginėjami 

pamatai atramoms, kurios laikys kontaktinį tinklą. Geležinkelio linijos nuo Naujosios Vilnios iki sienos su 

Baltarusija elektrifikavimo projektą planuojama užbaigti 2016-aisiais. Kai Baltarusija savo ruoštu elektrifikuos 

ruožą nuo sienos su Lietuva iki Maladečinos, greitieji elektriniai traukiniai kaimyninių šalių sostines sujungs per 

dvi valandas. Elektrifikavimo darbus Lietuvos teritorijoje atlieka bendrovė „Fima“. Apie kt. projekto klausimus]. - 

Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 11, p. 9. 

Kairys, Alfonsas. Socialiniams darbuotojams ir jų globotiniams ne tik dėmesys, bet ir pagarba: [apie susitikimą 

su Paberžės socialinės globos namų gyventojais ir socialiniais darbuotojais bei apsilankymą Vilniaus rajono 

šeimos ir vaiko krizių centre Kalveliuose]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2015, spal. 6, p. 4. 

Paulikaitė, Genovaitė. Vilnijos vartai - Šumskas: [Prie Baltarusijos sienos esantis Vilniaus rajono miestelis 

Šumskas įsikūręs prie kelio Vilnius - Astravas, kurį iki šiol visi vadina Juoduoju traktu, garsėja gražiais 

kraštovaizdžiais, sodybomis ir kaimais]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2015, spal. 10, p. 22-23. 

Pietryčių Lietuvai - svarus valstybės dėmesys: [apie tai, kad Pietryčių Lietuva - gausiai tautinių mažumų 

gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir 

ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Mažinant atotrūkį jau daug padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per 

ateinančius šešerius metus. 15 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 

projektams įgyvendinti Pietryčių Lietuvos savivaldybėse vien pagal VRM administruojamas 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Apie savivaldybėse numatomus darbus]. - Iliustr. // 



 

 

Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 27, p. 6. 

Stacevič, Alina. Auksinių varpų pilna: [Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmės Kalveliuose]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 20-26, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Kiekvienam amžiui ir pomėgiui:[Šumske (Vilniaus r.) atidarytas universalus daugiafunkcinis 

centras]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, vas. 26 - kovo 4, p. 1, 8-9. 

 

Mikulevič, Irena. Kosztem chorego nie zaoszczędzisz : w czasie kuracji w szpitalu pieniądze na opiekę nie 

przysługują / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 sierpnia (nr 32), p. 5. 

Mikulewicz, Bernadetta. Sztuka jest wieczna, a życie - krótkie : wystawa prac Pawła Biełousowa w 

Kowalczukach: [apie Pavlo Belousovo paveikslų parodą Kalvelių kaimo bibliotekoje] / Bernadetta Mikulewicz. 

  Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 15-21 pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 860), p. 6. Ostatni 

akord w tonacji major : młodzieżowy turnej piłkarski w Kowalczukach / Inf. wł. ; fot. Romualda Baliukonienė. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 865), p. 24. 

Pristawko, Teresa. Z pieśnią przez dawne i dzisiejsze czasy : X-lecie zespołu „Przyjaciółki“ z Kowalczuk. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 7-13 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 837), p. 1, 20. 

Projekt „Polak i Litwin - młodzi obywatele“. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 24 września, p. 10. 

Spiridowicz, Lila. W Kowalczukach akademia ku czci św. Jana Pawła II. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 

30 czerwca, p. 11. 

Spiridowicz, Lila. XV Dzień Papieski w Kowalczukach. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 22 października, 

p. 11. 

Zaproszenie na uroczystość poświęcenia kaplicy w Kienie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 12-18 

listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 864), p. 2. 

Stacewicz, Alina. Pokój rodzi się z serca nowego : 10. Katolickie Dni Młodzieży w Szumsku. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 27 sirpnia - 2 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 853), p. 1, 8, 17. 

Stacewicz, Alina. Złotych kłosów pełna : Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 

Kowalczukach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 20-26 sierpnia (nr 34), p. 1, 6. 

Trik, Julitta. Danuta Wołejko: „Blaski i cienie“ : [recenzja] / Julitta Tryk. - Iliustr. - Rec. kn.: Blaski i cienie / 

Danuta Wołejko. Vilnius : Optimistas.LT, 2015 // Kurier Wileński. - 2015, 8 października, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Dla każdego coś dobrego! : w Szumsku otwarto nowoczesne Uniwersalne Centrum 

Wielofunkcyjne / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 26 lutego - 4 marca (nr 9), p. 1, 

6. 

 

2016 

 

Antanaitienė, Rūta. Nuosavo verslo kryptimi: [apie daržininkų Eglės ir Ježio Gvozdovič iš Kenos nuosavą 

verslą (Vilniaus rajonas)]. - Iliustr. // Rasos. - 2016, Nr. 20 (spal. 19 - lapkr. 1), p. 33-35. 

Antanaitienė, Rūta. Paskui svajonę - dviese: [Apie Kenos jaunuosius ūkininkus Eglę ir Ježi Gvozdovičius, 

Vilniaus rajonas] / Rūta Antanaitienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2016, spal. 22-28 (Nr. 42), p. 1, 3. 

Gamtos fantazijos: [apie Bernadetos Mikulevič parodą „Gamtos fantazijos“ Kalvelių bibliotekoje]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, geg. 5-11, p. 10. 

Identišku rezultatu nugalėta FK „Ave,ko2“ ir FK „Arpas“ komandos / FK „Vėtra“ inf ; J. Jurgelevičiūtės nuotr. 

Iliustr. // Galvė. - 2016, spal. 21, p. 9. 

Kvedarienė, Pranutė. Su pyragais - į bendruomenių metų atidarymą!: [Pakruojo rajono atstovai dalyvavo 

sausio mėnesį Šumske (Vilniaus r.) surengtame Vietos bendruomenių metų atidarymo renginyje]. - Iliustr. // 

Auksinė varpa. - 2016, saus. 27, p. 1. 

Matulevičius, Tomas. Įtemptos dvi savaitės FK „Vėtra“ komandai: [apie Rūdiškių komandos „Vėtra“ sužaistas 

rungtynes su Maišiagalos, Kalvelių, Vilniaus komandomis]. - Iliustr. // Galvė. - 2016, birž. 17, p. 9. 

Mikulevič, Bernadeta. Vilniaus kraštas nepamiršo: [Gedulo ir vilties dienos minėjimas Kalveliuose]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, birž. 16-22, p. 3. 

Mikulevič, Irena. Kaimo varomoji jėga: [apie Vilniaus r. vietos veiklos grupių veiklą ir atstovų susitikimą 

Šumske, Seimui paskelbus Vietos bendruomenių metus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, vas. 4- 

10, p. 1, 8-9. 

Mikulevič, Irena. Rengiantis tėvų vaidmeniui: [apie Šeimos ir vaiko krizių centro Kalveliuose rengiamus 

mokymus Vilniaus rajono šeimoms, kurios rengiasi globoti ar įvaikinti vaikus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, kovo 31 - bal. 6, p. 1, 4-5. 

Stacevič, Alina. Solidaus amžinai jaunos įstaigos jubiliejus; [Kalvelių vaikų darželio 50-metis] / Alina Stacevič. 

I liustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, saus. 28 - vas. 3, p. 8-9. 

Šatienė, Nijolė. Bendruomenių metams vartai atidaryti: [Vilniaus rajone, Šumsko bendruomenės namuose, 



 

 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos grupių tinklas sukvietė visos Lietuvos bendruomenių 

lyderius į bendruomenių metų atidarymą. Renginyje dalyvavo Biržų rajono Vietos veiklos grupės pirmininkas 

Steponas Staškevičius, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Nijolė Šatienė] / Nijolė Šatienė. 

Iliustr. // Šiaurės Rytai. - 2016, saus. 28, p. 5. 

Šatienė, Nijolė. Pradėti Bendruomenių metai: [Vilniaus rajone, Šumsko bendruomenės namuose, Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos grupių tinklas sukvietė visos Lietuvos bendruomenių lyderius į 

bendruomenių metų atidarymą. Renginyje dalyvavo Biržų rajono Vietos veiklos grupės pirmininkas Steponas 

Staškevičius, Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Nijolė Šatienė] / Nijolė Šatienė. - Iliustr. // 

Biržiečių žodis. - 2016, saus. 26, p. 9. 

Visos sąlygos efektyviai dirbti: [baigta renovuoti Šumsko pagrindinė mokykla] / pagal vrsa.lt. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, vas. 11-17, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Rūpintis vaiku - neįkainojama dovana: [apie Šeimos ir vaiko krizių centrą Kalveliuose] / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, bal. 7-13, p. 1, 8-9. 

Echa święta Wniebowzięcia NMP (Zielnej) w rejonie wileńskim. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 20-22 

sierpnia (nr 156), p. 6. 

„Fantazje przyrody“ w Kowalczukach : 2016 - Rokiem Bibliotek: [apie Bernadetos Mikulevič parodą „Gamtos 

fantazijos“ Kalvelių bibliotekoje] / pracowniczki biblioteki w Kowalczukach. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 28 kwietnia - 4 maja (nr 17), p. 5. 

Kaczanowski, Marian. Triumf sportowców z Kowalczuk : Igrzyska Sportowe Starostw Rejonu Wileńskiego / 

Marian Kaczanowski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 23-29 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 

896), p. 24. 

Klimaszewska, Iwona. Rodzinne świętowanie w Kowalczukach: [apie tradicinę šeimos šventę Kalveliuose, 

Vilniaus r.] fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 18-24 sierpnia (nr 33),priedas „Rota“ 

(nr 904), p. 8. 

Konkurs recytatorski z jęz. angielskiego „Shakespeare recitation contest“: [apie skaitovų konkursą Kalvelių S. 

Moniuškos gimnazijoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 10-12 grudnia (nr 234), p. 6. 

Korwiel, Irena. Dzień Matki w Pakienie / Irena Korwiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja 

1 czerwca (nr 21), priedas „Rota“ (nr 892), p. 8. 

Korwiel, Irena. Muzeum - miescem spotkań : specyfika różnych środowisk i wspólnot: [Šumsko kultūros 

centras ir biblioteka organizavo miestelio pristatymą Medininkų muziejuje]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 23-29 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 896), p. 8. 

Krasowska, Renata. Uczniowie z Kowalczuk zorganizowali kiermasz na rzecz chorych / Renata Krasowska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 10-16 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 881), p. 8. 

Lapševič, Brigita. „Wileńszczyzna śpiewa, tańczy, gra…“. „Przyjaciółki“ razem na scenie i poza nią: [apie 

Kalvelių folkloro ansamblį, Vilniaus rajonas] / Brygita Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 17-19 

grudnia (nr 239), p. 14-15. 

Levicki, Jan. Msza w intencji Jubilatki : matuzalemowy wiek Franciszki Wołczek z Pakieny / Jan Lewicki. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 21-27 kwietnia (nr 16), p. 5. 

Masłowska, Wanda. Udana i poznawcza wycieczka : rajd rowerowy: Szumsk-Rukojnie-Borejkowszczyzna / 

Wanda Masłowska ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 sierpnia (nr 320, priedas 

„Rota“ (nr 903), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Napędowa siła wsi : w Szumsku oficjalnie zainaugurowano Rok Wspólnot Lokalnych. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 lutego (nr 5), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Przymierzając się do roli rodzica : pierwsze szkolenia dla opiekunów i rodzin zastępczych w 

rejonie wileńskim / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 31 marca - 6 kwietnia (nr 

13), p. 1, 6. 

Mikulewicz, Bernadetta. Koncert w Kowalczukach na cześćNiepodleglej / Bernadetta Mikulewicz ; fot. 

archwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 listopada (nr 46), priedas „rota“ (nr 917), p. 2. 

Mikulewicz, Bernadetta. Wileńszczyzna pamięta : obchody 75-rocznicy wywózek w Kowalczukach / 

Bernadetta Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 16-22 czerwca (nr 24), p. 1, 6. 

Najmowicz, Krystyna. Książka z dzieciństwa : Mięzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej w Szumsku: [apie 

Tarptautinę vaikų knygos dieną Šumsko kaimo bibliotekoje] / fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2016, 12-18 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 890), p. 21. 

Najmowicz, Krystyna. Moja wielkanocna pisanka : świąteczny konkurs w Szumsku / Krystyna Najmowicz ; fot. 

Regina Jarosz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 886), p. 

17. 

 



 

 

Najmowicz, Krystyna. Rowerowy weekend : z działalności Wielofunkcyjalnego Centrum w Szumsku. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 22-28 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 909), p. 8. 

Najmowicz, Krystyna. Turnej piłki nożnej w Kowalczykach / Krystyna Najmowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 22-28 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 909), p. 8. 

Najmowicz, Krystyna. Z myślą o młodzieży: turnej tenisa stołowego w Szumsku. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 883), p. 24. 

Nowicka, Janina. Drogami przyjaźni : uczniowie z Pakieny i Szumsku na meczu Legii Warszawa / Janina 

Nowicka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 czerwca (nr 21), priedas „Rota“ (nr 892), p. 

8. 

Nowoczesna i przytulna placówka : zakończono renowacyję pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Szumsku / 

na podstawie: vrsa.lt ; fot. Janina Purpurowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 lutego (nr 6), 

priedas „Rota“ (nr 877), p. 1, 4. 

Przedszkole w Kowalczukach obchodzi jubileusz 50-lecia. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 23-25 stycznia 

(nr 15), p. 6. 

Selevičius, Henrikas. Piesza pielgrzymka do Kieny: [apie piligriminę kelionę pėsčiomis iš Lavoriškių į Keną, 

Vilniaus rajonas] / Henryk Sielewicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 wrzesnia (nr 

36), priedas „Rota“ (nr 907), p. 2. 

Sielewicz, Henryk. By na chwilę ubarwić świat: koncert „Barw Podwileńskich“ w szumskim szpitalu / Henryk 

Sielewicz; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 czerwca (nr 21), priedas „Rota“ 

(892), p. 2. 

Spiridowicz, Lila. „Bądźmy świadkami miłosierdzia“ - XVI Dzień Papieski w Kowalczukach. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2016, 20 października, p. 11. 

Spiridowicz, Lilia. „Bądźmy światkami miłosierdzia“: XVI Dzień Papieski w Kowalczukach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26-26 pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 913), p. 6. 

Stacewicz, Alina. Solidny jubileusz wiecznie młodej placówki: 50-lecie przedszkola w Kowalczukach. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 stycznia - 3 lutego (nr 4), p. 1, 5. 

Święto dzieci w Szumsku: [apie renovuotos Šumsko pagrindinės mokyklos atidarymą, Vilniaus rajonas]/ 

Pracownicy Wielofunkcyjnego Centrum w Szumsku. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 16-22 

czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 895), p. 1, 20. 

Szkoła Podstawowa w Szumsku zalśniła nowymi kolorami // Kurier Wileński. - 2016, 13-17 lutego (nr 30), p. 

7. 

W kowalczuckiej bibliotece spotkanie z twórczością Bernadetty Mikulewicz: [apie renginį Kalvelių 

bibliotekoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 4 maja, p. 14. 

Wołkowicka, Olga. Pewien etap za nami : zakończenie roku szkolnego w szkole im. Cz. Miłosza w 

Pakienie/ fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 9-15 czerwca (nr 23), priedas 

„Rota“ (nr 894), p. 4. Wołkowicka, Olga. W szkole „zagościł“ wrzesień: [apie Žinių šventę Pakenės 

mokykloje, Vilniaus rajonas] / Olga Wołkowicka, Alina Savanevičienė. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 907), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Młodzi ewangelizatorzy Bożego Miłosierdzia: polsko-litewska wersja hymnu na ŚDM w 

Krakowie / Teresa Worobiej; fot. Edwin Wasiukiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 21-27 

kwietnia (nr 16), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Opieka nad dzieckiem - bezcennym darem : jubileusz Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

Rodziny i Dziecka w Kowalczukach / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 

kwietnia (nr 14), p. 1, 6. 

 

2017 
 

Budzinauskienė, Eleonora. Auditas atskleis, kodėl kasmet lopome tas pačias duobes: [apie tai, jog  8 km kelio 

ruožas - vienas iš atsitiktine tvarka pasirinktų naujai nutiestų ar rekonstruotų 33 kelių Lietuvoje, kuriuos 

Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) numačiusi patikrinti iki ateinančių metų 

birželio 15 d., o nutiestų iki 10 m. amžiaus kelių kokybę drauge su Lietuvos tyrėjais tikrins ir pasitelkti 

nepriklausomi Švedijos kelių ir transporto tyrimų instituto ekspertai.(str. susisiekimo ministro R. Masiulio, 

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomojo direktoriaus R.Gradausko komentarai)] // Vakaro žinios. - 2017, rugs.1, 

p.  4. 

Dadel, Gražina. Kalvelių lobių sala: [Kalvelių gimnazijos bibliotekos dalyvavimas projekte „Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitė“] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, lapkr. 30 - gruod. 6, p. 13. 

Mikulevič, Irena. Mūsų meilė kuria šeimą: [apie globėjų ir įtėvių mokymus ir konsultavimą, vykusį šeimos ir 

vaikų krizių centre Kalveliuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugpj. 24-30, p. 



 

 

Paškovska, Marlena. Krikščioniškai ir šeimyniškai: [Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė Vilniaus 

krašte]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugpj. 17-23, p. 1, 8-9. 

Širvintų rajono jaunųjų ugniagesių komandos kovingumas sužavėjo net tituluotus varžovus…: [Širvintų švietimo 

centro neformalaus vaikų švietimo programos ,,Būk saugus ir išmokyki kitus“ jaunieji ugniagesiai viešėjo Vilniaus 

rajono Kalvelių ,,Aušros“ gimnazijoje, kur vyko Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugijos surengtos Jaunųjų 

ugniagesių kliūčių ruožo uždarose patalpose varžytuvės. Širvintų krašto jaunųjų ugniagesių garbę varžytuvėse 

gynė Zibalų pagrindinės mokyklos mokiniai]. - Iliustr. - Širvintų PGT inform. // Širvintų kraštas. - 2017, kovo 29, 

p. 4. 

Vorobej, Teresa. Kai yra kas išklausys, supras, patars: [apie socialinius darbuotojus, socialinį darbą Vilniaus 

rajono seniūnijose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugs. 28 - spal. 4, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Būsiu ugniagesys - tai nuspręsta: [apie jaunųjų ugniagesių varžybas Kalvelių „Aušros“ 

gimnazijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, kovo 30 - bal. 5, p. 1, 5. 

 

Dadel, Grażyna. Książka dla dzieci ma swój dzień; Czytelnicy na medal!: [apie Vaikų knygos dieną Kalvelių 

gimnazijoje. Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 20-26 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ 

(nr 939), p. 6. 

Gedroic, Justina. Mieszkańcy rejonu wileńskiego stanęli w obronie interesów dzieci; [apie piketą šalia Socialinių 

paslaugų priežiūros departamento, Vilnius] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 1 lutego, p. 1, 3. 

Gierasimowicz, Krystyna. Odnowiono grób hrabiny : uczczenie pamięci hrabiny Elżbiety Komarowej; [Šumsko 

kapiniese atnaujintas grafienės Elžbietos Komarovos paminklas. Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 26 pazdziernika - 1 listopada (nr 43), priedas „Rota“ (nr 966), p. 4. 

Klim, Mirosława. Dar serc: [apie labdaros akciją Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje, Vilniaus rajonas] - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. -  2017, 5-11 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 924), p. 17. 

Levandovska, Ilona. Zielna w Kowalczukach / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 19-21 

sierpnia (nr 155), p. 14-15. 

Mikulewicz, Bernardetta. Święta już nie za górami : nowoczesne dekorowanie pisanek: [apie netradicinio 

margučių dekoravimo technikos praktinius užsiėmimus Kalvelių kaimo kultūros namuose, Vilniaus rajonas]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 marca - 5 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 936), p. 1, 2. 

Paszkowska, Marlena. Po chrześcijańsku i rodzinnie : Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na 

Wileńszczyźnie / fot. Honorata Masalskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 17-23 sierpnia (nr 33), 

p. 1, 3. 

Paszkowska, Marlena. W rejonie wileńskim - uroczystości święta Matki Boskiej Zielnej / Marlena Paszkowska. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 19-21 sierpnia (nr 155), p. 6-7. 

Rejonowe święto mowy ojczystej w Szumsku : Szkoła podstawowa w Szumsku: [apie lenkų kalbos miniolimpiadą 

Šumsko pagridinėje mokykloje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 13-19 kwietnia (nr 

15), priedas „Rota“, p. 6. 

Sławińska, Krystyna. Jak obliczyć moc żarówek? : tydzień nauk ścisłych w Gimnazjum im. St. Moniuszki w 

Kowalczukach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 6-12 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 937), p. 8. 

Sławińska, Krystyna. Tydzień nauk ścisłych i przyrodniczych: [apie renginius Kalvelių S. Moniuškos 

gimnazijoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 6 kwietnia, p. 10-11. 

Spiridowicz, Lilia. „Idźmy naprzód z nadzieją“ : uczennice z Wileńszczyzny laureatkami międzynarodowego 

konkursu: [Kyviškių pagr. mokyklos moksleivė Lilia Spiridovič  ir Marta Klevinska iš Kalvelių gimnazijos tapo 

tarptautinio konkurso, skirto Jonui Pauliui II, laureatėmis] 

. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 971), p. 2. 

Urbanowicz, Emilia. To mój czas, by zniszczyć przeciętność! : Katolickie Dni Młodzieży w Szumsku / fot. Agata 

Radulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 28 wrzesnia - 4 pazdziernika (nr 39), priedas „Rota“ (nr 

962), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Jest taki ktoś, kto wysłucha, zrozumie, doradzi : pracownik socjalny - odpowiedzialny za 

wszystko: [apie socialinius darbuotojus, socialinį darbą Vilniaus rajono seniūnijos] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 28 września - 4 października (nr 39), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Bodziec do samodoskonalenia : młodociani strażacy z rejonu wileńskiego wygrali zawody w 

Kowalczukach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 marca - 5 kwietnia (nr 13), 

p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Męski i szlachetny zawód : rosną szeregi ochotniczej straży pożarnej: [apie jaunųjų 

ugniagesių varžybas Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 



 

 

2017, 16-22 listopada (nr 46), p. 3. 

 

2018  
 

Jakubovska, Lucja. Šventoji, Dangun paimtoji!: [tradicinė šeimų šventė Kalveliuose] / Lucja Jakubovska. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 23/29 (Nr. 34), p. 1-2. 

Kad netrūktų nuoširdumo ir pagarbos: [apie Vilniaus r. savivaldybės darbuotojų ir merės Marijos Rekst kalėdinius 

susitikimus socialinės globos įstaigose]/ parengė T. V.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 4-10, 

p. 2-3. 

Kunigel-Zajankovskaja, Edita. Meilė ir šiluma, kurių trūksta: [apie šventę vaikus globojančioms ir 

įsivaikinusioms šeimoms „Meilė kuria šeimą“ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre Kalveliuose] / Edita 

Kunigel-Zajankovskaja. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 30/rugs. 5 (Nr. 35), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Šiuolaikinės vergovės pinklės / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, 

spal. 25/31 (Nr. 43), p. 1, 4. 

Pristavka, T. Išmokime knygą mylėti: [apie vaikų knygos savaitę Vilniaus r. savivaldybės Centrinės bibliotekos 

Kalvelių padalinyje]/ T. Pristavka, N. Vercholamova // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, bal. 12/18 (Nr. 15), p. 

3. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Aktualny temat : „Emigranci” Sławomira Mrożka w Kowalczukach: [apie Lvovo 

(Ukraina) Rusų dramos teatro vaidinimą Vilniaus rajono Kalvelių kultūros namuose] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 paźdz. (nr 42), priedas „Rota“, p. 4. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy: [apie Lenkijos nepriklausomybės dienos minėjimą 

Kalvelių kultūros namuose] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 

listop. (nr 46), priedas „Rota“ (nr 1021), p. 6. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Dziękuję za serca i uśmiech : Międzynarodowy Dzień Senjora w Szumsku / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11/17 paźdz. (nr 41), priedas „Rota“ (nr 

1016), p. 2. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Dzień dziecka w Szumsku: [apie Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimą Šumske, 

Vilnaus rajonas]/ Andrzej Aszkiełowicz ; fot. Marek Aszkiełowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

21/27 czerwca (nr 25), priedas „Rota” (nr 1000), p. 8. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Patriotycznie i świątecznie : spotkanie z okazji 30. rocznicy założenia koła ZPL w 

Szumsku / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 6/12 grud. (nr 49), 

priedas „Rota“ (nr 1024), p. 1, 4. 

By nie brakowało miłości, szacunku i szczerości : spotkania opłatkowe w placówkach opieki społecznej rejonu 

wileńskiego: [apie Vilniaus r. savivaldybės darbuotojų ir merės Marijos Rekst kalėdinius susitikimus socialinės 

globos įstaigose] / opr. T.W.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 4-10 stycznia (nr 1), p. 3.. 

Dadel, Grażyna. Kolorowe i radosne spotkanie : Dzień Otwartych Drzwi u „Moniuszki” w Kowalczukach; [apie 

atvirų durų dieną Kalvelių gimnazijoje] / Grażyna Dadel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 5/11 

kwietnia (nr 14), priedas „Rota” (nr 989), p. 1, 7. 

Jakubowska, Łucja. „Witaj, Święta, Wniebowzięta” : Święto Rodzin w Kowalczukach / Łucja Jakubowska ; fot. 

Marlena Paszkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 23/29 sierp. (nr 34), p. 1, 3. 

Kunigiel-Zajankowskaja, Edyta. Miłość tworzy rodzinę : święto dla rodzin zastępczych i adopcyjnych w 

Kowalczukach / Edyta Kunigiel-Zajankowskaja ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 30 

sierp./5 wrzes. (nr 35), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Sidła współczesnego niewolnictwa : Europejski Dzień walki z Handlem Ludźmi w 

Kowalczukach / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 25/31 paźdz. (nr 

43), p. 1, 5. 

Najmowicz, Krystyna. Nasza wiedza dla ciebie, Ojczyzno! : Quiz w Kowalczukach: [apie Kalvelių (Vilniaus r.) 

kultūros namų ir Kalvelių bibliotekos organizuotą renginį „Mūsų žinios tau, Tėvyne“, skirtą Letuvos 100-mečiui] / 

Krystyna Najmowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 1/7 mar. (nr 9), priedas „Rota” (nr 984), p. 4. 

Nowicka, Wilia. W oczekiwaniu na święta : w Kowalczukach poznano techniki zdobienia jaj: [apie kiaušinių 

marginimo technikos pamoką Kalvelių kultūros centre] / Wilia Nowicka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2018, 29 mar./4 kwiet. (nr 13), priedas „Rota” (nr 988), p. 2. 

Pristawka, Teresa. „Nauczmy się kochać książkę” : Tydzień Kaiążki dla Dzieci: [apie vaikų knygos savaitę 

Vilniaus r. savivaldybės Centrinės bibliotekos Kalvelių padalinyje] / Teresa Pristawka, Natalia Werchołamowa. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 5/11 kwietnia (nr 14), priedas „Rota” (nr 989), p. 7. 

Savanevičienė, Alina. Od Bałtyku aż do Tatr - szlakiem Niepodległej : projekt Szkoły Podstawowej im. Cz. 

Moniuszki w Pakienė / Alina Savanevičienė, Olga Wołkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileszczyzny. - 2018, 29 



 

 

listop./5 grud. (nr 48), priedas „Rota“ (nr 1023), p. 20. 

W świątecznym nastroju : doroczne spotkanie w Kowalczukach: [apie Kalvelių seniūnijos, Vilniaus rajonas, 

Lietuvos lenkų sąjungos narių kalėdinį susitikimą] / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 1/7 

lutego (nr 5), priedas „Rota” (nr 980), p. 1-2. 

Werchołamowa, Natalia. „Wszystko zaczyna się od nas” : Tydzień Bezpiecznego Internetu: [apie renginius 

Vilniaus rajono Kalvelių kaimo bibliotekoje] / Natalia Werchołamowa, Teresa Pristawka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 mar. (nr 11), priedas „Rota” (nr 986), p. 21. 

Wierchołamowa, Natalia. Sport i zdrowie : w bibliotece w Kowalczukach / Natalia Wierchołamowa, Teresa 

Prystawka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 4/10 paźdz. (nr 40), p. 3. 

 

2019 
 

Aškelovič, Andžej. Skausmingų įvykių minėjimas : Gedulo ir vilties diena Kalveliuose / Andžej Aškelovič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 20/26 (Nr. 25), p. 2. 

Atė, Ieva. L. Girskienei - kaltinimai klastojimu: [apie Laukininkų mikrorajono gyventojo V. Lapinš skundą 

Klaipėdos savivaldybės tarybos Etikos komisijai dėl tarybos narės L. Girskienės, kurią šis gyventojas įtaria 

neteisėtai įsteigus daugiabučio namo bendriją „Laukininkų namai“, tačiau išnagrinėjus skundą komisija tyrimą 

nutraukė ir pareiškėjui rekomendavo kreiptis į prokuratūrą] / Ieva Atė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2019, rugpj. 28, p. 

1-2. 

Dumalakas, Arūnas. Šumske į atvykėlį - nepatiklūs žvilgsniai: [užmiestyje būsto besidairiusi vilniečių šeima 

Šumske (Vilniaus r.) jo taip ir nenusipirko, nes jiems pasienio miestelio atmosfera pasirodė pernelyg slegianti. 

Pateikiami Šumsko gyventojų pasisakymai apie miestelį] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Sostinė. - 2019, geg. 4, 

p. 7. 

Mikulevič, Irena. Audra vandens stiklinėje…: [apie darbo pokyčius 6-iose Vilniaus r. centrinės poliklinikos 

ambulatorijose] / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 13/19 (Nr. 24), p. 2, 5. 

Mikulevič, Irena. Išskirtinai šilta šventė: [apie renginius vykusius Vilniaus r. Šumsko palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninėje minint Pasaulinę ligonių dieną] / Irena Mikulevič ; Danutos Mikulskos nuotr.. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 14/20 (Nr. 7), p. 1, 4. 

Mikulevič, Irena. Kai žmogiška jungiasi su dievišku: [apie Žolinės atlaidus ir jubiliejinę Šeimų šventę „Sveika, 

Šventoji, Dangun Paimtoji“ Kalveliuose] / Irena Mikulevič ; Ivonos Klimaševskos nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis.. - 2019, rugpj. 22/28 (Nr. 34), p. 1, 8-9. 

Mikulevič, Irena. Mokslas ir dvasinės vertybės : Kalvelių gimnazija - du dešimtmečiai su Stanislovo Moniuškoas 

vardu / Irena Mikulevič ; Pavelo Pristavkos nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, gruod. 19/25 (Nr. 

51), p. 8-9. 

Vercholamova, Natalija. Raktas į širdis: [apie Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimą Kalvelių bibliotekoje] / 

Natalija Vercholamova, Teresa Pristavka. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 28/gruod. 4 (Nr. 

48), p. 13. 

Vorobej, Teresa. Negalima gyventi tik dėl savęs : labdaros akcija „Šviesa virš Betliejaus“: [apie jau trečią kartą 

surengtą šventę vaikus globojančioms ir įsivaikinusioms šeimoms „Meilė kuria šeimą“ Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko krizių centre Kalveliuose] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

rugpj. 15/21 (Nr. 33), p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Stipriausi patvirtino savo klasę : futbolininkai iš Kalvelių iškovojo Vilniaus rajono futbolo 

taurę / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugpj. 15/21 (Nr. 33), 

p. 5. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Bąndź dumny! Jesteś polakiem! : Święto Niepodległości w Kowalczukach: [apie Lenkijos 

nepriklausomybės dienos minėjimą Vilniaus rajono Kalvelių kultūros centre] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. Roma 

Balukonienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 listop. (nr 47), priedas „Rota“ (nr 1074), p. 1, 4. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Pomalować świat… : otwrcie wystawy w Szumsku: [apie Lietuvos lenkų dailininkų 

sąjungos narių parodos „Nuspalvinti pasaulį…“ atidarymą Šumsko kulūros centre] / Andrzej Aszkiełowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 26 wrzes./2 pazdz. (nr 39), priedas „Rota (nr 1066), p. 6. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Słowa prosto z serca : wspólne świętowanie Dnia Matki w Kowalczukach / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. Wilija Nowicka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 23/29 maja (nr 21), priedas 

„Rota“ (nr 1048), p. 6. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Sport - to zdrowie : turnej tenisa sportowego w Szumsku / Andrzej Aszkiełowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 mar. (nr 12), priedas „Rota“ (nr 1039), p. 17. 

Aszkiełowicz, Andrzej. W hołdzie ofiarom masowych wywózek : Dzień Żałoby i Nadziei w Kowalczukach / 

Andrzej Aszkiełowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 20/26 czerw. (nr 25), p. 3. 



 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Żeby zabrakło czasu na starzenie się : Dzień Seniora w Szumsku / Andrzej Aszkiełowicz. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 17/23 pazdz. (nr 42), priedas „Rota“ (nr 1069), p. 2. 

Bielawska, Dorota. Umocnieni duchowo i fizycznie : jubileuszowa pielgrzymka rowerowa z Jałówki do Szumsku 

/ Dorota Bielawska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 23/29 maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 1048), p. 

1. 

Czereszniowa, Grażyna. Urozmaicenie szkolnej codzienności : Dzień Teatru w Gimnazjum im. Stanisława 

Moniszki w Kowalczukach / Grażyna Czereszniowa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 kwiet. (nr 

15), priedas „Rota“ (nr 1042), p. 7. 

Gulbicka, Ilona. Przypomnieć smak szkolnych lat : jubileuszowe spotkanie absolwentów w Szkole Podstawowej 

w Szumsku / Ilona Gulbicka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 listop. (nr 45), priedas „Rota“ (nr 

1072), p. 1-2. 

„Kolęda z ZPL-lem ” w Kowalczukach / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 stycz./6 lutego 

(nr 5), priedas „Rota“ (nr 1032), p. 1. 

Kuzborska, Irena. Całe życie uczyłam się życia : jubileusz urodzin Bernadetty Mikulewicz - nauczycielki i 

społeczniczki z Kowalczuk / Irena Kuzborska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny.- 2019, 4/10 lip. 

(nr 27), priedas „Rota“ (nr 1054), p. 1, 6-7. 

Lewandowska, Ilona. Być Polakiem na Litwie - rozmowy uczniów i nauczycieli / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2019, 5/7 stycznia (nr 3), p. 1, 8-9. 

Mikulevič, Irena. Burza w  szklance wody… : w ambulatoriach rejonu pielęgniarki wspólnotowe zamiast 

laborantek / Irena Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 24), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Gdy to, co ludzkie, splata się z tym, co boskie : jubileuszowe Święto Rodzin „Witaj Święta, 

Wniebowzięta” w Kowalczukach / Irena Mikulewicz ; fot. Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 22/28 sierp. (nr 34), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach świętuje 20-lecie nadania imienia / 

Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński.. - 2019, 28/30 grudnia (nr 244), p. 7. 

Mikulevič, Irena. Nauka i wartości duchowe : Gimnazjum w Kowalczukach - dwie dekady z imieniem Stanisława 

Moniuszki / Irena Mikulewicz ; fot. Paweł Pristawka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr 

51), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Wyjątkowo ciepłe święto : 11 lutego - Światowy Dzień Chorego / Irena Mikulewicz ; fot. 

Danuta Mikulska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 lutego (nr 7), p. 1, 3. 

Najmowicz, Krystyna. Pozostaliśmy wierni swoim ideałom : 30-lecie koła ZPL w Kowalczukach / Krystyna 

Najmowicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny.. - 2019, 7/13 lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 

1033), p. 7. 

Podworska, Lucja. Integracyjny projekt „Narodowe Czytanie Nowel'2019” w Kowalczukach: [apie renginį 

Kalvelių S. Moniuškos gimnazijoje, Vilniaus rajonas] / Lucja Podworska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 15 

listopada, p. 10. 

Radčenko, Antoni. Nowy rok szkolny na Litwie: więcej pierwszaków w polskich szkołach / Antoni Radczenko. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 3 września, p. 1, 4. 

Spiridowicz, Lilia. Maryja - Mama Jezusa i nasza : rejonowy Konkurs Poezji Religijnej / Lilia Spiridowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 kwiet. (nr 15), priedas „Rota“ (nr 1042), p. 21. 

Spotkanie seniorów w bibliotece: [apie senjorų susitikimą Kalvelių kaimo bibliotekoje, Vilniaus rajonas] / Inf. 

wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 24/30 paźdz. (nr 43), priedas „Rota“ (nr 1070), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Kuźnia młodych serc i dusz : 100-lecie szkolnictwa w Pakienie i okolicach / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 2/8 maja (nr 18), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Nie można żyć wyłącznie dla siebie : święto w „Ogrodzie stulecia” w Kowalczukach / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 15/21 sierp. (nr 33), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. W świat wiedzy z szybkością ferrari : rozpoczął się nowy rok szkolny / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka i archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 5/11 wrzes. (nr 36), p. 1, 5. 

Wierchołamowa, Natalia. Klucz do serc : dzień Tolerancji w Kowalczukach / Natalia Wierchołamowa, Teresa 

Pristawka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 28 listop./4 grud. (nr 48), p. 5. 

Woromiecka, Julija. Szkoła wita dzieci : Dzień Otwartych Drzwi w Pakienie / Julija Woromiecka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 mar. (nr 12), priedas „Rota“ (nr 1039), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Po raz pierwszy, ale nie ostatni : piłkarze z Kowalczuk wywalczyli Puchar Rejonu 

Wileńskiego / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 15/21 sierp. (nr 33), 

p. 5. 

 



 

 

 

 

2020 

 

Aškelovič, Andžej. Pirmoji Dievo gailestingumo bažnyčia: [apie Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčioje 

paminėtas 20-ąsias konsekravimo metines] / Andžej Aškelovič ; Romualdos Balukonienės, Mareko Tomaševičiaus 

nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, spal. 22/28 (Nr. 43), p. 1, 5. 

Būti prisijungusiam: [apie renginį, skirtą vartotojų kompjuterinio raštingumo tobulinimui, Kalvelių struktūriniame 

padalinyje] / Bibliotekos inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, sausio 9/15, p. 13. 

Kabakaitė, Justina. Prieštaringos meditacijos jau mokyklose: [apie tai, jog Indijoje kilęs judėjimas „Gyvenimo 

menas“, gavęs ES pinigų, 60-čiai Vilniaus apskrities mokyklų pasakoja apie sveikesnį gyvenimą atveriančias 

praktikas; buvę organizacijos nariai įspėja saugotis šių žmonių, o institucijos tik gūžčioja pečiais. (Str. mamos V. 

Antanavičiūtės, „Gyvenimo meno“ prezidentės D. Balčiūnienės, Vilniaus „Juventos“gimnazijos direktorės I. 

Ignatavičienės ir kitų komentarai; minimi psichologė G. Vyšniauskienė, Kalvelių Stanislovo Moniuškos 

gimnazijos direktorė A. Berkovskaja bei VŽ. Komentaras su VDU profesorės M. Ališauskienės komentaru) / 

Justina Gafurova ; Vėtrės Antanavičiūtės nuotr. // Vakaro žinios. - 2020, vas. 14, p. 1, 3. 

Naimovič, Karina. Mano susitikimas su šventuoju: [apie Šumsko parapijoje po bažnyčias keliaujančią mobilią 

parodą „Mano susitikimas su šv. Jonu Pauliumi II“] / Karina Naimovič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, spal. 

29/lapkr. 4 (Nr. 44), p. 14. 

Padedame gyvūnams išgyventi žiemą : Kalvelių Stanislovo Moniuškos gimnazijos akcija / organizatoriai. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, saus. 30/vas. 5 (Nr. 5), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Džiaugsmas būti šeima: [apie Kalvelių ir Geisiškių šeimos ir vaiko gerovės centruose vykusius 

renginius, skirtus paminėti Globėjo dienai] / Teresa Vorobej ; Vrsa.lt nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2020, liep. 9/15 (Nr. 28), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Kad niekas neisijaustų paliktas ir vienišas: [apie Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninėje Pasaulinės ligonių dienos proga vykusį Šumsko pagrindinės mokyklos mokinių koncertą] / Teresa 

Vorobej ; Šumsko ligoninės archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, vas. 13/19 (Nr. 7), p. 3. 

 

AndrzejAszkiełowicz. Kultura w czasie epidemii : działalność Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie / 

Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 16/22 kwiet. (nr 16), p. 6. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Pierwszy na Litwie kościół pw. Miłosierdzia Bożego : 20. rocznica konsekracji kościoła 

w Kowalczukach / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. Romualda Balukonienė i Marek Tomaszewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 22/28 paźdz. (nr 43), p. 1, 5. 

Godziwa starość dla seniorów : w Wielkiej Kosinie otwarto nowoczesną placówkę opiekuńczą / na podst. vrsa.lt. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 8/14 paźdz. (nr 41), p. 5.Mikulewicz, Bernardetta. W duchowej 

łączności z innymi : głos czytelnika: [Bernardetta Mikulevič iš Kalvelių pasakoja apie taip, kaip jai padeda 

išgyventi karantino sunkumus dvasinis ryšys su bažnyčia] / zanotowała Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 23/29 kwiet. (nr 14), priedas „Rota“ (nr 1096), p. 1, 2.                                                                                                                               

Najmowicz, Krystyna. „Moje spotkanie z Janem Pawłem II” : mobilna wystawa w parafii szumskiej / Krystyna 

Najmowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 29 pazdz./4 listop. (nr 44), priedas „Rota“ (nr 1123), p. 

7. 

Pristawka, Teresa. Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” w Kowalczukach: [Kalvelių St. Moniuškos 

gimnazijos 7 klasės mokiniai sudalyvavo akcijoje „Padėkime gyvūnams išgyventi žiemą“, kurią organizavo 

Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos Kalvelių skyriaus darbuotojos] / Teresa Pristawka, Natalia Wierchołamowa. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 30 stycz./5 lut. (nr 5), p. 2 

Pristawka, Teresa. Akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” w Kowalczukach: [apie renginį, kurį 

organizawo VRSCB Kalvelių struktūrinis padalinys]. – Iliustr. // Kurier Wileński. - 2020, 04/05 lutego, p. 3. 

Pristawka, Teresa. Na naukę nigdy nie jest za późno / Inf. wł.. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2020, 3/4 mar., p. 2. 

Pristawka, Teresa. Praktyczne porady : zajęcie edukacyjne „Bądź bezpieczny w Internecie” / Teresa Pristawka i 

Natalia Werchołamowa. – Iliustr. // 2020, 23/29 stycz. (nr 4), priedas „Rota“ (nr 1083), p. 7. 

Savanevičienė, Alina. Niespodzianka od Mikołja z Czenstochowy : w Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza 

w Pakienie / Alina Savanevičienė ; Olga Wolkowicka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 grud. (nr 

46), priedas „Rota“ (nr 1128), p. 2. 

Stara prawda: na naukę nigdy nie jest za późno / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 5/11 mar. 

(nr 10), p. 2. 

Szkolenia w bibliotece w Kowalczukach / Pracowniczki biblioteki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 

9/15 stycz. (nr 2), p. 2. 



 

 

Vorobej, Teresa. Połaczył nas papież Jan Paweł II : odnowiono plac przykościelny w Kowalczukach: [apie 

aikštės prie Kalvelių bažnyčios atnaujinimą, Vilniaus rajonas] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 17/23 wrześ. (nr 38), priedas „Rota“ (nr 1117), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Radość bycia z rodziną : tydzień opiekunów zastępczych / Teresa Worobiej ; fot. vrsa.lt. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 9/15 lip. (nr 28), p. 1, 3.. 

Vorobej, Teresa. Zawsze był blisko innego człowieka : sportowe inicjatywy na 100. rocznicę papieża Polaka: 

[apie piligriminį dviračių žygį iš Vilniaus į Kalvelius (Vilniaus r.), skirtą  šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II 

šimtosioms gimimo metinėms paminėti] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2020, 21/27 maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 1100), p. 1, 4. 

 

Lavoriškių seniūnija  

 

2004 

 

Bartkevičius, Tomas. Vilniaus rajono kaimų žmones kankina dvokas : kaimiečiai teigia, jog pradėjo sirgti nuo 

laukuose pilamo „Vilniaus vandenų“ dumblo: [rašoma, kad Mostiškių kaimo (Vilniaus raj.) gyventojai piktinasi 

bendrovės „Vilniaus vandenys“ tiekiamomis trąšomis, kadangi nuo jų sklinda dvokas, jaučiami sveikatos 

sutrikimai, informuojama, kad gyventojai rašė skundus ir Vilniaus raj. aplinkos apsaugos agentūrai, ir Vilniaus 

sveikatos centrui, tačiau negavo atsakymo, taip pat nebuvo sureaguota ir į jų užsakyto laboratorinio tyrimo 

rezultatus, pagal kuriuos paaiškėjo, jog trąšų užterštumas 11 kartų viršija leistiną normą, pateikiamas Vilniaus 

raj. aplinkos apsaugos agentūros vedėjo M. Bekasino komentaras, ūkininkų K. Mašaros, Semaškų, naudojančių 

šias trąšas ir gavusių iš bendrovės kokybės sertifikatą, pasisakymai] / Tomas Bartkevičius. - Iliustr. // 

Respublika. - 2004, rugpj. 14, p. 3. 

Beržinskas, Tomas. Baltarusiška kontrabanda - bomba: [apie Lavoriškių pasienio kontrolės poste muitininkų 

aptiktą miną iš Baltarusijos atvažiavusiame maršrutiniame autobuse bei rinktinės „Aras“ išminuotojų apžiūrėtą 

sprogmenį] / Giedrius Jankauskas // Respublika. - 2004, gruod. 6, p. 7. 

Dovydaitytė, Vaidilutė. Lavoriškių giria priglaudė Laukstenių kaimo sūnaus palaikus: [apie poeto J. Klimo 

100-ųjų gimimo metinių minėjimą] / Vaidilutė Dovydaitytė. - Iliustr. // Voruta. - 2004, rugs. 25, p. 1, 5. 

Dovydaitytė, Vaidilutė. Lavoriškių giria priglaudė Laukstenių kaimo sūnaus palaikus: [apie poeto, lietuvybės 

sergėtojo Juozo Klimo atminimo pagerbimą poeto žūties vietoje Lavoriškių girioje] / Vaidilutė Dovydaitytė. - 

Iliustr. - Istorija // Ignalina. - 2004, rugpj. 28, p. 1, 3. 

Krasovskij, Jan. Lavoriškių seniūnija / Jan Krasovskij. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, saus. 29 - 

vas. 4 (Nr. 5), p. 5, 7. 

Marteckaitė, Aida. Penkiolikmetę (iš Lavoriškių k., Vilniaus rajonas) išgelbėjo rizikinga širdies operacija: 

[apie operaciją, atliktą Vilniaus universitetinės Santariškių ligoninės Širdies chirurgijos centre] / Aida 

Marteckaitė. - Iliustr. // Respublika. - 2004, birž. 14, p. 23. 

Sinkevič, Stanislava. Knyga - ištikimas draugas : iš redakcijos pašto: [apie Vaikų knygos savaitę, vykusią 

Lavoriškių bibliotekoje kovo 22-27 dienomis] / Stanislava Sinkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2004, bal. 15-21 (Nr. 16), p. 3. 

Krasowski, Jan. Gmina ławaryska: [apie Lavoriškių seniūnijos 2003 metų pasiekimų balansą] / Jan Krasowsaki. 

- Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 29 stycznia - 4 liutego (nr 5), p. 5, 7. 

Sinkiewicz, Stanisława. Książka- wiernym przyjacielem: [apie Vaikų knygos savaite Lavoriškių bibliotekoje 

(Viniaus rajonas)] / Stanisława Sinkiewicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 15-21 kwietnia (nr 16), 

p. 3. 

Marteckaitė, Aida. Девочку спасла операция на сердце: [apie operaciją, atliktą Vilniaus universitetinės 

Santariškių ligoninės Širdies chirurgijos centre, penkiolikmetei mergaitei iš Lavoriškių k.] / Айда 

Мартецкайте. - Iliustr. - Rus. // Республика. - 2004, 18 июня, p. 14. 

Bartkevičius, Tomas. Сельским жителям Вильнюсского района мешает жить зловоние : сельчане 

утверждают, что они стали болеть от ила, который вывозит на поля „Вильняус вандянис“ / Томас 

Барткявичюс. - Iliustr. - Rus. // Республика - 2004, 16 авг., p. 3. 

 

2005 

 

Glazko, Zbignev. Jaunimo iniciatyva įgyvendinta: [apie Lenkijos ir Lietuvos jaunimo, iš Lavoriškių sen,. 

susitikimą Šventojoje / Zbignev Glazko // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugpj. 25-31 (Nr. 34), p. 5. 

Krasovskij, Jan. 2004 metų pasiekimų balansas : Lavoriškių seniūnija / Jan Krasovskij // Vilniaus krašto 

savaitraštis. 2005, bal. 7-13 (Nr. 14), p. 5. 



 

 

Levicki, Jan. Derliaus šventė Lavoriškėse / Jan Levicki ; Bronislavos Kondratovič nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2005, rugs. 29- spal. 5 (Nr. 39), p. 1, 6. 

Vitkūnas, Manvydas. Bitininką kaimynai vadina „žvaigždžių skaičiuotoju“: [apie savamokslį astronomą H. 

Silevičių, Slabada, Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Portr. // Valstiečių žinios. - 2005, birž. 18, p. 16. 

Vitkūnas, Manvydas. Kaimo bitininką kaimynai vaidina „žvaigždžių skaičiuotoju“: [apie savamokslį 

astronomą H. Silevičių, Slabados kaimas, Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Portr. // Valstiečių 

laikraštis. - 2005, birž. 11, p. 11. 

Vitkūnas, Manvydas. Lavoriškiečiai mokslo metus baigė šventiškai: [apie Lavoriškės pagrindinę mokyklą, 

Vilniaus rajonas] / Manvydas Vitkūnas. - Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2005, birž. 21, p. 12. 

Vorobej, Teresa. Rūpindamiesi jauniausiais…: [Pagirių vaikų darželyje atidarytos lenkų grupės, o Lavoriškėse 

iškilmingai įmūrytas būsimo vaikų darželio kertinis akmuo] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2005, geg. 5-11 (Nr. 18), p. 1, 3. 

Głazko, Zbigniew. Młodzieżową iniciatyvę wcielono w życie: [apie projektą „Sportas jungia Europos jaunimą“, 

kurį paruošė Lavoriškių jaunimo klubas] / Zbigniew Głazko // Tygodnik Wileńszczyzny. - 31 sierpnia (nr 34), p. 

5. 

Krasowska, Irena. Parafiada w Ławaryszkach: [apie parapijines sportines žaidynes Lavoriškėse (Vilniaus raj.)] 

/ Irena Krasowska ; Irena Grablewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 30 czerwca 6 lipca (nr 26), 

priedas „Rota“ (nr 341), p. 1, 2. 

Krasowski, Jan. Gmina ławaryska : bilans dokonań roku 2004: [apie Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos 

2004 metų pasiekimų balansą] / Jan Krasowski. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 7- 13 kwietnia (nr 

14), p. 5. 

Makiewicz, Agnieszka. Pamiętna niedziela: [apie IV Parapijalines sporto žaidynes Mostiškėse (Vilniaus 

rajonas)] / Agnieszka Makiewicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 3-9 marca (nr 9), priedas 

„Rota“ (nr 324), p. 1. 

Worobiej, Teresa. W trosce o najmłodszych…: [apie iškilmingą lenkų grupių atidarymą Pagirių vikų darželyje, 

bei būsimąjį vaikų darželį Lavoriškėse] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. - Lenk. - Turinys: Pomysł 

dojrzewający od kilku lat; Bogatsze o polskie grupy // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 5 - 11 maja (nr 565), p. 

1, 3. 

 

2006 

 

Armonaitė, Liucija. Žvaigždėtas Henriko gyvenimas: [apie H. Selevičiaus, iš Slabados k., dangaus kūnų 

(žvaigždžių, planetų, kometų) fotografijas, Vilnius] / Liucija Armonaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, vas. 

2, p. 16. 

Būsto netekusi romė nori pinigų: [apie Vilniaus Kirtimų rajono gyventojos A. Ragauskienės, kurios būstas 2004 

m. savivaldybės nurodymu buvo nugriautas, prokuratūrai pateiktą civilinį ieškinį, kuriuo reikalaujama atlyginti 

jai turtinę ir neturtinę žalą] // Respublika. - 2006, rugpj. 22, p. 5. 

Giriūnas, Vytenis. Atidarytas Lavoriškių pasienio kontrolės punktas: [Susisiekimo ministras A. Butkevičius 

apie Lietuvos pasienyje su Baltarusija atidarytą modernizuotą Lavoriškių pasienio kontrolės punktą] / Vytenis 

Giriūnas. - Iliustr. // Respublika. - 2006, spal. 20, p. 8. 

Giriūnas, Vytenis. Lavoriškių pasienio punktas jau veikia: [apie modernizuotą Lavoriškių pasienio kontrolės 

punktą bei jo finansavimą; susisiekimo ministro A. Butkevičiaus komentarą] / Vytenis Giriūnas. - Iliustr. // 

Respublika. - 2006, spal. 4, p. 11. 

Krasovskij, Jan. 2005 metų pasiekimų balansas : Lavoriškių seniūnija / Jan Krasovskij // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, birž. 22-28 (Nr. 25), p. 5-6. 

Martišiūtė, Asta. Lietuviukų „mokinių krepšeliai“ vis lengvesni : Vilniaus rajono savivaldybė mokykloms 

duoda mažiau lėšų, negu skiria valstybė: [minima ir Lavoriškių vid. mokykla] / Asta Martišiūtė. - Portr., iliustr., 

lent. // Respublika. - 2006, liep. 7, p. 3. 

Mažul, Henrik. Liepa - lyg įkaitinta keptuvė: [apie gamtos padarytus nuostolius Lavoriškių seniūnijos 

ūkininkams] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, liep. 20-26 (Nr. 

29), p. 1, 3. 

Narkūnas, Bronius. Svetima žemė tik laikinai tampa sava / Bronius Narkūnas. - Turinys: Kai neskalsi duona 

gimtinėje ; Veterinaro darbą vargu ar gautum ; Mėsos rinkoje - šeimos dinastija ; Yra ir lietuviškų leidinių ; 

Melagis pasitikėjimo nepelnys ; Net abejonė nekyla: [adutiškiečio Rimanto Maminsko, tam tikrą laiką dirbusio 

veterinaru Lavoriškėse, darbo įspūdžiai iš Airijos] // Švenčionių kraštas. - 2006, bal. 8, p. 1, 4. 

Prašome imtis labai skubių priemonių sustabdant didelių lietuviškų mokyklų naikinimą Vilniaus rajone: 

[pateikiamas „Vilnijos“ draugijos pirmininko ir Vilniaus rajono moksleivių tėvų prašymas pasirūpinti, kad 

Vilniaus rajono savivaldybės numatytos panaikinti Nemėžio, Rukainių, Buivydžių, Mostiškių pradinės 



 

 

lietuviškos mokyklos būtų perduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijai, taip pat, kad būtų 

perduotos Maišiagalos Algirdo, Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos, kurių vadovai patiria spaudimą 

dėl lietuviškumo, bei išsiaiškinti kodėl Glitiškių pradinė lietuviška mokykla su 28 mokiniais 2005 m. buvo 

prijungta prie lenkiškos mokyklos su 5 mokiniais] / Kazimieras Garšva // Lietuvos aidas. - 2006, birž. 7, p. 

4. 

Vėl atidarytas Lavoriškių-Kotlovkos punktas: [informuojama, kad spal. 1 d. atnaujintas asmenų ir transporto 

priemonių vykimas per Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje esantį valstybės sienos perėjimo punktą Lavoriškės- 

Kotlovka] // Kauno diena. - 2006, spal. 2, p. 2. 

Vilnelės krantų tvarkymas: [Lavoriškių seniūnijos Slabados kaimo bendruomenė antrus metus rengia šiukšlių 

rinkimo akciją „Pavasarinis Vilnelės krantų tvarkymas“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, birž. 

15-21 (Nr. 24), p. 5, 7. 

Vorobej, Teresa. Jauku, linksma ir spalvinga… : Lavoriškėse atidarytas lenkų lopšelis-darželis / Teresa 

Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 14-20 (Nr. 37), p. 1, 3. 

Žeimantas, Vytautas. Atidarytas modernizuotas Lavoriškių pasienio kontrolės punktas, atitinkantis visus 

Šengeno reikalavimus: [apie modernizuotą Lavoriškių pasienio kontrolės punktą Lietuvos pasienyje su 

Baltarusija (projekto autorius - UAB „Gairija“ (vadovas R. Saunomis, architektė - A. Keturkaitė), statybos 

rangovas - UAB „Kortas“), spal. 18 d. įvykusį iškilmingą Lavoriškių kontrolinio punkto atidarymą, į kurį 

atvyko Lietuvos susisiekimo ministras A. Butkevičius, Sienos apsaugos tarnybos vadas gen. S. Stripeika, 

Muitinės departamento generalinis direktorius R. Klevečka, grupė atsakingų pasienio ir muitinės darbuotojų iš 

Lietuvos ir Baltarusijos, str. pateikiama susisiekimo ministro A. Butkevičiaus kalba, pasakyta Lavoriškių 

kontrolės punkto atidarymo metu (str. minimas Pasienio kontrolės punktų direkcijos direktorius A. 

Tvaronavičius)] / Vytautas Žeimantas. - Iliustr., portr. // Lietuvos aidas. - 2006, spal. 20, p. 1, 4. 

 

Bobryk, Adam. Autonomia jako polityczna gra [1990-1991] : dr Adam Bobryk: Polacy na Litwie 1987-1997 

(30) / adaptacja Jan Sienkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 15 lutego, p. 8. 

Bronicka, Irena. Ach, ta nocka Świętojańska…: [apie Joninių bei Šv. Jono Krikštitojo bažnyčios šimtųjų 

metinių šventę Lavoriškiese (Vilniaus raj.)] / Irena Bronicka // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 20 -26 lipca 

(nr 29), priedas „Rota“ (nr 396), p. 2. 

Cebulia, Ana. Drzwi otwarte : w Ławaryszkach przybył nowy żłobek-przedszkole / Anna Cebula. - Iliustr. // 

Kurier Wileński.- 2006, 31 sierpnia, p. 1-2. 

Krasowski, Jan. Bilans dokonań roku 2005 : gmina ławaryska / Jan Krasowski // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2006, 22 -28 czerwca (nr 25), p.5, 6. 

Mažul, Henrik. Lipiec jak rozgrzana patelnia: [apie Mostiškių žemės ūkio bendrovės vadovą, ūkininką Tadeuša 

Likšą ir jo rūpesčius, kurių pridarė vasaros karščiai] / Henryk Mażul ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 20 - 26 lipca (nr 29), p. 1, 3. 

Sielewicz, Henryk. Rowerowa pilgrzymka na Białoruś: [ apie Lavoriškių parapijos jaunimo piligriminę kelionę į 

Baltarusiją] / Henryk Sielewicc. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 24 -30 sierpnia (nr 34), priedas 

„Rota“ (nr 401), p. 3. 

Worobiej, Teresa. Przytulnie, wesoło i kolorowo… : w Ławaryszkach otwarto polskie przedszkole / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 14 - 20 wresnia (nr 37), p. 1, 3. 

 

Giriūnas, Vytenis. Открыт Лаворишский пункт пограничного контроля: [Susisiekimo ministras A. 

Butkevičius apie Lietuvos pasienyje su Baltarusija atidarytą modernizuotą Lavoriškių pasienio kontrolės 

punktą] / Витянис Гирюнас. - Iliustr. // Республика. - 2006, 20 окт., p. 7. 

Narkūnas, Bronius. Чужая земля-временное пристанище / Бронюс Наркунас. - Turinys: Когда на родине 

не прокормиться ; Ветеринарная работа вряд ли бы нашлась ; На мясном ринке-семейная династия ; Есть 

и литовские издания ; Лжец не сможет снискать доверия: [adutiškiečio Rimanto Maminsko, tam tikrą laiką 

dirbusio veterinaru Lavoriškėse, darbo įspūdžiai iš Airijos // Швенчёнский край. - 2006, 8 апр., p. 1, 4. 

Martišiūtė, Asta. Корзина литовского учащегося становится все легче : Вильнюсское районное 

самоуправление отдает школам меньше средств, чем выделяет государство, а больше всего от этого 

страдают литовские школы: [minima ir Lavoriškių vid. mokykla] / Аста Мартишюте. - Portr., iliustr., lent. // 

Республика. 2006, 7 июля, p. 3. 

 

2007 

 

Baužys, Juozas. Nauja užkarda Lavoriškėse / Juozas Baužys. - Perspaudinta iš: VSAT pranešimai spaudai 

Balsas.lt BNS pranešimas; http://www.mstatyba.lt/naujienos_20070108.html // Šalčios žinios. - - 2007, bal. 6, p. 

6, 7. 

http://www.mstatyba.lt/naujienos_20070108.html


 

 

Danovska, Danuta. Mostiškės - nuo tiltų gausybės? / Danuta Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2007, gruod. 13 - 19, p.1, 5. 

Kiliulienė, Jūratė. Slapta operacija truko šimtus dienų ir naktų : „Lietuvos rytas“ pažvelgė į kvaišalų gyslą 

nukirtusių pareigūnų darbo užkulisius: [apie didžiausią narkotikų kontrabandos demaskavimo operaciją 

Lietuvoje: Lavoriškių pasienio poste sulaikytą vilkiką gabenusį į Lietuvą narkotikus (heroiną), Visagine 

sulaikytą narkotikų verslo organizatorių čečėnų tautybės Visagino gyventoją] / Jūratė Kiliulienė, Elvyra 

Sabalytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, geg. 12, p. 1, 2, 6. 

Lipeiko, Romualdas. Šengeno erdvė - čia pat… : [pokalbis su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, 

Vilniaus rinktinės Lavoriškių užkardos vadu R. Lipeiko ir Lavoriškių kelio posto viršininku A. Valskiu / 

kalbėjosi] Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, lapkr. 22 - 28, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Istorinis paveldas įpareigoja : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Lavoriškės / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, lapkr. 8 - 14, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Kapinės - nebylūs mūsų šaknų liudininkai: [apie Lavoriškių ir Kirtimų kapines] / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, lapkr. 1 - 7, p.5. 

Mikulevič, Irena. Rugsėjo 1-oji - ne už kalnų : [Savivaldybės komisija tikrino Vilniaus rajono Buivydžių, 

Mostiškių, Lavoriškių, Mickūnų, Egliškių švietimo įstaigų pasiruošimą naujiems mokslo metams] / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 23 - 29, p. 5-6. 

Mozerienė, Dainora. Žvaigždžių kerai: [apie astronomą mėgėją Henriką Selevičių, turintį nuosavą 

observatoriją netoli Lavoriškių, Vilniaus rajonas] / Dainora Mozerienė. - Iliustr. // Aviacijos pasaulis. - 2007, 

Nr. 24 (gruod. 21), p. 29-30. 

Pačkovska, Česlava. Žmones siejantys ryšiai: [apie Lavoriškių parapiją, kaimo bendruomenę ir jų veiklą] / 

Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, lapkr. 29 - gruod. 5, p. 1, 10. 

Vitkauskaitė, Viktorija. Kova dėl mokyklos vardo pasiekė teismą: [dėl Lavoriškių vidurinės mokyklos 

pavadinimo] / Viktorija Vitkauskaitė // Lietuvos rytas. - 2007, liep. 5, priedas „Sostinė“, p. 3. 

Vorobej, Teresa. Švietimo „kampelis“ Lavoriškėse: [apie Lavoriškių vaikų darželį] / Teresa Vorobej. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, lapkr. 15 - 21, p. 1, 6. 

 

Danowska, Danuta. Od mostów powstały Mościszki? / Danuta Danowska ; fotog. Irena Mikulrwicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 13-19 grudnia (nr 50), p.1, 5. 

Dla najmłodszych : świąteczna impraza w Ławaryszkach / organizatory. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2007, 11 - 17 stycznia (nr 2), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1. 

Grabowska, Alina. Szlakiem Józefa Pilsudskiego, tropami Armii Krajowej: [apie ekskursijas į Glitiškes, 

Lavariškes, Mostiškes, Kriaučiūnus] / Alina Grabowska ; fotog. Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 20-26 grudnia (nr 51), p. 2. 

Wołodko, Alicja. Chleba i igrzysk!: [apie žiemos parapijadą, vykusią Mostiškėse] / Alicja Wołodko. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 15-21 marca (nr 11), priedas „Nasza Gazeta“, p. 3, 4. 

Worobiej, Teresa. „Zakątek“ oświaty w Ławaryszkach: [apie Lavoriškių vaikų darželį] / Teresa Worobiej ; 

fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 15-21 listopada (nr 46), p. 1, 6. 

X zlot turystyczny młodzieży szkolnej: [Mostiškėse] / Klub Włóczęgów Wileńskich - organizatorzy zlotu. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 21-27 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 444), p. 1, 9. 

Mikulevič, Irena. W oczekiwaniu na 1 września: [Savivaldybės komisija tikrino Vilniaus rajono Buivydžių, 

Mostiškių, Lavoriškių, Mickūnų, Egliškių švietimo įstaigų pasiruošimą naujiems mokslo metams] / Irena 

Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 23-29 (nr 34), p. 1, 6 

Pačkovska, Česlava. Więzi, które łączą ludzi: [apie Lavoriškių parapiją, kaimo bendruomenę ir jų veiklą] / 

Czesława Paczkowska ; fotog.Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 29 listop.-5 

grudnia (nr 48), p. 1, 6. 

Podmostko, Jadvyga. Aby poezja nad Wilią nie utraciła rumieńców: [apie poezijos šventę Lavoriškių 

vidurinėje mokykloje] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. ] - 2007, 23 marca, p. 1, 3. 

Tarasevič, Stanislav. Święto Rodziny w Mościszkach / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2007, 25 września, p. 1, 3. 

Tarasevič, Stanislav. W Ławaryszkach nowa „wschodnia brama“ UE : „wczoraj w podwileńskich 

Ławaryszkach otworzono pierwszą z 15 nowoczesnych strażnic granicznych…“ / Stanisław Tarasiewicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 27 marca, p. 1, 3. 

Masėnas, Vitalis. Plater czy Pliaterytė - oto jest pytanie : Administracyjny Sąd Powiatu Wileńskiego 

zadecydował, że Szkoła Średnia w Ławaryszkach w rejonie wileńskim nie może nosić polskiej nazwy - Emilii 

Plater…: [apie lenkiškų pavardžių rašybą] / Witalis Masenas. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 1 sierpnia, p. 

1, 3. 

Mikulevič, Irena. Cmentarze - nieme świadectwo naszych korzeni: [apie Lavoriškių ir Kirtimų kapines] / Irena 



 

 

Mikulewicz ; fotog. autorka i Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 listopada (nr 

44), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Historyczna spuścizna zobowiązuje : gmina z dorobkiem w tle - Lawaryszki / Irena 

Mikulewicz ; fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 8-14 listopada (nr 45), p. 1, 

5. 

 

Пункты упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе. - БЕЛТА: Всего на границе 

Белоруссии с Литвой предполагается оставить 18 пунктов пропуска: из них 7 международных и 11 

упрощенных // Sugardas. - 2007, 23 авг., р. 2. 

 

2008 

 

Levicki, Jan. Vilniaus kraštas dėkoja : Jano Konrado Obsto šeimos memorialinio komplekso (Kirtimų kaime) 

pašventinimo iškilmės / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, lapkr. 27 - gruod. 3, p. 1. 

Pavadinimuose - sulietuvinti : teismo nutarimas dėl Lavoriškių vidurinės mokyklos pavadinimo: [ 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

sprendimą dėl Emilii Plater vardo suteikimo Vilniaus r. Lavoriškių vidurinei mokyklai ] // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2008, bal. 17-23, p. 1-2. 

Pučėtienė, Pranė. Įspūdžiai liks ilgam…: [ Vilniaus rajono lietuvių kalbos mokytojų ekskursija po Vilniaus 

kraštą (Bezdonys; Buivydiškės; Lavoriškės)] / Pučėtienė Pranė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, liep. 10- 

16, p. 2. 

Vorobej, Teresa. Melioracija Vilniaus krašte tęsiasi: [apie melioracijos įrenginių rekonstrukcijos projektą ir 

susitikimą su gyventojais Lavoriškių seniūnijoje] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2008, rugs. 25 - spal. 1, p. 1, 5. 

Žeimantas, Vytautas. Vykdomi Šengeno teisyno reikalavimai. Stasylose pradėtas statyti modernus pasienio 

kontrolės punktas: [apie tai, kaip Lietuva vykdo ES narystės sutarties įsipareigojimus, Stasylose (Švenčionių r.) 

prasidėjusią naujo modernaus pasienio kontrolės punkto (PKP) statybą, susisiekimo ministro A. Butkevičiaus 

teigimą, kad pastačius šį PKP bus sukurta patikima pasienio kontrolės sistema, galėsianti užtikrinti ne tik 

sklandų ir saugų krovinių gabenimą, bet ir ES išorinės sienos saugumą, apie moderniausią šalyje Lavoriškių 

PKP, atidarytą 2006 m., Pasienio kontrolės punktų direkcijos, rengiantis Lietuvai prisijungti prie Šengeno 

erdvės, pernai įvykdytą penkių tarptautinių Medininkų, Kybartų, Nidos, Panemunės ir Raigardo PKP 

infrastruktūros modernizavimą] / Vytautas Žeimantas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2008, bal. 17, p. 1, 4. 

 

Grudzińska, Anna. XI Zlot Turystyczny Młodzieży Szkolnej - być Polakiem wśród Polaków / Anna 

Grudzińska, Jolanta Wołodko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 26 czerwca, p. 7. 

Kasprzyk, Rafał. Mecenas Rafał Kasprzyk zajął się obroną Polaków na Litwie : z Rafałem Kasprzykiem, 

mecenasem z Łodzi, pełnomocnikiem prawnym Samorządu Rejonu Wileńskiego, autorem skargi do Trybunału 

w Strasburgu w sprawie nazwania Szkoły Średniej w Ławaryszkach imieniem Emilii Plater rozmawia Beata 

Naniewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 7 października, p. 6. 

Levicki, Jan. Ziemia Wileńska w hołdzie wdzięczności : uroczystość poświęcenia zespołu memorialnego 

rodziny Jana Konrada Obsta w Rubnie / Jan Lewicki. - Iliustr. - Tęs.: „Nasza Gazeta“ (nr 48), p. 1, 2. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 27 listop. - 3 grudnia (nr 48), p. 1. 

Naniewicz, Beata. Pomnik Jana Konrada Obsta - już ustawiony!: [Kirtimų (Rubno) kaime, Lavoriškių sen.] / 

Beata Naniewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 10 lipca, p. 3. 

Naniewicz, Beata. Upamiętnienie miejsca spoczynky Jana Konrada Obsta: [Kirtimų (Rubno) kaime, Lavoriškių 

sen.] / Beata Naniewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 28 lutego-5marca (nr 9), priedas „Nasza 

Gazeta“, p. 1, 2. 

Rajdu ułańskiego po Wileńszczyźnie ciąg dalszy: [ Mostiškės, Buivydžiai, Maišiagala, Kriaučiūnai] / Inf. wł. ; 

fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 17-23 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 500), 

p. 2. 

Sielewicz, Henryk. Dziękuję losowi: [apie Lavoriškių parapijos kunigą Mareką] / Henryk Sielewicz ; fot. autor. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 28 marca - 2 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 484), p.3. 

Vorobej, Teresa. Melioracji na Wileńszczyźnie ciąg dalszy: [apie melioracijos įrenginių rekonstrukcijos 

projektą ir susitikimą su gyventojais Lavoriškių seniūnijoje] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 25 wrzesnia-1 pazdziernika (nr 39), p. 1, 5. 

Wyświęcono memoriał Jana Konrada Obsta w Rubnie: [apie Vilniaus lenkų publicisto ir leidėjo Jano Konrado 

Obsto antkapinio paminklo pašventinimą, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 25 listopada, p. 

10. 



 

 

 

2009 

 

Derliaus koncertas Mostiškėse / Vilniaus rajono savivaldybės informacija. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2009, spal. 22-28, p. 2, 10. 

Kvedarienė, Aldona. Vilnijos kraštas laimėjo šešiolika milijonų: [apie Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 

(VVG) veiklą, Slabados kaime gyvenantį astronomą H. Selevičių, Nemėžio kaimo bendruomenę ]/ Aldona 

Kvedarienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, rugpj. 29, p. 15. 

Pakalniškis, Vaidotas. Lietuvybės židinys Rytų Lietuvoje: [apie Lavoriškių pagrindinę mokyklą, Vilniaus 

rajonas / Vaidotas Pakalniškis, Ramunė Katinauskienė, Edita Indrašienė. - Iliustr. // Voruta. - 2009, gruod. 19, p. 

4-5. 

Šaknys, Bernardas. Lavoriškėms reikia lietuviškos gimnazijos: [apie Lavoriškių pagrindinę mokyklą, Vilniaus 

rajonas] / Bernardas Šaknys. - Portr. // Valstiečių laikraštis. 

- 2009, gruod. 16, p. 15-16. 

Vorobej, Teresa. Žemdirbio darbą pamilo labiausiai: [apie žemdirbį T. Likšą iš Kirtimų kaimo, Lavoriškių 

sen.] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 9-15, p. 6. 

Zailskaitė, Deimantė. Tai buvo ne mano asteroidas: [apie Vilniaus rajone Lavoriškių sen. gyvenantį astronomą 

H. Selevičių] / Deimantė Zailskaitė. - Iliustr. // Respublika. - 2009, spal. 24, priedas „Julius/Brigita“, p. 5. 

 

Kaczanowski, Marian. Pierwszy medal biatlonistów z Mościszek : sport / Marian Kaczanowski. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 29 stycznia - 4 lutego (nr 5), p. 6. 

Koncert dożynkowy w Mościszkach: wieś podwileńska odradza się. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 23 

października, p. 6-7. 

Naniewicz, Beata. Wieś podwileńska się odradza : koncert dożynkowy w Mościszkach / Beata Naniewicz ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 22-28 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“ (nr 566), p. 2. 

Naruniec, Rusłan. Wykorzystano środki UE na meliorację : rekonstrukcja urządzeń melioracyjnych w gminie 

Ławaryszki / Rusłan Naruniec. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 24-28 grudnia (nr 247), p. 7. 

Worobiej, Teresa. Pracą rolnika upodobał najbardziej: [apie geriausį Vilniaus rajono ūkininką Tadeušą Likšą, 

iš Kirtimų kaimo, Lavoriškių sen.] / Teresa Worobiej. - Iliustr. - fot. autorka // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2009, 9-15 kwietnia (nr 15), p. 5. 

 

Zailskaitė, Deimantė. Это был не мой астероид: [apie Vilniaus rajone Lavoriškių sen. gyvenantį astronomą 

H. Selevičių] / Дейманте Заилскайте. - Iliustr. // Республика. - 2009, 28 окт., p. 10. 

 

2010 

 

Dumalakas, Arūnas. Košmaras kaimo name“ vaiką nužudė alkoholiu: [apie nelaimę Vilniaus rajono Kirtimų 

kaime - sodyboje buvo rasta negyva 13-metė Natalija S. Manoma, kad ji buvo per prievatą mirtinai nugirdyta 

alkoholiu] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, gruod. 1, p. 1, 5. 

Girėnas, Petras. Lietuvos provincija traukiama iš tamsos: [apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvos miestų, 

miestelių ir kaimo vietovių infrastruktūrai gaivinti (minimos Mostiškės)] / Petras Girėnas. - Iliustr. // Respublika. 

- 2010, spal. 29, p. 12. 

Kovo 11-oji: Laisvė atvėrė plačias duris : [ištraukos iš Eišiškių ir Lavoriškių mokyklų moksleivių rašinių]. - 

Iliustr. - Aut.: Daiva Mežonytė, Alina Kondratovič, Kazimieras Šimkevičius, Emilija Zenko // Atgimimas. - 

2010, kovo 19-25 (Nr. 10), p. 13. 

Mikulevič, Irena. Interesų kryžkelėje : lentelės su lenkiškais gatvių pavadinimais - ašaka valstybės pareigūnų 

gerklėje: [apie Vilniaus rajono Lavoriškėių, Sudervės, Mostiškių gyvenvietes] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, saus. 14-20, p. 1, 4-5. 

Mikulevič, Irena. Kosmosas nežada nieko… blogo: [apie astronomą iš Lavoriškių seniūnijos Slabados kaimo 

H. Selevičių, jo nuosavą observatoriją ir teleskopą] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2010, gruod. 30 - 2011 saus. 5, p. 1, 6. 

Paauglė nužudyta alkoholiu: [apie Vilniaus rajono Kirtimų kaimo 13-metės paauglės Natalijos S. mirtiną 

nugirdymą bei kaltininkų paiešką (str. Vilniaus raj. policijos viršininko J.Kuzmickio, Vilniaus savivaldybės 

atsakingų darbuotojų G.Zvolinskienės, A.Skuder komentarai)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2010, gruod. 2, p. 7. 

Mikulevič, Irena. Kosmos nie wróży niczego… złego : tuż po Nowym Roku będziemy świadkami częściowego 

zaćmienia Słońca: [apie astronomą iš Lavoriškių seniūnijos Slabados kaimo H. Selevičių, jo nuosavą observatoriją 

ir teleskopą] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 30 grudnia 

- 2011, 5 stycznia (nr 52), p.1, 6. 



 

 

Mikulevič, Irena. Na skrzyżowaniu interesów : tablice z polskimi nazwami ulic - kością w gardle urzędników 

państwowych / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 14-20 stycznia (nr 

2), p. 1, 5, 6. 

Premier Andrius Kubilius: „Rejon wileński jest regionem o dużych możliwościach“: [apie Vyriausybės narių 

apsilankymą Vilniaus rajone, Lavoriškėse] - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 24 września, p. 6-7. 

Šalkovska, Edita. Rządowy zajazd na Wileńszczyznie: [apie Vyriausybės narių apsilankymą Vilniaus ir 

Šalčininkų rajonuose (rašoma apie Lavoriškių k.) / Edyta Szałkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 22 

września, p. 1, 4. 

Wołodko, Alicja. Impreza wrośnięta w życie : VI Zimowe Igrzyska Parafialne w Mościszkach / Alicja 

Wołodko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 28 stycznia-3 lutego (nr 4), priedas „Rota“ (nr 580), p. 

1, 2. 

 

2011 

 

Klimaševska, Ivona. Slabadiečiai rašo knygą: [ Slabados kaimo (Vilniaus r.) bendruomenė pradėjo įgyvendinti 

projektą „Slabados kaimo istorijos ir tradicijų puoselėjimas“, finanasuojamą iš ES struktūrinių fondų] / Ivona 

Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, liep. 21-27, p. 1, 6. 

Valionienė, Eglė. Miestą išmainė į kaimą: [apie Lavoriškių sen. Slabados kaimą] / Eglė Valionienė. - Iliustr. // 

Valstiečių laikraštis. - 2011, rugs. 21, p. 15-16. 

Vorobej, Teresa. „O mes žinome savo…“ : Mostiškių gyventojai nesutinka nuimti dvikalbių gatvių lentelių / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - - 2011, rugpj. 11-17, p. 1, 3. 

Klimaszewska, Iwona. Słobodzianie piszą książkę : wspólnoty wiejskie w działaniu: [ Slabados kaimo 

bendruomenė pradėjo įgyvendinti projektą „Slabados kaimo istorijos ir tradicijų puoselėjimas“, finansuojamą iš 

ES struktūrinių fondų] / Iwona Klimaszewska ; fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2011, 21-27 lipca (Nr 29), p. 1, 6. 

Tarasevič, Stanislav. Wileńszczyzna sprzeciwia się usuwaniu polskich tablic: [apie viešuosius užrašus Vilniaus 

krašte, t.t. Mostiškėse] / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 9 sierpnia, p. 1, 2-3. 

Wołodko, Alicja. W zdrowej i miłej atmosferze : VII Zimowe Igrzyska Parafialne w Mościszkach / Alicja 

Wołodko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 3-9 lutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 633), p. 24. 

 

2012 

 

Bandė įvežti klastočių: [apie tai, kad Lietuvos muitinės pareigūnai, turėdami išankstinės informacijos apie 

galimą pažeidimą, Lavoriškių kelio poste sulaikė Baltarusijos pilietį, kuris į Lietuvą vežėsi padirbtų eurų; min. 

Lavoriškės]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, vas. 10, p. 6. 

Dulkevičius, Juozas. Keturkojams pasieniečiams pareigos - tarsi smagus žaidimas: [apie tarnybinius pasieniečių 

šunis; min. Lavoriškės] / Juozas Dulkevičius ; VSAT nuotr. - Iliustr. - Aut.: Žydrūnas Karčiauskas. - Turinys: 

Skatinami žaidimais ; Indėlis - neišmatuojamas pinigais // Mūsų Ignalina. - 2012, saus. 13, p. 8. 

Dulkevičius, Juozas. Keturkojams pasieniečiams pareigos - tarsi smagus žaidimas: [apie Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos kinologų veiklą; min. Lavoriškės] / Juozas Dulkevičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, 

saus. 11, p. 5. 

Katinauskienė, Ramutė. Permainos Lavoriškių vidurinėje mokykloje: [Lavoriškių vidurinės mokyklos 

direktorės R. Katinauskienės laiškas Tautos fondo tarybos pirmininkui emeritui J. Valaičiui, rėmusiam 

Lavoriškių vidurinės mokyklos priestato statybą ir atsakomasis laiškas J. Valaičio šios mokyklos direktorei, 

Vilniaus r.] / Ramutė Katinauskienė. - Portr., iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2012, rugs. 26, p. 13. 

Kozlovska, Regina. Svarus Mostiškių sportininkų indėlis : X-ųjų Pasaulio lenkų žiemos žaidynių rezultatai / 

Regina Kozlovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, kovo 29 - bal. 4, p. 9. 

Mikulevič, Irena. Už inovacijas aviacijos fotografijoje : Henrik Selevič - aviacinės fotografijos parodos 

laureatas: [Lavoriškių seniūnijos Slabados kaimo gyventojas H. Selevič pelnė žurnalo „Aviacijos pasaulis“ 

apdovanojimą „Už inovacijas aviacijos fotografijoje“] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2012, vas. 2-8, p. 9. 

Tikėkime savo šalies gerove ir ateitimi : [Lavoriškių pagrindinės mokyklos direktorės R. Katinauskienės ir 

Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų švietimo skyriaus vedėjo laiškai Tautos fondo garbės 

pirmininkui emeritui J. Valaičiui bei jo atsakymas į minėtus laiškus]. - Portr. - Aut.: Ramunė Katinauskienė, 

Jonas Vasiliauskas, Jurgis Valaitis // Valstiečių laikraštis. - 2012, vas. 29, p. 15. 

Vasiliauskas, Jonas. Vilnijoje daugėja lietuviškai besimokančių mokinių : [pokalbis su Regioninių mokyklų 

skyriaus vedėju J. Vasiliausku / kaslbėjosi] Bernardas Šaknys // Valstiečių laikraštis.. - 2012, rugs. 26, p. 14. 

 



 

 

Dziemieszko, Teresa. „Nie dajmy zginąć poległym“ : Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“ (w 

Mosciszkach) / Teresa Dziemeszko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 15-21 marca (nr11), priedas 

„Rota“ (nr 691), p. 6. 

Gajevski, Miroslav. Wiosenny nastrój w Bujwidzach: [apie koncertą Buivydžių bendruomenės centre, kureme 

dalyvavo kapela iš Mostiškių] / Mirosław Gajewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 26 kwietnia - 

2 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 697), p. 2. 

Kaczanowski, Marian. Lubusko-Wileńska Spartakiada: [apie spartakiadą Vilniaus rajone, kurioje dalyvavo ir 

jaunimas iš Mostiškių] / Marian Kaczanowski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 6 grudnia, p. 8-9. 

Kozlovska, Regina. Ważki wkład sportowców z Mościszek : podsumowanie X Zimowych Światowych Igrzysk 

Polonijnych / Regina Kozłowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 29 marca - 4 kwietnia (nr 13), p. 

6. 

Levicki, Jan. Zabawy świętojańske w Sużanach i Ławaryszkach / Jan Lewicki ; fot. Emilia Żdanowicz. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 706), p. 2. 

Łuksziene, Wiesława. Wieś o europejskich standartach : znakomity sposób na urozmaicenie ponurych dni: 

[apie vaikų ir jaunimo sporto šventę Mostiškėse (Vilniaus r.)] / Wiesława Łuksziene. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 27 grudnia - 2 stycznia 2013 (nr 52), priedas „Rota“ (nr 732), p.24. 

Mikulevič, Irena. Draugiškų ir darbščių žmonių kaimas: [Dekaniškių kaimo (Vilniaus r.) 600 metų jubiliejui 

atnaujintas ir pašventintas kryžius] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugs. 20-26, 

p. 1, 8-9. 

Mikulevič, Irena. Przedwyborcza próba dyskretacji?… : Strasbur odrzucił skargą w sprawie szkoły Emilii 

Plater / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 11-17 pazdziernika (nr 41), priedas 

„Rota“ (nr 721), p. 4. 

Mikulevič, Irena. Wieś ludzi przyjaznych i pracowitych : wznowienie i poświęcenie krzyża na 600-lecie wsi 

Dziekaniszki / Irena Mikulewicz ; fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 20-26 

września (nr 38, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Za innowacje fotograficzne : Henryk Sielewicz - zdobywcą dyplomu „Aviacijos pasaulis“: 

[Lavoriškių seniūnijos Slabados kaimo gyventojas H. Selevič pelnė žurnalo „Aviacijos pasaulis“ apdovanojimą 

„Už inovacijas aviacijos fotografijoje“] / Irena Mikulewicz ; fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 2-8 lutego (nr 5), p. 3. 

Sovietinės simbolikos neįleido: [Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pranešime teigiama, jog Baltarusijos 

piliečio vairuojamas automobilis, išpieštas sovietine simbolika, nebuvo įleistas į Lietuvos teritoriją, nes viešai 

demonstruoti sovietinę ir nacistinę simboliką draudžia šalyje galiojantys teisės aktai]. - KD, BNS inf. // Kauno 

diena. - 2012, rugpj. 1, p. 7. 

Vorobej, Teresa. Birželio gegužinė: [apie Elžbietos ir Zbignevo. Glazko organizuotą knygos „Slabados kaimo 

istorija ir tradicijos“ pristatymą Slabados (Vilniaus r.) kaime] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2012, birž. 21-27, p. 2. 

Vorobej, Teresa. Czerwcowa „majówka“ : wspólnota wsi Słoboda wydała książkę / Teresa Worobiej // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 21-27 czerwca (nr 25), p. 6. 

Wasiljewa, Lidia. Odkurzanie tradycji : XI Międzinarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z 

Konopielką / Lidia Wasiljewa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 26 kwietnia - 2 maja (nr 17), 

priedas „Rota“ (nr 697), p. 19. 

 

2013 

 

Beveik tona hašišo: [žinutė, jog Lavoriškių kelio poste Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė iš Lietuvos į 

Baltarusiją važiuojantį vilkiką, kuriame buvo aptiktas labai didelis kiekis narkotikų] // Respublika. - 2013, geg. 

15, p. 6. 

Bovševič, Agnieška. Jubiliejus su kartėlio skoniu: [apie Vilniaus rajono Kirtimų kaimo 500 metų minėjimą]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugs. 19-25, p. 1, 5. 

Itališkas pasienio pareigūnų protestas: [apie tai, jog liepos 11 d. rytą baigėsi pasienio pareigūnų surengtas 

„itališkas“ protestas, kurio metu preciziškai tikrinta kiekviena sieną su Baltarusija kertanti transporto priemonė 

ir nors protestas baigėsi, Valstybinio Baltarusijos pasienio komiteto duomenimis, liepos 11 d. rytą įvažiavimo į 

Lietuvą laukia apie 1000 sunkvežimių (str. NPPSS vadovo V.Banelio komentaras)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 

2013, liep. 10, p. 2. 

Itališkas protestas: [žinutė, jog Medininkų, Lavoriškių, Šalčininkų ir Raigardo pasienio postuose buvo surengtos 

protesto akcijos prieš vidaus reikalų sistemos finansines bei kt. Problemas] // Respublika. - 2013, liep. 10, p. 2. 

Karaliūnas, Arūnas. Milijonais įvertintas hašišas tapo krosnies kuru: [apie tai, kad Kauno bendrovės 

„Palemono keramika“ krosnyje buvo sunaikinta 768 kg hašišo, rekordinę narkotikų siuntą muitinės pareigūnai 



 

 

sulaikė gegužę Lavoriškių kelio poste, pateikiami Muitinės departamento gen. direktoriaus pavaduotojo V. 

Paigozino ir bendrovės „Palemono keramika“ direktoriaus P. Drūlios komentarai]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 

2013, liep. 11, p. 5. 

Mažintas, Egidijus. Iš Gudijos dienoraščio: per Uosininkus, Lavoriškes - link Gervėčių ir Rimdžiūnų: [apie 

Gervėčių krašto tarmiškai bylojančią tautosaką, kuri priklauso etninei lietuvių kalbos tradicijai, šio krašto 

senuosius papročius ir tradicijas]. - B. d. // Lietuvos aidas. - 2013, kovo 2, p. 5. 

Mažintas, Egidijus. Iš Gudijos dienoraščio: per Uosininkus, Lavoriškes - link Gervėčių ir Rimdžiūnų: [apie tai, 

kad Gervėčių krašto lietuviai išlaikė senuosius papročius ir tradicijas, apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

paveldą Baltarusijoje]. - Pab. Pradžia: Nr. 46/48 // Lietuvos aidas. - 2013, kovo 13, p. 6. 

Mažintas, Egidijus. Iš Gudijos dienoraščio: per Uosininkus, Lavoriškes - link Gervėčių ir Rimdžiūnų / Egidijus 

Mažintas: [apie lietuvybę, patriotiškumą, senųjų lietuvių liaudies tradicijų, Užgavėnių šventės papročių 

puoselėjimą; apie tai, kad Gervėčių krašto lietuviai išlaikė senuosius papročius ir tradicijas]. - Tęs. Pradžia: Nr. 

46/48 // Lietuvos aidas. - 2013, kovo 9, p. 5. 

Nagelė, Danas. Siena gali virsti rėčiu; [rašoma, kad Seimo vicepirmininkas K. Komskis kreipėsi į vidaus 

reikalų ministrą D. Barakauską su prašymu sustabdyti projektą dėl Padvarionių ir Lavoriškių užkardų sienos 

stebėjimo sistemos įrengimo; K. Komskio, ministro D. Barakausko bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos 

vado V. Butino pasisakymus ir nuomones]. - Portr. // Respublika. - 2013, kovo 18, p. 2. 

Nagelė, Danas. Граница может превратиться в решето: [ rašoma, kad Seimo vicepirmininkas K. Komskis 

kreipėsi į vidaus reikalų ministrą D. Barakauską su prašymu sustabdyti projektą dėl Padvarionių ir Lavoriškių 

užkardų sienos stebėjimo sistemos įrengimo]. - Portr. // Республика. - 2013, 19 марта, p. 2. 

Pasieniečiai patikroms naudos pažangią jonizuojančios spinduliuotės įrangą: [apie Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų atliekamą išorės sieną kertančių 

asmenų bei transporto priemonių tikrinimą - Lavoriškių pasienio kontrolės punkte planuojama įdiegti modernią 

stacionarią jonizuojančios spinduliuotės įrangą, Lietuva]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2013, vas. 25, p. 7. 

Pribloškė narkotikų kiekis; [ apie tai, kad Lietuvos muitinės pareigūnai Lavoriškių kelio poste sulaikė 

didžiausią narkotikų kontrabandos siuntą Lietuvos istorijoje, apytikslė kvaišalų vertė juodojoje rinkoje - per 23 

mln. Litų]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2013, geg. 15, p. 6. 

Vorobej, Teresa. Sena linksma tradicija : Joninės Lavoriškėse. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, 

birž. 27 - liep. 3, p. 1, 5. 

Zinkuvienė, Alia. Receptų nuo kontrabandos yra, tik vaistų - ne: [rašoma, kad Vilniaus teritorinės muitinės 

vadovo pavaduotojas A. Bražiūnas Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nariams pateikė informaciją apie 

krovininių automobilių skaičių, į Lietuvą ir iš jos įvežamų ir išvežamų degalų kiekius; duomenys rodo, kad 

kasmet jų skaičius smarkiai auga; A. Bražiūnas siūlo į Lietuvą įvežamų degalų kiekį riboti, griežčiau 

kontroliuoti tranzitą iš Kaliningrado srities ir į ją, įvesti privalomas deklaracijas, taip pat mažinti pridėtinės 

vertės mokestį bei didinti pinigines baudas; pateiktas Seimo nario A. Palionio komentaras]. - Iliustr., portr. // 

Respublika. - 2013, birž. 5, p. 5. 

Zinkuvienė, Alia. Рецепты от контрабанды есть, а вот лекарства - нет: [rašoma, kad Vilniaus teritorinės 

muitinės vadovo pavaduotojas A. Bražiūnas Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nariams pateikė informaciją 

apie krovininių automobilių skaičių, į Lietuvą ir iš jos įvežamų ir išvežamų degalų kiekius]. - Iliustr., portr. // 

Республика. - 2013, 6 июня, p. 3. 

 

Bowszewicz, Agnieszka. Jubileusz z posmakiem goryczy : uroczyste obchody 500-lecia wsi Rubno:[ apie 

Vilniaus rajono Kirtimų kaimo 500 metų minėjimą]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 19-25 

września (nr 38), p. 1, 5. 

 

Kačanovski, Marijan. „Rowerem przez historię“, czyli regionalna współpraca. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2013, 25 lipca, p. 11. 

Kacznowski, Marian. Udowodniliśmy, że potrafimy : święto sportowe w Mościszkach / Marian Kaczanowski. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 6-12 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 755), p. 17. 

Levicki, Jan. Łączą się w modlitwie : rok pamięci rodu Parfianowiczów; [min. Mostiškės]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 14-20 marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 743), p. 17. 

Lewko, Jerzy. Przedsięwzięcie z duszą: [apie spoto šventę „Sniego diena“ Mostiškėse (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 24-30 stycznia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 736), p. 24. 

Lewko, Jerzy. „Rowerem przez historię“ - II odsłona projektu międzynarodowego. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2013, 13-15 lipca (nr 131), p. 6-7. 

Odrodzenie pięknej tradycji : międzynarodowe zawody w biegach na przełaj w Mościszkach.. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 10-16 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 773), p. 24. 

Rynkiewicz, Halina. Łałynkowanie w gminie ławaryskiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 



 

 

kwietnia - 1 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 749), p. 6. 

Selevičius, Henrikas. W gościnie u astronoma : przedszkolaki z Ławaryszek poznają świat; [apie Lavariškių 

darželinukų ekskursiją į Slabados kaimą pas astromoną Henriką Selevičių (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 5-11 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 781), p. 8. 

Sinkiewicz, Stanisława. Rodzinna wieś - to pola, ląka… : spotkanie w Ławaryszkach: [apie Lavoriškių kaimo 

bibiotekos organizuotą knygos „Slabados kaimo istorija ir tradicijos“ aptarymą] // Tygodnik Wileńszczyzny. - - 

2013, 14-20 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 778), p. 2. 

Symonowicz, Eleonora. Pozdrowienia z Benic : z wileńskimi piosenkami w Wielkopolsce: [apie ansamblio 

„Mostišanka“ (Mościszanka“) iš Vilniaus rajono Lavariškių seniunijos viešnagę Lenkijos Benicose]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013,25-31 lipca (nr 30), priedas „Rota“, (nr 762), p. 2. 

Symonowicz, Eleonora. W holdzie poległych : „Mościsznka“ na uroczystościach 150. rocznicy Powstania 

Styczniowego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 21-27 lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 740), p. 5. 

Użdalewicz, Weronika. Obóz letni „Sveikuoliai“ [ w Lawaryszkach]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 11-17 lipca (nr 28), priedas „Rota“ (nr 760), p. 8. 

Użdalewicz, Weronika. Święto poezji w Ławaryszkach: [apie poezijos šventę Lavoriškių vidurinėje 

mokykloje]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 28 marca, p. 11. 

Vorobej, Teresa. „Sobótkowy“ zawrót głowy : świętojańskie uroczystości w Ławaryszkach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 27 czerwca - 3 lipca (nr 26), p. 1, 3. 

 

2014 
 

Glazko, Zbignev. Pažadinti jaunimą domėtis astronomija: [apie projekto, finansuojamo iš Lietuvos kaimo plėtros 

programos lėšų „Slabados observatorija“ įgyvendinimą. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, liep. 3-9, p. 

11. 

Juknevičiūtė, Rūta. Valdžios dėmesio sulaukė ne visi: [apie prezidentę D.Grybauskaitę, premjerą 

A.Butkevičių, Seimo pirmininkęs L.Graužinienę, švietimo ir mokslo ministrą D.Pavalkį, rugsėjo 1-osios proga 

aplankiusius įvairias, t. t. ir Lavoriškių, Lietuvos mokyklas] // Vakaro žinios. - 2014, rugs. 2, p.1, 3. 

Kumpelienė, Zita. Vabalninkiečiai, antašaviečiai ir lavoriškiečiai: „Būkime kartu“…: [Vabalninko Balio 

Sruogos gimnazijoje vyko šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projekto „Būkime kartu“ 

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos projekto „Tautų juosta“ viena iš veiklų. Vidiniame gimnazijos kiemelyje 

sukurtas meno kūrinys iš gamtinės medžiagos. Projekto vadovė - Zita Kumpelienė, jai talkino gimnazijos 

socialinė pedagogė Dalė Markutienė. Projekto partneriai - Vilniaus rajono Lavoriškių vidurinė mokykla, 

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinė mokykla. Svečiams prisistatė gimnazijos meno kolektyvai - jaunimo 

tautinių šokių grupė (vadovė Dalia Baltrušaitienė), dainavimo studija (vadovė (Jolanta Stasiūnienė), 

instrumentinė grupė (vadovė Reda Grinkienė). Medinių šaukštų parodą ir drožinėjimą demonstravo 

tautodailininkas Vydas Vareika]. - Iliustr. // Biržiečių žodis. - 2014, spal. 7, p. 6. 

Kumpelienė, Zita. Vabalninkiečiai, lavoriškiečiai, antašaviečiai jau kartu: [Vabalninko Balio Sruogos 

gimnazijoje vyko šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projekto „Būkime kartu“ Vabalninko Balio 

Sruogos gimnazijos projekto „Tautų juosta“ viena iš veiklų. Vidiniame gimnazijos kiemelyje sukurtas meno 

kūrinys iš gamtinės medžiagos. Projekto vadovė - Zita Kumpelienė, jai talkino gimnazijos socialinė pedagogė 

Dalė Markutienė. Projekto partneriai - Vilniaus rajono Lavoriškių vidurinė mokykla, Kupiškio rajono Antašavos 

pagrindinė mokykla. Svečiams prisistatė gimnazijos meno kolektyvai - jaunimo tautinių šokių grupė (vadovė 

Dalia Baltrušaitienė), dainavimo studija (vadovė (Jolanta Stasiūnienė), instrumentinė grupė (vadovė Reda 

Grinkienė). Medinių šaukštų parodą ir drožinėjimą demonstravo tautodailininkas Vydas Vareika]. - Iliustr. // 

Biržiečių žodis. - 2014, gruod. 2, p. 9. 

Levko, Dorota. Rugsėjo 1-ąją Vilniaus rajone lankėsi Prezidentė: [Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė naujųjų mokslo metų pradžios proga pasveikino Lavoriškių vidurinių mokyklų mokinius]. - 

Iliustr. // Savivaldybių žinios. - 2014, Nr. 23 (rugs. 6), p. 16. 

Rugsėjo 1-ąją Prezidentė lankėsi Lavoriškėse: [apie Prezidentės D. Grybauskaitės apsilankymą Lavoriškių 

(Vilniaus r.) vidurinėse mokyklose ir dalyvavimą Rugsėjo 1-osios šventės renginiuose; su Prezidentės D. 

Grybauskaitės cituojamomis mintimi]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014, rugs. 5, p. 1. 

Šaknys, Bernardas. Regioninės mokyklos laukia naujųjų mokslo metų: [apie žinomo lietuvių išeivijos 

visuomenės veikėjo inžinieriaus J. Valaičio vadovaujamo fondo įsteigtos ir Tautos fondo remiamos, žinomos 

visoje Lietuvoje - Lavoriškių vidurinės mokyklos bei Mickūnų lietuviško vaikų lopšelio-darželio pedagoginę ir 

ugdomąją veiklą, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2014, liep. 30, p. 11-12. 

Vorobej, Teresa. Skambutis sukvietė į klases: [apie mokslo metų pradžią Vilniaus rajono mokyklose, 

prezidentės dalyvavimą Lavoriškių mokyklų Rugsėjo 1-osios šventėje, švietimo įstaigų renovacijas]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, rugs. 4-10, p. 1, 8-9. 



 

 

Vorobej, Teresa. Šv. Jono dieną Lavoriškėse: [apie sugrąžintas atlaidų tradicijas švenčiant Jonines 

Lavoriškėse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, birž. 26 - liep. 2, p. 1, 10. 

Žemaitienė, Birutė. Apie kunigą Praną Bieliauską ir jo Slabadą : [recenzija] / Birutė Žemaitienė. - Iliustr. - Rec. 

kn.: Iš Slabados kaimo - į Vilniaus katedrą. Trakai : Voruta [i.e. „Vorutos“ fondas], 2013 // Voruta. - 2014, kovo 

15, p. 10. 

Czartoryski-Sziler, Piotr. „Lubił starocie, znał się na historii“ : przed 60 laty zmarł Jan Konrad Obst - 

założyciel Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 

10), priedas „Rota“ (nr 794), p.17. 

Glazko, Zbignev. Zainteresować młodzież astronomią: [apie projekto, finansuojamo iš Lietuvos kaimo plėtros 

programos lėšų „Slabados observatorija“ įgyvendinimą]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 3-9 lipca 

(nr 27), p. 6. 

Lapševič, Brigita. Prezydent na polsko-litewskim święcie powitania 1 września: [apie prezidentės D. 

Grybauskaitės apsilankymą Lavoriškių (Vilniaus rajonas) vidurinėse mokyklose ir dalyvavimą Rugsėjo 1-osios 

šventės renginiuos]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 2 września, p. 1, 6-7. 

Masiewicz, Ilona. W hołdzie światłej osobowości : upomiętnienie rocznicy śmierci J. K. Obsta / Iliona 

Masiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 796), p. 4. 

Przygotowania do roku szkolnego : remonty w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego / na podst. inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 5. 

Upamiętnienie rocznicy śmierci J.K. Obsta w Mościskiej Szkole Podstawowej. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2014, 22-24 marca (nr 55), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Dobry przykład dla potomnych : jubileusz kół ZPL w Ławaryczkach i Mościszkach. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 stycznia - 5 liutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 789), p. 1, 6. 

Zapusty w Słobodzie / organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 10), priedas 

„Rota“ (nr 794), p.2. 

Ždanovič, Zigmunt. Zaproszenie do Słobody : wystawa fotografii Henryka Sielewicza w MEW / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 795), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Na św. Jana w Ławaryszkach : przywrócić odpustowe tradycje: [apie sugrąžintas atlaidų 

tradicijas švenčiant Jonines Lavoriškės] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 26 

czerwca - 2 lipca (nr 26), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Dzwonek zwołał uczniów do klas : rozpoczął się nowy rok szkolny: [apie mokslo metų 

pradžią Vilniaus rajono mokyklose, prezidentės dalyvavimą Lavoriškių mokyklų Rugsėjo 1-osios šventėje, 

švietimo įstaigų renovacijas] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 4-10 września 

(nr 36), p. 1, 6. 

Juknevičiūtė, Rūta. Внимания власти дождались не все: [apie prezidentę D.Grybauskaitę, premjerą 

A.Butkevičių, Seimo pirmininkęs L.Graužinienę, švietimo ir mokslo ministrą D.Pavalkį, rugsėjo 1-osios proga 

aplankiusius įvairias, t. t. ir Lavoriškių, Lietuvos mokyklas] / Рута Юкнявичюте. - Iliustr. // Вечерние 

новости. - 2014, 3 сент., p. 3. 

2015 

 

Kvedaras, Valdas. Pavojingas gali būti ir klozetas: [apie atvejį, kai Lavoriškių kontrolės poste pasieniečiams 

patikrinus iš Baltarusijos į Lietuvą įvežamą statybinių prekių krovinį paaiškėjo, kad jo skleidžiama jonizuojanti 

spinduliuotė devynis kartus viršija leistiną normą, apie kt. pasienyje užfiksuotus bandymus įvežti radiaciją 

skleidžiančius krovinius, statybinių ir kt. radiaktyvių medžiagų poveikį sveikatai, kt.; pateikiami Radiacijos 

saugos centro dir. A. Mastausko komentarai]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2015, gruod. 3, p. 7. 

Liubamirskas, Vidmantas. Žaidė lietuvišką ritinį: [Vabalninko Balio Sruogos gimnazijoje vyko šalies 

mokymo įstaigų edukacinių veiklų projekto „Būkime kartu“ baigiamasis etapas, kurio akcentas buvo „Žaiskime 

lietuvišką ritinį“. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuviško ritinio komanda - šio projekto 

partnerė. Į Vabalninką atvyko ir kiti projekto partneriai: Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos, 

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos, Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos, Biržų 

technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus mokiniai]. - Iliustr. // Šiaurės Rytai. - 2015, spal. 8, 

p. 9. 

Petruškevičius, Vytas. Šokiruojantis liudijimas: „Galiu užtikrinti, kad kai kas iš Vyriausybės, „juodųjų 

berečių“ ir Vilniaus OMON'o vadas B. Makutynovičius apie tai kalbėjo“ : [pokalbis su buvusiu Lavoriškių 

muitinės posto viršininku V. Petruškevičiumi] / [kalbėjosi] Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 

2015, bal. 10-24 (Nr. 8), p. 2-5. 

Pietryčių Lietuvai - svarus valstybės dėmesys: [apie tai, kad Pietryčių Lietuva - gausiai tautinių mažumų 



 

 

gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir 

ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Mažinant atotrūkį jau daug padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per 

ateinančius šešerius metus. 15 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 

projektams įgyvendinti Pietryčių Lietuvos savivaldybėse vien pagal VRM administruojamas 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Apie savivaldybėse numatomus darbus]. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 27, p. 6. 

Selevičius, Henrikas. Poświęcenie Krzyża: [apie iškilmes Petruliškių kaime, skirtas naujo kryžiaus 

pašventinimui] / Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 4-10 kwietnia (nr 23), priedas 

„Rota“ (nr 841), p. 21. 

Ždanovič, Zigmunt. Kruvina pamoka: [apie vilkų padarytą žalą ūkininkui A. Mialdun Lavoriškių seniūnijoje ir 

galimybę gauti kompensacijas už vilkų papjautas avis]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 20- 

26, p. 11. 

 

Połońska, Aldona. Ławaryszki zwyciężyły w ogólnopolskim projekcie „Odkrywami naszą historię“ / Aldona 

Połońska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 22 stycznia, p. 12. 

Połońska, Aldona. Udział w projekcie „Odkrywami naszą historię“. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 24-26 

stycznia (nr 16), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Krwawa lekcja : wilki zarżnęły 6 owiec w starostwie ławaryskim / Zygmunt Żdanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 20-26 sierpnia (nr 34), p. 5. 

 

2016 

 

Atidarytas naujas kultūros centras: [apie kultūros centro atidarymą Lavoriškėse (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // XXI 

amžius. - 2016, rugpj. 12, priedas „Abipus Nemuno“, p. 3. 

Kazakevičius, Kazys. Pasienyje su Baltarusija laukia eilės ir naujovės: [rašoma, kad artėjant šventėms Lietuvos 

ir Baltarusijos pasienyje vis dažniau nutįsta vilkikų eilės. Tačiau tikimasi, kad netolimoje ateityje eilės prie 

Medininkų ir Lavoriškių pasienio punktų sumažės, nes ketinama atidaryti dar vieną tarptautinį sienos perėjimo 

punktą - Šumsko-Lošos. Keliaujančiųjų į Baltarusiją, Rusiją ar kitas ne Europos Sąjungos šalis dar šiemet ir nuo 

kitų metų laukia daugiau naujovių. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, gruod. 15, p. 4. 

Kočiūnaitė, Vilija. Lavoriškių gimnazijos padėka Vytauto Landsbergio fondui: [Lavoriškių gimnazijos 

bendruomenė sulaukė Vytauto Landsbergio fondo sprendimo skirti lėšų technologijų, chemijos ir fizikos 

kabinetų mokomųjų priemonių bazės naujinimui]. - Iliustr. // Voruta. - 2016, vas. 27, p. 9. 

Vorobej, Teresa. Joninių dovana Lavoriškėms: [apie daugiafunkcio centro Lavoriškėse atidarymą]. 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, birž. 30 - liep. 6, p. 1, 8-9. 

Prieš 25-erius metus jie buvo pirmieji…: foto reportažas: [apie tai, jog saus. 21 d. suėjo 25 metai, kai Lietuvoje 

buvo pastatytas pirmasis muitinės vagonėlis ir atidarytas Lavoriškių muitinės postas]. - Iliustr. // Karštas 

komentaras. - 2016, vas. 5-19 (Nr. 3), p. 12-13. 

Lavoriškių gimnazija po karaliaus globa: [apie Vilniaus rajono Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos 

inauguraciją] / pagal vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, geg. 5-11, p. 4. 

Levicki, Jan. Šv. mišios už Šimtametę: [apie Vilniaus rajono šimtametę Francišką Volček]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, bal. 21-27, p. 5. 

Nanevič, Beata. Investicija į dar didesnius pasiekimus: [Mostiškėse atidarytas daugiafunkcis centras]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 29 - spal. 5, p. 5. 

 

Grycewicz, Anna. Sznsa na odnowę życia : błogosławiony czas Misji Świętych w Ławaryszkach / fot. Henryk 

Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, Nr. 7-13 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 898), p. 1, 6. 

Król Batory patronuje polskiemu gimnazjum w Ławaryszkach: [apie Vilniaus rajono Lavoriškių Stepono Batoro 

gimnazijos inauguraciją] / L24.lt. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 30 kwietnia - 2 maja (nr 81), p. 7. 

Naniewicz, Beata. Jesteśmy górą : nowe centrum wielofunkcyjne w Mościszkach / fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 29 września - 5 października (nr 39), p. 3. 

Selevičius, Henrikas. Piesza pielgrzymka do Kieny: [apie piligriminę kelionę pėsčiomis iš Lavoriškių į Keną, 

Vilniaus rajonas] / Henryk Sielewicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 wrzesnia (nr 

36), priedas „Rota“ (nr 907), p. 2. 

Sielewicz, Henryk. Poświęcenie obrazu św. Jana Pawła II: [apie popiežiaus šv. Jono Pauliaus II paveikslo 

šventinimą Lavoriškių bažnyčioje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 6 kwietnia, p. 10. 

Sportowe wakacje dzieci w Słobodzie: [Slabados kaime vasaros metų vaikams yra organizuojami sporto 

užsiėmimai] / Wspólnota Wsi Słoboda. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25-31 sierpnia (nr 34), p. 2. 

W Ławaryszkach otwarto centrum wielofunkcyjne. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 2-4 lipca (nr 124), p. 6. 



 

 

 

2017 
 

Budzinauskienė, Eleonora. Auditas atskleis, kodėl kasmet lopome tas pačias duobes: [apie tai, jog  8 km kelio 

ruožas - vienas iš atsitiktine tvarka pasirinktų naujai nutiestų ar rekonstruotų 33 kelių Lietuvoje, kuriuos 

Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) numačiusi patikrinti iki ateinančių metų 

birželio 15 d., o nutiestų iki 10 m. amžiaus kelių kokybę drauge su Lietuvos tyrėjais tikrins ir pasitelkti 

nepriklausomi Švedijos kelių ir transporto tyrimų instituto ekspertai.(str. susisiekimo ministro R.Masiulio, 

Asociacijos „Lietuvos keliai“ vykdomojo direktoriaus R.Gradausko komentarai)] // Vakaro žinios. - 2017, rugs.1, 

p. 4. 

Mikulevič, Irena. Rūpinkimės ir tausokime savo sveikatą: [apie medicinos įstaigų padėtį Vilniaus rajone ir 

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos paslaugas]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, spal. 12-18, p. 1, 

4-5. 

Pedagogės karjera: [žinutė, kuria informuojama, kad dėl pažymių klastojimo skandalo iš pareigų pasitraukusi 

Lavoriškių S. Batoro gimnazijos vadovė A. Ancevič tapo parlamentaro Č. Olševskio padėjėja] // Lietuvos rytas. - 

2017, kovo 21, p. 4. 

Pocius, Jaunius. Vaikų gynėją išgelbėjo policininkų budrumas: [apie tai, jog vasario 7d.bandymas iš girtos 

vienišos motinos Mostiškių kaime paimti jos kūdikį Vilniaus rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos 

darbuotojai vos nesibaigė tragiškai, o nuo smūgio peiliu moterį išgelbėjo policininkų reakcija (str.Lavoriškių 

laikinojo seniūno M.Pilato, seniūnijos socialinės rizikos darbuotojos D.Tomaševič komentarai)]. - Iliustr. // Vakaro 

žinios. - 2017, vas. 9, p. 1, 4. 

Ten, kur Vytauto Didžiojo vaikščiota… : nacionalinė miško sodinimo šventė Vilniaus miškų urėdijoje: [apie 

Lavoriškių girininkijoje vykusią medelių sodinimo šventę, kurioje tradiciškai dalyvavo Lietuvos žaliųjų partijos 

Vilniaus skyriaus aktyvistai]. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2017, bal. 13, p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Stiprūs dvasia, valingi ir drąsūs: [14-oji Neįgaliųjų sporto šventė Mostiškėse]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, lapkr. 16-22, p. 1, 4-5. 

 

Barusewicz, Zoja. Poświęcenie krzyża: [Puntuzų kaime, Lavoriškių sen., buvo iškilmingai pašventintas naujas 

kryžius, Vilniaus rajonas] / fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 22-28 czerwca (nr 

25), priedas „Rota“ (nr 948), p. 2. 

Grycewicz, Anna. „Codziennie odmawiajcie Różaniec“ : spotkanie członków Żywego Różańca w Mościszkach / 

Anna Grycewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 19-25 stycznia (nr 3), priedas „Rota“ (nr 926), p. 1, 

7. 

Grycewicz, Anna. Lekcja polskości, beziteresowości, przyjaźni : „Plscy Patrioci“ odwiedzili Mościszki: [apie 

Lenkijos nepriklausomybės dieno minėimą Mostiškių mokykloje, Vilniuas rajonas]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 30 listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 971), p. 2. 

Mikulevič, Irena. „Dbajcie i szanujcie swoje zdrowie!“ : Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego apeluje: 

więcej uwagi na lokalne placówki medyczne / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 

12-18 października (nr 41), p. 1, 5. 

Selevičius, Henrikas. Oddani opiece Matki Bożej Fatimskiej : nabożeństwa majowe w parafii ławaryskiej / 

Henryk Sielewicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 1-7 czerwca (nr 22), priedas „Rota“ (nr 

945), p. 2. 

Selevičius, Henrikas. Zaćmienie Księżyca i spadające gwiazdy : z obserwatorium astronomicznego w Słobodzie / 

Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 17-23 sierpnia (nr 33), p. 5. 

Taraszkiewicz, Krystyna. Wycieczka do biblioteki w Ławaryszkach; [apie pradinių klasių moksleivių ekskursiją 

į Lavoriškių kaimo biblioteką] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 28 wrzesnia - 4 pazdziernika (nr 39), priedas 

„Rota“ (nr 962), p. 17. 

Vaitonienė, Walentyna. Święto Trzech Króli w Mościszkach / Walentyna Vaitonienė. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 stycznia (nr 2), priedas „Rota“ (nr 925), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Dekada bezpiecznego i szczęśliwego dzieciństwa : jubileusz żłobka-przedszkola w 

Ławaryszkach / Teresa Worobiej ; fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - - 2017, 23 lutego 

- 1 marca (nr 8), priedas „Rota“ (nr 931), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Silni duchem, wolą i odwagą : 14. święto sportu osób niepełnosprawnych rejonu wileńskiego 

w Mościszkach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 listopada (nr 46), p. 1, 

5. 

 

 

 



 

 

2018  
 

Budzinauskienė, Eleonora. Muitininkai Lietuvos pasienyje nebespėja tikrinti pravažiuojančių vilkikų: [apie tai, 

jog pastaruoju metu vilkikų vairuotojai pasienio kontrolės punktuose praleidžia vis daugiau laiko ir vežėjai 

skundžiasi, kad dalis problemų susidaro ne Rusijos ir Baltarusijos pusėje, o Lietuvoje; vežėjus vienijančios 

asociacijos „Linava“ atstovai, sukvietę pasienyje dirbančius valstybės institucijų vadovus, nusprendė įvertinti 

problemos priežastis, dar kartą aplankė keturis pasienio kontrolės punktus (PKP). (Str. „Linavos“ prezidento E. 

Mikėno, muitinės vadovo pareigas einančio J. Miškinio komentarai)] / Eleonora Budzinauskienė // Vakaro žinios. - 

2018, rugpj. 7, p. 2. 

Vorobej, Teresa. Globėjas, kuris vienija visus: [parapijos atlaidai Lavoriškėse] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, birž. 28/liep. 4 (Nr. 26), p. 1, 8-9. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Stąd się kroczy ku gwazdom : spotkanie z pasjonatem astronomii w Slobodzie: [apie 

astonomą Henriką Selevičių ir jo observatoriją Lavoriškių seniūnijoje Slabados kaime] / Andrzej Aszkiełowicz ; 

fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 30 sierp./5 wrzes. (nr 35), priedas „Rota“ (nr 

1010), p. 7. 

Czerniawska, Danuta. Wakacyjne migawki : niezapomniane kolonie uczniów z Mościszek w Pile / Danuta 

Czerniawska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 27 wrzes./3 paźdz. (nr. 39), priedas „Rota“ (nr 1014), p. 

21. 

 

2019 
 

Aškelovič, Andžej. Žvaigždės Slabadoje yra gražiausios : Vilniaus krašto jaunimas viešėjo pas astronomą / 

Andžej Aškelovič ; Henriko Selevičiaus archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugs. 12/18 

(Nr. 37), p. 2. 

Čiužauskas, Darius. Kelionė su stora pinigine gali apkarsti: [apie tai, jog yra prievolė deklaruoti grynuosius 

pinigus atvykstant į ES arba išvykstant iš jos - ES pinigų plovimo prevencijos ir kovos su teroristų finansavimu 

strategijos dalis; kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstantis iš 

Lietuvos Respublikos į trečiąją šalį ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją 

atitinkančią sumą kita valiuta), privalo ją deklaruoti muitinės įstaigoje, per kurią jis atvyksta į Lietuvos Respubliką 

ar išvyksta iš jos. (Str. Muitinės departamento atstovo V. Volungevičiaus komentaras)] / Darius Čiužauskas // 

Vakaro žinios. - 2019, rugpj. 8, p. 1, 6. 

Misevičius, Vidmantas. Eilių pasienyje mažinti negali ar nenori?: [ apie skaitytojo skundą dėl lėto Lavoriškių 

PKP punkto pasieniečių darbo. (Str. VSAT Prevencijos sk. viršininko G. Mišučio komentaras)] / Vidmantas 

Misevičius. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, liep. 19, p. 1, 5. 

Pasitikome „Žaliąsias Kalėdas“: [Gruodžio 15 d. Slabados kaimo bendruomenės namuose pasitiktos „Žaliosios 

Kalėdos“] / Organizatoriai bendruomenės taryba. - Iliustr. // Alio Raseiniai. - 2019, gruod. 19, p. 14. 

Siavris, Edita. Muitininkų sulaikyti kroviniai stebina: [apie neįprastų kontrabandinių prekių sulaikymą Lietuvos 

pasienyje. (Str. Muitinės departamento atstovės H. Rukšėnienės komentaras)] / Edita Siavris. - Iliustr. // Vakaro 

žinios. - 2019, rugpj. 29, p. 1, 7. 

Slabados kaimo gyventojų svajonės virsta tikrove: [apie Vilniaus r. Lavoriškių seniūnijos Slabados kaime įrengtą 

sporto erdvę] / Slabados kaimo bendruomenė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, saus. 24/30 (Nr. 4), p. 

3. 

Ždanovič, Zigmunt. Kad nepasikartotų Černobylis : pratybos Astravo atominės elektrinės nelaimės atveju / 

Zygmunt Ždanovič ; archyvo nuotr.. - Iliustr // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 10/16 (Nr. 41), p. 1, 12. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Gwiazdy w Słobodzie są najpiękniejsze : młodzież z Wileńszczyzny w gościnie u 

astronoma / Andrzej Aszkiełowicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 12/18 wrzes. (nr 37), p. 6. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Zabawa, prezenty i inne atrakcje : magiczne mikołajki w Ławaryszkach / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 3/9 stycz. (nr 1), priedas 

„Rota“ (nr 1028), p. 8. 

Borovik, Aleksander. Polak z Wileńszczyzny upolował czerwonego karła: [ apie astronomą mėgėją iš Lavoriškių 

seniūnijos Slabados kaimo H. Selevičių ir jo atrastą naują žvaigždę] / Aleksander Borowik. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2019, 25/31 maja (nr 98), p. 8-11. 

Polak z Wileńszczyzny odkrył nową gwiazdę!: [apie astronomą mėgėją iš Lavoriškių seniūnijos Slabados kaimo 

H. Selevičių ir jo atrastą naują žvaigždę]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 9 maja, p. 14. 

Polońska, Aldona. W patryotyczno-bożenarodzeniowej atmosferze : uroczystość 30-lecia koła ZPL w 

Ławaryszkach / Aldona Polońska ; fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 

stycz. (nr 2), priedas „Rota“ (nr 1029), p. 1, 4. 



 

 

Połońska, Aldona. Wileńszczyzny drogi kraj : konkurs wiedzy w Ławaryszkach / Aldona Połońska. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), priedas „Rota“ (nr 1041), p. 2. 

 

Selevičius, Henrikas. Rozbłysk czerwonego karła nad Słobodą : nowe otkrycie astronomiczne / Henryk Sielewicz 

; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 16/20 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 1047), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Oby nie doszło do powtórki Czarnobyla : ćwiczenia na wypadek awarii siłowni atomowej w 

Ostrowcu / Zygmunt Żdanowicz ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 paźdz. (nr 

41), p. 1, 6. 

 

2020  

Aszkiełowicz, Andrzej. Zgodnie z tradycją : pożegnanie ziny i powitanie wiosny w Ławaryszkach / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 5/11 marca (nr 10), priedas 

„Rota“ (nr 1089), p. 21.. 

Vorobej, Teresa. Święci. Jak ich naśladować? : konferencja dla uczniów szkół rejonu wileńskiego: [apie Vilniaus 

rajono tikybos mokytojų ir katechetų metodinio būrelio inicijuotą bei Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos 

Rekst globojamą konferenciją „Mūsų krašto šventieji“] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 27 lutego/4 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 1088), p. 1, 17. 

 

Maišiogalos seniūnija  

 

2003 

 

Abromaitis, Algirdas. Lietuvos istorijos pamokos Maišiagaloje : A. Abromaičio fotoreportažas iš Maišiagalos: 

[paminėtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo indėlis į Lietuvos valstybingumą]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. 

- 2003, rugs. 13, p. 1, 11. 

Mažul, Henrik. Margučių ridenimo tradicija: [Mečislavo Lapino prisiminimai apie margučių ridenimo 

tradicijas Giedraitiškėse ir atgaivintą margučių ridenimo šventę Karvio klube (Vilniaus raj.)]/ Henryk Mažul ; 

Stefano Orševskio nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, bal. 24-30 (Nr. 17), p. 1, 3. 

Mažul, Henrik. Mokyklos puošiasi lyg elegantiškos damos: [apie Vilniaus rajono pagrindinių mokyklų 

pasirengimą naujiesiems mokslo metams] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2003, rugpj. 21- 27 (Nr. 34), p. 1, 6. 

Mažul, Henryk. Sentimentalūs kunigaikščių Giedraičių sugrįžimai: [apie kunigaikščių Giedraičių giminę ir jos 

palikuonių iš Kanados apsilankymą Lietuvoje ]/ Henryk Mažul. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, 

rugs. 25- spal. 1 (Nr.39), p. 1-2. 

Semaškaitė, Ingrida. Lietuvos pilys ir dvarai : ištraukos ir iliustracijos iš „Algimanto“ leidyklos ruošiamos 

knygos „Lietuvos pilys ir dvarai“: [rašoma ir apie Maišiagalos dvarą] / Ingrida Semaškaitė. - Iliustr. // Lietuvos 

aidas. - 2003, liep. 17, p. 9. 

Vertelka, Bronius. Stručius augina netoli Vilniaus: [apie A. ir M. Morkūnų stručių fermą Antanavo kaime 

netoli Maišiagalos] / Bronius Vertelka. - Nuotr. // XXI amžius. - 2003, lapkr. 28, p. 6. 

Vitkūnas, Manvydas. Pagerbtas didžiojo kunigaikščio Algirdo atminimas [Maišiagala, Vilniaus rajonas] / 

Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2003, rugs. 27, p. 20. 

Žigutienė, Genovaitė. Ir kelionės padeda išgyventi: [apie elektrėniečių bendrijos „Mes esame“ narių kelionę į 

Sudervę, Musninkus, Kernavę] / Genovaitė Žigutienė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika.. - 2003, rugpj. 1-7 (Nr.31), 

p. 7. 

Žigutienė, Genovaitė. Kai atsisveikina gandrai : neįgalusis - visavertis visuomenės narys: [apie Lietuvos 

žmonių su negalia sąjungos Elektrėnų skyriaus suorganizuotą neįgaliems elektrėniečiams kelionę po Vievį, 

Dūkštas, Maišiagalą, Dubingius, Molėtus, Kulionis, Kaldinius] / Genovaitė Žigutienė. - Iliustr. // Elektrėnų 

kronika. - 2003, rugpj. 29 - rugs. 4 ( Nr.35 ), p. 17 - 18. 

2004 

 

Bus pagerbtas didžiojo kunigaikščio Algirdo atminimas : [Maišiagaloje, Vilniaus rajone] // Lietuvos aidas. - 

2004, rugs. 10, p. 14. 

Jankovska, Alfreda. Krotošyn - Maišiagala: [apie Vilniaus rajono savivaldybės ir Krotošyno (Lenkija) miesto 

bei valsčiaus bendradarbiavimą] / Alfreda Jankovska // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, gruod. 2-8 (Nr. 49), 

p. 3. 

Jarašiūnienė, Rūta. Radioaktyviosios atliekos Maišiagalos saugykloje nebus amžinai [Širvintų rajonas] / Rūta 



 

 

Jarašiūnienė. - Iliustr. // Širvinta. - 2004, geg. 15, p. 6. 

Kažemėkaitytė, Jolanta. Statome molinį namą / Jolanta Kažemėkaitytė. - Iliustr. // Valstietis. - 2004, vas. 28, 

p. 8. 

Kuznecovaitė, Asta. Šalia Maišiagalos - radioaktyviųjų atliekų kapinynas / Asta Kuznecovaitė. - Iliustr. // 

Lietuvos žinios. - 2004, rugs. 10, p. 4. 

Mažul, Henrik. Šviesa virš mokinių suolų : mokyklose prasidėjo nauji mokslo metai [Maišiagalos mokykla] / 

Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis.. - 2004, rugs. 9-15 (Nr. 37), p. 1, 6. 

Mažul, Henryk. Piligrime, jauskis kaip namie: [apie pedagogų Teresos ir Zygmunto Matukanskių šeimą iš 

Maišiagalos (Vilniaus r.), kuriančią kaimo turizmo planus] / Henryk Mažul. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2004, saus. 22-28 (Nr. 4), p. 1, 3. 

Orševski, Stefan. Maišiagalos seniūnija / Stefan Orševski. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, saus. 

29 - vas. 4 (Nr. 5), p. 5, 7. 

Radioaktyviųjų atliekų kapinyne - nauja apsauga: [apie radioaktyviųjų atliekų kapinyno Maišiagaloje apsaugos 

ir stebėjimo sistemos atidarymą, kitus kartu su JAV specialistais vykdytus saugos projektus]. - Iliustr. // Lietuvos 

rytas. - 2004, rugs. 10, p. 6. 

Rusakevič, Juzef. Susibičiuliavę su grožiu: [apie liaudies menininkus iš Maišiagalos Joną Puodžiuką ir 

Mečislovą Piotrovskį] / Juzef Rusakevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, lapkr. 4-10 (Nr. 45), p. 

1, 3. 

Tomašun, V. Su Dievo motinos parama : iš Širvintų rajono: [apie tikėjimą, Švč. Mergelės Marijos kultą] / V. 

Tomašun. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, bal. 8-14 (Nr. 15), p. 3. 

Užusienis, Vidmantas. Netoli Vilniaus esanti netikėtos mirties zona laukia naujų aukų: [apie Maišiagalos 

seniūnijos bendruomenės pirmininko A. Gedmino bei rajono ūkininkų A. Morkūno ir J. Gulbinovičiaus 

susirūpinimą dažnomis avarijomis kelio ruože Mašiagala -Nemenčinė, kreipimusis į Maišiagalos seniūną, 

požiūrį į valdininkų darbą, kt. klausimus] / Vidmantas Užusienis. - Iliustr. // Respublika. - 2004, spal. 13, 

priedas „Greitis“, p. 26. 

Vaitkevičius, Vykintas. Kukavaičio mįslės: [apie Kukavaičio vietovę, kur 1377 m. iškilmingai sudegintas 

Didysis Lietuvos kunigaikštis Algirdas] / Vykintas Vaitkevičius. - Schem. // Sandrava. - 2004, balandis (Nr. 32), 

p. 9. 

Vorobej, Teresa. Kiekvieną gyvybę teikia Dievas: [apie Maišiagalos seniūnijos Gudelių kaime gyvenančią 

daugiavaikę Ježio ir Halinos Romanovskių šeimą] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis- 2004, gruod. 23-29 (Nr. 52), p. 3, 6. 

 

Jankowska, Alfreda. Krotoszyn - Mejszagoła: plany na przyszłość: [apie Vilniaus rajono Maišiagalos 

seniūnijos ir Krotošyno miesto bei valsčiaus (Lenkija) bendradarbiavimą] / Alfreda Jankowska. - Lenk. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 2-8 grudnia (nr 49), p.3. 

Mažul, Henrik. Odkładają dzieci książki i zeszyty …: [apie turiningą vaikų vasaros poilsį Karvio pagrindinėjė 

mokyklojė bei Maišiagalojė, vasaros stovyklas] / Henryk Mażul. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2004, 17-23 czerwca (nr25), p. 1, 6.Jankowska, Alfreda. Festyn świętojański w Mejszagole: [apie Joninių 

šventę Maišiagaloje] / Alfreda Jankowska. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 1-7 lipca (nr 

27), priedas „Rota“, p.1, 2. 

Mažul, Henrik. Światło znad ławek bijące: [apie Maišiagalos vidurinę mokyklą] / Henryk Mażul ; fot. autor. - 

Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny.. - 2004, 9-15 września (nr 37), p. 1, 6. 

Miła wizyta gości z Konina / Dyrektorzy szkół w Duksztach, Korwiu, Ciechanowicskach i Rudominie: [apie 

sviečių iš Konino miesto (Lenkija), Mokytojų tobulinimosi centro, apsilankymą Vilniaus rajono mokyklose]. - 

Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 1- 7 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“, p.1, 2. 

Orzewski, Stefan. Gmina mejszagolska: [apie Maišiagalos seniūnijos 2003 metų pasiekimų balansą] / Stefan 

Orszewski. - Iliustr. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 29 stycznia- 4 

liutego (nr 5 ), p. 5, 7. 

Pilieckiene, Greta. Olimpiada-próbą dla maturzystów: [apie Vilniaus rajono nelietuvių mokyklų moksleivių 

valstybinės kalbos olimpiadą] / Greta Pilieckiene. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 8-14 kwietnia (nr 

15), p. 6. 

Rusakevič, Juzef. Z pięknem zbratani: [apie liaudies meninikus iš Maišiagalos Joną Puodžiuką bei Mečislovą 

Piotrovskį] / Jóef Rusakiewicz ; fot. autor. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 4-10 listopada 

(nr 45),p.1, 3. 

Tomaszun, Justyna. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu: [konkurso, skirto popiežiaus Jono Pauliaus II 

pontifikato 25- osioms metinėms, lauriatės, Maišiagalos vidurinės mokyklos absolventės, Justinos Tomašun, 

prisiminimai apie kelionę į Romą ]/ Justyna Tomaszun. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 5- 

11 sierpnia (nr 32), p.3, 6. 



 

 

Tomaszun, Waleria. Życie w zgiełku, ale nie głuche na głos Pana: [apie šventę, skirtą kryžiaus, pastatyto prie 

Barskūnų pagrindinės mokyklos (Širvintų rajonas),pašventinimu]. / Waleria Tomaszun. - Iliustr. - Lenk. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 4-10 listopada (nr 45), p. 2, 6.  

Trumpakalska-Judżentiene, Alina. Podziękowanie za polskość: [alinos Trumpukalskos-Judžentienės 

atsiminimai apie savo vaikystę Vilniaus krašte ] / Alina Trumpakalska-Judżentiene. - Iliustr. - Lenk. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 18-24 marca (nr 12), priedas „Rota“, p.3, 4. 

Worobiej, Teresa. Bóg jast dawcą wszelkiego życia: [apie daugiavaikę Romanovskių šeimą iš Maišiagalos 

seniūnijos Gudelių kaimo] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 

23-29 grudnia (nr 52), p. 1, 6. 

Zawadska, Barbara. Polska nas urzekła: [apie Maišiagałos jaunimo pobūvį Krotošine (Lenkija)] 

/ Barbara Zawadska. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 19-25 sierpnia (nr 34), p. 3. 

Mažul, Henrik. Свет над школьными партами: [apie Maišiagalos vidurinę mokyklą, Vilniaus rajonas] / 

Генрик Мажуль. - Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2004, 16-22 сент. (№ 37), p. 8. 

 

2005 

 

Aškelovičius, Juzefas. Dekanas sulaukia Dievo malonių : neuždengtą Maišiagalos bažnyčios stogą nuo lietaus 

gelbsti klebono maldos : [pokalbis su Maišiagalos klebonu ir dekanu kunigu J. Aškelovičiumi] / kalbėjosi 

Bronius Vertelka. - Nuotr. // XXI amžius. - 2005, liep. 22, p. 5, 7. 

Barbaravičienė, Jadvyga. „Dainuok su mumis“: [apie lenkų liaudies dainų šventę Jauniūnuose, kurioje 

dalyvavo ir kolektyvas iš Maišiagalos] / Jadvyga Barbaravičienė. - Iliustr. // Širvinta. - 2005, birž. 22, priedas 

„Išlikimas“, p. 5. 

Bažnyčios sienos įdaras - sprogmenys: [apie Antrojo pasaulinio karo metu į Dūkštų ir Maišiagalos bažnyčių 

sienas vokiečių įmūrytus sprogmenis] // Vakaro žinios. - 2005, liep. 5, p. 8. 

Dubovičienė, Irma. Iniciatyvos imasi studentija: [apie Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentų 

dalyvavimą projekte „Naujos kartos bendruomenės“] / Irma Dubovičienė. - Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2005, 

bal. 19, p. 9, 15. 

Kaminskas, Ipolitas. Kaimas studentams įdomus: [apie VšĮ Vilniaus universiteto Verslo informacijos ir 

konsultacijų centro (VIKC) veiklą, vykdant Pasaulio banko remiamo projekto „Naujos kartos bendruomenės“ 

uždavinius, VIKC komandos narių bendradarbiavimą su įkurtomis Čiobiškio, Maišiagalos ir Karvio 

gyvenviečių (Vilniaus raj.) bendruomenėmis] / Ipolitas Kaminskas // Lietuvos aidas. - 2005, geg. 19, p. 5. 

Mažul, Henryk. Išplaukti į žinių gelmes…[apie Rugsėjo pirmosios šventę Maišiagaloje] / Henryk Mažul ; 

autoriaus ir Zigmunto Verbaičio nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugs. 8-14 (Nr. 36), p. 3, 

6. 

Musteikytė, Dalia. Į bažnyčias plūstelėjo išminuotojai : paslaptingi radiniai nustebino ir kariškius, ir 

dvasininkus: [apie artilerijos sviedinių aptikimo Maišiagalos bažnyčios varpinėje, Dūkštų bažnyčios sienose kai 

kuriuos klausimus] / Dalia Musteikytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, liep. 7, p. 1, 3. 

Orševski, Stefan. 2004 metų pasiekimų balansas : Maišiagalos seniūnija / Stefan Orševski // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, geg. 26- birž. 1 (Nr. 21), p. 5. 

Šemelytė, Rita. Molio namai: [apie Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentės, socialinės mokslų 

daktarės, ekologinio ūkininkavimo centro įkūrėjos Z. Gineitienės sodybą Karvyje, Vilniaus rajonas] / Rita 

Šemelytė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2005, liep. 27 - rugpj. 2 (Nr. 30), p. 6. 

Traškevičienė, Virginija. Svarbu kiekvieną pastebėti ir paskatinti: [Maišiagalos 1-osios vidurinės mokyklos 

moksleiviai ir jų dailės mokytoja Virginija Traškevičienė Viešosios bibliotekos Dailės galerijoje pristato 

širvintiškiams savo kūrybos darbus] / Virginija Traškevičienė. - Iliustr. // Širvinta. - 2005, saus. 26, p. 6. 

Vyšniauskas, Alvydas. Gyvenimo vingiai: [apie kraštietį (gimė Širvintų rajone, Skėterių kaime) Mykolą 

Bagdzevičių] / Alvydas Vyšniauskas. - Portr. // Širvinta. - 2005, lapkr. 16, p. 2. 

Zelenkevič, Renata. Kunigaikščio vizitas: [Maišiagalos seniūnijoje lankėsi kunigaikštis Karolis Giedraitis, 

Vilniaus rajonas] / Renata Zelenkevič // Savivaldybių žinios. - 2005, Nr. 20 (geg. 26), p. 11. 

 

Aszkiełowicz, Józef. „Znaczenie życia mierzy się nie czasem, lecz głębią“ : [rozmowa z proboszczem i 

dziekanem parafii mejszagolskiej księdzem Józefem Aszkiełowiczem] / rozmawiała Czesława Paczkowska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 15 - 21 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 352), p. 1, 2. 

Jamkowska, Alfrada. Krotoszyn - Mejszagoła - miasta przyjaciele: [apie Maišiagalos (Vilniaus raj.) bei 

Krotošyno (Lenkija) miestų draugystės ryšius] / Alfreda Jankowska. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 2 - 8 czerwca (nr 22), priedas „Rota“ (nr 337), p. 1, 2. 

Mažul, Henrik. Wypłynąć na głębię wiedzy…: [apie Maišiagalos vidurinę mokyklą / Henryk Mażul ; fot. autor i 

Zygmunt Wierbaitis]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 8 - 14 wrzesnia (nr 36), p. 1, 6. 



 

 

Oraszewski, Stefan. Gmina mejszagolska : bilans dokonań roku 2004 / Stefan Orszewski // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 26 maja 1 czerwca (nr 21), p. 5. 

Orszewska-Kursevičienė, Władysława. Wieś, której już nie ma : z poczty redakcyjnej: [aie išnykusį 

Uličelų kaimą (Maišiagalos sen.)] / Władysława Orszewska-Kursevičiene. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - I9 grudnia 2005 - 4 stycznia 2006, (nr 52), priedas „Nasza gazeta“, p. 4. 

Pačkovska, Česlava. „Witaj nam w naszej parafii, Arcypasterzu drogi!“: [apie Lenkų kunigo kordinolo Juzefo 

Glempa viešnagę Maišiagalos parapijoje] / Czesława Paczkowska ; fot. Zenon Mincewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny.. - 2005, 6 - 12 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“, p. 1, 2. 

Tomaszun, Waleria. Śladami Mickiewicza i Miłosza: [apie Maišiagalos vidurinės mikyklos moksleivių ir 

lenkų kalbos ir tikybos mokytojais ekskursiją po Lietuvos vietoves, susijuosias su lenkų poetais Mickevičiumi 

bei Milošu] / Waleria Tomaszun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 8 - 14 grudnia (nr 49), priedas 

„Rota“ (nr 364), p. 2. 

Tomaszun, Waleria. W podzięce za zbiory i dar kapłaństwa: [apie Maišiagalos parapijos kunigą Juzefą 

Aszkelovičių, švenčiantį savo 50-tąjį gimimo metų jubiliejų] / Waleria Tomaszun. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 22- 28 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 353), p. 1, 5. 

Treščinski, Michal. Los tak chciał… : Józef Miłosz, mistrz ludowy z Mejszagoły (1922-2002) / Michał 

Treszczyński, Waldemar Wiszniewski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 31 grudnia - 2006, 3 stycznia (nr 

252), p. 6. 

Trik, Julitta. „Duszpasterz z Wileńszczyzny“ : 50-lecie dziekana, które zbiegło się z dożynkami / Julitta Tryk. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 20 września, p. 1, 7. 

Trik, Julitta. „Pokonać zło jak Archanioł“ : prymas Polski kardynał Józef Glemp odwiedził nestora 

Wileńszczyzny księdza Józefa Obrembskiego / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 1-3 

października (nr 190), p. 1, 6. 
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Andžejevski, Tadeuš. Švietimas: ministerija spaudžia, „Vilnija“ kelia skandalus : iš Vilniaus rajono tarybos 

posėdžio / Tadeuš Andžejevski ; [su redakcijos komentaru] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, birž. 15-21 

(Nr. 24), p. 1, 6. 

Andžejevski, Tadeuš. Tautinės mažumos - raktas problemoms spręsti : pirmasis prezidento L. Kačinskio 

vizitas Lietuvoje nuteikė optimistiškai: {vizito metu Lenkijos prezidentas aplanke Maišiagalą] / Tadeuš 

Andžejevski ; Pavelo Stefanovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, kovo 16-22 (Nr. 11), 

p. 1-2. 

Andžejevski, Tadeuš. Vieniems - per daug, kitiems - trūksta : apskrities išleisti pinigai Karvio mokyklos 

statybai būtų labiau reikalingi Maišiagalos LDK Algirdo mokyklai / Tadeuš Andžejevski // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, geg. 18-24 (Nr. 20), p. 1-2. 

Bielskis, Gintaras. Į žemę sukišti milijonai eurų, kad žiopliai „neieškotų aukso“: [apie „Le Meridien Villon“ 

viešbutyje pristatytą Europos Sąjungos PHARE projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos saugos 

įvertinimas ir pagerinimas“. Širvintų rajono gyventojams ši saugykla labiau žinoma kaip radioaktyviųjų atliekų 

kapinynas, esantis Širvintų rajone, Bartkuškio miške] / Gintaras Bielskis. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2006, 

gruod. 2, p. 5. 

Cibulskytė, Kristina. Jaunieji Maišiagalos dizaineriai: [apie Maišiagalos 1-ojoje vidurinėje mokykloje vykusį 

konkursą „Jaunasis dizaineris“, kuriame dalyvavo Maišiagalos 1-osios vidurinės mokyklos, LDK Algirdo 

mokyklos ir Karvio pagrindinės mokyklos mokiniai] / Kristina Cibulskytė. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, saus. 5-11 (Nr. 1), p. 2-3. 

Čyžiūtė, Laura. Maišiagaloje - peštynės dėl kapinių žemės: [apie Maišiagalos gyventojų pasipiktinimą, kad 

miesto seniūnas S. Orševskis neleidžia laidoti artimųjų naujoms kapinėms paskirtame žemės sklype; 

maišiagaliečio I. Andrejevo, seniūno bei miesto klebono J. Aškelovičiaus pasisakymus ir nuomones] / Laura 

Čyžiūtė. - Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2006, gruod. 28, p. 15. 

Martišiūtė, Asta. Lietuviukų „mokinių krepšeliai“ vis lengvesni : Vilniaus rajono savivaldybė mokykloms duoda 

mažiau lėšų, negu skiria valstybė: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir nustatė, 

jog Vilniaus raj. savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule ir vienoms mokykloms skiria net 

penktadaliu sumažintą suma, o kitoms finansavimą padidina ketvirtadaliu, jog labiausiai Vilniaus rajone kenčia 

lietuviškos mokyklos (lent. „Mokyklų finansavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“), pateikiami Valstybės 

kontrolės Veiklos audito 1-ojo departamento dir. R. Sanajevo, Vilniaus raj. Tarybos nario E. Ryškaus, 

savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo J. Narkevičiaus komentarai] / Asta Martišiūtė. - Portr., iliustr., lent. // 

Respublika. - 2006, liep. 7, p. 3. 

Mažul, Henrik. Pakako Tau sutanos kuklios… : š. m. kovo 19 d. iškilmingai paminėtas kunigo prelato Juzefo 



 

 

Obrembskio 100-asis gimtadienis / Henryk Mažul ; Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, kovo 23- 29 (Nr. 12), p. 1, 6. 

Mažul, Henryk. Patikti pavasariui : Balandis - švaros mėnuo: [apie aplinkos tvarkymo darbus Maišiagalos 

seniūnijoje] / Henryk Mažul. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, bal. 20-26 (Nr. 16), p. 1-3. 

Mikulevič, Irena. Karvio kaimas - kultūros ir pramogų centras / Irena Mikulevič ; autorės nuotr. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, lapkr. 5-9-15 (Nr. 45), p. 3, 6. 

Monsinjoro 100 metų jubiliejaus šventė: [apie Maišiagalos ilgamečio klebono emerito J. Obrembskio 100-ojo 

gimtadienio iškilmes, kurių išvakarėse jubiliatą pasveikino ir specialiais diplomais apdovanojo Lenkijos ir 

Lietuvos prezidentai L. Kačynskis bei V. Adamkus] / B. Ž. - Iliustr. // XXI amžius. - 2006, geg. 5, p. 4. 

Obrembski, Juzef. Mūsų išganymas - tai mūsų tikėjimas : Lapkričio 2-oji -Vėlinės: [kunigo prelato Juzefo 

Obremskio mintys] / Juzef Obrebski ; Teresos Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, 

lapkr. 2-8 (Nr. 44), p. 1. 

Orševski, Stefan. 2005 metų pasiekimų balansas : Maišiagalos seniūnija / Stefan Orševski // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, rugpj. 3-9 (Nr. 31), p. 5. 

Padėkite rūpintis valstybinės kalbos statusu švietimo srityje / Lietuvių švietimo draugija „Rytas“, Lietuvos 

laisvės kovotojų sąjunga, Vilnijos draugija: [pateikiamas kreipimasis dėl lietuviškų mokyklų uždarymo Vilniaus 

rajone, kuriame prašoma padėti pageidaujančioms mokykloms pereiti į Vilniaus apskrities priklausomybę, taip 

pat padėti švietimo srityje didinti valstybinės kalbos statusą, vykdyti administracinę reformą] // Lietuvos aidas. - 

2006, birž. 15, p. 5. 

Prašome imtis labai skubių priemonių sustabdant didelių lietuviškų mokyklų naikinimą Vilniaus rajone: [ 

pateikiamas „Vilnijos“ draugijos pirmininko ir Vilniaus rajono moksleivių tėvų prašymas pasirūpinti, kad 

Vilniaus rajono savivaldybės numatytos panaikinti Nemėžio, Rukainių, Buivydžių, Mostiškių pradinės 

lietuviškos mokyklos būtų perduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijai, taip pat, kad būtų perduotos 

Maišiagalos Algirdo, Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos, kurių vadovai patiria spaudimą dėl 

lietuviškumo, bei išsiaiškinti kodėl Glitiškių pradinė lietuviška mokykla] su 28 mokiniais 2005 m. buvo 

prijungta prie lenkiškos mokyklos su 5 mokiniais / Kazimieras Garšva // Lietuvos aidas. - 2006, birž. 7, p. 4. 

Radioaktyviųjų atliekų saugykloje sustiprintas saugumas: [apie sustiprintą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 

saugyklos saugumą, pastatytą naują atliekų rūsio dangą bei atliktus kt. saugą užtikrinančius darbus] // 

Respublika. - 2006, lapkr. 28, p. 4. 

Razmaitė, Inga. Lenkijos vadovas nerado laiko Lietuvos lenkams: [apie Lietuvoje viešinčio Lenkijos prezidento 

L. Kaczynskio susitikimus su prezidentu V. Adamkumi, Seimo pirmininku A. Paulausku ir premjeru 

A. Brazausku; taip pat abiejų šalių prezidentų apsilankymą Maišiagaloje, kur susitiko su kunigu prelatu J. 

Obremskiu] / Inga Razmaitė. - Iliustr. // Respublika. - 2006, kovo 15, p. 2. 

Reklaitis, Gediminas. Reveransai lenkiškoms mokykloms : į švietimo problemas Vilniaus krašte dėmesį 

atkreipė ne tik valdžios institucijos, bet ir šalies prezidentas: [informuojama, kad, reaguodamas į Lietuvos lenkų 

rinkimų akcijos Vilniaus raj. vykdomą švietimo politiką, prezidentas V. Adamkus kreipėsi į premjerą G. Kirkilą 

ir paragino siekti, jog šalies gyventojai turėtų visas sąlygas mokytis gimtąja kalba, ypatingą dėmesį atkreipė į 

situaciją Rytų Lietuvoje ir kt., kad, Vyriausybė, nekreipdama dėmesio į opozicijos raginimus, Vilniaus apskr. 

viršininko pavaduotoju paskyrė LLRA atstovą Č. Olševskį, rašoma apie Valstybės kontrolė atlikto šalies 

mokyklų audito rezultatus, nustatytus mokinio krepšelio perskirstymo Vilniaus raj. pažeidimus, paaiškėjusį faktą, 

jog mažiausiai šiame rajone yra finansuojamos lietuviškos mokyklos, jos buvo nuskriaustos ir 2002 m. dalijant iš 

Švietimo ir mokslo ministerijos gautus kompiuterius, pateikiami Vilniaus raj. savivaldybės Švietimo skyriaus 

vedėjo J. Narkevičiaus, švietimo draugijos „Rytas“ A. Masaičio komentarai, Lygių galimybių kontrolierės A. 

Burneikienės pasisakymas apie tiriamą grupės Seimo narių ir „Vilnijos“ pirm. K. Garšvos skundą dėl Vilniaus 

raj. savivaldybės švietimo politikos, taip pat informuojama, kad, atsakydama į kritiką, Vilniaus raj. savivaldybė 

kreipėsi į Generalinę prokuratūrą prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą prieš 2 organizacijas ir 3 laikraščius] / 

Gediminas Reklaitis. - Portr., iliustr., lent. // Respublika. - 2006, rugpj. 1, p. 3. 

Šiaudinis, Valentas. Maišiagalos LDK Algirdo vidurinė mokykla / Valentas Šiaudinis. - Iliustr. - Bibliogr.: 14 

pavad. // Voruta. - 2006, gruod. 9, p. 2. 

Vaitkevičius, Pranas. Policijos komisariato surengtame reide: [Elektrėnų policijos komisariatas surengė 

prevencinę akciją - reidą savivaldybės keliuose, siekiant sumažinti avaringumą ir išaiškinti kelių eismo taisyklių 

pažeidėjus bei nedrausmingus pėsčiuosius] / Pranas Vaitkevičius. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2006, bal. 3 (Nr. 

13), p. 6. 

Vežbickaitė, Edita. Maišiagalos moksleiviams mokytis tenka rūsiuose: [dėl kasmet augančio moksleivių 

skaičiaus ir penkiolika metų neremontuojamų patalpų Maišiagalos (Vilniaus r.) Algirdo vidurinės mokyklos 

moksleiviai priversti mokytis rūsiuose] / Edita Vežbickaitė. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 2006, geg. 12 (Nr. 18), 

p. 6. 

Vorobej, Teresa. Turtinga istorija bei nūdienos iššūkiai : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Maišiagala / 



 

 

Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, lapkr. 9-15 (Nr. 45), p. 1, 5-6. 

 

Adamovič, Kristina. Honorowanie Pasterza - honorowaniem Ziemi Wileńskiej : Prezydent RP zawsze będzie 

pamiętać o Polakach mieszkających na Litwie: [apie Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio vizitą Maišiagaloje] / 

Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 18-20 marca (nr 52), p. 9. 

Adamovič, Kristina. „Mazowsze“ dla Patriarchy : polską pieśnią uczczono Wielkiego Polaka [J. 

Obrembskiego] / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński.. - 2006, 21 marca, p. 3. 

Adamovič, Kristina. Najazd w okresie egzaminów : frontalne sprawdzenie szkół rejonu wileńskiego / Krystyna 

Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 27-29 maja (nr 99), p. 1, 3. 

Andžejevski, Tadeuš. Jedne w zbytku, inne w niedostatku : pieniądze wydane przez powiat na budowę szkoły 

w Korwiu przydałyby się szkole im. Olgierda w Mejszagole / Tadeusz Andrzejewski // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 18 -24 maja (nr 20), p. 1, 2. 

Andžejevski, Tadeuš. Mniejszości są kluczem do rozwiązania problemów : pierwsza wizyta prezydenta L. 

Kaczyńskiego na Litwie pod znakiem optimizmu: [apie Lenkijos prezidento Lecho Kačinskio vizitą 

Maišiagaloje] / Tadeusz Andrzejewski ; fotog. Paweł Stefanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 

16 - 22 marca (nr 11), p. 1, 2. 

Aszkełowicz, Józef. „Czas ucieka, wieczność czeka“: [Maišiagalos parapijos kunigo Juzefo Aškelovičiaus 

pamąstymai apie Vėlines] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 2 - 8 listopada (nr 44), priedas „Rota“ (nr 411), 

p. 1, 2. 

Cibulskytė, Kristina. Lituanistų išvyka: [apie Vilniaus rajono lituanistų ekskursiją-seminarą Maišiagaloje] / 

Kristina Cibulskytė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2006, birž. 29 - liep. 5 (Nr. 26), 

p. 1, 3. 

Cibulskyte, Kristina. Młodociani projektanci mody z Mejszagoły: [apie drabužių dizaino konkursą „Jaunasis 

dizaineris“, įvykusį Maišiagalos 1-ojoje vidurinėje mokykloje] / Kristina Cibulskyte. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 5 -11 stycznia (nr 1), p.1, 4. 

Cibulskyte, Kristina. Wycieczka lituanistów: [apie Maišiagaloje vykusią Vilniaus rajono lituanistų ekskursiją- 

seminarą] / Kristina Cibulskyte. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2006, 29 czerwca 5 

lipca (nr 26), p. 1, 3. 

Danovska, Danuta. Kaimas prie Vilniaus keičia veidą: [apie Maišiagalą] / Danuta Danovska ; Teresos Vorobej 

nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, lapkr. 5-9-15 (Nr. 45), p. 6. 

Danowska, Danuta. Podwileńska wieś zmienia oblicze: [apie Maišiagalos seniūnyjos ūkininkus] / Danuta 

Danowska ; fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 9 - 15 listopada (nr 45), p. 6. 

Jankowska, Alfreda. Mejszagolskie świętowanie: [apie ansamblio „Maišiagolinka“ pobūvį Bydgoščo mieste 

(Lenkija) bei Olštyneko miesto delegacijos viešnagę Maišiagaloje] / Alfreda Jankowska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 12 -18 stycznia (nr 2), priedas „Rota“, p. 9. 

Maksimowicz, Lilia. Stulecie Prałata: [ apie kunigą J. Obremskį] / Lilia Maksimowicz. - Portr. // Nasz Czas. - 

2006, 30 marca - 11 kwietnia (nr 6), p. 1. 

Markiewicz, Józefa. Podziękowaliśmu Bogu za zacnego Kapłana: [apie Maišiagalos parapijos kunigą Juzefą 

Obrembskį] / Józefa Markiewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 30 marca - 5 kwietnia (nr 13), priedas 

„Rota“ (nr 380), p. 1, 3. 

Materski, Edward. Zwycięstwem, które zwycięża świat - jest wiara nasza! : Homilia, wygłoszona podczas 

Mszy Św. w Mejszagole 19 marca br., przez ks. biskupa Edwarda Materskiego z Radomia / Edward Materski. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 6 - 12 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 381), p. 1, 2. 

Mažul, Henrik. Przypodobać się wiośnie : kwiecień - miesiącem porządków: [apie aplinkos tvarkymo darbus 

Maišiagalos seniūnijoje] / Henryk Mażul ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 20 - 26 

kwietnia (nr 16), p. 1, 3. 

Mažul, Henrik. Wystarczyła Ci sutanna uboga… : 19 marca br. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia 

Księdza Prałata Józefa Obrembskiego / Henryk Mażul ; fotog. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 23 - 29 marca (nr 12), p. 1 , 6. 

Mikulevič, Irena. Korwie - ośrodkiem kultury i rozrywki: [apie Karvio kultūros centrą, kompiuterių salę, 

biblioteka bei jos darbuotoją Teresą Durko] / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 9 - 15 listopada (nr 45), p. 3, 6. 

Mons. Juzef Obrembski 100 metų jubiliejaus šventė Maišiagaloje // Bažnyčios žinios. - 2006, Nr. 6 (kovo 30), 

p. 6-7. 

Obrembski, Juzef. Zbawieniem dla nas jest nasza wiara : listopada - Dzień Zaduszny: [kunigo prelato Juzefo 

Obremskio mintys] / ksiądz prałat Józef Obrembski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 2 - 8 listopada 

9 (nr 44), p. 1. 

Orszewska-Kursevičiene, Władisława. Kapłan Wileńszczyzny : z poczty redakcyjnej: [apie Maišiagalos 



 

 

parapijos kunigą Juzefą Obrembskį] / Władysława Orszewska-Kursevičiene. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 9 - 15 marca (nr 10), priedas „Nasza gazeta“, p. 3. 

Orszewski, Stefan. Bilans dokonań roku 2005 : gmina mejszagolska / Stefan Orszewski // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 3 - 9 sierpnia (nr 31), p. 5. 

Pačkovska, Česlava. By pokłonić się tej ziemi…: [apie kunigo Juzefo Aškelovičiaus, LLRA pirmininko, seimo 

nario Valdemaro Tomaševskio bei Vilniaus rajono merės Marijos Rekst viešnagę kunigo Juzefo Obrembskio 

tėvynėje Mazoviece (Lenkija)] / Czesłława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 26 

pazdziernika -1 listopada (nr 43), priedas „Rota“ (nr 410), p. 1, 2. 

Pačkovska, Česlava. Być Świadkiem : jubileusz Stulecia Księdza Prałata Józefa Obrembskiego / Czesława 

Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 16 -22marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 378), p.1, 2. 

Pačkovska, Česlava. Dzień, który spodobał się Bogu : dzięczynne Magnificat w Mejszagole: [apie Maišiagalos 

parapijos kunigą Juzefą Obrembskį] / Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 

1648-5319. - 2006, 23 -29 marca (nr 12), priedas ,“Nasza gazeta“, p. 1 ,2. 

Senkevič, Jan. Piotr Stary: nie stawiać sobie granic : po Wileńszczyźnie bliższej i dalszej : reportaż : 

[reportažas iš Maišiagalos] / Jan Sienkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 25-27 marca (nr 57), p. 1, 10- 

11. 

Senkevič, Jan. Tajemnica i legenda : 19 marca - 100 rocznica urodzin Księdza Prałata Józefa Obrembskiego / 

Jan Sienkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 18-20 marca (nr 52), p. 1, 10-11. 

Trik, Julitta. Na świecie są miejsca święte : szósty rajd bajkerów do Katynia: [rašoma Maišiagalą] / Julitta 

Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 29 sierpnia, p. 1-2. 

Trik, Julitta. Nie koronowany Kardynał Ziemi Wileńskiej [J. Obrembski] : reportaż / Julitta Tryk. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2006, 21 marca, p. 1, 6-7. 

Worobiej, Teresa. Bogata historia i wyzwznia współczesności : gmina z dorobkiem w tle - Mejszagoła / Teresa 

Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 9 - 15 listopada (nr 45), p. 1, 5. 

Martišiūtė, Asta. Корзина литовского учащегося становится все легче : Вильнюсское районное 

самоуправление отдает школам меньше средств, чем выделяет государство, а больше всего от этого 

страдают литовские школы: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir nustatė, 

jog Vilniaus rajono savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule] / Аста Мартишюте. - Portr., 

iliustr., lent. // Республика. - 2006, 7 июля, p. 3. 

Razmaitė, Inga. Руководитель Польши не нашел времени для поляков Литвы: [apie Lietuvoje viešinčio 

Lenkijos prezidento L. Kaczynskio susitikimus su prezidentu V. Adamkumi, Seimo pirmininku A. Paulausku ir 

premjeru A. Brazausku] / Инга Размайте. - Iliustr. // Республика. - 2006, 15 марта, p. 1-2. 

Reklaitis, Gediminas. Реверансы перед польскими школами : на проблемы образования в Вильнюсском 

крае обратили внимание не только органы власти, но и президент страны: [informuojama, kad, 

reaguodamas į Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Vilniaus rajone vykdomą švietimo politiką, prezidentas V. 

Adamkus kreipėsi į premjerą G. Kirkilą ir paragino siekti, jog šalies gyventojai turėtų visas sąlygas mokytis 

gimtąja kalba] / Гядиминас Реклайтис. - Portr., iliustr., lent. // Республика. - 2006, 2 авг., p. 3. 

2007 

 

Algirdinės Maišiagaloje : [pokalbis su šventės dalyviais režisieriumi L Ciuniu, dr., prof. R. Batūra, žemės ūkio 

viceministre V. Žoštautiene, mokytoja V. Karkauskaite, mokyklos direktore K. Bajeviene, kunigaikščio 

Merkelio Giedraičio ainiu K. Giedraičiu (Giedroyc) iš Toronto ir dr. Z. Gineitiene-Kondratavičiūte] / kalbėjosi 

Juozas Vercinkevičius. - Iliustr. // Voruta. - 2007, spal. 27, p. 9. 

Bielskienė, Silvija. Sėkmė skaitovų konkurse: [Lietuvos Teatro sąjungos patalpose vyko Vilniaus apskrities 

skaitovų konkursas „Lietuvos vardo beieškant…“, kurį pirmą kartą organizavo apskrities Kultūros centras, Į 

renginį atvyko 32 dalyviai iš Trakų, Elektrėnų, Švenčionėlių, Ukmergės, Maišiagalos ir kitų miestų ir miestelių] 

/ Silvija Bielskienė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2007, gruod. 14-20 (Nr. 50), p. 6. 

Butkevičius, Zenonas. Žvelgiant iš Žaliosios girios: [apie gamtosaugininką, buvusį Gamtos apsaugos komiteto 

pirmininką Kazimierą Giniūną, gyvenantį Žaliojoje girioje, esančioje netoli Maišiagalos] / Zenonas Butkevičius. 

Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2007, kovo 1, p. 1, 8. 

„Czerwone Maki“ išvyka į Lenkiją: [Širvintų rajono ansamblio „Czerwone Maki“ nariai kartu su Maišiagalos 

parapijos klebonu Juzefu Aškielovičiumi lankėsi Lenkijos Krušvicos mieste. Klebonas gavo kvietimą iš 

Krušvicos burmistro, kad šis su savo parapijiečiais atvyktų į derliaus šventę] / Stefanija Tamošiūnienė ; 

nuotrauka autorės. - Iliustr. // Širvinta. - 2007, rugs. 22, p. 2. 

Čyžiūtė, Laura. Už Vilniaus - kitas pasaulis : vos 20 km nuo sostinės - ir dingsta civilizacija. Čia laikas sustoja 

Vilniaus rajone jau daugelį metų nesikeičia nei valdžia, nei paprastų žmonių buitis: [apie Vilniaus rajono padėtį, 

Vilniaus kraštą nuo 1995 m. valdančios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veiklą, švietimą, mokyklos statybos 



 

 

Maišiagaloje lietuviškai kalbantiems vaikams problemas; pateikiami merės M. Rekst, rajono tarybos narių G. 

Paviržio, J. vasiliausko komentarai; spausdinamas grafikas „Vilniaus rajono gyventojų tautinė sudėtis (proc.)“, 

lentelė „Vilniaus rajono savivaldybės taryba“] / Laura Čyžiūtė. - Iliustr., diagr. // Vilniaus diena. - 2007, lapkr. 24, 

p. 1, 4-5. 

Danovska, Danuta. Vertiname, nes vietoje : kaimas prie Vilniaus keičia veidą: [apie metalo apdirbimo įmonę 

„Splitas“, veikiančią Maišiagaloje] / Danuta Danovska ; Teresos Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, saus. 18-24 (Nr. 3), p. 1, 3. 

Dumalakas, Arūnas. Vilniaus rajono valdžią tramdys teismas: [apie tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos direktorė L. Kotlovska neįvykdė per nustatytą terminą reikalavimo pakeisti Valstybinės kalbos 

įstatymo neatitinkančias Vilniaus rajono gyvenviečių gatvių pavadinimų lenteles, todėl Vyriausybės atstovas 

Vilniaus apskrityje J. Jurkevičius kreipėsi į teismą (str. minimas vicemeras A. Liudkovskis ant kurio namų 

Nemenčinėje gatvės pavadinimas užrašytas lietuvių ir lenkų kalbomis)] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2007, gruod. 11, priedas „Sostinė“, p. 1, 3. 

Gatvėms - tik lietuviški pavadinimai: [apie tai, jog Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje J. Jurkevičius 

įpareigojo Vilniaus r. savivaldybę panaikinti Maišiagalos, Riešės, Raudondvario ir Sudervės gyvenvietėse 

esančių gatvių pavadinimų nelietuviškais užrašais lenteles] // Vilniaus diena. - 2007, lapkr. 16, p. 4. 

Klusas, Mindaugas. Lietuvių mokykloms - pamestinukų dalia: [apie valdžios institucijų vykdomą Vilnijos 

krašto lietuviškų mokyklų diskriminaciją] / Mindaugas Klusas. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2007, liep. 23, p. 3. 

Kvedaras, Valdas. Maišiagalos paktas II : būdamas Seimo pirmininkas A. Paulauskas suklupo ant uošvienės 

žemės: [ Informuojama, kad 2003 m. tuometinio Seimo pirmininko A. Paulausko uošvė A. Stankevič greta 

Maišiagalos, prie Variekos ežero, įsigijo 5,5 ha miško iš A. Paulausko partijos kolegos ir tuometinio 

parlamentaro V. Tretjakovo, kuris nuosavybės toje vietoje anksčiau nėra turėjęs, 20 ha miško 2002 m. V. 

Tretjakovas įsigijo perimdamas kitų pretendentų teisę susigrąžinti nekilnojamąjį turtą, suformavo keturis atskirus 

miškų paskirties sklypus su būsimomis vietomis namų valdoms, tris sklypus pardavė (vieną jau minėtai 

A. Stankevič, kitus du - R. Mikelevičiaus vadovaujamam Finansų ir turto valdymo biurui), 2004 m. kilusio 

vadinamojo žemgrobių skandalo, kuriame buvo minima ir V. Tretjakovo pavardė, peripetijas, A. Paulausko, jo 

žmonos J. Paulauskienės požiūrį į padėtį; taip pat informuojama, kad 2005 m. A. Paulausko tėvas S. Paulauskas 

ir Seimo nario A. Skardžiaus sūnus Mantas Varėnos raj. įsigijo sovietiniais laikais statytus, dabar jau 

nebeveikiančius, grybų supirkimo punktus su greta suformuotasis žemės sklypais (str. minimi buvęs STT 

vadovas V. Junokas, Varėnos miškuose nekilnojamojo turto įsigijęs parlamentaras G. Jakavonis ir kt.)] / Valdas 

Kvedaras. - Iliustr. // Ekstra. - 2007, Nr. 8 (vas. 26 - kovo 4), p. 30-34. 

„Maxima“ - Maišiagaloje. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis: [apie Maišiagaloje atidarytą prekybos centrą 

„Maxima“]. - 2007, birž. 7-13 (Nr. 23), p. 3. 

Mikulevič, Irena. Pilietiškumo pamoka Karvyje : reportažai iš rinkiminių apylinkių / Irena Mikulevič ; autorės 

nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, kovo 1-7 (Nr. 9), p. 3, 5. 

Pačkovska, Česlava. Te Deum laudamus - už ištikimybę Dievui ir pašaukimui : kunigystės šventinimų kunigui 

prelatui Juzefui Obrembskiui suteikimo 75-ųjų metinių minėjimas / Česlava Pačkovska ; Teresos Vorobej nuotr. 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, birž. 14-20 (Nr. 24), p. 1, 3. 

Pačkovska, Česlava. Vardas, kuris įpareigoja : [apie kunigo Juzefo Obrembskio vardo suteikimą Maišiagalos 

lenkų vidurinei mokyklai] / Česlava Pačkovska ; J. Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2007, kovo 22-28 (Nr. 12), p. 1-2. 

Petkevičiūtė, Giedrė. Vilnija virsta rezervatu : virš Vilniaus krašto pakibo juodas nesantaikos debesis. Lietuvos 

lenkų rinkimų akcijos (LLRA), viešpataujančios Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, antilietuviška švietimo politika 

supriešino visuomenę: [išsamiai nagrinėjama LLRA vadovaujamos Šalčininkų ir Vilniaus rajono valdžios 

vykdoma švietimo politika (mokyklų reorganizavimas, finansavimas ir kt.), palyginamos lietuvių ir lenkų 

mokyklos bei lopšeliai darželiai, primenama apie Valstybės kontrolės (VK) atliktą auditą, po kurio pripažino, kad 

mokinio krepšelio lėšų perskirstymas tarp atskirų Vilniaus raj. mokyklų pažeidžia socialinį teisingumą, Vilniaus 

apskr. specialiosios komisijos, vertinusios rajono bendrojo lavinimo mokyklų būklę, rezultatus, pateikiama 

prezidento V. Adamkaus nuomonė, vieno iš mokinio krepšelio kūrėjų A. Plikšnio, LLRA pirm. V. Tomaševskio, 

Šalčininkų raj. savivaldybės atstovų B. Daškevičiaus, R. Markevič, mero L. Talmonto, Vilniaus raj. savivaldybės 

tarybos nario konservatoriaus J. Vasiliausko, Vilnijos draugijos pirm. K. Garšvos komentarai, gyventojų, 

pedagogų pasisakymai, informacija apie per 10 metų minėtuose rajonuose uždarytas mokyklas, spausdinamos 

diagr. „Lenkiškos mokyklos aprūpintos geriau“, „Lietuviškos mokyklos išlaiko lenkiškas“; informuojama, kad 

Vilniaus raj. valdžia nesirūpina Mažosios Riešės, kurioje dauguma gyventojų lietuviai, reikalais, svarstoma, kas 

įtakojo, jog LLRA minėtuose rajonuose ir Vilniaus m. per savivaldos rinkimus gavo daugiau mandatų nei per 

praėjusius rinkimus, apžvelgiama situacija LLRA (plačiau apie giminystės ryšius), lenkų bendruomenėje, 

pateikiama praėjusios kadencijos parlamentaro V. Dalinkevičiaus nuomonė apie dabar galiojantį Tautinių 

mažumų įstatymą ir 2003 m. vietoje šio įstatymo parengtą įstatymo, skirto tautinėms mažumoms priklausantiems 



 

 

piliečiams, projektą (minima Seimo narė L. Počikovska)] / Giedrė Petkevičiūtė, Audrius Bačiulis. - Iliustr., portr., 

diagr. // Veidas. 2007, Nr. 19 (geg. 10), p. 14-20. 

Rekst, Marija. Daugiau teisingos informacijos žiniasklaidoje! : pareiškimas: [dėl paskleistos klaidingos 

informacijos apie Maišiagalos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinės mokyklos statybą] / Marija 

Rekst // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, bal. 26 - geg. 2 (Nr. 17), p. 2. 

Tichomirovas, Sergejus. Amžinojo atlisio - į „atnaujintas“ kapines: [apie Maišiagalos gyventojų pasipiktinimą 

miestelio seniūnija, leidžiančia laidoti žmones senose kapinėse bei dėl to išsiųstą laišką Vilniaus rajono merei 

M. Rekst; seniūno S. Orševskio bei jo pavaduotojo A. Adomaičio nuomones; pateikti M. Rekst ir Kultūros 

paveldo departamento inspektorės A. Vyšniauskienės komentarai] / Sergejus Tichomirovas. - Portr., iliustr. // 

Respublika. - 2007, rugs. 17, p. 3. 

Tichomirovas, Sergejus. Pagelbėjo „Respublika“: [aie po „Respublikos“ publikacijos apie Maišiagaloje 

susidariusią situaciją dėl mirusiųjų laidojimo vietos, miestelio seniūno S. Orševskio pradėtą derinti detalųjį 

projektą dėl naujųjų kapinių įrengimo; S. Orševskio komentarą] / Sergejus Tichomirovas // Respublika. - 2007, 

spal. 2, p. 4. 

Traškevičienė, Virginija. Tradicinė jaunųjų drabužių dizainerių šventė: [apie tradicinę jaunųjų drabužių 

dizainerių šventę Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinėje mokykloje. Susirinko moksleiviai iš Vilniaus 

ir Širvintų rajonų. Pirmą kartą atvyko ir užkariavo žiūrovų auditoriją Širvintų 

rajono Barskūnų pagrindinės mokyklos jaunieji dizaineriai su savo mokytojomis Božena Kaspariene ir Kristina 

Mikalajūniene. Renginyje mielai dalyvavo Širvintų rajono Musninkų vidurinės mokyklos grupė „Sintezė“ ir jų 

vadovė Valentina Brazaitienė] / Virginija Traškevičienė. - Iliustr. // Širvinta. - 2007, gruod. 19, p. 3. 

Vėgelytė, Ingrida. Lietuvos saugumo prielaida - geras istorijos išmanymas: [apie Maišiagalos Lietuvos 

Didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinėje mokykloje vykusį LPKTS organizuotą Pasipriešinimo istorijos 

seminarą, skirtą apskrities istorijos mokytojams, 2007 m. vas. 7 d.] / Ingrida Vėgelytė. - Iliustr. // Draugas. - 

2007, vas. 28, p. 3. 

Vėgelytė, Ingrida. Lietuvos saugumo prielaida - geras istorijos išmanymas: [apie Maišiagalos Lietuvos 

Didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinėje mokykloje vykusį LPKTS organizuotą Pasipriešinimo istorijos 

seminarą, skirtą apskrities istorijos mokytojams] / Ingrida Vėgelytė. - Iliustr. // Tremtinys. - 2007, vas. 15, p. 2, 

4. 

Vitkauskaitė, Viktorija. Valdžia negirdi lietuviškų mokyklų skundų: [apie tai, kad Vilniaus apskrities 

lietuviškos mokyklos patiria diskriminaciją, Šalčininkų rajono Tatėnų kaimo „Šalčios“ mokyklą pertvarkomą į 

pradinę, ankštas patalpas turinčią Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinę mokyklą, 

ketinamą uždaryti Poškonių vaikų darželį, pateikiamas Vilniaus apskrities viršininko A. Macaičio komentaras] / 

Viktorija Vitkauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, rugpj. 7, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

Vyšniauskienė, Lina. Žmonės ginklu pasipriešino čigonams: [apie Vilniaus rajono Pakonių kaime 

savivaliaujančius čigonus] / Lina Vyšniauskienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, birž. 21, p. 10. 

 

Adamovič, Kristina. Patronem mejszagolskiej szkoły - Patriarcha Ziemi Wileńskiej [Józef Obrembski] / 

Krystyna Adamowicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. 2007, 22 marca, p. 7. 

Danowska, Danuta. Cenimy pracę na miejscu : Podwileńska wieś zmienia oblicze: [apie Maišiagaloje 

veikiančią metalo apdirbimo įmonę „Splitas“] / Danowska Danuta ; fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 18 - 24 stycznia (nr 3), p. 1, 3. 

„Maxima“ zawitała do Mejszagoły: [apie Maišiagaloje atidarytą prekybos centrą „Maxima“] / Inf. wł. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 7-13 czerwca (nr 23), p. 3. 

Mikulevič, Irena. Lekcja obywatelskości w Korwiu : reportaże z lokali wyborczych / Irena Mikulewicz ; fotog. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 marca (nr 9), p. 3, 5. 

Pačkovska, Česlava. Imię, które zobowiązuje i wymaga: [apie kunigo Juzefo Obremskio vardo suteikimą 

Maišiagalos lenkų vidurinei mokyklai] / Czesława Paczkowska ; fotog. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 22-28 marca (nr 12), p. 1, 2.Pačkovska, Česlava. Ks. prałat - Honorowym 

Obywatelem Siedlec: [apie delegacijos iš Siedlecų miesto (Lenkija) viešnagę Vilniaus rajone] / Czsława 

Paczkowska ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 29 listop.-5 grudnia (nr 48), priedas 

„Rota“ (nr 467), p. 1, 2. 

Pačkovska, Česlava. Te Deum laudamus - za wierność Bogu i powołaniu : uroczyste obchody 75-lecia 

kapłaństwa księdza prałata Józefa Obrembskiego/ Czesława Paczkowska ; fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 14-20 czewrca (nr 24), p. 1, 3. 

Pačkovska, Česlava. ,,Znajdź sobie przyjaciela na daleką drogę…“ : Szkolie średniej nr 1 w Mejszagolie 

nadano imię księdza Józefa Obrembskiego / Czesława Paczkowska ; fotog. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 22-28 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 431), p. 1, 3. 

Sadajska, Elżbieta. Za sto dni matura…: [apie šimtadienį Maišiagalos vidurinėje mokykloje] / Elżbieta 



 

 

Sadajska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 428), p. 11. 

Szaranda, Ewelina. Na turystycznych szlakach Wileńszczyzny: [Sudervė; Dūkštos; Kernavė; Maišiagala] / 

Ewelina Szaranda ; Sabina Bielawska // Tygodnik Wileńszczyzny. 2007, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas 

„Rota“ (nr 445), p. 1, 3. 

Trik, Julitta. 75-lecie kapłaństwa ks. Prałata Józefa Obrembskiego / Julitta Tryk. - Portr. // Kurier Wileński. - 

2007, 9-11 czerwca (nr 109), p. 3. 

Trik, Julitta. Brylantowy jubileusz kapłaństwa księdza Józefa Obrembskiego / Julitta Tryk. - Portr. // Kurier 

Wileński. - 2007, 14 czerwca, p. 1, 3. 

Trik, Julitta. Mojżesz Wileńszczyzny, który przeprowadził lud swój przez „morze czerwone“ : [19 marca - 101 

rocznica urodzin Księdza Prałata Józefa Obrembskiego] / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 20 

marca, p. 1, 3 

Tomaszun, Waleria. Odpust i dożynki parafialne : witaj Święta, Wniebowzięta; [Mejszagoła] / Wileria 

Tomaszun ; fotog. Stefan Orszewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 23-29 (nr 34), priedas „Rota“ 

(nr 453), p. 1, 3. 

Tomaszun, Stefania. Wyjazd do Kruszwicy: [apie 7 žmonių iš Maišiagalos parapijos viešnagę Krušvicų 

(Lenkija) mieste] / Stefania Tomaszun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 2007, 4-10 pazdzirnika (nr 40), 

priedas „Rota“ (nr 459), p. 4. 

Tomaszun, Waleria. Krwawe ślady wojennej pożogi: [apie žūvusį 18-metį Armijos Krajovos karį Henriką 

Kuppo, kurio vardas yra iškaltas atmintininėje lentoje, kabančioje ant Maišiagalos mokyklos sienos] / Waleria 

Tomaszun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 lutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 424), p. 1, 2. 

Tomaszun, Waleria. Niech się cieszy z nas Mejszgola: [apie naujų mokslo metų atidarymo šventę Maišiagalos 

J. Obrembskio vidurinėje mokykloje] / Waleria Tomaszun ; fotog. Zygmunt Wierbajtis. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 6-12 wrzesnia (nr 36), p. 3.2007, 6-12 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 455), p. 4. 

Tichomirovas, Sergejus. На вечный покой - на „обновленное“ кладбище: [apie Maišiagalos gyventojų 

pasipiktinimą miestelio seniūnija, leidžiančia laidoti žmones senose kapinėse bei dėl to išsiųstą laišką Vilniaus 

rajono merei M. Rekst] / Сергей Тихомиров. - Portr., iliustr. // Республика. - 2007, 18 сент., p. 3. 

 

2008 

 

Bielskis, Gintaras. RATA specialistai tikina, kad Bartkuškio miške mažasis Černobylis yra neįmanomas: [apie 

Širvintų savivaldybėje vykusį seminarą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla, radiacinė sauga, aplinkos 

monitoringo rezultatai“, kurį surengė VĮ Radioaktyviųjų atliekų agentūra (RATA)] / Gintaras Bielskis. - Iliustr. 

// Širvintų kraštas. - 2008, gruod. 20, p. 5. 

Dapkevičius, Vytenis. Kukavaitis - senovės lietuvių šventvietė prie Gudulinės : laiko dulkes nubraukus : [ilgą 

laiką tikslesnė Kukavaičio miško vieta istorikams nebuvo žinoma. Neturint tikslesnių duomenų, Maišiagala 

buvo laikoma ta vieta, kurioje įvyko didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo laidotuvių apeigos. Pastaraisiais 

metais paaiškėjo, jog Kukavaičio reikia ieškoti prie Gudulinės kaimo ir kelio į Širvintas. Išnagrinėję visus 

istorinius duomenis mokslininkai Kukavaitį tapatina su didele kalva, esančia tarp Gudulinės ir Jauniūnų 

(Širvintų rajonas)] / Vytenis Dapkevičius. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2008, vas. 2, p. 9. 

Dudoit, Liucija. Šalčininkų moksleiviai susitiko su iškiliu dvasininku: [apie Šalčininkų moksleivių susitikimą 

su kunigu prelatu Juzefu Obremskiu ] / [pasakojo kelionės organizatorė - mokytoja Liucija Dudoit]. - Nuotr. // 

Mūsų kraštas. - 2008, lapkr. 14, p. 1. 

Grunskis, Feliksas. Bendruomenės namai svarbiau nei savas stogas: [apie Biržų rajono Gaižiūnų kaime 

gyvenančią ūkininkų Vidos ir Adolfo Jasinevičių šeimą] / Feliksas Grunskis. - Iliustr. - Rubrika: į svečius pas… 

// Biržiečių žodis. - 2008, rugpj. 14, p. 5-6. 

Jelezauskaitė, Lina. Neries baseino investicinės programos I etapo projekto įgyvendinimas Maišiagalos ir 

Sudervės gyvenvietėse / Lina Jelezauskaitė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, rugs. 25 - spal. 1, p. 6. 

Kačerauskienė, Aldona. Bažnyčioje giedojo LMA mišrus choras: [apie Maišiagalos miestelio Vilniaus rajone 

istoriją, dabarties tradicijas ir Atvelykio sekmadienį bažnyčioje įvykusį Lietuvos mokslų akademijos mišraus 

choro koncertą] / Aldona Kačerauskienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2008, bal. 11, p. 6. 

Klimaševska, Ivona. Mokyklų vasaros iniciatyvos: [apie inegracinės vaikų vasaros stovyklos atidarymą Karvio 

pagrindinėje mokykloje] / Klimaševska Ivona. - iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, liep. 10-16, p. 1, 5. 

Komarovska, Ivona. ,,Dainuok su mumis“ subūrė lenkiškos muzikos mylėtojus : [Lenkų dainos festivalis, 

prasidėjęs per Žolinės atlaidus Maišiagalos bažnyčioje, nuostabiu koncertu pasibaigė Jauniūnų seniūnijoje] / 

Ivona Komarovska. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2008, rugpj. 20, p. 8. 

Posėdyje svarstytas klausimas dėl privažiuojamojo kelio prie Kazokiškių sąvartyno: [Elektrėnų meras A. 

Vyšniauskas dalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos vykusiame 

Nuolatinės kelių priežiūros ir plėtros programos komisijos posėdyje] // Elektrėnų žinios. - 2008, saus. 25, p. 3. 



 

 

Rajono gatvės vadinsis lietuviškai: [informuojama, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas įpareigojo 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorę pakeisti rusiškus ir lenkiškus gatvių pavadinimus rajone į 

lietuviškus] // Vilniaus diena. - 2008, kovo 17, p. 2. 

Trik, Julitta. Pierwszą Kartę Polaka na Litwie otrzymał ks. Prałat Józef Obrembski / Julitta Tryk. - Portr. // 

Kurier Wileński. - 2008, 13 czerwca, p. 1, 3. 

Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis. - Iliustr. - Rubrika: Vasario 16-osios Aktui - 90 // 

Šiaurės Rytai. - 2008, vas. 12, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Malda už CII ir Dievo malonės : kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui sukako 102-eji / 

Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, kovo 20-26, p. 2. 

Vorobej, Teresa. Tarnystės Dievui ir žmonėms metai : minint kunigo prelato Juzefo Obrembskio 76-ąsias 

kunigystės šventimų metines / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, birž. 12-18, p.1, 6. 

Železauskaitė, Lina. Švarus vanduo Vilniaus m. ir rajono gyventojams - jau netrukus: [apie ES lėšomis remiamą 

projektą ir geriamojo vandens kokybės gerinimą Vilniaus r. gyventojams] / Lina Železauskaitė // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2008, gruod. 25-31, p. 10. 

Žemulis, Feliksas. Buvęs gamtosaugos vadovas pasirinko gamtą: [apie miškininko K. Giniūno vienkiemį už 

Maišiagalos, Vilniaus rajonas] / Feliksas Žemulis. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2008, kovo 22, priedas 

„Šeštadienis“, p. 9. 

 

Danowska, Danuta. Zawody oraczy, to nie tylko orka: [apie Vilniaus rajono artojų varžybas, vykusias 

Maišiagaloje] / Danuta Danowska ; fot. Rusłan Naruniec. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 31 lipca 

6 sierpnia (nr 31), p. 1, 6. 

Jančys, Vitold. 76 lat święceń kapłańskich księdza prałata Józefa Obrembskiego / Witold Janczys. - Portr. // 

Kurier Wileński. - 2008, 10 czerwca, p. 3. 

Klimaszewska, Iwona. Letnie inicjatywy szkolne: [liepos 1 d. Karvio pagrindinėje mokykloje iškilmingai 

atidaryta integracinė vaikų vasaros stovykla] / Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 10-16 lipca (nr 28), p. 1, 5. 

Ksiądz Prałat Józef Obrembski: „Mam nadzieję, że modlitwa zjednoczy nas wszystkich“: [ kunigystės 

šventinimų kunigui prelatui Juzefui Obrembskiui suteikimo 76-ųjų metinių minėjimas]. - Portr. // Kurier 

Wileński. - 2008, 13 czerwca, p. 5. 

Leonowicz, Wioletta. Konferencja naucycieli anglistów : [rejon wileński] / Wioletta Leonowicz // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 7-13 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p.4. 

Mikulevič, Irena. Kryptonim: „zadanie w Mejszagole“, czyli o tym, jak policja „walczy“ na drogach / Irena 

Mikulewicz: [apie nesusipratymus, kilusius tarp Maišiagalos gyventojo Jaroslavo Tamašuno ir Kelių policijos 

pareigūnų] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 24-31kwietnia (nr 17), p. 1, 6. 

Pačkovska, Česlava. Za męstwo i wierność : „Animus et Semper Fidels“ dla ks. prałata J. Obremskiego / 

Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 28 lutego-5marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 

480), p. 1, 4. 

Rajdu ułańskiego po Wileńszczyźnie ciąg dalszy / Inf. wł. ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 17-23 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 500), p. 2. 

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Polski w Mejszagole: [apie renginį Maišiagalos J. Obrembskio 

vidurinėje mokykloje]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 14 listopada, p. 7. 

W rejonie wileńskim [ w Meiszgole] gościł Prymas Polski kardynał Józef Glemp. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2008, 19 września, p. 5. 

Worobiej, Teresa. Lata poświęcone służbie Bogu i liudziom : w 76. rocznicę święceń kapłańskich ks. prałata 

Józefa Obrembskiego / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 12-18 

czarwca (nr 24), p. 1, 6. 

Worobiej, Teresa. Szczególny dar Nieba : ksiądz prałat Józef Obrembski ukończył 102 lata / Teresa Worobiej ; 

fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 20-26 marca (nr 12), p. 2. 

 

2009 

 

Baranauskas, Tomas. Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas / Tomas Baranauskas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 

2009, rugs. 26, p. 2. 

Baranauskas, Tomas. Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija / 

Tomas Baranauskas. - Iliustr. // Voruta. - 2009, spal. 3, p. 15. 

Bulavaitė, Jogilė. Jaunieji dizaineriai Ignalinoje sukėlė tikrą idėjų, spalvų ir emocijų audrą: [apie Ignalinoje 

vykusį tradicinį respublikinį jaunųjų dizainerių konkursą „Mes dizaineriai“, kurį organizavo Vidiškių gimnazija, 

kuriame dalyvavo ir moksleiviai iš Maišiagalos] / Jogilė Bulavaitė. - Iliustr. - Aš jaunas: MI priedas jaunimui ir 



 

 

apie jaunimą // Mūsų Ignalina. - 2009, bal. 28, p. 5. 

Dubovičienė, Irma. Visi keliai veda į protėvių žemę: [apie kunigaikščių Giedraičių giminės palikuonio K. 

Giedraičio iš Kanados apsilankymą Lietuvoje] / Irma Dubovičienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, spal. 

17, p. 7. 

Dumalakas, Arūnas. Vyriausias kunigas turtų neužgyveno: [apie kunigo prelato Juzefo Obrembskio 103-iąjį 

gimtadienį, Maišiagala, Vilniaus rajonas] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, kovo 21, 

priedas „Sostinė“, p. 16. 

Įrenginių kokybę tikrins laboratorija: Namai Apie Maišiagaloje (Vilniaus r.) atidaromą Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro Mažų nuotekų valymo įrenginių laboratoriją / „Namų“ inf. - Rubrika // Klaipėda. - 2009, 

bal. 20, p. 15. 

Įrenginių kokybę tikrins laboratorija: [apie Statybos produkcijos sertifikavimo centro Mažų nuotekų valymo 

įrenginių laboratoriją Maišiagaloje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2009, bal. 25, p. 33. 

Įrenginių kokybę tikrins laboratorija: [apie Maišiagaloje (Vilniaus r.) atidaromą Statybos produkcijos 

sertifikavimo centro Mažų nuotekų valymo įrenginių laboratoriją]. - Iliustr. - „Namų“ inf. // Kauno diena. - 

2009, bal. 20, p. 16. 

Kursevičienė, Vladislava. Svečiuose pas kaimynus: [apie Maišiagalos parapiječių kelionę į Krušvicą, Lenkija] 

/ Vladislava Kursevičienė. - Iliustr. // Strėva. - 2009, lapkritis (Nr. 11), p. 4-5. 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. - RATA [Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra] informacija: 

[apie Širvintų rajone Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške įrengtą Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų 

saugyklą, jos istoriją, saugyklos priežiūrą ir ateitį] // Krašto naujienos. - 2009, gruod. 23, p. 3. 

Paviržis, Gediminas. Kas svarbiau?: [apie Vilniaus rajone vykusius renginius - Derliaus šventę Pikeliškėse ir 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo paminėjimo šventę Maišiagaloje] / Gediminas Paviržis. - Portr. // 

Voruta. - 2009, spal. 3, p. 16. 

Seniausias Lietuvos kunigas šventė 103-iąjį gimtadienį…: [Maišiagaloje gyvenantis ir net 58 metus čia 

kunigavęs seniausias Lietuvos kunigas Juzefas Obremskis atšventė 103-iąjį gimtadienį ir 77-ąsias kunigavimo 

metines. Kunigas gerai pažįstamas daliai Širvintų rajono tikinčiųjų - Jauniūnų, Bartkuškio, Medžiukų krašto 

žmonėms, sekmadieniais ar religinių švenčių dienomis meldęsi kunigo laikomose Šventose Mišiose Maišiagalos 

bažnyčioje ] / parengė Aldona Bareckienė. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2009, kovo 25, p. 12. 

Statys valyklas: [apie tai, kad iki kitų metų pabaigos Vilniaus rajone esančiose Sudervės ir Maišiagalos 

gyvenvietėse iškils nuotekų valyklos] // Lietuvos rytas. 2009, gruod. 2, p. 18. 

Vienintelė Baltijos šalyse nuotekų įrenginių sertifikavimo laboratorija: [apie Statybos produkcijos sertifikavimo 

centro Mažų nuotekų valymo įrenginių laboratoriją Maišiagaloje, Vilniaus rajonas] 

. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2009, geg. 30, p. 13. 

Vyriausias Lietuvos kunigas pagerbtas sulaukęs 103 metų: [apie ilgamečio Vilniaus arkivyskupijos Maišiagalos 

klebono monsinjoro J. Obrembskio garbei aukotas šv. Mišias]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2009, geg. 2, p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Vykdytojai turėtų pasitempti : įsibėgėja didžiausio investicinio projekto įgyvendinimas: 

[apie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklo tiesimo Maišiagaloje ir Sudervėje projektą Vilniaus rajone] / 

Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2009, gruod. 3-9, p. 2. 

77-lecie Święceń Kapłańskich Księdza Prałata Józefa Obrembskiego // Kurier Wileński. - 2009, 5 czerwca, p. 7. 

Aszkiełowicz, Józef. Ks. dziekan Józef Aszkiełowicz - 25 lat służby Bogu i ludziom : [rozmowa] / rozmawiała 

Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2009, 13-15 czerwca (nr 112), p. 5-7. 

Gladkovska, Helena. Pozostała po nich pamięć i wykute w kamieniu słowa: [apie Maišiagalos kapines, 

Vilniaus rajonas / Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 31 października - 2 listopada (nr 

209), p. 1, 8-9. 

Imieniny i 103 urodziny księdza prałata Józefa Obrembskiego. - Portr. // Spotkania. - 2009, kwiecień (nr 4), p. 

10-11. 

Stańczyk, Dariusz. W pałacyku najstarszego Harcmistrza Wszech Czasów Księdza Józefa Obrembskiego: [apie 

harcerių apsilankymą pas kunigą J. Obrembskį ]/ Dariusz Stańczyk. - Portr. // Kurier Wileński. - 2009, 27 

marca, p. 13. 

Trik, Julitta. 77 lat kapłaństwa Patriarchy Ziemi Wileńskiej : [77 lat święceń kapłańskich księdza prałata 

Józefa Obrembskiego] / Julitta Tryk. - Portr. // Kurier Wileński. - 2009, 13-15 czerwca (nr 112), p. 1, 7. 

Trik, Julitta. „Kobyłkami mnie ojciec do tej szkoły woził“: [apie Lenkijos Ostrov Mazovecko miesto 

delegacijos viešnagę Maišiagaloje pas kunigą prelatą J. Obrembskį] / Julitta Tryk. - Portr., iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2009, 15 lipca, p. 1, 3. 

Trik, Julitta. Ks. Józef Obrembski - Laureat Bożych Odznaczeń / Julitta Tryk. - Portr. // Kurier Wileński. - 

2009, 20 marca, p. 1-2. 

Vorobej, Teresa. 77 lat kapłaństwa księdza prałata Józefa Obrembskiego / Teresa Worobiej. - Portr., iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2009, 19 czerwca, p. 6-7. 



 

 

Vorobej, Teresa. Jubileusz w Tysiąclecie Litwy wpisany : uroczystości z okazji 77. rocznicy kapłaństwa ks. 

prałata Józefa Obrembskiego / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Spotkania. - 2009, lipiec (nr 7), p. 4-5. 

Vorobej, Teresa. „Kunigas pagal mano širdį“ : kunigo prelato Juzefo Obrembskio 103-iasis gimtadienis / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, kovo 19 - 25, p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Tarnaujant Dievui ir žmonėms : minint kunigo prelato Juzefo Obrembskio 77-ąsias 

kunigystės metines / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, birž. 18-24, p.1, 3. 

Vorobej, Teresa. Wdzięczność za służbę Bogu i ludziom : 77 lat kapłaństwa ks. prał. Józefa Obrembskiego / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 18-24 czerwca (nr 25), p. 1, 3. 

Worobiej, Teresa. „Kapłan według serca mego“ : 103. urodziny ks. prałata Józefa Obrembskiego / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 19-25 marca (nr 12), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Wykonawcy muszą się sprężyć : realizacja największego projektu inwestycyjnego nabiera 

rozpędu / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 3-9 grudnia ( nr 49), p. 

1, 3. 

 

2010 

 

Budaitė-Stunžėnienė, Zuzana. Vasario 16-ąją šventė su moksleiviais: [apie Vilniaus rajone Maišiagalos LDK 

Algirdo vidurinėje mokykloje vykusį Vasario 16-osios renginį, kuriame dalyvavo Ukmergės „Bočių“ 

etnografinis ansamblis „Sedula“ ir šokių ratelis „Rudenėlis“] / Zuzana Stunžėnienė // Ukmergės žinios. - 2010, 

vas. 26, p. 7. 

Donauskaitė, Džina. Radioaktyviosios šiukšlės ieško vietos: [apie branduolinio kuro atliekų saugojimo 

problemą] / Džina Donauskaitė // Atgimimas. - 2010, vas. 26 - kovo 4 (Nr. 8), p. 8. 

Dumalakas, Arūnas. Iš po žemių grūmoja teršalai: [apie tai, kad iš Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos į 

gruntinį vandenį skverbiasi radioaktyvus tritis, apie vietos gyventojų, Radioaktyvių atliekų tvarkymo agentūros, 

agentūros direktoriaus D. Janėno požiūrį į padėtį] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, vas. 

27, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

Giedraitytė, Laimutė. Didingą tautos praeitį liudija Maišiagalos piliakalnis / Laimutė Giedraitytė. - Iliustr. // 

Gimtasis kraštas. - 2010, lapkr. 19-26 (Nr. 39), p. 10. 

Gylys, Povilas. Maišiagala nepelnytai siejama su A.Brazausku : [pokalbis su tuometiniu užsienio reikalų 

ministru Povilu Gyliu / kalbino] Ferdinandas Kauzonas: [apie Lietuvos diplomatijos formavimą bei jos indėlį, 

atkuriant nepriklausomybę; Lietuvos ir Latvijos prezidentų A. Brazausko bei G. Ulmanio ir premjerų A. 

Šleževičiaus bei M. Gailio derybų dėl jūros sienos istoriją, pasirašyto Maišiagalos memorandumo likimą (str. 

minimi tuometiniai užsienio reikalų ministras A. Saudargas, Lietuvos ambasadorius V. Dambrava, prezidento 

A. Brazausko patarėjai J. Paleckis ir kancleris A. Meškauskas ir kt. asmenys)] // Vakaro žinios. - 2010, gruod. 4, 

p. 1, 7. 

Gylys, Povilas. Майшягалу незаслуженно связывают с А. Бразаускасом : [беседа с бывшим министром 

иностранных дел П. Гилисом / беседовал] Фердинандас Каузонас: [apie Lietuvos diplomatijos formavimą 

bei jos indėlį, atkuriant nepriklausomybę; Lietuvos ir Latvijos prezidentų A. Brazausko bei G. Ulmanio ir 

premjerų A. Šleževičiaus bei M. Gailio derybų dėl jūros sienos istoriją, pasirašyto Maišiagalos memorandumo 

likimą (str. minimi tuometiniai užsienio reikalų ministras A. Saudargas, Lietuvos ambasadorius V. Dambrava, 

prezidento A. Brazausko patarėjai J. Paleckis ir kancleris A. Meškauskas)]. - Iliustr., portr. // Республика. - 

2010, 6 дек., p. 2. 

Gyvename prie labai pavojingų ekologinių bombų: [apie „Lietuvos ryte“ išspausdintą straipsnį apie tai, kad 

netoli Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos gyvenantys žmonės nerimauja dėl jos saugumo - esą per 

atodrėkį į ją gali patekti vandens, kuris per gruntą užterš gyventojų šulinius. Širvintiškiai gyvena prie labai 

pavojingų ekologinių bombų - magistralinio dujotiekio (ateityje prisidės Dujų perpumpavimo stotis), 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos]. - Iliustr. - „Širvintų krašto“ inform. // Širvintų kraštas. - 2010, 

kovo 3, p. 2. 

Klimaševska, Ivona. Kankanas Karvyje: [Šeimos dienos minėjimas Karvyje] / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis- 2010, geg. 20-26, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Pradinukų džiaugsmui : atidarytas naujas Maišiagalos LDK Algirdo vidurinės mokyklos 

korpusas / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, vas. 4-10, p. 1, 5. 

Klimaševska, Ivona. „Teisingas ir griežtas kaip tėvas“ : dvi Karvio parapijos ganytojo sukaktys: [ apie Karvio 

Šv. Juozapo parapijos kleboną Bronislovą Jaurą] / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2010, birž. 10-16, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Į svečius pas grafą Houvaltą : Maišiagaloje atidarytas naujas restoranas / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, kovo 11-17, p. 5. 

Mikulevič, Irena. Patogumui ir geresnei gyvenimo kokybei : trigubas investicinis projektas Maišiagaloje ir 



 

 

Sudervėje: [apie investicijas į vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimą bei rekonstrukciją Maišiagaloje ir 

Sudervėje] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, spal. 21-27, p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Pesimistinės prognozės : kaimo parduotuvėlės žingsnyje nuo bankroto: [apie Maišiagalos 

seniūnijos Karvio kaimo krautuvėlę ir pokalbis su jos savininku E. Stankevič apie parduotuvės problemas] / 

Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, bal. 8-14, p. 1, 5. 

Traškevičienė, Virginija. Jaunasis drabužių dizaineris 2010: [apie Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio 

mokykoje šeštą kartą vykusią jaunųjų drabužių dizainerių šventę. Dalyvavo jaunieji dizaineriai iš penkiolikos 

Vilniaus ir Širvintų r. vidurinių ir pagrindinių mokyklų. Renginio komisiją sužavėjo Širvintų r. Barskūnų 

pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleiviai su kolekcija „Robotukai“ (vad. Božena Kasparienė ir Kristina 

Mikolajūnienė)] / Virginija Traškevičienė. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2010, vas. 13, p. 8. 

Vorobej, Teresa. „Be dievo nėra Tiesos“ : kunigo prelato Juzefo Obrembskio 78 kunigystės metai / Teresa 

Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, birž. 17-23, p. 6. 

Vorobej, Teresa. „Didžiausia paguoda - mano vaikai“ : maišiagalietė Stanislava Sisicka minėjo 100-ąjį 

gimtadienį / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, kovo 25-31, p. 3. 

Vorobej, Teresa. „Norime būti Jo pavaldiniais“ : Kristaus Karaliaus intronizacijos akto Vilniaus rajone metinės 

/ Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, birž. 24-30, p. 1, 3. 

Klimaszewska, Iwona. Kankan w Korwiu : Wileńszczyzna świętowała Dzień Rodziny / Iwona Klimaszewska. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 20-26 maja (nr 20), p. 5. 

Klimaszewska, Iwona. Przeprowadzka : w Szkole Średniej im. WKL Olgierda otwarto nowy korpus: [apie 

Karvio Šv. Juozapo parapijos kleboną Bronislovą Jaurą] / Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 4-10 lutego (nr 5), p.1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. „Sprawiedliwy i srogi jak ojciec“ : dwie rocznice duszpasterza korwieńskiej parafii / 

Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 10-16 czerwca (nr 23), p.2 

Lisevič, Janina. Ofiary Katynia uczczono w Mejszagole / Janina Lisiewicz ; fot. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 22-28 kwietnia (nr 16), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 2. 

Mikulevič, Irena. „Lata przeleciały jak sen…“ : złote gody Łucyny i Stanisława Bukowskich z Miedziuk / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 29 kwietnia - 5 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 593), 

p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Pesymistyczna prognoza : małe sklepy wiejskie - o krok od upadku: [apie Maišiagalos 

seniūnijos Karvio kaimo krautuvėlę ir pokalbis su jos savininku E. Stankevič apie parduotuvės problemas] / 

Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 8-14 kwietnia (nr 14), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. W gościnie u hrabiego Houwalta : w Mejszagole otwarto pierwszą restaurację / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 11-17 marca (nr 10), p. 5. 

Młodzież z Mejszagoły wzięła udział w Festiwalu Kultury Polsko-Litewskiej w Wysokim Mazowieckiem 

[Polska] : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 17 września, p. 6. 

Otwarto nowy korpus Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole [Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 5 lutego, p. 6-7. 

Podmostko, Jadvyga. Wileńszczyzna bierze Kartę Polaka / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2010, 24-26 kwietnia (nr 76), p. 1, 6. 

Sto lat bez leków: [apie šimtametę Karvio kaimo gyventoją Marianną Petreitis] / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 8-14 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 590), p. 2. 

Tomaszun, Waleria. Przykład do naśladowania : uczniowie z Mejszgoły odwiedzili odwiedzili Pznań i 

Wrześnię / Waleria Tomaszun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 4-10 lutego (nr 5), priedas „Rota“ 

(nr 581), p. 19. 

Trik, Julitta. 104. urodziny Czcigodnego Patriarchy Wileńszczyzny [Księdza Prałata Józefa Obrembskiego] / 

Julitta Tryk // Kurier Wileński. - 2010, 23 marca, p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. „Dzieci - moją największą pociechą : mejszagolanka Stanisława Sisicka obchodziła 100. 

urodziny / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 25-31 marca (nr12), p. 3. 

Vorobej, Teresa. Radosne chwile w mejszagolskim „pałacyku“: [apie kunigo prelato Juzefo Obrembskio 104-ąjį 

gimtadienį] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Spotkania. - 2010, kwiecień (nr 4), p. 5. 

Vorobej, Teresa. „W jedności będzie siła i potęga“: [Maišiagalos parapijos kunigas Juzef Obrembski minėjo 

savo vardadienį ir 104-ąjį gimtadienį] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2010, 25-31 marca (nr 12), p. 1, 2. 

 

2011 

 

Fantazijai išsiskleisti pakanka ir kelių hektarų: [išradingas Vilniaus rajono Maišiagalos gyventojo J.Kvedario 

ūkininkavimas] / ŽŪM inf. ; Kristinos Toleikienės nuotr. - Iliustr. - Permainos // Naujos tėviškės žinios. - 2011, 



 

 

saus. 13, p. 3. 

Jasinski, Tadeuš. Żyl bosko i szlachetnie: [Kunigo prelato J. Obrembskio atminimui] / Tadeusz Jasiński. - 

Iliustr. // Spotkania. - 2011, lipiec (nr 7), p. 19-20. 

Kairiūkštytė, Nastazija. Iš kelionės po Rytų Lietuvą: [apie pažintinę ekskursiją, skirtą susipažinti su Rytų 

Lietuvos vietovėmis, kurios nuo XV a. priklausė garsiai kunigaikščių Giedraičių giminei] / Nastazija 

Kairiūkštytė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2011, rugpj. 27, p. 5. 

Kislych, Evelina. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo atminties: [papėdėje 2011m. spalio 1-ąją 

Maišiagaloje vyko kasmetinis renginys, skirtas paminėti Lietuvos Didįjį kunigaikštį Algirdą, kuris buvo 

sudegintas netoli Maišiagalos pilies, Vilniaus rajonas] / Evelina Kislych. - Iliustr. // Voruta. - 2011, spal. 22, p. 

6. 

Lenkijos vadovo priekaištai: [žinutė apie vas. 16 d. Lenkijos prezidento B. Komorowskio apsilankymą Lietuvos 

lenkų mokykloje Maišiagaloje, kur jis teigė, jog Lietuvoje nevykdoma 1994 m. dvišalė sutartis dėl draugiškų 

santykių, bet tai negali būti priežastis nutraukti dvišalį bendradarbiavimą] // Kauno diena. - 2011, vas. 17, p. 9. 

Mirė Karvio klebonas : kun. Bronislovas Juozas Jaura (1935-1963-2011) : [nekrologas] / Vilniaus arkivyskupijos 

kurija. - Portr. // XXI amžius. - 2011, geg. 27, p. 16. 

Mirė kunigas Bronislovas Juozas Jaura (1935-2011) // Bažnyčios žinios. - 2011, Nr. 8 (bal. 30), p. 20-21. 

Mirė kunigas Petras Kavaliauskas (1959-2011) // Bažnyčios žinios. - 2011, Nr. 8 (bal. 30), p. 21. 

Mirė seniausias Lietuvos kunigas : [ilgalaikis Maišiagalos klebonas monsinjoras J. Obrembski (1906-1932- 

2011) : nekrologas] / Vilniaus arkivyskupijos kurija. - Portr. // XXI amžius. - 2011, liep. 15, p. 12. 

Ručinskienė, Genovaitė. Sėkmingai įveiktas pirmasis Comenius projekto etapas: [Vilniaus rajono Maišiagalos 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla įveikė pirmąjį tarptautinio daugiašalio Comenius 

projekto „Europos kultūros pažinimas per savąją kultūrą“ etapą / Genovaitė Ručinskienė, Sigita Šližauskaitė]. - 

Iliustr. // Voruta. - 2011, birž. 4, p. 15. 

Ś†P Ks. Bronislovas Juozas Jaura : (1935-1963-2011). - Portr. // Spotkania. - 2011, lipiec (nr 7), p. 6. 

Vitkūnas, Manvydas. Europos centrą supa įspūdingi dvarai / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Savaitė su TV. - 

2011, Nr. 45 (lapkr. 9), p. 18-19. 

Vitkūnas, Manvydas. Širvintų kraštas: skirtingo likimo dvarų žemė / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Savaitė su 

TV. - 2011, Nr. 20 (geg. 18), p. 18-19. 

Vitkūnas, Manvydas. Širvintų kraštas: skirtingo likimo dvarų žemė (2) / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. - Tęs. 

Pradžia: Nr. 20 // Savaitė su TV. - 2011, Nr. 21 (geg. 25), p. 18-19. 

 

Dydycz, Antoni Pacyfik. Lata miłością i służbą pisane : [105 urodziny księdza prałata Józefa Obrembskiego] / 

A.P. Dydycz. - Portr. // Spotkania. - 2011, kwiecień (nr 4), p. 9-12. 

Dousa, Stefan. „Żeby był dla wszystkich, jak za życia…“ : rozmowa z prof. Stefanem Dousą, artystą 

rzeźbiarzem / rozmawiała Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 22-28 

grudnia (nr 51), priedas „Rota“ (nr 697), p. 1, 4. 

Kasiukevič, Jan. Homilia wygłoszona przez ks. Prałata Jana Kasiukiewicza na pogrzebie śp. Ks. Prałata Józefa 

Obrembskiego. - Portr. // Spotkania. - 2011, lipiec (nr 7), p. 3-4. 

Klimaszewska, Iwona. Mejszagolanie kochają koszykówkę : turniej koszykarski wśród mieszkańców / Iwona 

Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 20-26 strycznia (nr 3), priedas „Rota“ 

(nr 631), p. 23. 

Klimaševska, Ivona. Odnowiono przedszkole w Mejszagole / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2011, 22-28 grudnia (nr 51), p. 6. 

Komorowski, Bronisław. Sojusz z Litwą, ale nie kosztem Polaków : [wywiad Bronisława Komorowskiego, 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej]. - Iliustr. - Persp. iš: „Rzeczpospolita“ // Kurier Wileński. - 2011, 23 

lutego, p. 6-7. 

Trik, Julitta. Rejon wileński pożegnał Księdza Prałata Józefa Obrembskiego: [apie Maišiagalos parapijos 

kunigą, Vilniaus rajono Garbės pilietį Juzefą Obrembskį ir jo laidotuves]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 17 

czerwca, p. 6-7. 

Wileńszczyzna obchodziła 105. urodziny Księdza Prałata Józefa Obrembskiego. - Portr. // Kurier Wileński. - 

2011, 25 marca, p. 6-7. 

Współpraca Samorządu Rejonu Wileńskiego i miasta Wysokie Mazowieckie nabiera obrotów. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2011, 4 lutego, p. 6. 

Kos, Voicech. Легенды Карвиса : [iš Vilniaus rajono Karvio kaimo istorijos] / Войцех Кос. - Iliustr. // 

Литовскiй курьеръ. - 2011, 10-16 нояб. (№ 45), p. 10. 

 

 

 



 

 

2012 

 

Jankauskas, Ričardas. Miestelio šventė:[Maišiagaloje Klasicistiniame Houvaltų dvare Maišiagaloje vyko 

miestelio šventė] / Ričardas Jankauskas. - Iliustr. - Visa Lietuva // Naujos tėviškės žinios. - 2012, liep. 27, p. 4. 

Jurgelevičius, Audrius. Butautas - lietuvių pasmerktas maištininkas: [rašoma apie Maišiagalą] / Audrius 

Jurgelevičius. - Istorija ir dabartis // Elektrėnų žinios. - 2012, lapkr. 30, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. „Caritas“ Karvyje / Ivona Klimaševska // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, lapkr. 29 - 

gruod. 5, p. 11. 

Klimaševska, Ivona. Gimtojo kaimo ir parapijos šventė: [apie Karvio kaimo (Vilniaus r.) ir parapijos šventę / 

Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugpj. 23-29, p. 10-11. 

Kuoras, Kęstutis. Džiaugsmo mozaika iš „pirmų kartų“ : [pokalbis su jaunaisiais ūkininkais užsiimančiais 

avininkyste Sigita ir Kęstučiu Kuorais iš Maišiagalos / užrašė] Eglė Leonovienė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2012, 

Nr. 38 (rugs. 21-27), p. 14-13. 

Kurgonaitė, Aušrinė. Ilga kelionė žvaigždžių link: [ Garliavos vidurinės mokyklos moksleivių kelionė į 

Vilniaus (Maišiagalos sen.) ir Molėtų kraštą / Aušrinė Kurgonaitė. - Iliustr. - Skaitytojų laiškai // Naujos 

tėviškės žinios. - 2012, lapkr. 20, p. 4-5. 

Lankauskaitė - Kregždienė, Jūratė. Provanso kvapai ir vaizdai Kiemelių kaime : [pokalbis su ūkio „Lavender 

village“ šeimininke Jūratė Lankauskaite-Kregždienė / užrašė] Daiva Valevičienė:[ apie netoli Maišiagalos 

įsikūrusį ūkį, auginantį levandas bei iš jų gaminantį produktus bei suvenyrus]. - Iliustr. // Rasos. - 2012, Nr. 19 

(spal. 3-16), p. 20-22. 

Leonovienė, Eglė. Gyvenimas, sudarytas iš „pirmų kartų“: [apei avių augintojus S. ir K. Kuorus, Maišiagala, 

Vilniaus r.] / Eglė Leonovienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2012, rugs. 29 - spal. 5 (Nr. 39), p. 1, 10-11. 

Mikelionis, Dalius. Biržuose - vienuoliktasis festivalis SIELOS 2012: [dalyvavo ir bažnytinis choras iš 

Maišiagalos] / Dalius Mikelionis. - Iliustr. // Biržiečių žodis. - 2012, lapkr. 13, p. 10. 

Milkevičiūtė, Giedrė. Dūkštų ąžuolyną saugo dievai ir žmonės : visai netoli Vilniaus, vos už 25 kilometrų, o 

tiksliau - tarp Maišiagalos ir Kernavės, yra didžiausias Lietuvoje Dūkštų ąžuolynas / Giedrė Milkevičiūtė. - 

Iliustr. // Respublika. - 2012, birž. 23, priedas „Julius/Brigita“, p. 4. 

Prascevičienė, Rasa. Laiminga gerumu kitiems: [apie Vilniaus universiteto docentės, Vilniaus rajono Melkio 

kaimo (Maišiagalos sen.) bendruomenės pirmininkės Zinos Gineitienės visuomeninę veiklą / Rasa 

Prascevičienė. - Portr. // Kaimo laikraštis. - 2012, saus. 14-20 (Nr. 2), p. 15. 

Seibutis, Antanas. Naujos žinios apie Štreitų ir Šenferių šeimas: [minima Maišiagala] / Antanas Seibutis. - 

Iliustr. // Šiaurės Rytai. - 2012, rugpj. 25, p. 6, 12. 

Signataras Alfonsas Petrulis: kunigas, visuomenės veikėjas:[minima Maišiagala] / parengė Dalius Mikelionis. 

Iliustr. // Biržiečių žodis. - 2012, vas. 14, p. 6. 

Šaknys, Bernardas. Negęstantis lietuvybės židinys: [apie lietuviškos Maišiagalos Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Algirdo vidurinės mokyklos pedagogų ir moksleivių ugdomąją ir tautinę veiklą, Vilniaus r.] / 

Bernardas Šaknys. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2012, saus. 25, p. 15-16. 

Šalia Širvintų-Maišiagalos plento - nežinomas lenkų karininko kapas : laiko uždangą praskleidus / parengė 

Gintaras Bielskis. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2012, rugs. 12, p. 5. 

Urbanovič, Monika. Gera pranašystė ateičiai : pirmoji Maišiagalos šventė: [apie šventę Maišiagaloje - Miestelio 

dieną] / Monika Urbanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, liep. 26 - rugpj. 1, p. 1, 10- 11. 

Urbanovič, Monika. Kūrybos džiaugsmas : Maišiagalos LDK Algirdo mokyklos 20-asis gimtadienis / Monika 

Urbanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugs. 27 - spal. 3, p. 8. 

Valevičienė, Daiva. Levandų kelionės Kiemelių kaime:[apie levandų augintojos J. Lankauskaitės-Kregždienės 

ūkį Kiemelių kaime, Vilniaus r.] / Daiva Valevičienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2012, spal. 12-19 (Nr. 41), 

p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Atminti - kiekvieno indėlis : [Maišiagaloje buvo paminėtos kunigo prelato J. Obrembskio 

mirties metinės, pašventintas paminklas, aplankyta paroda J. Obrembskio atminimo seklyčioje] / Teresa 

Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ] 2012, birž. 14-20, p. 1, 8. 

Vorobej, Teresa. Geram mokslui - geros sąlygos : atnaujintos Vilniaus rajono švietimo įstaigos (t.t. 

Maišiagaloje) / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - - 2012, rugpj. 30 - rugs. 5, p. 2-3. 

 

Adamovič, Kristina. Rozpacz nas wygnała : wspomnienia niczym powroty do stron ojczystych: [ Vandos 

Šereiko (Ušackos) atsiminimai apie vaikystę, praleistą Vilniaus krašte. Rašoma apie Maišiagalą ir Pikeliškes] / 

Krystyna Adamowicz ; fot. archiwum rodzinne Uszackich i Czuchońskich. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

2012, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 706), p. 1, 6. 

Adamowicz, Honorata. Rocznica śmierci księdza prałata Józefa Obrembskiego: [ Maišiagaloje buvo paminėtos 

kunigo prelato J. Obrembskio mirties metinės, Vilniaus r.] / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 



 

 

2012, 7 czerwca, p. 1, 5. 

Adomajtis, Ewelina. II Rajd Rowerowy ku szczi ks. prałata Józefa Obrembskiego / Ewelina Adomajtis. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 20 czerwca, p. 6-7. 

Aškielovič, Juzef. Życie to egzamin z wierności Bogu. Komu służysz? / Józef Aszkiełowicz. - Iliustr. // Kurier 

Wileński.. - 2012, 1-3 grudnia (nr 231), p. 10-11. 

Cegiełki na pomnik Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w parafiach Wileńszczyzny: [dėl kunigo prelato J. 

Obrembskio atminimo įamžinimo, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński.. - 2012, 20 lipca, p. 6. 

Ignoruoja įstatymą: [apie tai, kad ant Seimo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos seniūnės R. 

Tamašunienės namo Maišiagaloje (Vilniaus r.) kabo dvikalbė gatvės pavadinimo lentelė, kurios parlamentarė 

sako neketinanti nukabinti; Seimo nario K. Masiulio teigimu, parlamentaras prisiekia, kad jis paklus įstatymui, 

jį vykdys, taip pat ir teismų nutarimus, sprendimus, todėl R. Tamašunienė verta etikos sargų dėmesio; 

primenama, kad teismai yra išaiškinę, jog dvikalbių gatvės pavadinimų lentelių būti negali]. - Portr. // Vilniaus 

diena. - 2012, lapkr. 27, p. 3. 

Klimaszewska, Iwona. Trzej Królowie w Korwiu : odradza się trdycja kolędowania na Wileńszczyznie / Iwona 

Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 12-18 stycznia (nr 2), priedas „Rota“ 

(nr 682), p.1, 2. 

Klimaševska, Ivona. Caritas w Korwiu / Iwona Klimaszewska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 29 

listopada - 5 grudnia (nr 48), p. 6. 

Klimaševska, Ivona. Święto Korwia i parafii : inicjatywy mieszkańców rejonu wileńskiego / Iwona 

Klimaszewska ; fot. Marcin Bogusz i Justyna Stankiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 23-29 

sierpnia (nr 34), p. 1, 6. 

Kolosovskaja, Irina. W Starym Skarżynie odsłonięto tablicę ku czci ks. Prałata Józefa Obrembskiego: [apie 

paminklinės lentos kunigui J. Obrembskiui atidengimo iškilmes Lenkijoje] / Irena Kołosowska. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2012, 18 maja, p. 8. 

Markiewicz, Teresa. Święto Mejszagoły - nowa karta w historii miasta: [apie Miestelio šventę Maišiagaloje, 

Vilniaus r.]/ Teresa Markiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 24 lipca, p. 1, 4-5. 

Mikulevič, Irena. Godna starość wśród najbliższych : ludskie losy: [apie Moniką Kukis iš Maišiagalos, kuriai 

šiemet sukako 101 metai] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 18-24 

pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 722), p. 4. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem : [67-osios 

metinės prieš fašizmą Vilniaus rajone, t.t. Maišiagaloje] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Odnowiono Szkołę Średnią im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2012, 18 maja, p. 7. 

Rocznica odejścia śp. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego: [ Maišiagaloje buvo paminėtos kunigo prelato J. 

Obrembskio mirties metinės, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 15 czerwca, p. 6. 

Šalkovska, Edita. Szkoła w nowych szatach : [odnowiono Szkołę Średnią im. ks. Józefa Obrembskiego w 

Mejszagole] / Edyta Szałkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 18 maja, p. 10. 

Tomaszun, Waleria. Mejszagoła w Krotoszynie : echa letnich uczniowskich kolonii / Waleria Tomaszun. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 16-22 lipca (nr 33), priedas „Rota“ (nr 713), p. 7. 

Urbanovič, Monika. „Cieszymy się waszą radością“ : poświęcenie wyremontowanego budynku szkoły średniej 

w Mejszagole / Monika Urbanowicz ; fot. Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 17-23 

maja (nr 20), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. „Ja jestem stąd…“ : spotkanie z rodziną Houwaltów w Mejszgole: [apie šventinį koncertą 

bei maišiagaliečių susitikimą su paskutiniojo Maišiagalos dvaro savininko anūke Gražina Houwalt] / Monika 

Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 19-25 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 696), p. 1, 

4. 

Urbanovič, Monika. Jesienne dary : delegacja z rejonu wileńskiego na dożynkach w Dźwierzutach / Monika 

Urbanowicz ; fot. Gintas Janušaitis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2012, 6-12 

wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 716), p. 6. 

Urbanovič, Monika. Kapłan z Ziemi Łomżańskiej : poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci ks. prałata J. 

Obrembskiego / Monika Urbanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 24-30 

maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 701), p. 1, 5. 

Urbanovič, Monika. Radość tworzenia : 20. urodziny szkoły im. Olgierda w Mejszagole / Monika Urbanowicz. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 27 września - 3 października (nr 39), p. 1, 5. 

Urbanovič, Monika. Teatr musi trwać… : 27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru : [apie Lenkų teatralinę 

studiją, t.t. Maišiagaloje]/ Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 29 marca - 

4kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 693), p. 1, 6. 



 

 

Urbanovič, Monika. Wyrównanie rachunku straty : promocja płyty chóru i scholi dziecięcej w Mejszagole / 

Monika Urbanowicz ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 19-25 stycznia (nr 3), 

priedas „Rota“ (nr 683), p.1, 5. 

Vorobej, Teresa. Dla dobrej nauki - dobre warunki : odnowiono placówki oświatowe rejonu wileńskiego / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 30 sierpnia - 5 września (nr 35), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. „Tak bardzo bliska i tak daleka“ : spotkanie absolwentów mejszgolskiej szkoły po 40 latach / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliusr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 5-11 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 

707), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Upamiętnienie - udziałem każdego : rocznica odejścia Patriarchy Wileńszczyzny do Domu 

Ojca: [Maišiagaloje buvo paminėtos kunigo prelato J. Obrembskio mirties metinės, pašventintas paminklas, 

aplankyta paroda J. Obrembskio atminimo seklyčioje] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2012, 14-20 czerwca (nr 24), p. 1, 3. 

W Skarżynie Nowym tablica pamiątkowa ku czci ks. Prałata Józefa Obrembskiego:[apie paminklinės lentos 

kunigui J. Obrembskiui atidengimo iškilmes Lenkijoje]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 18 maja, p. 6. 

Zachowajmy pamięć o Księdzu Prałacie! : paowstaje Izba Pamięci Kapłanów Wileńszczyzny / rada Izby 

pamięci Kapłanów w Mejszgole. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 15-21 marca (nr11), priedas 

„Rota“ (nr 691), p. 1, 2. 

Milkevičiūtė, Giedrė. Дукштосскую дубраву оберегают боги и люди:[apie didžiausią Lietuvoje Dūkštų 

ąžuolyną, esantį visai netoli Vilniaus, vos už 25 kilometrų, o tiksliau - tarp Maišiagalos ir Kernavės] / Гедре 

Милькявичюте. - Iliustr. // Республика. - 

2012, 27 июня, p. 10. 

 

2013 

Bonikatas, Remigijus. Paminklinis akmuo kunigui Kazimierui Lajauskui: [ Gegužės 24 d. Širvintų 

savivaldybėje, prie pat kelio Širvintos-Maišiagala, Lipuvkos (Liepaukos) miške, atidengtas paminklinis akmuo 

lietuvybės puoselėtojui ir skleidėjui kunigui Kazimierui Lajauskui. Informacijos apie kunigo K. Lajausko 

suėmimo ir nužudymo aplinkybes pateikia Zibalų seniūnijoje (Šešuolėliuose) gimęs literatūros tyrinėtojas 

Juozas Lebionka 2000 m. „Versmės“ leidyklos išleistoje monografijoje „Širvintos“ (Iš serijos „Lietuvos 

valsčiai“)]. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2013, geg. 29, p. 5. 

Čia, Inturkėje, gera…: [ apie inturkiškę Rimą Deruvienę]. - Iliustr. // Vilnis. - 2013, rugs. 17, p. 4. 

Juknevičiūtė, Rūta. Matininkų klaidos kiršina kaimą: [ rašoma, kad Vilniaus r., Maišiagalos seniūnijos, 

Kiemelių kaimo gyventoja R. Stagienė bylinėjasi teisme su bendrove „Žemės matavimų grupė“ dėl jos 

darbuotojo atliktų kadastrinių matavimų, pagal kuriuos pilietės žemės sklypas sumažėjo; kt. šio kaimo 

gyventojų pasipiktinimą šios įmonės atliktais matavimais; įmonės vadovo V. Jariomenkos komentarą; pateiktas 

Nacionalinės žemės tarnybos paaiškinimas]. - Iliustr. // Respublika. - 2013, rugpj. 26, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Svarbiausias žmogus kaime: [ apie seniūnaičių pareigas Vilniaus rajono seniūnijose]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 22-28, p. 1, 10. 

Murauskaitė, Teresė. Nuo Baltijos kelio iki Rožinio slėpinių tako: [ šiemet Birštono sveikos gyvensenos klubo 

„Šilagėlė“ nariai drauge su gausiu būriu kraštiečių vėl vyko į Baltijos kelią, tuo pačiu aplankė Maišiagalą, 

Dūkštus]. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2013, rugpj. 31, p. 4. 

„Pavasaris su kun. Juzefu Obrembskiu“: [ apie kunigui prelatui J. Obrembskiui atminti skirtų renginių ciklą 

Vilniaus rajono švietimo įstaigose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, kovo 21-27, p. 1, 5. 

Petrulis, Kęstutis. Paminėtos kun. Alfonso Petrulio 140-osios gimimo metinės: [ apie Maišiagaloje vykusį 

Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro kunigo Alfonso Petrulio 140-ųjų gimimo metinių paminėjimą, 

Vilniaus r.]. - Iliustr. // Voruta. - 2013, rugs. 28, p. 12. 

Seibutis, Antanas. Vasario 16-osios Akto signatarui kunigui Alfonsui Petruliui - 140 / Antanas Seibutis. - 

Iliustr. - Rubrika: iš „Sėlos“ fondų // Šiaurės Rytai. - 2013, rugpj. 13, p. 13. 

Staniulionienė, Edita. „Gintarėlį Tau nešu…“: [ apie ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų konkursą 

„Gintarėlį tau nešu ant delno 2013“ Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2013, vas. 14-20, p. 9. 

Šachmatininkų startai / „Šilelis“ informuoja. - Iliustr. - Aktualijos // Šilelis. - 2013, spal. 25, p. 8. 

Trik, Julitta. Pielgrzymka o beatyfikację śp. Józefa Obrembskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 11 

czerwca, p. 1, 4. 

Urbanovič, Monika. Gera savivaldos kryptis: [ apie Maišiagalos bendruomenės centrą ir veiklą, įgyvendinant 

kulinarinio vietos paveldo išsaugojimo projektą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, liep. 18-24, p. 

9. 

Urbanovič, Monika. Karališkojo žaidimo paslaptis : šachmatų turnyras Maišiagaloje. - Iliustr. // Vilniaus krašto 



 

 

savaitraštis. - 2013, spal. 17-23, p. 11. 

Urbanovič, Monika. Sekmadienio šventimas: [ apie Buivydžių gyventojų piligriminę kelionę į Dūkštas ir 

Maišiagalą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 15-21, p. 4-5. 

Vorobej, Teresa. Išsaugoti ir puoselėti tikėjimo paveldą: [ apie kunigo prelato J. Obrembskio atminimo 

įamžinimą Maišiagaloje: paminklo atidengimą ir muziejaus atidarymą klebonijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - ] 2013, birž. 13-19, p. 1, 4-5. 

Adamejtis, Waleria. „I przyszła wolność wytęskniona, wymarzona…“ : echa święta Niepodległości [z 

Mejszgoły]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny.. - 2013, 21-27 listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 779), p. 6. 

Adamovič, Kristina. Ojcowiznę zostawili z bólem serca : wspomnienia niczym powroty do stron ojczyctych: 

[Česlavo Stachovskio (Czesław Stachowski), gyvenančio Bartočycose (Lenkija), prisiminimai apie laikus, 

praleistus gimtinėje, Vilniaus krašte prie Maišiagalos] - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 10-16 

pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 773), p. 19. 

Gladykowska, Joanna. Lekcja polskości w Mejszagole : projekt staży nauczycielskich dla absolwentów UKW. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 kwietnia - 1 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 749), p. 19. 

Klimaszewska, Iwona. Najważniejsza we wsi osoba : urząd sołtysa na Litwie: [ apie seniūnaičių pareigas 

Vilniaus rajono seniūnijose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 22-28 sierpnia (nr 34), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Młodzież z Korwia u redemptorystów : letnia szkoła ewangelizacji w Rajskiem. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 8-14 sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 764), p. 2. 

Ks. J. Obrembski - świadkiem historii: [ apie Lenkų Tautos atminties instituto Balstogės skyriaus 

apdovanojimus „Istorijos liudytojas“ kunigui J. Obrembskiui (po mirties) ir Šalčininkų rajono merui Z. 

Palevičiui]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 12-14 października (nr 194), p. 7. 

Levicki, Jan. Kształtowanie zdolności artystycznych : doroczny festiwal-konkurs sztuk pięknych: [ apie 

kasmetinį Vilniaus rajono mokyklų moksleivių meno festivalį-konkursą]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 4-10 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 746), p. 2. 

Mackiewicz, Jasia. 15 lat „Mejszagolanek“! : rozmowa z Jasią Mackiewicz, kierowniczką zespołu wokalnego 

„Mejszagolanki“ obchodzącym jubileusz 15-lecia / rozmawiała Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2013, 2-4 lutego (nr 23), p. 1, 4. 

Mackiewicz, Jasia. Piękna i godna wizytówka Mejszagoły : rozmowa z Jasią Mackiewicz, kierowniczką 

zespołu „Mejszgolanka“ / rozmawiała Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 30 

stycznia - 6 lutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 737), p.1, 5. 

Pamięć, którą należy zachować dla pokoleń : cegiełki na pomnik księdza prałata Józefa Obrembskiego: [ dėl 

kunigo prelato J. Obrembskio atminimo įamžinimo, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 2-4 lutego 

(nr 23), p. 6. 

Rozpoczynami cykl uroczystości poświęcony upamiętnieniu życia świątobliwego kapłana Józefa 

Obrembskiego pt. „Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim“: [ apie kunigui prelatui J. Obrembskiui atminti 

skirtų renginių ciklą Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 23-25 marca (nr 56), p. 6. 

Stankiewicz, Bożena. Święto parafian w Korwi: [ apie Žolinės šventę Karvio parapijoje (Vilniaus r.)].- Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 22-28 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“, (nr 766), p. 2. 

Urbanovič, Monika. Dbać o ogrody pamięci… : spacer po cmentarzach w Mejszgole. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 31 pazdziernika - 6 listopada (nr 44), priedas „Rota“ (nr 776), p. 4. 

Urbanovič, Monika. Dobry kierunek samorządności : działalność wspólnotowa w Mejszagole: [ apie 

Maišiagalos bendruomenės centrą ir veiklą, įgyvendinant kulinarinio vietos paveldo išsaugojimo projektą]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-24 lipca (nr 29), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Ikony stylu, elegancji i talentuw : „Mejszgolanki“ mają 15 lat! / Monika Urbanowicz ; fot. 

Paweł Stefanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 738), p. 1, 

19. 

Urbanovič, Monika. „Imię twoje cię wyprzedza…“ : benefis Bernarda Ładysza w Teatrze Wielkim w 

Warszawie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 17-23 stycznia (nr 3), priedas „Rota“ (nr 735), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Mejszagoła gościnności1 stoi : Swięto. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 13- 

19 czerwca (nr 24), p. 1, 5. 

Urbanovič, Monika. „Potrzeba odnowy umysłów i serc“ : pielgrzymka parafian z Wojdat i Czarnego Boru [ do 

Mejszagoly} / Monika Urbanowicz ; fot. Ks. Jerzy Witkowski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7- 

13 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 1, 4. 

Urbanovič, Monika. Solidna porcja radości : koncert zespołu „Warzęgowianie“ w Mejszgole. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 29 sierpnia - 4 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 767), p.6. 

Urbanovič, Monika. Świętowanie niedzieli : pielgrzymka mieszkańców Buiwidz do Dukszt i Mejszagoły. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia(nr 33), p. 1, 3. 

Urbanovič, Monika. Tajemnica królewskiej gry : turniej szachowy w Mejszagole. - Iliustr. // Tygodnik 



 

 

Wileńszczyzny. - 2013, 17-23 października (nr 42), p. 5. 

Urbanovič, Monika. Ze Spychowa do… Mejszagoły : pokaz tradycji średniowiecznych. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 19-25 sierpnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 770), p.6. 

Vorobej, Teresa. Rodzina - wspólnotą życia i miłości : modlitwa w intencji rejonu wileńskiego / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 28 listopada - 4 grudnia (nr 48), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Upamiętnienie śp. ks. Józefa Obrembskiego - trwaniem w nauce Kościoła: [ apie kunigo 

prelato J. Obrembskio atminimo įamžinimą Maišiagaloje - paminklo atidengimą ir muziejaus atidarymą 

klebonijoje, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Spotkania. - 2013, lipiec (nr 7), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Zachować i krzewić dziedzictwo wiary : uroczystości ku czci śp. Józefa Obrembskiego w 

Mejszagole zgromadziły mieszkańców Wileńszczyzny: [ apie kunigo prelato J. Obrembskio atminimo 

įamžinimą Maišiagaloje: paminklo atidengimą ir muziejaus atidarymą klebonijoje]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 13-19 czerwca (nr 24), p. 1, 3. 

„Wiosna z księdzem Józefem Obrembskim“ : cykl uroczystości poświęcony upamiętnieniu życia 

świątobliwego kapłana: [ apie kunigui prelatui J. Obrembskiui atminti skirtų renginių ciklą Vilniaus rajono 

švietimo įstaigose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 21-27 marca (nr 12), p. 1, 3. 

W krainie bajek: [ apie renginį vaikams, kurį organizavo Karvio kultūros centras kartu su Karvio bilioteka] / Inf. 

wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 kwietnia - 1 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 749), p. 8. 

2014 

Averkienė, Rūta. Skleidęs tautiškumo, lietuvybės ir tikėjimo šviesą: [apie dvasininką Alfonsą Petrulį]. - Iliustr. 

- B. d. // Giružis. - 2014, vas. 14, p. 4. 

Baronaitė, Šarūnė. Betliejaus taikos ugniai švietus: [Į Lietuvą atkeliavusi Betliejaus taikos ugnis prieš Kūčias 

nušvietė Širvintų miesto padangę. Po vakarinių Mišių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje Taikos ugnimi žmonės 

dalijosi miesto centro aikštėje]. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2014, saus. 4, p. 10. 

Baronienė, Nijolė. Dvasingas gyvenimas prie Karvelės upelio: [apie Vilniaus rajone, netoli Mašiagalos, Karvio 

gyvenvietėje įsikūrusio Alfonso Gedmino gyvenimą sodyboje]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2014, geg. 24, 

p. 7, 8. 

Baronienė, Nijolė. Obuolių neužaugino, bet papuošė bažnyčią: [apie tai, kaip Vilniaus rajone Maišiagalos 

apylinkėje, Petriškėse, apleistame name įsikūrę dizaineriai Laima ir Juozas pelnė gyventojų pripažinimą tik tada, 

kai Juozo sukurtos dviejų su puse metro aukščio ąžuolinės skulptūros papuošė vietinės bažnyčios navas, o 

užsukus į dizainerių sodybą, galima pasidžiaugti originaliais medžio dirbiniais, pasiskolinti aplinkos puošybos 

idėjų]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2014, lapkr. 15, p. 7. 

Budaitė-Stunžėnienė, Zuzana. Pagarba Kristijono Donelaičio jubiliejui: [apie Maišiagalos (Vilniaus r.) Juzefo 

Obrembskio gimnazijoje įvykusį K. Donelaičio jubiliejui skirtą renginį, kuriame svečiavosi ir meninę 

kompoziciją pristatė Ukmergės „Bočių“ bendrijos sambūrio „Prie židinio“ nariai]. - Iliustr. // XXI amžius. - 

2014, gruod. 27, p. 9. 

Giedraitytė, Virginija. Naujo kelio pradžia…: [Apie Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 

gimnazijos inauguracijos iškilmes, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Voruta. - 2014, lapkr. 29, p. 14. 

Išrinktas naujas Širvintų rajono policijos vadovas: [Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos 

vykusią atranką į Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Širvintų r. policijos komisariato viršininko 

pareigas laimėjo Vilniaus aps. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus r. policijos komisariato Maišiagalos 

policijos nuovados viršininkas Erik Jalovik. Erik Jalovik (gimęs 1980 m.), 2012 m. baigė Mykolo Romerio 

universitetą ir įgijo teisės magistro laipsnį]. - Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos inform. // 

Širvintų kraštas. - 2014, liep. 23, p. 3. 

Klimaševska, Ivona. Mažųjų gyventojų džiaugsmui: [Vilniaus rajono savivaldybės iniciatyva už ES pinigus 

Karvio kaime įrengta nauja žaidimų aikštelė vaikams] . - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, lapkr. 6- 

12, p. 1, 10. 

Lukoševičienė, Neringa. Retenybių trauka skatina plėsti kolekciją : [pokalbis su sukulentų kolekcininke N. 

Lukoševičienė / kalbino] Daiva Valevičienė. - Iliustr. // Rasos. - 2014, Nr. 22 (lapkr. 19 - gruod. 2), p. 28-32. 

Mikulevič, Irena. Amatai pas Houvaltus: [Apie tradicinių amatų centro kūrimą Maišiagaloje Houvaltų dvare]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, rugpj. 14-20, p. 4. 

Naujas mokyklos istorijos etapas / Vilniaus r. savivaldybės informacija. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2014, spal. 30 - lapkr. 5, p. 1, 5. 

Paliūnis, A. Penktosios Rimanto Turskio futbolo taurės varžybos Bartkuškyje : sportas. - Iliustr. // Širvintų 

kraštas. - 2014, spal. 8, p. 4. 

Paminėjome 75-ąsias Vilniaus krašto grąžinimo Lietuvai metines: [apie renginį Maišiagalos Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio Algirdo gimnazijoje, Vilniaus rajonas] / paerengė Juozas Vercinkevičius. - Iliustr. // Voruta. - 



 

 

2014, lapkr. 29, p. 14. 

Sadaiska, Elžbieta. Ori amžinojo poilsio vieta; [Karvio (Vilniaus r.) kaime atidarytos naujos kapinės]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, gruod. 4-10, p. 10. 

Šėmienė, Aušrinė. Žmogui parodžius širdį, atsiveria ir jo širdis.: [poeto Vladislovo Kondratovičiaus- Sirokomlės 

provaikaitė ekonomikos mokslų daktarė Zina Gineitienė ilgus metus savo sodyboje Vilnijoje glaudė benamius, o 

dabar kuria bendruomenę, kurioje žmonės nežino, kas yra pyktis] - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2014, spal. 8, 

p. 13-14. 

Urbanovič, Monika. „Čia yra užrašai ir žodžio harmonija…“: [apie kunigo J. Obrembskio muziejų 

Maišiagaloje] . - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 27 - bal. 2, p. 1, 8. 

Urbanovič, Monika. Padėti atskleisti talentui: [apie Maišiagalos bendruomenės centro įgyvendinamą kultūrinį 

projektą ir Užgavėnių šventę] / Monika Urbanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 13-19, 

p. 11. 

Valionis, Arvydas. Vilniuje paminėtas signataras A. Petrulis. - Iliustr. // Šiaurės Rytai. - 2014, vas. 11, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Susitikimai žemėje ir danguje: [Apie piligriminį žygį Turgeliai-Vilnius-Maišiagala]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, birž. 19-25, p. 1, 10-11. 

„Józefinki“ w „pałacyku“ księdza Prałata: [apie renginį kunigo J. Obrembskio muziejuje Maišiagaloje]. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 22-24 marca (nr 55), p. 7. 

Kapłan armii Chrystusowej : 30-lecie kapłaństwa ks. Józefa Aszkiełowicza / Inf. wł. ; fot. Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 29 maja - 4 czerwca (nr 22), priedas „Rota“ (nr 788), p. 1. 

Klimaszewska, Iwona. Bogata przeszłymi działami i talentami wokalnymi : święto miasteczka Mejszgoła. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 19-25 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 791), p. 1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. Ku radości małych mieszkańców : nowy placyk zabaw dla dzieci w podwileńskim 

Korwiu. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 listopada (nr 45), p. 1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. Uczniowie z Ejszyszek i Mejszagoły - znawcami dziejów Polski : konkurs „Czy znam 

historię Polski?“. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 782), 

p. 7. 

Krahel, Tadeusz. Ksiądz prałat Leon Żebrowski : najtęższy umysł w Kapitule Bazyliki Metropolnej Wileńskiej 

/ Ks. Tadeusz Krahel. - Portr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 25-31 grudnia (nr 52), priedas „Rota“ (nr 

818), p. 21. 

Mackiewicz, Jasia. „Szkoła młodego artysty“ : zajęcia w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w 

Niemenczynie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 pazdziernika - 5 listopada (nr 44), priedas 

„Rota“ (nr 810), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Tradycyjne rzemiosło we dworze Houwaltów w Mejszagole / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 14-20 sierpnia (nr 33), p. 1, 3. 

Nowa karta w dziejach szkoły : inaguracja Gimnazjum WKL Olgierda w Mejszagole: [Maišiagalos Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas] / Inf. samorządu rejonu 

wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 października -5 listopada (nr 44), p. 1, 3. 

Obchody 11 Marca w Mejszagole : 24. rocznica Odrodzenia Niepodległości / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 marca (nr 11), p. 1, 5. 

Odbyła się uroczysta inauguracja Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2014, 18-20 października (nr 198), p. 7. 

Rocznica otwarcia muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 

14-16 czerwca (nr 112), p. 6. 

Sadaiska, Elżbieta. Dumni ze swoich korzeni : koło ZPL w Korwiu świętowało jubileusz organizacji. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p. 6. 

Sadajska, Elżbieta. Rodzina ponad wszystko : obchody Zielnej w Korwiu. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 21-27 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 800), p. 2. 

Urbanovič, Monika. By nie zakopywać talentów w ziemi : działalność Centrum Wspólnoty Mieszkańców 

Mejszagoły / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 marca (nr 11), p. 6. 

Urbanovič, Monika. Czas, kiedy jedno serce podróżujr do wszystkich : spotkania opłatkowe w muzeum w 

Niemenczynie i Mejszgole. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 25-31 grudnia (nr 52), priedas „Rota“ 

(nr 818), p. 4. 

Urbanovič, Monika. „Narodzony z duchowej melodii“ : spotkanie kolędowe w Mejszagole / Monika 

Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 grudnia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 788), p. 21, 

17. 

Urbanovič, Monika. „Niech się cieszy z nas Mejszagoła“ : 25-lecie chóru młodzieżowego „Legenda“ / Monika 

Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 1-7 maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 784), p. 1, 17. 



 

 

Urbanovič, Monika. Polskość to wspólnota ducha : 25 lat koła ZPL w Mejszagole / Monika Urbanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p. 4. 

Urbanovič, Monika. „Tu są zapisy i harmonia słowa…“ : spotkanie imieninowe w Muzeum Księdza Józefa 

Obrembskiego / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 27 marca- 2 kwietnia (nr 

13), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Zwiewane i barwne wspomnienia dzieciństwa : „Święto Latawca“ w gminie 

mejszgolskiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 18-24 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 804), p. 

1, 5. 

W gimnazjum WKL Olgierda w Mejszagole - uroczystość inauguracji. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 31 

października - 3 listopada (nr 207), p. 6. 

Wielkanocny turniej koszykarski w Mejszagole / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 

kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 782), p. 24. 

Vorobej, Teresa. Radość ocenami mierzona : inauguracja gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w 

Mejszgole / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 pazdziernika (nr 42), priedas 

„Rota“ (nr 808), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. „Króluj nam, Chryste!“ : rocznicę Intronizacji uczczono pieszą pielgrzymką Turgiele- 

Mejszagoła / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 19-25 czerwca (nr 25), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Odkrywając to, co nieznane : mejszagolski chór „Moderato“ w Bujwidzach / Teresa Worobiej. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 stycznia - 5 liutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 789), p. 7. 

Romanovski, Tadeuš. Путешествие юных пилигримов : [говорит председатель Шальчининкского 

отделения Caritas Тадеуш Романовски / записал] Фикрат Салимов: [apie Šalčininkų globos namų ir 

specialios mokyklus auklėtinių ekskursiją į Vilniaus rajoną ir Maišiagalo miestelį, kur jie aplankė kn. Juzefo 

Obremskio muziejų]. - Nuotr. // Наш край. - 2014, 10 янв., р. 4. 

 

2015 

 

Kairys, Alfonsas. Iškilmės Karvyje:[apie Vilniaus rajono Karvio bažnyčios 150-mečio renginius]. - Iliustr. // 

Lietuvos aidas. - 2015, saus. 27, p. 5. 

Karmazaitė, Rasa. Lenkų politiko giminę skaldo kivirčai dėl turto: [apie tai, kad pastogę praradę J ir G. 

Tomaševskiai priekaištauja Vilniaus r. savivaldybėje dirbančiam broliui J. Tomaševskiui, pyksta ant giminaičio 

europarlamentaro V. Tomaševskio, apie kt. klausimus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2015, vas. 7, p. 8-9. 

Klimaševska, Ivona. Pamaldumo ir darbštumo liudijimas: [Vilniaus rajono Karvio bažnyčiai - 150 metų]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, saus. 29 - vas. 4, p. 1, 8-9. 

Mikulevič, Irena. Temidės tarnai ir sargai: [apie teisinių žinių konkursą „Temidė“, pirmos vietos laimėtojus 

Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos moksleivius ir kitas Vilniaus rajono komandas, patekusias į antrąjį etapą]. 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, kovo 26 - bal. 1, p. 4-5. 

Palūnis, Antanas. R. Turskio turnyre naujas posūkis - Alionys : sportas: [Apie šeštąsias Rimanto Turskio 

futbolo taurės varžybas Širvintų rajone, Bartkuškyje, kuriose nugalėtojais tapo Alionių pagrindinės mokyklos 

komanda. Turnyre dalyvavo svečiai iš Marijampolės Meilės Lukšienės gmnazijos, Maišiagalos Lietuvos 

Didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos]. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2015, birž. 3, p. 4. 

Pietryčių Lietuvai - svarus valstybės dėmesys: [apie tai, kad Pietryčių Lietuva - gausiai tautinių mažumų 

gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir 

ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Mažinant atotrūkį jau daug padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per 

ateinančius šešerius metus. 15 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 

projektams įgyvendinti Pietryčių Lietuvos savivaldybėse vien pagal VRM administruojamas 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Apie savivaldybėse numatomus darbus]. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 27, p. 6. 

Pro Širvintas ir Puorius plaukė ginkluotas srautas į Vilnių… : laiko uždangą praskleidus : pasakoja senoji 

Širvintų krašto fotografija: [1939-ųjų spalį ir lapkritį visa Lietuva gyveno mintimis ir kalbomis apie Vilnių. 

Spalio pradžioje sovietams nutarus per jų karą su Lenkija okupuotą Vilnių perleisti Lietuvai, mūsų šalis pradėjo 

ruoštis perimti istorinę sostinę, kurios neteko 1920 metais, lenkams klastingai sulaužius ką tik pasirašytą taikos 

sutartį. Nors oficialiai teigiama, kad mūsų šaliai Vilnius buvo perduotas 1939 metų spalio 10 dieną, pasrašius 

SSSR-Lietuvos savitarpio pagalbos sutartį, laikoma, jog iš tiesų Vilnių Lietuva atgavo tik spalio pabaigoje, kai į 

miestą ir apylinkes buvo įleista Lietuvos kariuomenė bei valstybinių struktūrų atstovai. Nuotraukose 

kariuomenės vadas brig. gen. S. Raštikis Puoriuose palydi jau žygiuojančią kariuomenę. Spalio 27 d. 

pusiaudienis, Maišiagalos - Vilniaus kryptis. Tankai prie demarkacijos linijos pereinamojo punkto. Lietuvos 

kariuomenė laukia kelio į Vilnių atidarymo] / parengė Gintaras Bielskis. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2015, 



 

 

lapkr. 25, p. 6-7. 

Valiukevičienė, Vilma. Meilė tėvynei - galingas ginklas : kovo 11-ji, Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 

diena: [apie jauną žmogų, besirūpinantį patriotiniu vaikų ir jaunuolių ugdymu Širvintų rajone, Bartkuškio kaime 

Praną Skinulį]. - Iliustr. - Asm. archyvo ir Vilmos Valiukevičienės nuotr. // Krašto naujienos. - 2015, kovo 10, p. 

5, 7. 

 

Aszkiełowicz, Józef. Ostatnich siedem słów Chrystusa na Krzyżu : rozmowa z ks. Józefem Aszkiełowiczem, 

proboszcem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole / [rozmawiała] Julitta Tryk. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 2 kwietnia, p. 1, 6-7. 

Aškielovič, Juzef. Ks. Józef Aszkiełowicz: pięć warunków dobrej spowiedzi : rozmowa z ks. Józefem 

Aszkiełowiczem, proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole / 

rozmawiała Julitta Tryk. - Portr. // Kurier Wileński. - 2015, 28-30 listopada (nr 227), p. 10-11. 

Dużo radości dla przedszkolaków : plac zabaw w Mejszagole / Na podstawie:vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 8-14 października (nr 41), p. 5. 

Gladkovska, Helena. Wielkie święto na małym cmentarzu w Mejszagole: [apie Maišiagalos karių kapines, 

Vilniaus rajonas] / Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 14-17 sierpnia (nr 152), p. 1, 14-15. 

Klimaszewska, Iwona. Na huczne ostatki - zabawy, koncerty i dużo blinó : zapustowy weekend na 

Wileńszczyźnie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 826), p. 1, 

8, 17. 

Klimaszewska, Iwona. Parafianie zapraszają do wspólnego świętowania : 150. lat kościoła pw. św. Józefa 

Oblubieńca w Korwiu // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22-28 stycznia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 822), p. 2. 

Klimaszewska, Iwona. Świadectwo pobożności i pracowitości parafian : kościół w podwileńskim Korwiu ma 

150 lat. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 29 stycznia - 4 lutego (nr 5), p. 1, 6. 

Mangiavičiene, Anna. „Niech nam żyją smyki ukochane“ : zespół „Wesołe smyki“ z Mejszagoły ma 10 lat / 

Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 21-27 maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 839), p. 7. 

Mikulevič, Irena. Zaprzyjaźnieni z Temidą : Gimnazjum WKL Olgierda - zwycięzcą konkursu prawniczego: 

[apie teisinių žinių konkursą „Temidė“, pirmos vietos laimėtojus Maišiagalos LDK Algirdo gimnazijos 

moksleivius ir kitas Vilniaus rajono komandas, patekusias į antrąjį etapą] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 26 marca - 1 kwietnia (nr 13), p. 1, 3. 

Pietrowski, Miczysław. Dramat miasteczka : 71. rocznica pacyfikacji Mejszagoły. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 23-29 lipca (nr 30), priedas „Rota“ (nr 848), p. 20. 

Sadajska, Elżbieta. Bóg kocha Korwie : rekolekcje z udziałem „Missio Christi“. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 27 sirpnia - 2 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 853), p. 1, 7. 

Sadajska, Elżbieta. Pobożnie, wesoło, swojisko : obchody Zielnej w Korwiu. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 20-26 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 852), p. 4. 

Spełniły się marzenia dzieci z przedszkola w Mejszagole : z rejonu wileńskiego: [Apie renovuoto Maišiagalos 

vaikų darželio atidarymą, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 3-5 października (nr 187), p. 6. 

Uczczono pamięć prałata Józefa Obrembskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 13-15 czerwca (nr 111), p. 

6. 

Urbanovič, Monika. ''Józefinki“ - imieninowe spotkanie w pałacyku : działalnośċ Muzeum Ks. Józefa 

Obrembskiego / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 12-18 marca (nr 11), priedas 

„Rota“ (nr 829), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. „Po to żyłeś, że byłeś potrzebny dla innych“ : „Kamień pamięci ks. prałata Józefa 

Obrembskiego na virtualnej mapie IPN: [apie Lietuvos ir Lenkijos projektą „Atminimo akmuo. Su malda 

Tėvynei“ ir filmą apie Maišiagalos kunigą prelatą Juzefą Obrembskį] / Monika Urbanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 11-17 czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 842), p. 1, 6. Vorobej, 

Teresa. „Życie jak pory roku“ : diamentowy jubileusz ks. Józefa Aszkiełowicza, proboszcza z Mejszagoły / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 17-23 wrzesnia (nr 38), priedas 

„Rota“ (nr 856), p. 1, 6. 

Zabawa choinkowa w Korwiu: [Naujanetineme renginyje Karvio kultūros centre dalyvavo ir svečiai iš LR 

Seimo bei ministerijos]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 8-14 stycznia (nr 2), priedas „Rota“ (nr 

820), p. 2. 

Urbanovič, Monika. „Tu człowiek umacnia swoją wiarę“ : Dzień Patrona i „Józefinki“w Mejszagole / Monika 

Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 26 marca- 1 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 831), 

p. 4. 

Urbanovič, Monika. „Z bliźnim się można zabliźnić“ : przyjacielska wizyta Towarzystwa Pszyjacół 

Krotoszyn-Meiszagoła / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 wrzesnia (nr 

37), priedas „Rota“ (nr 856), p. 6 
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Adamovič, Honorata. Ks. Józef Aszkiełowicz - „Polak Roku 2015“. - Portr. // Kurier Wileński. - 2016, 8 

stycznia, p. 1, 4. 

Aliuk, Danuta. Podróże sposobem na poznanie świata i siebie: Baltycki szlak uczniów Gimnazjum im. Ks. 

Józefa Obrembskiego / Danuta Aliuk; Wioletta Leonowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 19-25 

maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 891), p. 4. 

Aškielovič, Juzef. Polak Roku ks. Józef Aszkiełowicz: nasze trzy filary to wiara, nadzieja i miłość : wywiad / 

rozmawiała Julitta Tryk. - Portr. // Kurier Wileński. - 2016, 30 stycznia - 1 lutego (nr 20), p. 4-5. 

Dobra nowina dla mejszagolan : dobiegają końca prace remontowe dworu Houwaltów w Mejszagole / Inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 stycznia (nr 2), p. 5. 

Identišku rezultatu nugalėta FK „Ave,ko2“ ir FK „Arpas“ komandos: [apie futbolo komandos „Vėtra“ iš 

Rūdiškių pergales] / FK „Vėtra“ inf ; J. Jurgelevičiūtės nuotr. - Iliustr. // Galvė. - 2016, spal. 21, p. 9. 

Klimaszewska, Iwona. Myśli prałata Obrembskiego - drogowskazem dla ludzi: prezentacja nowego wydania w 

Mejszagole. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 grudnia (nr 50), p. 1, 5. 

Ks. Józef Aszkiełowicz - Polakiem Roku 2015 / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 

stycznia (nr 2), priedas „Rota“ (nr 873), p. 1. 

Lapševič, Brigita. Polak Roku 2015: jestem synem narodu, który ma wielkie znaczenie w historii: [apie „Metų 

žmogaus“ kunigo J. Aškielovičiaus apdovanojimo renginį Vilniaus lenkų kultūros namuose] / Brygita 

Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 2 lutego, p. 1, 4-5. 

Leonowicz, Justyna. Miłsierdzie Boże nie zna granic: rodzinne rekolekcje w Korwiu: [apie rekolekcijas Karvio 

bažnyčioje, kuriuose dalyvavo evangelistai iš Slovakijos, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2016, 1-7 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 906), p. 2. 

Martinaitienė, Janina. Svečiuose pas ožkų karalienę: [apie Širvintų ,,Bočių“ draugijos narių kelionę į 

vienintelį Lietuvoje Andželos Dalios Ėmužytės ožkų ekologinį ūkį. Pradžioje ūkininkė turėjo dešimt ožkų ir 

vieną ožį, o dabar jų apie 600. Iš ožkų pieno pagal savo ir močiutės receptus gamina apie 60 rūšių sūrių]. - 

Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2016, spal. 1, p. 5. 

Matulevičius, Tomas. Įtemptos dvi savaitės FK „Vėtra“ komandai: [apie Rūdiškių komandos „Vėtra“ sužaistas 

rungtynes su Maišiagalos, Kalvelių, Vilniaus komandomis]. - Iliustr. // Galvė. - 2016, birž. 17, p. 9. 

Obchody święta miasteczka Mejszagoła: [apie Miestelio šventę Maišiagaloje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2016, 11-13 czerwca (nr 111), p. 7. 

Przed pięcioma laty zmarł ks. prałat Józef Obrembski: [apie kunigo prelato J. Obrembskio atminimo 

įamžinimą, Vilniaus rajonas] / L24.lt. - Portr. // Kurier Wileński. - 2016, 9 czerwca, p. 2. 

Rogalski, Bogusław. Bóg - Honor - Ojczyzna! : komentarz: [lenkų politologo Buguslavo Rogalskio komentaras 

apie ulonų iš Lenkijos viešnagę Vilniaus krašte bei tradicinį Lietuvos lenkų šeimininį sąskrydį] / dr Bogusław 

Rogalski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 lipca - 3 sierpnia (nr 30), priedas „Rota“ (nr 901), p. 4. 

Sobolevska, Alina. Wielki patriota i strażnik prawdziwej historii Polski / Alina Sobolewska. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2016, 26 sierpnia, p. 10-11. 

Stacewicz, Alina. Przemierzając Wileńszczyznę śladami jej Patriarchy: IV Piesza Pielgrzymka Rejonu 

Wileńskiego . - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 16-22 czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 895), p. 1, 

4. 

Święto w Mejszagole: [apie Miestelio šventę Maišiagaloje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2016, 18-20 czerwca (nr 116), p. 6. 

Šynkovski, Tadeuš. Aut vincere aut mori - albo zwyciężyć, albo umrzeć: 72 lata temu 2. Brygada AK stoczyła 

zwycięski bój w Korwiu / Opr. Mieczysław Piotrowski. - Iliustr. - na podst. książki Tadeusza Szynkowskiego 

„Matko nasza partyzancka“ // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 sierpnia (nr 320, priedas „Rota“ (nr 903), 

p. 1, 7. 

Urbanovič, Monika. „Džiaugsmas drauge su kovos dvasia“: [apie sporto šventę, vaikų susitikimus su policijos 

darbuotojais švenčiant Vaikų gynimo dieną Maišiagaloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, birž. 

9-15, p. 5. 

Urbanovič, Monika. Gdzie słowo zapada w serce: Józefinki w Muzeum ks. Obrembskiego w Mejszagole / fot. 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 31 marca - 6 kwietnia (nr 13), p. 1, 5. 

Urbanovič, Monika. Kur žodis pataiko į širdį: [Juozapinės kun. Obrembskio muziejuje Maišiagaloje. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 31 - bal. 6, p. 10. 

Urbanovič, Monika. Matyti tai, ko kiti nemato: [apie skulptoriaus Juljano Grydziuško kūrybos pristatymą 

Nemenčinės Tradicinių amatų centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, bal. 28 - geg. 4, p. 5. 

Urbanovič, Monika. Nieśmiertelny brygadier nadziei: „Śniadanie z Marszałkiem“ - wizyta Związku 



 

 

Piłsudczyków RP w Mejszagole / Monika Urbanowicz ; fot. Ana Mangevičienė. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 lutego (nr 5), priedas „Rota“ (876), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Piękno kraju tkwi w jego różnorodności : dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy w 

przedszkolu w Mejszagole / Monika Urbanowicz ; fot. Celina Buinovska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2016, 17-23 marca (nr 11), p. 1, 2. 

Urbanovič, Monika. Pod wspólną biało-czerwoną: chór „Moderato“ z Mejszagoły w Belwederze / Monika 

Urbanowicz ; fot. Kamila Żygis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 5-11 maja (nr 18), priedas „Rota“ 

(nr 889), p. 4. 

Urbanovič, Monika. Radość w parze z wołą walki: w Mejszagole rozgrzewka przed „Świętem Miasteczka“ / 

Monika Urbanowicz ; fot. Edita Staniulionienė, Ana Mangevičienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2016, 9-15 czerwca (nr 23), p. 3, 5. 

Urbanovič, Monika. Šalies grožis slypi jos įvairovėje: [Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas 

Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 17-23, p. 3. 

Urbanovič, Monika. A to Polska właśnie: Święto Niepodległości w Gimnazjum im. Ks. Obrembskiego w 

Mejszgole / Monika Urbanowicz; fot. Wioletta Leonowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 

listopada (nr 46), priedas „rota“ (nr 917), p. 4. 

Urbanovič, Monika. A w sercu źródło promienia: 100 lat życia Eufruzyny Wierzbowicz z Mejszgoły: [Apie 

100-metę Eufruzina Viežbovič iš Maišiagalos, Vilniaus r.] / Monika Urbanowicz ; fot. archiwum Zygmunta 

Wierbaitisa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 906), p. 7. 

Urbanovič, Monika. Widzieć to, czego inni nie widzą: pierwsze wystawy w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego 

w Mejszagole / Monika Urbanowicz; fot. Czesława Bujnowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 

kwietnia - 4 maja (nr 17), p. 3. 

Vorobej, Teresa. W życiu jak na ringu: podsumowano plebiscyt „Polak Roku 2015“: [Maišiagalos parapijos 

Kunigui Juzefui Aškelovičiui suteiktas „2015 metų lenkas“ titulas] / Teresa Worobiej ; fot. Marian 

Paluszkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 lutego (nr 5), priedas „Rota“ (876), p.1, 4. 

We dworze w Mejszagole obradowała Rada Rozwoju Regionu Wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 

16-18 kwietnia (nr 71), p. 6-7. 

Werbowik, Wiaczesław. Wyrównany poziom: koszykarski turniej o Pushar Mejszagoły / Wiaczesław 

Werbowik. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25 lutego - 2 marca (nr 8), priedas „Rota“ (nr 879), p. 

24. 

Wyruszyła piesza pielgrzymka śladami ks. Obrembskiego / zw.lt // Kurier Wileński. - 2016, 11-13 czerwca (nr 

111), p. 2. 

Wołkowski, Zbigniew Wiliam. Szkiełko i oko, duch i litera: [rozmowa ze Zbigniewem Wiliamem 

Wołkowskim, emerytowanym profesorem fizyki na paryskiej Sorbonie]: [apie lenkų kilmės profesoriaus iš 

Parižiaus Sorbonos Zbignievo Viliamo Volkovskio kurybos parodą, organizuota Maišiagaloje, kunigo 

Obrembskio muziejuje] / rozmawiała Monika Urbanowicz ; fot. Teresa worobie, Kamila Żygis. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 23-29 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 896), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Dar dla wielu pokoleń: w pałacu Houwaltów w Mejszagole otwarto Centrum 

Rzemiosła Tradycyjnego / Zygmunt Żdanowicz ; fot Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2016, 16-22 czerwca (nr 24), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Dovana ne vienai kartai: [Maišiagaloje Houvaltų dvare atidarytas Tradicinių amatų 

centras]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, birž. 16-22, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Dzieje się naprawdę coś dobrego : wystawa i koncert „Letnie chwile“ w Mejszagole / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Janina Wołejszo-Kowalewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25-31 

sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 905), p. 7. 

Žygis pėsčiomis kunigo pėdsakais: [apie piligriminį žygį monsinjoro J. Obrembskio pėdsakais Turgeliai- 

Rudamina-Sudervė-Maišiagala]. - Iliustr. - Pagal Vilniaus rajono savivaldybės informaciją // XXI amžius. - 

2016, liep. 1, p. 14. 

Žmonių ir amatų tobulinimui: [apie rekonstruotus Maišiagalos Houvaltų dvaro rūmus, pritaikant juos kultūros, 

tradicinių amatų ir bendruomenės poreikiams] / Vilniaus rajono savivaldybės inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, saus. 14-20, p. 10. 
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6. rocznica śmierci ks. prałata Józefa Obrembskiego: [birželio 11 d. Maišiagaloje bus paminėtos kunigo prelato J. 

Obrembskio mirties metinės, Vilniaus rajonas] // Kurier Wileński. - 2017, 8 czerwca, p. 2. 

Adomaitis, Valerija. Ilgamečio bendradarbiavimo sutvirtinimas: [apie Maišiagalos ir Krotošyno 

bendradarbiavimą ir maišiagaliečių apsilankymą Krotošyne]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugpj. 



 

 

10-16, p. 1, 5. 

Adomaitis, Valerija. Przypieczętowanie wieloletniej współpracy : w Krotoszynie otwarto Rondo „Mejszagoła“ / 

Waleria Adomaitis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 10-16 sierpnia (nr 32), p. 1, 3. 

Grigienė, Jadvyga. Kaip gyveno mūsų senoliai: [apie Maišiagalos krašto ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą 

„Kaip gyvena mūsų senoliai“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, gruod. 21-27, p. 8. 

Joteikaitė, Evelina. Nykstanti vilnietiškų verbų tradicija: [apie verbų rišimo tradicijas Vilniaus krašte] / Evelina 

Joteikaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2017, kovo 4, p. 1, 11. 

Klimaševskaja, Ivona. Prelato mintys - kelrodis žmonėms / Ivona Klimaševskaja. - Iliustr. - Rec. kn.: 

Drogowskazy księdzia prałata Józefa Obrembskiego / [wybór i opracowanie: Waleria Adomaitis, Józefa 

Markiewicz, Monika Urbanowicz]. [Mejszagola, Rej. wileński] : [Muzeum księdza Józefa Obrembskiego], [2017] 

// Katalikas. - 2017, birž. 16, p. 3. 

Leonowicz, Wioletta. W poszukiwaniu własnei tożsamości : gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszgole 

realizuje projekt szkół patronackich: [apie knygos „Drogowskazy Księdzia Prałata Józefa Obrembskiego“ 

pristatymą, Maišiagala, Vilniaus rajonas]/ fot. Jowita Jodko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 

listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 971), p. 8. 

Levandovska, Ilona. V Piesza Pielgrzymka Śladami księdza prałata Józefa Obrembskiego / Ilona Lewandowska // 

Kurier Wileński. - 2017, 13 czerwca, p. 10. 

Levicki, Jan. Šimtamete iš Gudelių: [apie Maišiagalos seniūnijos Gudelių kaimo gyventojos Bronės Cicėnienės 

jubiliejaus šventę]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, spal. 5-11, p. 12. 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimas nutraukiamas: [gruodžio 15 d. Radioaktyviųjų 

atliekų tvarkymo agentūra (RATA) pasirašė sutartį su Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) dėl 

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto. Numatoma, kad atliekos bus 

išimtos ir teritorija sutvarkyta iki 2023 metų, įgyvendinant ES finansuojamą projektą. Maišiagalos radioaktyviųjų 

atliekų saugykla įrengta 1963 m. Širvintų rajone, Bartkuškio miške maždaug 40 km nuo Vilniaus]. - Iliustr. // 

Širvintų kraštas. - 2017, saus. 4, p. 4. 

Niech miłość do Litwy płonie w naszych sercach! : obchody Dnia Państwa w rejonie wileńskim / vrsa.lt. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 13-19 lipca (nr 28), p. 1, 3. 

Obchody 111. rocznicy urodzin prałata Obrembskiego : z rejonu wileńskiego: [Valstybės dienos minėjimas 

Vilniaus rajone]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 25-27 marca (nr 57), p. 6. 

Pątniczy szlak modlitwy i bycia razem: [apie piligriminę kelionę Turgeliai-Rudamina-Maišiagala „Kunigo prelato 

Juzefo Obrembskio keliais“]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 17-19 czerwca (nr 115), p. 6-7. 

Peško, Ana. Prezydent Grybauskaitė w Mejszagole: „Jestem dumna z tradycji Wileńszczyzny“ / Anna Pieszko. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 13 kwietnia, p. 1, 4. 

Peško, Ana. Uroczystość uhonorowania laureatów olimpiady polonistycznej w Mejszagole: [apie 28-osios lenkų 

kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtojų apdovanojimą] / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 21 

marca, p. 8-9. 

Prezydent wzięła udział w warsztatach wielkanocnych we dworze Houwaltów w Mejszagole : z rejonu 

wileńskiego: [apie prezidentės D. Grybauskaitės apsilankymą Tradicinių amatų centre Maišiagaloje, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 15-18 kwietnia (nr 72), p. 6. 

Šimtametis dvaras tapo Maišiagalos miestelio kultūros židiniu: [apie tai, kad Vilniaus r. savivaldybė, 

pasinaudojusi parama pagal 2007-2013 m. Lietuvos kaimo plėtros programą, per dvejus metus restauravo ir 

naujam gyvenimui prikėlė kultūros vertybe pripažintą Houvalto dvarą Maišiagaloje, apie dvaro praeitį ir dabartį, 

tai, kad nuo geg. 2 d. kaimo vietovių savivaldybės kviečiamos teikti paraiškas pagal regionų plėtros tarybų 

atrinktus ir patvirtintus projektinius pasiūlymus ir prisidėti prie įvairių Lietuvos gamtos bei kultūros paveldo 

objektų išsaugojimo, paraiškas savivaldybės gali teikti pagal KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, 

kraštovaizdį]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2017, geg. 11, p. 6. 

Trijų dienų ėjimo, bendrystės ir maldos žygis: [apie penktąjį Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotą piligriminį 

žygį monsinjoro J. Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2017, birž. 23, 

priedas „Abipus Nemuno“, p. 4. 

Urbanovič, Monika. Čia, kur kolekcionuojami prisiminimai: [apie kunigo, prelato J. Obrembskio minėjimo 

šventę Maišiagaloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, kovo 23-29, p. 1, 8. 

Urbanovič, Monika. Dar ne šeima, bet daugiau nei valdininkas: [apie Vilniaus rajono socialinių darbuotojų šventę 

ir susitikimą Tradicinių amatų centre Maišiagaloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, lapkr. 2-8, p. 1, 

4. 

Urbanovič, Monika. Dwadzieścia lat minęło, jak jeden dzień : jubileusz zespołu wokalnego „Mejszagolanka“ / 

Monika Urbanowicz ; fot. Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 grudnia (nr 49), 

priedas „Rota“ (nr 972), p. 1, 4. 



 

 

Urbanovič, Monika. Dzień Rzemiosła Pogranicza w Mejszagole : zrealizowano pierwsze działanie w ramach  

programu INTERREG V-A LITWA – POLSKA: [apie Pasienio amatų dieną Maišiagaloje įgyvendinant Vilniaus 

rajono savivaldybės bei Korycino valsčiaus (Lenkija) projektą „Kultūra ir gamta - turizmo skatinimas abipus 

sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“ pagal programą INTERREG V-A Lietuva-Lenkija] / 

Monika Urbanowicz ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 15-21 czerwca (nr 24), p. 

6, 7. 

Urbanovič, Monika. Gdy talent spotyka się z pasją : otwarcie wystawy w dworze Houwaltów w Mejszagole / 

Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego (nr 7), p. 5. 

Urbanovič, Monika. Gościnny koncert chóru „Moderato“: [apie Maišiagalos bažnytinio choro „Moderato“ 

koncertus Šalčininkų rajono bažnyčiose] / Monika Urbanowicz ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 26 stycznia- - 1 lutego (nr 4), priedas „Rota“ (nr 927), p. 2. 

Urbanovič, Monika. Język pzyjaźni wystukiwany nogami : zespół Krotosznie“ zatańczył w Mejszagole / Monika 

Urbanowicz ; fot. Grzgorz Polański. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 3-9 sierpnia (nr 31), priedas 

„Rota“ (954), 1, 2. 

Urbanovič, Monika. Kai talentas susitinka su aistra: [apie tradicinių amatų meistro P. Malinausko medžio ir 

metalo darbų parodą Maišiagaloje Houvalto dvare Tradicinių amatų centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2017, vas. 16-22, p. 10. 

Urbanovič, Monika. Magik rocka w Mejszgole : niepowtarzlny koncert „Zwiasa“ w Dworze Houwaltów: [apie 

gitaristo iš Olštyno (Lenkija) Kšyštofo Zvistovskio koncertą Maišiagaloje] 

 / Monika Urbanowicz ; fot. Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 pazdzirnika (nr 

41), priedas „Rota“ (nr 964), p. 7. 

Urbanovič, Monika. Mniej niż rodzina, więcej niż urzędnik : pracownicy socjalni wspólnie świętowali swój dzień 

/ Monika Urbanowicz ; fot. Wiesław Litowczenko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 2-8 listopada (nr 

44), p. 1, 3. 

Urbanovič, Monika. Na przekór barierom : Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Mejszagole zaprasza do 

odwiedzenia wystawy / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 14-20 września (nr 37), 

p. 3. 

Urbanovič, Monika. Pamięć zza Kuźnicy : dzień poświęcony ks. pałatowi Józefowi Obrembskiemu / Monika 

Urbanowicz ; fot. Wiesław Litowczenko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 marca (nr 11),priedas 

„Rota“ (nr 934), p. 6. 

Urbanovič, Monika. Pasienio amatų diena Maišiagaloje: [apie Pasienio amatų dieną Maišiagaloje įgyvendinant 

Vilniaus rajono savivaldybės bei Korycino valsčiaus (Lenkija) projektą „Kultūra ir gamta - turizmo skatinimas 

abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“ pagal programą INTERREG V-A 

Lietuva-Lenkija]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, birž. 15-21, p. 8-9. 

Urbanovič, Monika. Tu, gdzie kolekcjonuje się wspomnienia : w Mejszagole dzień poświęcony ks. prałatowi 

Józefowi Obrembskiemu / Monika Urbanowicz ; fot. Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 23-29 marca (nr 12), p. 1, 3. 

Urbanovič, Monika. Uskrzydlone bielą orła : polskie szkoły na Wileńszczyźnie połączone ideą 

niepodległościową / Monika Urbanowicz ; fot. Anna Mangevičienė, Łucja Gornatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 listopada (nr 46),priedas „Rota“ (nr 969), p. 17. 

Vaičeliūnas, Antanas. Kaip Vasario 16-osios akto signatarų atminimas įamžintas Biržuose?: [Signataro Jokūbo 

Šerno sodyba Jasiškių kaime paskelbta kultūros paveldo teritorija, tačiau ji apleista. Prie pastato stovi Signatarų 

atminimo ženklas, ant namo sienos kabo memorialinė lenta. Signataras palaidotas Nemunėlio Radviliškio 

kapinėse, sutvarkytą kapavietę žymi paminklinis kryžius ir antkapis, stovi Signataro atminimo ženklas. Signataro 

kunigo Alfonso Petrulio ir jo brolio ekonomisto, visuomenės ir politikos veikėjo Vytauto Petrulio gimtinėje 

Kateliškių kaime pastatytas Signataro atminimo ženklas bei atminimo akmuo, matyti nuo seno sodybos kieme 

stovėjęs kryžius. Alfonsas Petrulis palaidotas Musninkų bažnyčios šventoriuje, ant jo kapo pastatytas paminklas. 

Musninkų gimnazijai suteiktas signataro vardas, jo vardu pavadinta ir centrinė miestelio aikštė. Paminklinė lenta 

yra prie Pivašiūnų bažnyčios, koplytstulpis Paparčiuose, paminklinis akmuo Maišiagaloje. Vilniaus priemiestyje 

biržiečių signatarų vardais pavadintos gatvės]. - Iliustr. - Rubrika: biržiečiai, kūrę Lietuvos valstybę // Šiaurės 

Rytai. - 2017, bal. 11, p. 8-9. 

Vorobej, Teresa. By żyć w prawdzie… : święto Mejszagoły pod patronatem św. Antoniego i ku czci ks. Józefa 

Obrembskiego: [apie piligriminę kelionę Turgeliai-Rudamina-Maišiagala „ Kunigo prelato Juzefo Obrembskio 

keliais“] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 15-21 czerwca (nr 24), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Stengtis gyventi tiesoje: [apie piligriminę kelionę Turgeliai-Rudamina-Maišiagala „ Kunigo 

prelato Juzefo Obrembskio keliais“ kun. J. Obrembskiui atminti]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, 

birž. 15-21, p. 1, 4-5. 

Wyroby twórców rękodzieła : przedświąteczny kirmasz w Zujunach i Mejszagole / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 



 

 

Wileńszczyzny. - 2017, 6-12 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 937), p. 1, 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Prawdziwy ośrodek przyciągania : tradycyjna przedświąteczna wizyta prezydent Litwy w 

rejonie wileńskim / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Margarita Krikun, Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 20-26 kwietnia (nr 16), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Traukos centras Maišiagaloje: [apie prezidentės D. Grybauskaitės apsilankymą Tradicinių 

amatų centre Maišiagaloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, bal. 20-26, p. 1, 3. 
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Baronienė, Nijolė. Magiškas rožių pasaulis pavergė ilgam: [apie rožių šiltnamiuose augintoją V. Minderienę, 

Karvys, Vilniaus rajonas] / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2018, rugs. 8/14 (Nr. 36), p. 9. 

Įamžino L. Kaczynskį: [žinutė, kuria informuojama, kad Vilniaus miesto taryba šalia sostinės savivaldybės 

esančiai gatvei suteikė 2010 m. per lėktuvo katastrofą žuvusio Lenkijos prezidento L. Kaczynskio vardą, Vilniaus 

r. savivaldybė neseniai L. Kaczynskio vardu pavadino aikštę Maišiagaloje]// Lietuvos rytas. - 2018, vas. 8, p. 4. 

Įamžintas Lietuvos draugo atminimas: [Lenkijos prezidento Lecho Kačynskio vardu pavadinta aikštė 

Maišiagaloje] / Redakcijos inf. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, vas. 1-7, p. 2. 

Karlonas, Jonas. Keistas tas pasaulis…: [prisiminus keliautoją, fotografą, Vilniaus krašto metraštininką, buvusį 

Maišiagalos mokyklos mokytoją Juzefą Rusakevič (Jozef Rusakiewicz) ]/ Jonas Karlonas. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2018, bal. 26/geg. 2 (Nr. 17), p. 3. 

Karlonas, Jonas. Miestelio drama karo metais (2): [apie 1944 m. tragiškus karo įvykius Maišiagaloje, kurių metu 

buvo sudegintas beveik visas miestelis] / Jonas Karlonas. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 

9/15 (Nr. 32), p. 8-9. 

Karlonas, Jonas. Miestelio drama karo metais (3): [apie 1944 m. liepos mėn. tragiškus įvykius Maišiagalos 

miestelyje]/ Jonas Karlonas. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 16/22 (Nr. 33), p. 8-9. 

Karlonas, Jonas. Miestelio drama karo metais: [iš Maišiagalos miestelio 1935-1941 m. istorijos] / Jonas Karlonas. 

- Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 2/8, (Nr. 31), p. 8-9. 

Mikulevič, Irena. Sėkmė - tai ne atsitiktinumas…: [apie Vilniaus rajono moksleivių, per brandos egzaminų sesiją 

gavusių 100 balų, apdovanojimus Maišiagaloje Houvalto dvare] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, rugpj. 30/rugs. 5 (Nr. 35), p. 1, 8-9. 

Patinskienė, Valda. Džiaugiuosi šeima: [tikrai visas Širvintų rajonas aplankytas, su daug kuo bendrauta, apie 

daug ką aprašyta - tai Stepono Liktoravičiaus rajono laikraščio korespondento kasdieninė duona. Šiuo metu 

Steponas jau senjoras, gyvena ramiai ir džiaugiasi gyvenimu, šeima. Steponui Liktoravičiui jubiliejus – 

septyniasdešimt] / Valda Patinskienė. - Iliustr.. - Rubrika: Mes mylim Širvintas // Širvis. - 2018, gruod. 12, p. 3. 

Trumpickaitė, Ugnė. Rytmetys „Pasaką į ausį pakuždėsiu“: [Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje lankėsi Vilniaus 

rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio „Drugelių“ grupės ugdytiniai (auklėtoja Nerija Četrauskaitė). Vaikai 

klausėsi eiliuotos Vytės Nemunėlio pasakos „Meškiukas Rudnosiukas“. Veikė kūrybinės dirbtuvėlės, kurių metu 

mažieji svečiai pasidarė po meškiuką] / Ugnė Trumpickaitė. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2018, geg. 25, p. 6. 

Urbanovič, Monika. Kelias į meno pasaulį: [apie tapytoją Renatą Kovaliuk ir jos darbų parodą Maišiagaloje] / 

Monika Urbanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 25-31, p. 8. 

Urbanovič, Monika. Mirusiųjų amžinybė tęsiasi…: [kaip Vilniaus r. gyventojai dalyvauja atminimo akcijoje 

tvarkydami ir lankydami  karių ir žymių žmonių kapus Vėlinių dieną] / Monika Urbanovič. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2018, lapkr. 1/7 (Nr. 44), p. 1-2. 

Urbanovič, Monika. Mokytis iš šventųjų: [apie Šv. Jono Pauliaus II ir pal. kun. Ježio Papieluškos relikvijas 

Maišiagalos parapijoje] / Monika Urbanovič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, liep. 26/rugpj. 1 (Nr. 30), p. 13. 

Urbanovič, Monika. Nūdienos tradicijos: [apie Houvaltų dvare vykusį keturiolikto Lietuvos liaudies dailės 

konkurso „Aukso vainikas 2018“ finalą] / Monika Urbanovič ; Marijono Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2018, lapkr. 15/21, (Nr. 46), p. 1-3. 

Urbanovič, Monika. Su margų linkėjimų puokšte: [apie Lietuvos atkūrimo šimtmečio šventę Maišiagalos vaikų 

darželyje] / Monika Urbanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, vas. 22-28, p. 1, 5. 

Urbanovič, Monika. Viskas prasideda nuo darželio: [50 metų Maišiagalos vaikų lopšeliui-darželiui] / Monika 

Urbanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, birž. 7/13 (Nr. 23), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos: [apie mokyklų ir vaikų darželių renovavimą Vilniaus 

rajone] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 16/22 (Nr. 33), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Gražūs atminimo gestai: [apie Mašiagaloje atidengtas dvi atminimo lentas, įamžinančias 

Lenkijos prezidentą Lechą Kačynskį ir Vilniuje jo vardu pavadiną gatvę] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2018, lapkr. 15/21, (Nr. 46), p. 1-3. 

   

Adamaitis, Waleria. Kocham cię, Polsko, za twą przeszłość sławną : obchody 100-lecia niepodległości Polski w 



 

 

Mejszagole / Waleria Adamaitis, Grażyna Szwajkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 

pazdz. (ne 47), priedas „Rota“ (nr 1022), p. 7. 

Adamovič, Honorata. W Wilnie i Mejszagole upamiętniono prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego: [apie 

Lenkijos prezidento L. Kačynskio vardu pavadintą Vilniaus gatvę Šnipiškėse bei Maišiagaloje (Vilniaus rajonas) 

atidarytą L. Kačynskio aikštę bei atidengtą atminimo lentą] / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2018, 9 listopada, p. 1, 3. 

Balcewicz, Krzysztof. Polacy na Litwie upamiętniają Lecha Kaczyńskiego / Krzysztof Balcewicz. - Portr.. - 

http://gpcodziennie.pl/80023-polacynalitwieupamietniajalechakaczynskiego.html // Gazeta Polska. - 2018, 30 

stycz.. 

Gedroic, Justina. Od siedziby księcia do centrum rzemiosł: [apie Maišiagaloje Houvaltų dvare veikiantį 

Tradicinių amatų centrą, Vilniaus rajonas] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 24/30 listopada 

(nr 224), p. 40-42. 

Inicjatywa godna poparcia : pierwszy zjazd absolwentów w Korwiu: [apie Vilniaus rajono Karvio mokyklos 

absolventų suvažiavimą] / L24.lt ; fot. Wiktor Jusel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 5/11 lipca (nr 

27), priedas „Rota“ (nr 1002), p. 4. 
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Sirokomlės muziejaus Bareikiškėse išleisto albumo „Vilniaus krašto verbos“ prezentaciją Houvaltų dvare 
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Karlonas, Jonas. Išgelbėti ir išsigelbėjusieji : [iš Lietuvos žydų istorijos (8)] / Jonas Karlonas. - Lent.. - Tęs. 

Pradžia: Nr. 4 (saus. 24/30). - Bibliogr. str. gale // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 7/13 (Nr. 45), p. 8-9. 
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Juzefą Obremskį] / Jolita Žurauskienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2019, birž. 15, p. 22-23. 
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Olsztynku: [apie Vilniaus rajono Maišiagalos gimnazijos moksleivių vizitą į Olštyneką (Lenkija)] / Anna 
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Jankowska ; fot. Jarosław Naskręt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 8/14 sierp. (nr 32), priedas „Rota“ 
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Karlonas, Jonas. Z dziejów litewskich Żydów [VII] : pamięci ofiar Holokaustu / Jonas Karlonas. - Iliustr.. - Tęs. 

Pradžia: Nr. 4 ( 24/30 stycz.) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 22/28 sierp. (nr 34), p. 5. 

Karlonas, Jonas. Z dziejów litewskich Żydów [VIII] : pamięci ofiar Holokaustu / Jonas Karlonas. - Tęs. Pradžia: 

Nr. 4 ( 24/30 stycz.) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 12/18 wrzes. (nr 37), p. 6. 

Karlonas, Jonas. Z dziejów litewskich Żydów [IX]: : pamięci ofiar Holokaustu / Jonas Karlonas. - Iliustr.. - Tęs. 

Pradžia: Nr. 4 ( 24/30 stycz.) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 listop. (nr 45), p. 6. 

Lewandowska, Ilona. Sylwester i Zuzanna Mikołajunowie uhonorawani medalem „Sprawiedliwych wśród 

Narodów Świata” / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 7 maja, p. 5. 

Mikulevič, Irena. Sięgnąć do skabca wiedzy : XXIII konferenca naukowa „Nauka a jakość źycia” / Irena 

Mikulewicz, Monika Urbanowicz ; fot. Irena Mikulewicz, Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2019, 1/7 sierp. (nr 31), priedas „Rota“ (nr 1058), p. 1, 4. 

Mikulevič, Irena. Źeby dzieci miały chleb, dach nad głową : medal dla wielodzietnej matki Danuty Dakszewicz / 

Irena Mikulewicz ; fot. Robertas Dačkus. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 16/22 maja (nr 20), 1, 6. 

Mokrzecka, Ewelina. Kwatery żołnierskie w rejonie wileńskim odzyskają swe dawne dostojeństwo / Ewelina 

Mokrzecka. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 14 sierpnia, p. 1, 4. 

Mokrzecka, Ewelina. Mejszagoła w budowie / Ewelina Mokrzecka. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 24 

października, p. 11. 

Powitano uczestników VII pieszej pielgrzymki rejonu wileńskiego z Turgiel do Mejszagoły: [apie piligriminę 

kelionę Turgeliai-Maišiagala, skirtą kunigo prelato J. Obrembskio atminimui]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 

22/28 czerwca (nr 118), p. 30-31. 

Rynkiewicz, Leokadia. Integracja, edukacja, kultura : projekt Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego: [apie 

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos moksleivių ekskursiją į Balstogę (Lenkija)] / Leokadia 

Rynkiewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr. 51), priedas „Rota“ (nr 

1078, p. 7. 

Tomaszun, Walentyna. Kierunek przyszłość : projekt kształcenia zawodowego: Wysokie 

Mazowieckie-Mejszagoła: [apie konferenciją, skirtą moksleivių profesiniam ugdymui, kuri vyko Lenkijoje 

Wysokie Mazowieckie mieste. Konferencijoje dalyvavo delegacija iš Vilniaus rajono Maišiagalos gimnazijos] / 

Walentyna Tomaszun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 listop. (nr 45), priedas „Rota“ (nr 1072), 

p. 7. 

Urbanovič, Monika. Dzieci są przyszłością świata : Żłobek-Przedszkole w Mejszagole dla niepodległej Litwy / 



 

 

Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 28 lutego/6 mar. (nr 9), p. 1, 2. 

Urbanovič, Monika. Każdy z nas jest małym Betlejem : spotkanie opłatkowe pracowników kultury rejonu 

wileńskiego / Monika Urbanowicz ; fot. Renata Kowaluk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny.. - 2019, 3/9 stycz. 

(nr 1), priedas „Rota“ (nr 1028), p. 4. 

Urbanovič, Monika. Kiedy Wilno znajduje się w Poznaniu : mejszgolanki pobiły serc Wielkopolakom: [apie 

Maišiagalos moterų vokalinio ansamblio „Mejszagolanki“ koncertą Poznanėje (Lenkija)] / Monika Urbanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 mar. (nr 10), priedas „Rota“ (nr 1037), p. 8. 

Urbanovič, Monika. Kultura ludowa jest wielkim skarbem : konferencja z udziałem rzemieślników z rejonu 

wileńskiego / Monika Urbanowicz ; fot. archiwum Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Mejszagole. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr 51), p. 2. 

Urbanovič, Monika. Nieść wysoko sztandar swej wiary : w Mejszagole uczczono śp. prałata Obrembskiego / 

Monika Urbanowicz ; fot. Anna Mangevičienė, Alina Wierbajtis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 

21/27 mar. (nr 12), priedas „Rota“ (nr 1039), p. 1, 4. 

Urbanovič, Monika. Obrazy igłą malowane : wystawa haftu w Dworze Houwaltów w Mejszagole / Monika 

Urbanowicz ; fot. Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 lutego (nr 6), priedas „Rota“ 

(nr 1033), p. 8, 21. 

Urbanovič, Monika. Patriotizm jest zawsze modny : jubileusz Anny Alekszndrowicz z Mejszagoły / Monika 

Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 stycz. (nr 2), priedas „Rota“ (nr 1029), p. 7. 

Urbanovič, Monika. Pięknieszej na świecie nie ma ziemi : VII Zaduszki Wileńskie w Olsztynie z udziałem 

„Mejszsgolanek” / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 28 listop./4 grud. (nr 48), 

priedas „Rota“ (nr 1075), p. 20. 

Urbanovič, Monika. Pokażcie mi piękniejszy kraj na ziemi : 30-lecie koła ZPL w Mejszgole / Monika 

Urbanowicz ; fot. Anna Mangevičienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 stycz./6 lutego (nr 5), 

priedas „Rota“ (nr 1032), p. 1, 7. 

Urbanovič, Monika. W muzycznie nakręconym Szczytnie : meszgolanki na XXI Jarmarku Mazurskim / Monika 

Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 8/14 sierp. (nr 32), priedas „Rota“ (nr 1059), p. 4. 

Urbanovič, Monika. W poszukiwaniu ciągle lepszych dróg : delegacja z Mejszagolskiego Żłobka-Przedszkola w 

Norwegii / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 30 maja/5 kwiet. (nr 22), priedas 

„Rota“ (nr 1049), p. 7. 

Urbanovič, Monika. Wszyscy wszystkim ślą życzenia… : zwyczaj wysyłania kartek świętecznych: [apie 

šventinių atvirukų siuntimo tradiciją Vilniaus krašte bei Kalėdinių atvirukų kolekciją Juzefo Obrembskio 

muziejuje Maišiagaloje] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr 51), 

priedas „Rota“ (nr 1078), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Młodzi ludzie o Kościele : współpraca katechetów z Torunia i Wilna: [apie Tarptautinį konkursą 

jaunimui ,,Bažnyčia jauno žmogaus akimis“, kuriame dalyvavo ir Vilniaus rajono moksleiviai] / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), priedas „Rota“ (nr 1041), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Wyjść spod strechy do ludzi : wielkanocne piękno i bogactwo Wileńszczyzny: [apie velykines 

muges Zujūnuose ir Maišiagaloje, Vilniaus rajonas] / Teresa Worobiej ; fot. autorka, Janina Wołejszo. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 kwiet. (nr 15), priedas „Rota“ (nr 1042), p. 1, 8, 17. 

 

2020  

Dargytė, Gražina. Projekto „Pažinimo stovykl@ 2020“ dalyvių išvykos į etniškai margiausias Vilniaus regiono 

vietoves – Pabradę, Trakus bei Maišiagalą: [Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Vaikų 

lieteratūros skyriuje nuo liepos 20 d. dvi savaites veikė Švenčionių miesto tautinių bendrijų vaikų Dienos stovykla 

„Pažinimo stovykl@ 2020“] / Gražina Dargytė. - Iliustr. // Žeimenos krantai. - 2020, rugpj. 14, p. 11. 

Įspūdžių kupina diena Maišiagaloje : gamtos ir kultūros paveldo lobynų mėgėjams (2) / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 30/rugpj. 5 (Nr. 31), p. 8–9.  

Kaip tapti draugiškam jaunimui: [apie Maišiagalos Houvalto dvare vykusią „Active Citizens“ dieną, įgyvendinant 

Erasmus+ projektą „Misija (ne)įmanoma: Jaunimui draugiškos bendruomenės“] / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2020, liep. 30/rugp. 5 (Nr. 31), p. 1-2. 

Urbanovič, Monika. Dar tiek reikėtų atrasti!: [apie profesinio tobulinimosi kursus kultūros darbuotojams, 

vykusius įgyvendinant projektą „Atraskime regionų šaknis iš naujo“] / Monika Urbanovič ; Janinos Voleišo nuotr.. 

- Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2020, liep. 16/22 (Nr. 29), p. 8–9. 

Urbanovič, Monika. Į liaudies meną uždarytas laikas : tradicinių amatų mugė Maišiagaloje / Monika Urbanovič ; 

Marijano Dzvinelio, Janinos Voleišo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 17/23 (Nr. 38), p. 

1, 4–5. 



 

 

Urbanovič, Monika. Pasėta sėkla duoda vaisių…: [apie Maišiagaloje įsikūrusio kunigo prelato Juzefo 

Obrembskio muziejaus vykdytą projektą „Pasodink savo projekto augalą“] / Monika Urbanovič ; Janinos Voleišo 

nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, lapkr. 26/gruod. 2 (Nr. 48), p. 1–2. 

Urbanovič, Monika. Skulptūros kantriems žmonėms : keramikos paroda Houvaltų dvare / Monika Urbanovič ; 

Marijano Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, birž. 25/liep. 1 (Nr. 26), p. 4. 

Voinič, Danguolė. Magiškoje eilėraščių šalyje: [apie Bezdonių vaikų darželyje vykusį renginį, skirtą Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti] / Danguolė Voinič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, vas. 

27/kovo 4 (Nr. 9), p. 3. 

Vorobej, Teresa. Patikėję Viešpačiu besąlygiškai : dviračių žygis kun. prelato Juzefo Obrembskio pėdomis / 

Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, birž. 11/17 (Nr. 24), p. 1, 8–9. 

Ždanovič, Zigmunt. Gyventojų saugumas – prioritetas : kasmetinė rajono policijos veiklos ataskaita Houvalto 

dvare / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, vas. 27/kovo 4 (Nr. 9), 

p. 1, 5. 

 

Mikulevič, Irena. Motywacja i zachęta do dalszej pracy : nagroda Ministerstwa Rolnictwa dla Agaty Granickiej: 

[Tautodailininkė Agata Granicka iš Naujakiemio įveikė 19 konkurentų ir pelnė Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos įsteigtą apdovanojimą už tradicinio verbų rišimo amato puoselėjimą ir skleidimą] / Irena Mikulewicz ; 

fot. Waldemar Dowejko i Sławomir Subotowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 31 grud./6 stycz. (nr 

53), p. 1, 3. 

Pełen wrażeń dzień w Mejszagole : podróżujmy po rejonie wileńskim / vrsa.lt, vkem.lt oraz 

exploretra-kaivilnius.lt ; fot. vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 30 lip./5 sierp. (nr 31), p. 5. 

Promocja inicjatyw młodych : dzień „Active Citizens” w rejonie wileńskim / vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 30 lip./5 sierp. (nr 31), p. 1, 3. 

Urbanovič, Monika. Najlepsze lekarstwo na troskę : listopadowe nawiedzenie grobów: [prieš visų Šventųjų dieną 

tradicinių amatų centre Maišiagaloje vyko edukacinis užsiėmimas moksleiviams. Centro darbuotojai, kartu su 

vaikais aplankė Vilniaus rajono istorinius kapus] / Monika Urbanowicz ; fot. Janina Wołejszo. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 5/11 listop. (nr 45), priedas „Rota“ (nr 1124), p. 1, 4. 

Urbanovič, Monika. Rzeźba dla cierpliwych : wystawa ceramiki w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w 

Mejszagole / Monika Urbanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 25 czerw./1 

lip. (nr 26), p. 3. 

Urbanovič, Monika. Tyle jeszcze jest do odkrycia! : warsztaty doskonalenia zawodowego dla pracowników 

kultury / Monika Urbanowicz ; fot. Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 16/22 lip. (nr 

29), p. 6. 

Urbanovič, Monika. W twórczości ludowej zamknięty jest czas : kiermasz Rzemiosła Tradycyjnego w 

Mejszagole / Monika Urbanowicz ; fot. Marian Dźwinel i Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2020, 17/23 wrzes.(nr 38), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Ziarno posiane przed laty –owocuje… : muzeum Księdza Józefa Obrembskiego w konkursie 

„INTERREG Litwa-Polska” / Monika Urbanowicz ; fot. Janina Wołejszo. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2020, 26 listop./2 grud. (nr 48), p. 1, 3. 

Urbanowicz, Natalia. To, co małe, daje szczęście : Dzień Parafii w Mejszagole: [apie Maišiagalos parapijos 

šventę, Vilniaus rajonas] / Natalia Urbanowicz ; fot. Agnieszka Gelažunaitė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- ISSN 1648-5319. - 2020, 27 sierp./2 wrześ. (nr 35), priedas „Rota (nr 1114), p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Ci, co zaufali Panu : pielgrzymka śladami ks. prałata Józefa Obrembskiego / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 11/17 czerw. (nr 24), p. 1, 3. 

Dargytė, Gražina. Поездки участников проекта «Pažinimo stovykl @ 2020» в этнически разнообразные 

местности Вильнюсского региона – Пабраде, Тракай и Майшягала: [Švenčionių rajono savivaldybės 

Viešosios bibliotekos Vaikų lieteratūros skyriuje nuo liepos 20 d. dvi savaites veikė Švenčionių miesto tautinių 

bendrijų vaikų Dienos stovykla „Pažinimo stovykl@ 2020“] / Гражина Даргите. - Iliustr. // Жеймянос крантай. - 

2020, 14 авг., р. 8. 

 

Marijampolės seniūnija  

2004 

 

„Druskininkų ruduo“: [ Druskininkų sporto centre vyko V-asis Tarptautinis moterų krepšinio turnyras 

„Druskininkų ruduo 2004“, kuriame dalyvavo komanda iš Marijampolio, Vilniaus rajonas]. - Sportas // 

Druskininkų naujienos. - 2004, spal. 1 - 7 (Nr. 40), p. 6. 



 

 

Kavalaiuskaitė, L. Mokytojų diena Vievio bendruomenės paslaugų tarnyboje: [apie Vievio bendruomenės 

paslaugų tarnybą lankančių vaikų viešnagę pas buvusią pedagogę G.Kurgonienę] / L.Kavaliauskaitė. - Iliustr. // 

Elektrėnų žinios. - 2004, spal. 22 (Nr. 42), p. 4. 

Viliūnienė, Lioda. Verdenė : poetės literatūros mokytojos L. Viliūnienės atsiminimai: [atsiminimai apie poetę 

N. Miliauskaitę / parengė] Vytautas V. Landsbergis. - Nuotr. // Druskininkų naujienos. - 2004, lapkr. 5-11 (Nr. 

45), p. 4. 

Žabelovič, Andrej. 2003 metų pasiekimų balansas : Marijampolio seniūnija / Andrej Žabelovič // Vilniaus 

krašto savaitraštis.. - 2004, bal. 8-14 (Nr. 15), p. 5. 

 

Žabiełowicz, Andrzej. Gmina mariampolska: [apie Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos 2003 metų 

pasiekimų balansą] / Andrej Żabiełowicz. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. ] - 

2004, 8-14 kwietnia (nr 15), p. 5. 

 

2005 

 

Levicki, Jan. Padkaverniškių gyventojui sukako šimtas metų: [apie Marijampolio seniūnijos Padkaverniškių 

kaime gyvenantį šimtametį Aleksandrą Meilių] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, birž. 23-29 (Nr. 25), p. 1-2. 

Mažul, Henrik „Žuvele, žuvelyte, leisk tave sugauti…“ [apie UAB „Abulitas“, auginančią žuvis Marijampolio 

(Vilniaus r.) tvenkiniuose] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, 

gruod. 15-21 (Nr. 50), p. 1, 3. 

„Ryto“ gimnazijos aktų salėje vyko sportinių šokių konkursas „Druskininkai 2005“: [apie sportinių šokių 

konkursą Druskininkuose, kuriame dalyvavo ir šokėjai iš Marijampolio] - Iliustr. - Sportas // Druskonis. - 2005, 

geg. 27 - birž. 2 (Nr. 21), p.11. 

Žabelovič, Andrej. 2004 metų pasiekimų balansas : Marijampolio seniūnija / Andrej Žabelovič // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2005, birž. 2-8 (Nr. 22), p. 5. 

 

Gmina Mariampol. - Iliustr. // Rejon Wileński / [autor tekstu Czesława Paczkowska. - Wilno : Wydawnictwo 

Polskie w Wilnie [i.e. Magazyn Wileński], 2005. - P. 68-69. 

Mažul, Henrik. Rybko, rybeńko, daj się złowić…!: [apie UAB „Abulitas“, auginančią žuvis Marijampolio 

(Vilniaus r.) tvenkiniuose] / Henryk Mażul ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 15 -21 

grudnia (nr 50), p. 1, 3. 

Skoczyk, Teresa. Zabawa świąteczna w Mariampolu: [apie Naujametinį renginį Marijampolėje, kurio 

organizavime dalyvavo ir kaimo biblitekininkė Regina Skočik] / Teresa Skoczyk. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 13-19 stycznia (nr 2), p. 1, 3. 

Żabiełowicz, Andrzej. Gmina mariampilska : bilabs dokonań roku 2004: [apie Mariampolio seniūnijos 2004 

m etų pasiekimų balansą] / Andrzej Żabiełowicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 2 - 8 czerwca (nr 

22), p. 5. 

 

2006 

 

Baronienė, Nijolė. Tvenkinius gali išvalyti žolėdės žuvys: [ apie Marijampolio tvenkinį] / Nijolė Baronienė. - 

Iliustr. // Laikas. - 2006, geg. 19-25 (Nr. 20), p. 19. 

Levicki, Jan. Laikas pradėti mokslus: [apie naujų mokslo metų iškilmes Marijampolio vidurinėje mokykloje ir 

iškilmingai atidarytą lenkų pradinę mokyklą, kuri įsikūrė Marijampolio vidurinės mokyklos patalpose. Taip pat 

apie iškilmingą naujųjų mokslo metų paskelbimą Pagirių gimnazijoje / Jan Levicki; autoriaus nuotr. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 7-13 (Nr. 36), p. 1, 3. 

Masaitis, Algimantas.“Rytas“ tebekovoja su tamsumomis: [apie lietuvių švietimo draugijos veiklą] / 

Algimantas Masaitis. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2006, birž. 20, p. 12. 

Maslauskaitė, Sigita. Šv. Kazimiero relikvijoriai / Sigita Maslauskaitė. - Nuotr. - Turinys: Vilniaus katedra ; 

Vilniaus šv. Petro ir Povilo bažnyčia ; Pavoverė ; Trakai ; Kena ;  Tabariškės ;  Šv. Kazimiero bažnyčia 

Vilniuje ; Vilniaus šv. Dvasios bažnyčia ; Turgeliai ; Šv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje ; Vilniaus katedros 

lobynas ; Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia ; Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčia ; Dieveniškės, Norviliškės 

; Nemenčinė ; Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčios liturginio meno muziejus ; 

Akmenynė, Alionys, Eitminiškės, Mickūnai, Pabarė, Paberžė, Parudaminys, Pūškos, Rukainiai, Šumskas ; 

Balingradas, Pabradė ; Rūdiškės, Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, Vilniaus Šv. Petro ir Povilo 

bažnyčia, Vilniaus Šv. Onos bažnyčia, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia ; Nemenčinė ; Buivydžiai, 

Medininkai, Paberžė ; Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia ; Butrimonys ; Butrimonys, Lentvaris ; 



 

 

Lavoriškės, Sudervė ; Kaltanėnai, Norviliškės ; Dūkštos ; Rykantai ; Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia ; 

Naujasis Daugėliškis // Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje / sudarytoja Tojana Račiūnaitė]. - Vilnius : 

Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006. - P. 45-57. 

Padėkite rūpintis valstybinės kalbos statusu švietimo srityje: [pateikiamas kreipimasis dėl lietuviškų mokyklų 

uždarymo Vilniaus rajone, kuriame prašoma padėti pageidaujančioms mokykloms pereiti į Vilniaus apskrities 

priklausomybę, taip pat padėti švietimo srityje didinti valstybinės kalbos statusą, vykdyti administracinę 

reformą / Lietuvių švietimo draugija „Rytas“, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Vilnijos draugija] // Lietuvos 

aidas. - 2006, birž. 15, p. 5. 

Parudaminio girininkija. - Iliustr. // Vilniaus miškų urėdija. - 2006, P. 52-53. 

Prašome imtis labai skubių priemonių sustabdant didelių lietuviškų mokyklų naikinimą Vilniaus rajone: 

[pateikiamas „Vilnijos“ draugijos pirmininko ir Vilniaus rajono moksleivių tėvų prašymas pasirūpinti, kad 

Vilniaus rajono savivaldybės numatytos panaikinti Nemėžio, Rukainių, Buivydžių, Mostiškių pradinės 

lietuviškos mokyklos būtų perduotos Vilniaus apskrities viršininko administracijai, taip pat, kad būtų perduotos 

Maišiagalos Algirdo, Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos, kurių vadovai patiria spaudimą dėl lietuviškumo, 

bei išsiaiškinti kodėl Glitiškių pradinė lietuviška mokykla su 28 mokiniais 2005 m. buvo prijungta prie lenkiškos 

mokyklos su 5 mokiniais] / Kazimieras Garšva // Lietuvos aidas. - 2006, birž. 7, p. 4. 

Trinkūnaitė, Sandra. Mokykloje aidi vienintelės pradinukės žingsniai : Vilniaus rajono lietuviai pasipiktinę 

valdžios dėmesiu lenkų švietimo įstaigoms: [apie Vilniaus rajone gyvenančių lietuvių pasipiktinimą, jog 

lenkiškoms mokykloms skiriama daugiau dėmesio ir lėšų nei lietuvių švietimo įstaigoms, Sudervės M. 

Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Putiniškių skyriuje mokomą tik vieną mokinę, prie lietuviškos 

Marijampolio vidurinės mokyklos prijungtą pradinę lenkų mokyklą, pateikiami švietimo draugijos „Rytas“ 

pirmininko A. Masaičio, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje J. Jurkevičiaus, lygių galimybių kontrolierės 

A. Burneikienės, Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo J. Narkevičiaus komentarai] / Sandra 

Trinkūnaitė, Viktorija Vitkauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. 2006, spal. 28, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

 

2007 

 

Čyžiūtė, Laura. Už Vilniaus - kitas pasaulis : vos 20 km nuo sostinės - ir dingsta civilizacija. Čia laikas sustoja 

Vilniaus rajone jau daugelį metų nesikeičia nei valdžia, nei paprastų žmonių buitis: [apie Vilniaus rajono 

padėtį, Vilniaus kraštą nuo 1995 m. valdančios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veiklą, švietimą, mokyklos 

statybos Maišiagaloje lietuviškai kalbantiems vaikams problemas; pateikiami merės M. Rekst, rajono tarybos 

narių G. Paviržio, J. Vasiliausko komentarai; spausdinamas grafikas „Vilniaus rajono gyventojų tautinė sudėtis 

(proc.)“, lentelė „Vilniaus rajono savivaldybės taryba“] / Laura Čyžiūtė. - Iliustr., diagr. // Vilniaus diena. - 

2007, lapkr. 24, p. 1, 4-5. 

Danovska, Danuta. Dviejų rajonų sandūroje : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Marijampolis / Danuta 

Danovska ; Teresos Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, geg. 3-9 (Nr. 18), p. 1-9. 

Levicki, Jan. Naujoviškos katilinės Marijampolio kaime / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2007, bal. 12-18 (Nr. 15), p. 3. 

Masaitis, Algimantas. Kaip būti lietuviu : apie Pietryčių Lietuvą, lietuvybės rūpesčius joje Liudviko Giedraičio 

pokalbis su trimis buvusiais šio krašto mokyklų direktoriais: Algimantu Masaičiu (Marijampolis), Vytautu 

Dailidka (Eišiškės), Stanislovu Budraičiu (Rimdžiūnai, Turgeliai). - Portr. - Santr. angl. // Liaudies kultūra. - 

2007, Nr. 6, p. 1-6. 

Mikulevič, Irena. Sveikatos ir patarimo - į ambulatoriją: [apie Marijampolio ambulatoriją] / Irena Mikulevič ; 

Teresos Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, geg. 3-9 (Nr. 18), p. 10. 

 

Danowska, Danuta. Na pograniczu dwóch rejonów : gmina z dorobkiem w tle - Mariampol / Danuta 

Danowska ; fotog. teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 3-9 maja (nr 18), p. 1, 5. 

Lewicki, Jan. Nowoczesne kotłownie w Mariampolu / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2007, 12-18 kwietnia (nr 15), p. 3. 

Mikulevič, Irena. Po zdrowie i radę do ambulatorium: [apie Mariampolio ambulatoriją] / Irena Mikulewicz ; 

fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 3-9 maja (nr 18), p. 6. 

Skoczyk, Teresa. Koncert wielkanocny w Mariampolu / Teresa Skoczyk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2007, nr. 19-25 kwietnia (nr 16),priedas „Rota“ (nr 435), p. 2. 

 

2008 

 

Jankauskienė, Aldona. Randai - ant kūno ir širdyje: [apie marijampoliečių V. ir G. Zdanių, prieš šešerius metus 

išgyvenusių ligoninėje apdegintų pirmagimių dvynių skausmą, įveikusių teismus ir apkalbas, patyrusių advokato 



 

 

apgaulę, gyvenimą, priteisto pusės milijono dalies, kurią apdegintų vaikų tėvams atidavė advokatas, 

panaudojimą (str. minimas advokatas S. Riabčiukas, Kauno klinikų gydytojai R. Rimdeikas ir J. Klebanovas)] / 

Aldona Jankauskienė. - Iliustr. // Ekstra. - 2008, Nr. 41 (spal. 20-26), p. 46-49. 

Kovalevskienė, Lina. Mokytojui Antanui Karmonui įteikta Stanislovo Rapolionio premija: [apie 2008 m. 

Stanislovo Rapolionio premijos laureatus, Rytų Lietuvos švietėjus - Ignalinos Česlovo Kudabos ir Daugėliškio 

pagrindinių mokyklų mokytoją Antaną Karmoną, Reškutėnų pagrindinės mokyklos (Švenčionių raj.) mokytoją 

Viktoriją Lapėnienę ir Marijampolio pagrindinės mokyklos (Vilniaus raj.) mokytoją Algimantą Masaitį] / Lina 

Kovalevskienė // Nauja vaga. - 2008, geg. 21, p. 5. 

Kusaitė, Aušra. Didžiausia oratorija - vaikų šurmulys ir skambutis: [apie Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 

Švietimo raidos centro muziejaus steigėją, Marijampolio vidurinės mokyklos mokytoją A. Masaitį, Vilniaus 

rajonas] / Aušra Kusaitė. - Portr., iliustr. // Voruta. - 2008, gruod. 6, p. 4-5. 

Kvedarienė, Aldona. Ką slepia A. Valinsko tvenkinių vanduo?: [apie Seimo pirmininko A. Valinsko tvenkinius 

Paberžės seniūnijoje (Vilniaus r.), tvenkinių pardavimo akciono, kuriame dalyvavo ir tvenkinius nuomojusi UAB 

„Abulitas“, istoriją, A. Valinsko mokamus mokesčius: esą A. Valinskas turėtų mokėti apie 15 tūkst. litų žemės 

nuomos mokesčių, moka tik apie 1,8 tūkst. litų, apie pramoginės žūklės A. Valinsko tvenkiniuose kainą, pirtelės 

ant kranto atsiradimo be statybos leidimo istoriją, pateikiami UAB „A. Valinsko tvenkiniai“ dir. K. Vaičiaus, 

Paberžės seniūno pav. V. Drozdo, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistės D. Kavaliauskienės, 

Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo departamento dir. S. Staliūno, Vilniaus apskr. Žemės tvarkymo 

departamento dir. pavaduotojos V. Lodienės, Marijampolio k. gyventojo A. Kočianovskio, Vilniaus r. 

savivaldybės administratorės L. Kotlovskos komentarai; str. pateikiamas pokalbis su buvusiu UAB 

„A. Valinsko tvenkiniai“ vadybininku, Seimo nariu V. Babiliumi, galimu kandidatu į aplinkos ministrus (str. 

minimi VTF atstovas A. Lekavičius, UAB „Abulitas“ dir. E. Ribokas, buvę ūkio ministras V.K. Babilius, 

„LitPoliinter“ vadovas R. Bubnelis) / Aldona Kvedarienė. - Iliustr., portr. // Ekstra. - 2008, Nr. 46 (lapkr. 24- 

30), p. 18-21. 

Stanislovo Rapolionio premija - ir Antanui Karmonui: [apie 2008 m. Stanislovo Rapolionio premijos laureatus, 

Rytų Lietuvos švietėjus - Ignalinos Česlovo Kudabos ir Daugėliškio pagrindinių mokyklų mokytoją Antaną 

Karmoną, Reškutėnų pagrindinės mokyklos (Švenčionių raj.) mokytoją Viktoriją Lapėnienę ir Marijampolio 

pagrindinės mokyklos (Vilniaus raj.) mokytoją Algimantą Masaitį. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2008, geg. 20, p. 

9. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui ]/ Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - B. d. // Mokslo Lietuva. - 2008, 

liep. 10 (Nr. 13), p. 1, 12-13. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [aspie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // Mokslo 

Lietuva. - 2008, liep. 24 (Nr. 14), p. 4-5. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // Mokslo 

Lietuva. - 2008, rugs. 4 (Nr. 15), p. 14-15. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // Mokslo 

Lietuva. - 2008, spal. 23 (Nr. 18), p. 8-9. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui]/ Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // Mokslo 

Lietuva. - 2008, spal. 9 (Nr. 17), p. 8-9. 

 

Balcewicz, Mirosław. Święci.!? Kim są? : 1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych, 2 listopana - Dzień 

Zaduszny [ w Porudominie] / ks. Mirosław Balcewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 30 pazdz.- 

5 listp. (nr 44), p. 5. 



 

 

2009 

 

Girdvainis, Julius. Paskutinė viltis žlugo Prezidentūroje: [apie tai, jog 18 metų nesėkmingai bandęs atgauti žemę 

tėvo žemę šalia Vilniaus esančiame Marijampolio kaime (apie 19 ha) vilnietis A.M. Uždavinys 2009 m. spalį 

„griebėsi paskutinio vilties šiaudo“ - kreipėsi į prezidentę D. Grybauskaitę ir, nurodydamas, jo manymu, 

žemgrobius, dirbančius valstybės tarnyboje, prašė tik paveikti kitas šalies institucijas, kad kaltieji būtų nustatyti ir 

nubausti, jog gautas Prezidentūros Teisės skyriaus vyr. specialisto J. Černiausko parengtas formalus atsiprašymas, 

kuriame pasakyta, kad Lietuvos pilietis kreipėsi ne ten, prezidentė nieko negali, o jei kitos žinybos nepadėjo, tai 

nepadės ir Prezidentūra, nuvylė A.M. Uždavinį; išsamiai aprašoma bandymo susigrąžinti žemę istoriją (minimas 

1997 m. kreipimasis į tuometį Seimo kontrolierių įstaigos vadovą, dabartinio Konstitucinio Teismo teisėją A. 

Taminską ir gautas atsakymas, taip pat 2003 m. kreipimasis į STT ir prezidentą R. Paksą, po kurių gavę 

nurodymus atitinkami pareigūnai „rado“ apie 10 ha grąžintinos žemės, tuometis Vilniaus r. žemėtvarkos skyriaus 

virš. S. Bacevičius), pateikiamas A.M. Uždavinio komentaras, Prezidento kanceliarijos Asmenų aptarnavimo ir 

dokumentų valdymo skyriaus specialisto A. Ancelio, J. Černiausko pasakymai] / Julius Girdvainis. - Portr., 

iliustr. // Respublika. - 2009, gruod. 23, p. 3. 

Kairys, Alfonsas. Prikeltas iš nebūties: [apie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) prie 

Vyriausybės 2006 m. įsteigtą Stanislovo Rapolionio premiją, kurios tikslas yra skatinti mokytojų, kultūros ir 

meno veikėjų literatūrinę veiklą, tautinį ugdymą, istorinės praeities studijavimą Rytų Lietuvoje, etninėse žemėse, 

užsienio lietuvių gyvenamosiose vietose, darbų vertinimo komisijos veiklą, pirmuosius premijos laureatus 

Eišiškių mokytoją V. Dailidką ir visaginietį istorijos ir politologijos mokytoją ekspertą A. Kavaliauską, jų 

knygas, 2008 m. laureatus ignalinietį mokytoją A. Karmoną, pedagogą, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 

pirmininką A. Masaitį, pedagogę ir Švenčionių r. Reškutėnų muziejininkę V. Lapėnienę, jų knygas ir veiklą, 

2009 m. laureatą ignalinietį J. Bajorūną (str. minimi TMID gen. direktorius A. Daunoravičius, buvęs TMID gen. 

direktorius A. Petrauskas, Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) profesorius, Etninių kultūrų globos tarybos 

pirmininkas L. Klimka, VPU Lietuvių kalbos katedros doc. L. Murinienė, VPU Lietuvių kalbos katedros vedėjas 

V. Valskys, TMID Tautinių mažumų skyriaus vedėja R. Paliukienė, Kultūros ministerijos Regionų kultūros 

skyriaus vedėja I. Seliukaitė)] / Alfonsas Kairys. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2009, lapkr. 7, p. 1, 3. 

Klimaševska, Ivona. „Kartu statome bendrus namus“ : LR Seimo pirmininkas lankėsi Vilniaus krašte: [A. 

Valinskas lankėsi Rudaminos gimnazijose ir Marijampolio vidurinėje mokykloje] / Ivona Klimaševska. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 9-15, p. 1, 2. 

Kuizinaitė, Milda. Naujagimį maitinančiai motinai - košmaras: [apie autoįvykį Vilniaus rajone Parudaminio 

kaime, kai neblaivus, vairuotojo pažymėjimo neturintis vyras automobiliu rėžėsi į gyvenamą namą ]/ Milda 

Kuizinaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. 2009, lapkr. 18, p. 1, 6. 

 

Balcewicz, Mirosław. Pierwszą gwiazdką - do rodzinnego domu…: [Parudaminio parapijos Kunigo M. 

Balcevičiaus atsiminimai] / Mirosław Balcewicz. - Iliustr. // Magazyn Wileński. - 2009, nr 12, p. 2-3. 

Gladkovska, Helena. Luba Nazarenko - wileńska królowa rosyskiego romansu / Helena Gładkowska. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2009, 21-23 marca (nr 54), p. 10-11. 

Klimaszewska, Ivona. „Razem budujemy wspólny dom“ : przewodniczący Sejmu RL po raz pierwszy 

wizytował podwileńskie rejony: [apie LR Seimo pirmininko Arūno Valinsko lankimasi Vilniaus krašto švietimo 

įstaiguose, Rudaminoje ir Marijampolyje]] / Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2009, 9-15 kwietnia (nr 15), p. 1, 2. 

Klovienė, Barbara. W Mariampolu otworzono nową polską szkołę [Vilniaus rajonas] / Barbara Klovienė. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 4 września, p. 7. 

Lisevič, Janina. 1 września - szkołę witać czas! : [w Mariampolu otworzono nową polską szkołę, Vilniaus 

rajonas] / Janina Lisiewicz. - Iliustr. // Magazyn Wileński. - 2009, nr 9, p. 22-23. 

Mikulevič, Irena. Z ojczystym słowem w świat poznania : w Mariampolu otwarto polską szkolą początkową / 

Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 3-9 wrzesnia (nr 36), priedas 

„Rota“ (nr 559), p. 1, 2. 

Rudnicki, Michał. Antroponimy parafii porudomińskiej na Wileńszczyźnie w pierwszej połowie XX wieku / 

Michał Rudnicki. - Santr. angl. - Bibliogr. str. gale ir išnašose // Prace Bałtystyczne. - [T.] 3, p. 137-144. 

Skoczyk, Dorota. Otwarcie nowej szkoły polskiej w Mariampolu [Vilniaus rajonas] / Dorota Skoczyk. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2009, 3 września, p. 12. 

Vorobej, Teresa. Zobaczyć w oczach dziecka radość : wspólna akcja „Filantropii plus“ z wydziałem ochrony 

praw dziecka / Teresa Worobiej ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 10-16 grudnia (nr 

50), priedas „Rota“ (nr 573), p. 1, 2. 

 

 



 

 

2010 

 

Česnulis, Vytautas. Trakų klebonas ir dekanas Florijonas Neviera : Lietuvos bažnyčios istorija: [ minimas 

Parudaminio kaimas] / Vytautas Česnulis. - Tęs. Pradžia: Nr. 19 // Voruta. - 2010, lapkr. 6, p. 9. 

Levicki, Jan. Dėkingas genams : Edvardas Skočykas iš Migūnų šventė šimtąjį gimtadienį / Jan Levicki. - 

Nuotr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, lapkr. 11-18, p. 3. 

Mikulevič, Irena. Pažaboti pavojingas atliekas : pesticidų sandėlių tvarkymo projektai Vilniaus rajone 

(Mostiškėse ir Marijampolyje) / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, lapkr. 25 - gruod. 1, p. 1, 

5. 

Ramonis, Valentinas. A look at the Lithuanian „Appendix”: [apie Šalčininkų ir Vilniaus rajonus] / Val 

Ramonis. - Iliustr., žml. // Lithuanian heritage magazine. - Vol. 17, no. 5-6 (2010). 
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įsigalios, atsiranda vilčių, jog lentelės atsiras ir ant daugiabučių, pastebima, kad lenkiški gatvių pavadinimai 
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prisiminimai apie savo tetą Apoloniją Tarasevič iš Parudaminio kaimo, kuri karo metu, rizikuodama savo 
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(nr 47), priedas „Rota“ (nr 813), p. 1,8. 
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Levicki, Jan. Dobra tradycja lokalna : Święto rodziny w Mariampolu / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik 
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dalyvavo ir prezidentas V. Adamkus, Seimo pirmininkas V. Muntianas, vidaus reikalų ministras R. Šukys, 

žuvusių pareigūnų artimieji, apie Medininkų žudynes, bylos tyrimą, kt. klausimus (minimi žuvę pareigūnai A. 

Musteikis, S. Orlavičius, A, Juozakas, M. Balavakas, J. Janonis, A. Kazlauskas, R. Rabavičius, gyvas išlikęs T. 

Šernas). - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, rugpj. 1, p. 3. 

Lingys, Audrius. Per Medininkų tragedijos metines - bejėgiška valdžios grimasa: [apie prieš šešiolika metų 

Medininkų pasienio poste įvykdytų žudynių bylos tyrimo problemas dėl Rusijos atsisakymo patenkinti Lietuvos 

teisinės pagalbos prašymą, Lietuvos vadovų, politikų poziciją šiuo klausimu, Didžiosios Britanijos veiksmus 

siekiant, kad Maskva išduotų Rusijos pilietį, buvusį KGB darbuotoją A. Lugovojų, kuris kaltinamas nunuodijęs 

Didžiosios Britanijos pilietį buvusį saugumietį A. Litvinenką, kt. klausimus (minimi buvęs Sovietų Sąjungos 

vidaus reikalų ministro pavaduotojas, dabar Maskvos srities gubernatorius B. Gromovas, sovietų vidaus 

kariuomenės generolai V. Savinas, J. Šatalinas, N. Mironenka, milicijos generolas G. Kolačiovas, Rygos OMON 

kariai Č. Mlynikas, S. Parfionovas, A. Laktionovas, K. Nikulinas ir kt.)] / Audrius Lingys. - Iliustr. // Ekstra. - 

2007, Nr. 30 (liep. 30 - rugpj. 5), p. 4-8. 

Lingys, Audrius. Šengenas: kaip svajonė tapo realybe: [apie Lietuvos įsitraukimo į Šengeno erdvę projekto 

įgyvendinimą: nuo 2008 m. sausio 1 d. Lietuvos piliečiams nebeliks pasienio kontrolės formalumų įvažiuojant į 

Šengeno erdvės šalis, bendrą Šengeno šalių duomenų bazę, kuri jau du mėnesius veikia Lietuvoje, Šengėno 

projektui skirtų lėšų panaudojimą, pastatytą Medininkų tarptautinį pasieniečių mokymo centrą, įsigytą sienos 

apsaugos stebėjimo sistemą, pateikiamas vidaus reikalų ministro R. Šukio komentaras] / Audrius Lingys. - 

Portr., iliustr. // Ekstra. - 2007, Nr. 43 (spal. 29-lapkr. 4), p. 30-31. 

Liupkevičienė, Ramutė. Žuvusiųjų atminimui - priešaušrio eilės ir dainos : [pokalbis su Muitinės departamento 

gen. direktoriaus pavaduotoja R. Liupkevičiene apie tai, kaip šiemet bus minimos Medininkų tragedijos metinės, 

kaip lankomas Medininkų aukų memorialas paprastomis dienomis, kaip buvo įrengtas šis memorialas, kt. 

klausimus / kalbėjosi] Virgaudas Gudas. - Portr. // Respublika. - 2007, liep. 31, p. 8. 

Loiba, Jurgis. Elektroninis muitininkas keičia žmogų: [apie naujo daugkartinio naudojimo prietaiso - 

elektroninės plombos įdiegimą Medininkų muitinėje] / Jurgis Loiba. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, gruod. 

22, p. 9. 

Marcinkevičiūtė, Jurga. Viena kruvina vasaros naktis: [apie žudynes Medininkų pasienio poste 1993 m.] / 

Jurga Marcinkevičiūtė. - Iliustr., portr. // Vakarai. - 2007, rugpj. 23-29, p. 4, 12. 



 

 

Markevičius, Gintaras. Jubiliejinis Sauliaus Bauro bėgimas: [Elektrėnuose jau dešimtus metus iš eilės bėgimo 

estafete iš Elektrėnų į Trakus pažymima rugpjūčio 23-oji - Juodojo kaspino diena, kurią pažymėjo savo ilgų 

distancijų bėgimu Saulius Bauras] / Gintaras Markevičius. - Iliustr. - Turinys: Sutrukdyti nepajėgus net prastas 

oras ; Stačiausias - Bražuolės kalnas // Elektrėnų žinios. - ] 2007, rugpj. 31, p. 8. 

Matulevičius, Algis. Žuvusiųjų atminimą sportininkai pagerbė tradiciniu bėgimu: [apie tai, kad liep. 29 d. vyko 

tradicinis estafetinis bėgimas, skirtas 1991 metų liepos 31-osios tragiškiems įvykiams Medininkų pasienio 

užkardoje atminti] / Algis Matulevičius. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, liep. 31, priedas „Sostinė“, p. 8. 

Medininkuose žuvusiems pareigūnams atminti - simbolinis budėjimas tragedijos vietoje: [informuojama, kad 

Medininkų tragedijos 16-osios metinės bus paminėtos šv. Mišiomis bei simboliniu naktiniu budėjimu tragedijos 

vietoje, Vidaus reikalų ministerijos pranešimu, vagonėlyje Medininkuose budės žuvusių pareigūnų artimieji, 

vidaus reikalų ministras R. Šukys, Policijos, Valstybės sienos apsaugos, Muitinės departamentų pareigūnai, 

visuomenės atstovai] // Lietuvos aidas. 2007, liep. 31, priedas „Naujausios žinios“, p. 4. 

Mičiulienė, Jūratė. Medininkų pilyje kol kas tik šienaujama: [apie pilies atstatymo planus] / Jūratė Mičiulienė. 

Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, rugpj. 1, p. 14-15. 

Nenori rodyti silpnumo: [Medininkų bylos išskirtinumas]. - Požiūris // Naujos tėviškės žinios. - 2007, rugpj. 1, 

p. 4. 

Nusikaltimo vykdytojai dar nenubausti. - Su profesoriaus V. Landsbergio išsakytomis mintimis: [dėl likusių 

nenubaustų 1991-ųjų metų Medininkų žudynių vykdytojų ir organizatorių]. - „Tremtinio“ inf. // Tremtinys. - 

2007, rugpj. 10, p. 2. 

Pagerbtas žuvusiųjų Medininkuose atminimas: [apie renginius, skirtus 16-osioms Medininkų tragedijos 

metinėms, renginiuose apsilankiusio prezidento V. Adamkaus pasisakymą; apie Medininkų žudynių bylos 

tyrimą]. - Iliustr. // Respublika. - 2007, rugpj. 1, p. 2. 

Pareigūnai dalyvavo bėgimo varžybose Medininkai-Vilnius: [šių metų liepos 29 d. įvyko šešioliktasis tradicinis 

estafetinis bėgimas Medininkai-Vilnius, kuriame dalyvavo ir Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato 

atstovai]. - Iliustr. // Dainavos žodis. - 2007, rugpj. 3, p. 6. 

Prezidentas V. Adamkus tiki, kad Medininkų tragedijos kaltininkai sulauks atpildo dienos: [informuojama, kad 

liep. 31 d. prezidentas V. Adamkus Medininkų tragedijos minėjime teigė tikintis, jog prieš 16 metų surengtų 

Medininkų žudynių kaltininkai ir vykdytojai sulauks atpildo dienos, kartu su Seimo pirmininku V. Muntianu, 

vidaus reikalų ministru R. Šukiu, žuvusių pareigūnų artimaisiais V. Adamkus dalyvavo simboliniame naktiniame 

budėjime tragedijos vietoje] // Lietuvos aidas. - 2007, rugpj. 1, priedas „Naujausios žinios“, p. 4. 

Savulionytė, Valdonė. Prieš Velykas susibūrė medininkuose žuvusiųjų artimieji: [rašoma, kad šv.Velykų proga į 

Muitinės departamentą (MD) buvo pakviesti 1991 m. liep. 31 d. Medininkuose žuvusių muitinės pareigūnų 

artimieji ir likęs gyvas šios tragedijos liudininkas T. Šernas, pateikiami šio susibūrimo vienos iš iniciatorių MD 

dir. pavaduotojos R. Liupkevičienės, MD dir. R. Klevečkos, T. Šerno, žuvusio muitininko S. Orlavičiaus mamos 

G. Orlavičienės, MD dėstytoja dirbančios poetės A. Karosaitės pasisakymai (minimi renginyje dalyvavusi 

žuvusio muitininko R. Rabavičiaus mama A. Rabavičienė)] / Valdonė Savulionytė. - Iliustr. // Respublika. - 

2007, bal. 7, p. 12. 

Simanaitis, Edmundas. Maskva kalbėjo dviem balsais : įvykius Medininkuose atsimenant / Edmundas 

Simanaitis // Draugas. - 2007, rugpj. 7, p. 3, 9. 

Sinkevičiūtė, Roma. Liepos 6-oji - Valstybės diena: [liepos 6-ąją švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos 

valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę - Valstybės dieną Medininkuose / 

Roma Sinkevičiūtė. - Turinyje: Istoriniai šaltiniai byloja ; Šventės atgarsiai dabar ; Šventiniai renginiai // 

Naujasis Gėlupis. - 2007, liep. 7, p. 1. 

Stankevičius, Rolandas. Medininkų žudikai žinomi, bet nepasiekiami : [pokalbis su Generalinės prokuratūros 

Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroru R. Stankevičiumi apie Medininkų 

žudynių bylos tyrimo eigą / kalbėjosi] Aurelija Juodytė. - Portr. // Kauno diena. - 2007, rugpj. 1, p. 6. 

Strolia, Vytautas. Visagino pasieniečių mokykla ruošiasi persikėlimui į Vilniaus r. Medininkų kaimą ir kviečia 

dirbti bei mokytis / Vytautas Strolia // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, birž. 28- liep. 4 (Nr. 26), p. 11. 

Šernas, Tomas. Pažinęs kitokį Dievą : [pokalbis su evangelikų reformatų kunigu Tomu Šernu] / kalbėjosi Rūtė 

Kiburytė. - Portr., iliustr. // Ganytojas. - 2007, kovo 10, p. 10-11. 

Šernas, Tomas. Tomas Šernas nesiskiria su keturračiu motociklu : [pokalbis su 1991-ųjų metų Medininkų 

žudynes išgyvenusiu buvusiu muitininku, dabar evangelikų reformatų kunigu T. Šernu / kalbėjosi] Remigijus 

Jurgelaitis. - Iliustr. // Kauno diena. - 2007, rugpj. 4, priedas „Šokoladas“, p. 11. 

Tragedija nepamirštama: [Medininkų tragedijos vietą aplanko ir užsieniečiai]. - Iliustr. // Naujos tėviškės 

žinios. - 2007, rugpj. 1, p. 1. 

Treti estafetiniame bėgime: [tradiciniame šešioliktame estafetiniame bėgime Medininkai - Vilnius, dalyvavo ir 

Šiaulių rajono komanda]. - Iliustr. // Mūsų dienos. - 2007, rugpj. 3, p. 4. 

Valdžia gali tik apgailestauti: [apie 1991 m. Medininkų muitinės tragediją]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, 



 

 

rugpj. 1, p. 2. 

Vitkauskas, Vladas. Trys šimtai metrų virš Lietuvos: [apie aukščiausią Lietuvoje Aukštojo kalną] / Vladas 

Vitkauskas. - Iliustr. // Atgimimas. - 2007, liep. 6-12 (Nr. 27), p. 14. 

Vyšniauskienė, Lina. Radioaktyvus uranas vėl keliauja per Lietuvą: [apie Medininkų pasienio poste 

pasieniečių sulaikytą į Baltarusiją vykstantį automobilį, kuriame buvo aptiktas konteineris su radioaktyvia 

medžiaga uranu; Vilniaus apygardos prokurorų atliekamą tyrimą] / Lina Vyšniauskienė // Respublika. - 2007, 

bal. 25, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Atsidavę darbui žemės ūkyje: [apie didžiausią ūkį Medininkų seniūnijoje - Stanislavo 

Rakalovičiaus] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 9 - 15, p.1, 2. 

Vorobej, Teresa. Išnaudoti kiekvieną galimybę: [apie Danutos ir Lecho Leonovičių parduotuvę „U Danusi“ 

Medininkuose] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 16 - 22, p. 3, 6. 

Vorobej, Teresa. Pasirūpinti sveikata: [apie Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinetą] / Teresa Vorobej. 

- Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 16 - 22, p. 2. 

Zapolskienė-Bundzaitė, Austra. Trakų istorijos muziejus: penki didelę istorinę, architektūrinę ir kultūrinę 

vertę turintys objektai (t.t. Medininkų pilis) / Austra Zapolskienė. - Iliustr. - Turinys: Pusiasalio pilis ; Salos 

pilis: lankytojai ; Parodos ; Renginiai ; Medininkai ; Karaimų etnografinė paroda ; 60-mečio jubiliejaus 

belaukiant // Trakų žemė. - 2007, rugpj. 4, p. 1, 6. 

 

Danowska, Danuta. Prędzej garbaty, niż bogary.?: [apie konkurso „Metų ūkis“ laimėtojus ūkininkus Heleną ir 

Mečislova Pozniakus iš Medininkų] / Danuta Danowska ; fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 16-22 sierpnia (nr 33), p.6. 

Danuta, Danowska. Co zostało z Miednik Królewskich? : gminy z dorobkiem w tle Miedniki / Danuta 

Danowska ; fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. -2007, 16-22 sierpnia (nr 33), p.1, 5. 

Lewicki, Jan. „Bóg błogosławił, ziemia plon wydała“: [apie derliaus šventę Medininkuose] / Jan Lewicki ; 

fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 27 wrzesnia - 2 pazdziernika (nr 39), p. 1, 5. 

Naujokaitiene, Maria. Otwarty dzień metodyczny w Miednikach: [apie pradinių klasių mokytojų metodinius 

užsiėmimus, vykusius Medininkų vidurinėje mokykloje (Vilniaus rajonas)] / Maria Naujokaitiene // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 12-18 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 434), p. 2. 

Strola, Vytautas. Szkoła Pograniczników w Wisagini szykuje się przenosin do wsi Miedniki w rejonie 

wileńskim i zaprasza na naukę oraz do pracy / Vytautas Strola // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 28 czerwca - 

4 lipca (nr 26), p. 11. 

Tarasevič, Stanislav. Europa bez granic zaczyna się w Miednikach: [apie Medininkų pasienio postą] / 

Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 21 grudnia, p. 1, 3. 

Tarasevič, Stanislav. W Miednikach otwarto szkołę straży granicznej / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2007, 26 października, p. 1, 3. 

Worobiej, Teresa. Oddani pracy na roli: [apie didžiausią Medininkų seniūnyjoje Stanislavo Rakalovičiaus ūkį] 

/ Teresa Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ] 2007, 9-15 siepnia (nr 32), p. 1, 2. 

Worobiej, Teresa. Wykorzystać każdą szansę: [apie Danutos ir Lecho Leonovičių parduotuvę „U Danusi“ 

Medininkuose] / Teresa Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 16-22 sierpnia 

(nr 33), p.3, 6. 

Worobiej, Teresa. Zadbać o zdrowie: [apie Medinikų bendrosios praktikos gydytojo kabinetą] / Teresa 

Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 16-22 sierpnia (nr 33), p.2. 

 

„Литва с Россией должна себя вести, как Великобритания“: [apie 1991 m. Medininkų muitinės tragediją] // 

Литовскiй курьеръ. - 2007, 9-15 авг. (№ 32), p. 8. 

Президент надеется на возмездие: [apie renginius, skirtus 16-osioms Medininkų tragedijos metinėms, 

renginiuose apsilankiusio prezidento V. Adamkaus pasisakymą; apie Medininkų žudynių bylos tyrimą]. - Iliustr. 

// Республика. - 2007, 1 авг., p. 2. 

Пункты упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе: [всего на границе Белоруссии с 

Литвой предполагается оставить 18 пунктов пропуска: из них 7международных и 11 упрощенных.. - 

БЕЛТА // Sugardas. - 2007, 23 авг., р. 2. 

Школа пограничников уезжает…: [единственная в Литве школа пограничников через месяц сменит 

название, т. к. переедет в Мядининкай. А в 16-летней истории Висагинской школы останутся 743 ее 

выпускника и тысячи тех, кто повысил здесь квалификацию / подготовила Ирина Тропина]. - Iliustr. // 

Sugardas. - 2007, 11 окт., р. 2. 
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Aleksandravičius, Arnoldas. Medininkų bylai reikia fanatiškų prokurorų: [apie septyniolika metų lauktą 

teismo procesą dėl Maskvos specialiųjų tarnybų nužudytų Lietuvos pareigūnų] / Arnoldas Aleksandravičius. - 

Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2008, liep. 31, p. 1, 6. 

Augulis, Jonas. Ar Lietuvos valstybė įvykdė pareigą Jiems?: [apie 1991 m. liepos 31-osios Medininkų 

tragedijos iškilmingą minėjimą] / Jonas Augulis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2008, rugpj. 2, p. 5. 

Berkevičius, Algirdas. Du požiūriai, dvi nuomonės: [autoriaus atsakas į F. Vaitkaičio straipsnį „Teroristų bei 

ostapbenderių klestėjimo metas“ („Lietuvos Aidas“, 2008, vas. 25 d.), kuriame pateikia priešingą požiūrį į 1991 

m. sausio įvykius, Lietuvos valstybės buvusią ir esamą karinę vadovybę, Lietuvos savanorius (str. minimi gen. 

A. Pocius, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų kūrėjai J. Gečas, A. Butkevičius, tuomečiai Seimo nariai Z. Šličytė, V. 

Čepaitis, klebonas K. Vasiliauskas)] 

/ Algirdas Berkevičius. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2008, kovo 13, p. 6. 

Betingis, Kęstutis. Trys klausimai Kęstučiui Betingiui, prokurorui: [apie tai, kaip sekėsi tartis su Latvijos 

teisėsaugininkais dėl omonininko K. Nikulino, įtariamo dalyvavus Medininkų įvykiuose, išdavimo, kodėl 

Baltarusija išdavė tik M. Burokevičių ir J. Jermalavičių, o kitus Sausio 13-osios perversmininkus dangsto, ar yra 

tikimybė, kad Rusija ir Baltarusija perduos bent vieną iš 43 ten besislapstančių perversmininkų]. - Iliustr. // 

Veidas. - 2008, Nr. 2 (saus. 14), p. 8. 

Bus išduotas Lietuvai: [apie Latvijos aukščiausiojo teismo sprendimą, išduoti Lietuvai įtariamąjį Medininkų 

žudynių byloje - K. Nikuliną] // Lietuvos rytas. - 2008, saus. 19, p. 3. 

Buvęs omonininkas Konstantinas Nikulinas į laisvę nepaleistas: [informuojama, kad Vilniaus apygardos teismas 

vas. 21 d. nepatenkino Latvijos piliečio buvusio omonininko K. Nikulino skundo dėl esą nepagrįsto suėmimo, 

K. Nikulinas teigė nedalyvavęs Medininkų žudynėse, todėl teismo galėtų laukti namuose, to paties teismo prašė ir 

įtariamojo advokatas A. Marcinkevičius, tuo tarpu valstybinis kaltintojas - Generalinės prokuratūros Organizuotų 

nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras R. Stankevičius - įsitikinęs, kad Vilniaus miesto 2-asis 

apylinkės teismas pagrįstai trims mėnesiams suėmė buvusį omonininką (str. minimi buvę Rygos omonininkai A. 

Laktionovas, A. Ryžovas ir Č. Mlynikas). - Portr. // Lietuvos aidas. - 2008, vas. 22, p. 10. Čiužauskas, Darius. 

Baltarusiai teisinosi dėl Lenino: [apie Medininkuose Lietuvos muitininkų sulaikytą į tarptautinį jaunųjų futbolo 

rinktinių varžybas važiuojantį Baltarusijos futbolininkų komandos autobusą, kuris buvo papuoštas Lenino 

ordinais] / Darius Čiužauskas. - Iliustr. // Respublika. - 2008, rugpj. 25, p. 5. Čiužauskas, Darius. OMON 

smogiko Lietuvai nereikėjo: [apie Latvijos teisėsaugos išduotą ilgai ieškomą OMON smogiką Latvijos pilietį K. 

Nikuliną, arba K. Michailovą, jo praeitį bei Latvijos prokuroro M. Viljumo informaciją apie jį; pateiktas 

generalinio prokuroro pavaduotojo G. Jasaičio komentaras] / Darius Čiužauskas. - Portr. // Respublika. - 2008, 

saus. 28, p. 5. 

Demidova, Pranė. Atvirų durų diena Užsieniečių registracijos centre Pabradėje / Pranė Demidova ; Vytauto 

Ridiko nuotr. - Iliustr. // Nalšios žinios. - 2008, geg. 27, p. 1, 9. 

Duoblienė, Laima. „Istoriją kuriame mes visi“: [apie 18-ųjų Nepriklausomybės atgavimo metinių minėjimą 

Prienų rajono Stakliškių vidurinėje mokykloje. Minėjime dalyvavo vienintelis išlikęs gyvas Medininkų 

tragedijos liudininkas Tomas Šernas. Jį atlydėjo dukra Gertrūda ir neseniai išleistos knygos „Tomas Šernas: 

vakar buvo rytoj“ autorė žurnalistė Aurelija Arlauskienė] / Laima Duoblienė ; autorės nuotraukos. - Iliustr. // 

Gyvenimas. - 2008, kovo 13, p. 1, 5. 
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muitinės pareigūnai A. Musteikis, S. Orlavičius, A. Juozakas, M. Balavakas, J. Janonis, A. Kazlauskas, R. 
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nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyr. prokuroro A. Kliunkos komentarai (minimi vienintelis 

Medininkų žudynes išgyvenęs muitininkas T. Šernas, Medininkuose žuvę Lietuvos policijos ir muitinės pareigūnai 
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išduoti Lietuvos teisėsaugai)] / Stasys Gudavičius. - Iliustr., portr. // Vilniaus diena. - 2008, liep. 31, p. 6. 
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Gudavičius, Stasys. Valstybė išdavė savo didvyrį: [rašoma, kad vieninteliam išgyvenusiam Medininkų tragediją 

T. Šernui nesuteikiama valstybės juridinė pagalba ir jis pats rūpinasi advokatu, kuris jam padeda per ikiteisminį 
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Klimčiauskaitė. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2009, liep. 27, p. 3. 

Kuizinaitė, Milda. Išniekino kapus: [apie tai, kad vandalai Antakalnio kapinėse nuniokojo 1991-ųjų sausio 13- 
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Vitkūnas, Naglis. N. Chruščiovas nenorėjo, kad Trakų pilis būtų atstatyta: [prieš 50 metų pradėta atstatinėti 
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- Iliustr. // Kauno diena. - 2011, rugpj. 9, p. 6. 

Žodžių karas su Rusija. - BNS inf. : [apie naują trintį tarp Lietuvos ir Rusijos, kilusią dėl šios šalies nenoro 

bendradarbiauti Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylų tyrime. Su Užsienio reikalų komiteto pirmininko E. 

Zingerio pasisakymais] // Klaipėda. - 2011, rugpj. 27, p. 7. 

Žodžių karas su Rusija : [apie naują trintį tarp Lietuvos ir Rusijos, kilusią dėl šios šalies nenoro bendradarbiauti 

Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylų tyrime, kaip to reikalauja 1991 m. pasirašyta sutartis dėl 

tarpvalstybinių santykių pagrindų; rašoma, kad rugpj. 25 d. Lietuvos generalinė prokuratūra kreipėsi į Rusijos 

generalinę prokuratūrą su teisinės pagalbos prašymu apklausti tris įtariamuosius Medininkų žudynių byloje, 

tačiau Rusijos URM atstovas A. Lukaševičius rugpj. 26 d. paskelbtame komentare teigė, jog tai yra dar vienas 

Lietuvos bandymas įpiršti tendencingą savo istorijos supratimą; reaguodami į šį pareiškimą Lietuvos URM ir 

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E. Zingeris išplatintuose pranešimuose priminė 1991 m. dvišalėje 

sutartyje numatytas nuostatas]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2011, rugpj. 27, p. 7. 

Žodžių karas su Rusija [apie naują trintį tarp Lietuvos ir Rusijos, kilusią dėl šios šalies nenoro bendradarbiauti 

Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylų tyrime, kaip to reikalauja 1991 m. pasirašyta sutartis dėl 

tarpvalstybinių santykių pagrindų; rašoma, kad rugpj. 25 d. Lietuvos generalinė prokuratūra kreipėsi į Rusijos 

generalinę prokuratūrą su teisinės pagalbos prašymu apklausti tris įtariamuosius Medininkų žudynių byloje, 

tačiau Rusijos URM atstovas A. Lukaševičius rugpj. 26 d. paskelbtame komentare teigė, jog tai yra dar vienas 

Lietuvos bandymas įpiršti tendencingą savo istorijos supratimą; reaguodami į šį pareiškimą Lietuvos URM ir 

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E. Zingeris išplatintuose pranešimuose priminė 1991 m. dvišalėje 

sutartyje numatytas nuostatas]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2011, rugpj. 27, p. 4. 

Žuklevičius, Vismantas. Skaudi sukaktis : prabėgo 20 metų po šiurpių Medininkų žudynių, tačiau už grotų - tik 

vienas nusikaltėlis : [1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio poste sovietų milicijos ypatingosios paskirties 

būrio OMON smogikai iš Rygos užpuolė Lietuvos pasienio darbuotojus] / Vismantas Žuklevičius. - Iliustr. // 

Gimtasis kraštas. - 2011, liep. 29 - rugpj. 5 (Nr. 30), p. 1-2. 

 

Adamovič, Kristina. „Przebaczyliśmy, ale pamiętamy“ : wspomnienia niczym powroty do stron rodzinnycz 

(14) / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 10-16 listopada (nr 45), priedas 

„Rota“ (nr 673), p.7. 

Gladkovska, Helena. Codzienne troski i radości dyrektorki szkoły : [apie Medininkų vidurinės mokyklos 

direktorę M. Pietkiewicz, Vilniaus rajonas] / Helena Gładkowska // Kurier Wileński. - 2011, 19-21 listopada (nr 

221), p. 14-15. 

Levicki, Jan. Święto ku chwale Grunwaldu : na zamku mednickim - obchody 601. rocznicy sławnej wiktorii / 

Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 4-10 sierpnia (Nr 31), p. 1, 5. 

Międzynarodowy Dzień Teatru w Miednikach : [apie Tarptautinės teatro dienos minėjimą Medininkuose, 

Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 1 kwietnia, p. 7. 

Rakałowicz, Agata. Uczniowie z Miednik w Radomiu / Agata Rakałowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2011, 25-31 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 662), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Miedniki otwarte na sztukę : „Idy teatralne“ w rejonnie wileńskim : [apie Tarptautinės teatro 

dienos minėjimą Medininkuose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 31 marca - 6 

kwietnia (nr 13), p. 6. 

Vorobej, Teresa. „Odyseja Rycerstwa Polskiego“ : festyn historyczny w Miednikach / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 18-24 sierpnia (nr 33), priedas „Rota“ (nr 661), p.1, 4. 

Vorobej, Teresa. „Próba generalna“ przed świętem rejonowym : dożynki w Miednikach / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 22-28 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 666), p. 1, 



 

 

6. 

Vorobej, Teresa. „Prowadź nasw, św. Kazimierzu, drogą woli Pana“ : jubileusz 5-lecia nadania imienia szkole 

w Miednikach / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 10-16 marca (nr 10), priedas 

„Rota“ (nr 638), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Z Orłem w sercu i na dokumencie : ponad 70 Kart Polaka wręczono mieszkańcom gminy 

miednickiej / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 17-23 listopada (nr 

46), priedas „Rota“ (nr 674), p. 4. 

Żagaris, Genoefa. 5 lat z imieniem świętego Kazimierza : [apie Medininkų šv. Kazimiero vidurinę mokyklą] / 

Genoefa Żagaris. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 10-11 marca (nr 47), p. 13. 

 

Liubartas, Vladas. Двадцать лет спустя : [Vilniaus apygardos teismas priėmė nuosprendį Medininkų žudynių 

byloje ir kalėjimu iki gyvos galvos nuteisė buvusį buvusį OMON pareigūną K. Michailovą] / Владас Любартас. 

- Iliustr. // Обзор. - 2011, 12-18 мая (№ 19), p. 33. 

Литва отметила 20-летие Мядининкской трагедии : [apie tai, kad liep. 31 d. Lietuva paminėjo skaudžią 

sukaktį - 1991 m. liepos 31-ąją pasienyje su Baltarusija buvo sušaudyti septyni mūsų šalies pareigūnai]. - Iliustr.// 

Республика. - 2011, 1 авг., p. 2. 

Мядининкский убийца осужден в России : [informuojama, kad Sankt Peterburgo teismas skyrė laisvės 

atėmimo bausmę A. Ryžovui, kuris įtariamas dalyvavęs Lietuvos pareigūnų žudynėse 1991 m. Medininkų 

pasienio poste]. - Portr. // Республика. - 2011, 13 июня, p. 6. 

Orlavičiūtė, Jolanta. Мядининкай. „Верните нам отца“ : [беседа с дочерью таможенника С. Орлавичюса 

Й. Орлавичюте / беседовала] Гедре Милькявичюте. - Portr., iliustr. // Республика. - 2011, 1 авг., p. 8. 

Šernas, Tomas. Приговор Томаса Шярнаса : я прощаю. Но эти люди должны получить правовой отпор - 

наказание, чтобы больше не убивали : [беседа со свидетелем Мядининской трагедии / беседовал] Валдас 

Квядарас. - Iliustr. // Республика. - 2011, 12 мая, p. 4. 

Užusienis, Vidmantas. Белорусская хроника: кошек еще не едят : [apie padėtį Baltarusijoje bei šios šalies ir 

Lietuvos pasienyje; kelių šios šalies piliečių bei Lietuvos verslininkų pasisakymus] / Видмантас Ужусенис. - 

Iliustr., portr. // Республика. - 2011, 10 июня, p. 3. 
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Antanavičius, Ugnius. Atgijusi istorija priminė šlovingą praeitį: [apie tai, jog rugsėjo 29 d. Medininkų pilyje 

prasidės senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ organizuojamas LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis 

„Medininkai XIV amžiuje“] / Ugnius Antanavičius // Vakaro žinios. - 2012, spal. 1, p. 2. 

Argustas, Justinas. Neverti Vilniaus gatvių: [apie tai, kad Muitinės departamentas kelerius metus prašo 

Medininkuose žiauriai nužudytų pareigūnų garbei pavadinti bent keletą Vilniaus miesto gatvių, tačiau 

savivaldybėje veikianti Miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija pernai nusprendė, jog 

žuvusiųjų vardais reikia pavadinti ne gatves, o įrengti atminimo lentą ant departamento pastato; 

pateikiami departamento gen. direktoriaus A. Šipavičiaus ir atstovės spaudai G. Vitkauskaitės, komisijos 

vadovės ir tarybos narės D. Urbanavičienės, Medininkų tragedijos liudininko T. Šerno, europarlamentaro 

V. Landsbergio komentarai (str. minimi Vilniaus meras A. Zuokas, komisijos nariai T. Čaplinskas ir 

V.Jogėla)] / Justinas Argustas. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, geg. 21, p. 1, 2, 3. 

Bruklys, Jurijus. Kova su korupcija ar parodomoji dekoracija? : [pokalbis su Muitinės darbuotojų profesinės 

sąjungos valdybos pirmininku J. Brukliu / kalbėjosi] Rimas Amaitis. - Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2012, gruod. 

15-21 (Nr. 50), p. 21. 

Budzinauskienė, Eleonora. Teisingumas tolsta nuo Medininkų: [apie Rusijos generalinės prokuratūros 

atsakymą baudžiamojoje byloje dėl SSRS VRM Vidaus kariuomenės ypatingos paskirties milicijos būrio 

įvykdytų nusikaltimų prieš Lietuvą (str. minimi įtariamieji buvę sovietų OMON smogikai A.Laktionovas, 

Č.Mlinykas, A.Ryžovas)] / Eleonora Budzinauskienė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2012, rugs. 7, p. 2. 

Bugvilionis, Arūnas. Persikėlus į LDK laikus : šiandien, rugsėjo 29 d., 16 val. Medininkų pilyje prasidės 

senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ organizuojamas LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis „Medininkai 

XIV amžiuje“, kuriame žiūrovai turės progą pajusti XIV a. Lietuvos dvasią, stebėti viduramžių buitį ir, žinoma, 

LDK kariuomenės kovas su kryžiuočiais : [pokalbis su „Vilkatlakų“ viršaičiu Arūnu Bugvilioniu / kalbėjosi] 

Ričardas Čekutis. - Iliustr. // Respublika. - 2012, rugs. 29, p. 13. 

Burvytė, Monika. Policija ieškomiausių nusikaltėlių sąrašą turi, bet jų nesuranda: [apie senai ieškomus byloje 

dėl Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo pripažintus įtariamaisiais A. Ryžovą, A.Laktionovą, 

Č.Mlyniką, dėl sukčiavimo PVM mokėjimuose - L.Motiejūną, žudiką - R.Zamolskį ir kt. ieškomiausius 

nusikaltėlius Lietuvoje (str. V.Ž.Mini interviu su operatyvininko I. Ksendzovo komentaru ir V.Ž. Ieškomiausi 

nusikaltėliai pasaulyje)] / Monika Burvytė. - Portr. // Vakaro žinios. - 2012, spal. 26, p. 1, 2 - 3. 



 

 

Burvytė, Monika. Valdžios užšaldytas pasienis: [apie tai, jog ties Medininkais nusidriekė trijų parų eilė, valdžia 

kratosi negalėjusi anksčiau nieko padaryti ir kaltina muitinę, pastarieji - šalių nebendradarbiavimą ir galimybių 

padidinti pasienio postus nebuvimą, o Baltarusijos URM atsiuntė notą dėl eilių pasienyje (str. paskirtojo 

susisiekimo ministro R. Sinkevičiaus, laikinai einančio pareigas ministro E.Masiulio, Lietuvos vežėjų asociacijos 

prezidento Alg. Kondrusevičiaus ir kt. komentarai; minimas premjeras A.Kubilius)] / Monika Burvytė ; Sauliaus 

Venckaus nuotr. // Vakaro žinios. - 2012, gruod. 12, p. 1, 5. 

Dapkus, Tomas. Rusija stebi ir kontroliuoja: [apie LNK laidą „Alfa“ savaitė“, skirtą Medininkų žudynių bylai, 

Rusijos siekiams užkirsti kelią, kad šį karo nusikaltimą vykdę, organizavę ir planavę asmenys būtų patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn] / Tomas Dapkus. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, geg. 8, p. 2. 

Dar kartą apie Sausio 13-ąją : [diskusija]: [Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo 

diskusijoje dalyvavę signatarai A. Butkevičius, K. Motieka ir Z. Vaišvila bei vyskupas T. Šernas kalbėjo apie 

Sausio 13-osios įvykius, jų tyrimą, tuomečių politikų pasirengimą gynybai, Lietuvos žmonių patriotizmą, 

Medininkų žudynes bei kt. klausimus, susijusius su šiais įvykiais (str. minimas tuometis vidaus reikalų ministras 

M. Misiukonis) / diskusiją veda Gediminas Jakavonis ; parengė Janina Grigaitytė. - Iliustr., portr. - Aut.: 

Audrius Butkevičius, Kazimieras Motieka, Zigmas Vaišvila, Tomas Šernas // Respublika. - 2012, saus. 13, 

priedas „Žalgiris“, p. 2, 3. 

Daugėla, Arūnas. Ko verta antikorupcinė akcija muitinėje? : [apie tai, kad Muitinės departamento tarnybinių 

tyrimų tarnybos, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Vilniaus apygardos prokuratūros pareigūnai sulaikė 29 

Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto pareigūnus. Jie įtariami piktnaudžiavimu tarnyba ir 

kyšininkavimu] / Arūnas Daugėla. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2012, gruod. 8, p. 26. 

Dirmienė, Nijolė. Medininkų smogikas reikalauja laisvės: [apie tai, kad iki gyvos galvos nuteistas buvęs 

OMON (ypatingos paskirties milicijos būrys) smogikas K. Michailovas reikalauja paleisti į laisvę] / Nijolė 

Dirmienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2012, lapkr. 24, p. 22. 

Drižius, Aurimas. Vitalijus Gailius pagautas išdavęs valstybės paslaptį: [buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo 

tarnybos (FNTT) direktorius V. Gailius neigia nutekinęs informaciją apie banką „Snoras“; tačiau Medininkų 

žudynių byloje teisiamojo omonininko K. Michailovo advokatas A. Marcinkevičius teigia, kad V. Gailius LTV 

laidoje „Akiračiai“ atskleidė šios bylos ikiteisminio tyrimo medžiagą] / Aurimas Drižius. - Iliustr., portr. // 

Laisvas laikraštis. - 2012, kovo 10-16 (Nr. 10), p. 2-3. 

Dumalakas, Arūnas. Muitininkai surengė keršto akciją? : [apie tai, kad pasienyje su Baltarusija nusidriekė 12 

km eilė, kurioje įstrigo apie tūkstantis vilkikų, aplink Medininkų pasienio punktą nėra parduotuvių, vos viena 

kavinė, trūksta tualetų, kelio niekas nevalo, vairuotojai įtaria, kad tai atsakas į pareigūnų sulaikymą dėl 

kyšininkavimo] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, gruod. 11, p. 3. 

Dumalakas, Arūnas. Pilis savaitgaliais autobusu - nepasiekiama: [apie tai, kad nors restauruota Medininkų pilis 

(Vilniaus r.) netrukus atvers duris lankytojams, savaitgaliais autobusu atvykti apžiūrėti turizmo objekto 

neįmanoma, apie Vilniaus r. autobusų parko vadovo D. Gasperovičiaus požiūrį į padėtį, apie pilies restauravimą, 

kt. Klausimus] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, rugs. 14, p. 19. 

Generalinė prokuratūra griebiasi šiaudo Medininkų byloje - bando K. Michailovui pritaikyti karo nusikaltimus: 

[dėl įtariamųjų Lietuvos Respublikos pareigūnų žūdynių 1991 m. Medininkų pasienio ir muitinės kontrolės poste 

byloje veikos perkvalifikavimo]. - Portr. // Laisvas laikraštis. - 2012, vas. 18-24 (Nr. 7), p. 20. 

Gorienė, Giedrė. Medininkų žudynės: „nutirta“ byla, arba kur iš tiesų buvo nužudyti pareigūnai?: [pateikiamas 

advokato A. Marcinkevičiaus pasakojimas apie Medininkų pasienio poste 1991 m. liep. 31 d. įvykusių žudynių 

aplinkybės] / Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2012, geg. 25 - birž. 8 (Nr. 11), p. 8-10. 

Grigaliūnaitė, Violeta. Gedimino laikus menanti Medininkų pilis atgijo / Violeta Grigaliūnaitė. - Iliustr. // 15 

min. - 2012, rugs. 28, p. 26-27. 

Grigas, Romualdas. Būti muitininku gera : [pokalbis su akademiku Romualdu Grigu Pokalbis su akademiku 

R.Grigu apie Medininkų kelio posto pareigūnus, įtariamus kyšininkavimu ir korupcijos mastą Lietuvoje (str. 

V.Ž. Komentaras su Seimo nario V. Mazuronio paaiškinimu)] / kalbėjosi Regina Mažeikytė. - Iliustr. portr. // 

Vakaro žinios. - 2012, gruod. 10, p. 1, 5. 

Grigolytė, Rūta. Įtarimai - dešimtims muitininkų: [apie Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos 

iniciatyva organizuotą 29 Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto pareigūnų, kuriems pareikšti 

įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kyšininkavimo, sulaikymą; pateikiamas Muitinės 

departamento gen. direktoriaus A. Šipavičiaus komentaras. Spausdinama žinutė „Sutriko posto darbas“] / Rūta 

Grigolytė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2012, gruod. 6, p. 1, 7. 

Grigolytė, Rūta. Muitinė skendėjo korupcijoje: [apie Muitinės departamento Tarnybinių tyrimų tarnybos 

iniciatyva organizuotą 29 Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto pareigūnų, kuriems pareikšti 

įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir kyšininkavimo, sulaikymą; pateikiamas Muitinės 

departamento gen. direktoriaus A. Šipavičiaus komentaras. Spausdinama žinutė „Sutriko posto darbas“] / Rūta 

Grigolytė. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, gruod. 6, p. 2. 



 

 

Gudjurgienė, Gerda. Atostogos Lietuvoje : nauji kultūrinio turizmo maršrutai / Gerda Gudjurgienė. - Iliustr. // 

Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - 2012, birž. 16, p. 5, 8. 

Ilgų derybų rezultatas - branduolinės saugos centras: [pateikiama Valstybės sienos apsaugos tarnybos 

informacija apie birž. 4 d. oficialiai atidaromą Medininkuose esančioje Pasieniečių mokykloje įkurtą 

Branduolinio saugumo kompetencijos centrą ] // Vilniaus diena. - 2012, birž. 4, p. 2. 

K. Michailovas paliktas už grotų: [apie tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas nepatenkino dėl Medininkų žudynių 

nuteisto buvusio Rygos omonininko K. Michailovo prašymo leisti jam laisvėje laukti antros instancijos teismo 

nuosprendžio (str. minimas teisėjas A. Kruopys, kt.)]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, rugs. 5, p. 9. 

K. Michailovui siūloma apsispręsti pačiam: [rašoma, kad saus. 26 d. Lietuvos apeliacinio teismo posėdyje 

Generalinės prokuratūros (GP) prokuroras M. Dūda pateikė prašymą dėl Medininkų žudynių nuteisto buvusio 

Rygos omonininko K. Michailovo (buvusio Nikulino) sutikimo teisti jį dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų 

žmogiškumui - patenkinęs GP prašymą, teismas dėl sutikimo teisti pagal naujus kaltinimus turėtų kreiptis į K. 

Michailovą, nes patraukti ir nuteisti pagal Baudžiamojo kodekso 100 str., t.y. iki išdavimo ir perdavimo padarytą 

nusikalstamą veiką, būtinas jo ar jį perdavusios valstybės sutikimas (K. Michailovą Latvija išdavė pagal 

Lietuvos BK nuostatas, kurios numato atsakomybę už tyčinius nužudymus), taip pat buvo pateiktas naujų 

kaltinimų K. Michailovui tekstas; užsimenama, jog nukentėjusiojo T. Šerno advokatas V. Kaupas posėdyje sakė, 

kad nemato priežasčių, dėl kurių negali būti tenkinamas prokurorų prašymas (minimi K. Michailovo advokatai 

A.] Marcinkevičius, I. Botyrienė, O. Ruodė, valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras R. Stankevičius). - Portr. 
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Susidarė eilės: [sulaikius apie trečdalį Medininkų pasienio posto muitininkų, įtariamų piktnaudžiavimu tarnyba 

ir kyšininkavimu veikiant grupėje, Baltarusijos pasienyje ties Medininkais susidarė vilkikų eilės, tačiau Muitinės 

departamento atstovai informavo, kad pagrindinė eilių augimo priežastis - padidėjęs vilkikų srautas; pateikiami 

„Linavos“ atstovo spaudai G. Vincevičiaus, departamento atstovės spaudai G.Vitkauskaitės komentarai] // 

Vilniaus diena. - 2012, gruod. 11, p. 3. 

Šalina nuo pareigų: [apie tai, kad teismas kol kas nuo pareigų nušalino penkis iš trisdešimties Medininkų 

pasienio posto muitininkų, kuriems pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir kyšininkavimo veikiant 

grupėje; pateikiamas Generalinės prokuratūros atstovės R. Dirsienės komentaras]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 

2012, gruod. 8, p. 5. 

T. Šernas: bijau, kad dėl politinių priežasčių Sausio 13-osios istorija nebus parašyta: [apie 1991 m. sausio 13-osios 

įvykius Lietuvoje] - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, saus. 11, priedas „Naujausios žinios“, p. 1. 

T. Šernas: Sausio 13-osios istorija rašoma nedrąsiai: [rašoma, kad Lietuvos parolimpiniame komitete surengtoje 

spaudos konferencijoje „Dar kartą apie Sausio 13-ąją“ savo nuomones apie Sausio 13-osios bylos tyrimą bei 

valdžios poziciją išsakė Medininkų tragedijos liudininkas, buvęs muitininkas T. Šernas, signatarai K. Motieka, 

A. Butkevičius ir Z. Vaišvila] // Respublika. - 2012, saus. 9, p. 2. 

V.Gapšys: Lietuvos politinis elitas išdavė savo herojus: [apie tai, kad Seimo Darbo partijos frakcija susirūpinus, 

nes besiaiškinant FNTT vadovų V.Gailiaus ir Vyt. Giržado atleidimo iš darbo aplinkybes, buvo atskleistas 

svarbus faktas, patvirtinantis tam tikrų asmenų keliamą pavojų šalies interesams ir nacionaliniam saugumui, 

tačiau į jį niekas neatkreipė deramo dėmesio (str. Seimo nario Vyt.Gapšio komentaras)]. - Portr. // Vakaro žinios. 

- 2012, kovo 1, p. 6. 

Venkite kirsti sieną: [žinutė, jog šalies pasienio pareigūnai prisijungs prie kt. vidaus sistemos pareigūnų, kurie 

š.m. birželio 21 d. prie Seimo surengs mitingą ir reikalaus padidinti darbo užmokestį, kt. jų reikalavimus; šalies 

pasienio pareigūnų profsąjunga kreipėsi į Rusijos, Baltarusijos ir Lenkijos ambasadas Lietuvoje bei asociaciją 

„Linava“ dėl Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose rengiamos protesto akcijos] // Respublika. - 

2012, birž. 16, p. 6. 

Vilties ženklas, kad norima apsivalyti Muitinės departamento darbuotojos, disidento, buvusio Medininkų posto 

muitininko bei teisininko nuomonės apie sulaikytus Medininkų posto pareigūnus, įtariamus kyšininkavimu (str. 

minimas Muitinės departamento vadovas A. Šipavičius) / parengė] Jaunius Pocius. - Iliustr., portr. // Respublika. 

- 2012, gruod. 8, p. 4. 

Visockas, Gintaras. Apie beprasmes karo nusikaltimo paieškas: [apie Medininkų žudynių bylos tyrimą] / 

Gintaras Visockas. - Portr. // Draugas. - 2012, kovo 31, p. 3. 

Visockas, Gintaras. Gintaras Visockas: apie FNNT skandalą nuomonės neturiu, bet Vytauto Landsbergio, 

Tomo Dapkaus ir Dariaus Kuolio pareiškimai - keisti: [apie Medininkų žudynių bylos tyrimą] / Gintaras 

Visockas. - Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2012, kovo 17-23 (Nr. 11), p. 8-9. 

Visockas, Gintaras. Ką byloja apeliacinis prokurorų skundas Medininkų žudynių byloje: [apie Medininkų 

žudynių bylos aplinkybes] / Gintaras Visockas // Laisvas laikraštis. - 2012, saus. 14-20 (Nr. 20), p. 15. 

Visockas, Gintaras. Kai ieško kaltės už išpirktas nuodėmes Latvijoje : [aie Medininkų žudynių bylą tyrusių 



 

 

Lietuvos prokurorų kišimąsi į Latvijos vidaus reikalus, bandant buvusiam Rygos omonininkui K. Michailovui 

(Nikulinui) pritaikyti nusikalstamą veiką, vadinamą „nusikaltimais žmoniškumui“] / Gintaras Visockas // XXI 

amžius. - 2012, vas. 3, p. 5. 

Visockas, Gintaras. Ko verti Vido Pukenio parodymai apie Medininkų muitinės posto užpuolikus? / Gintaras 

Visockas // Laisvas laikraštis. - 2012, gruod. 1-7 (Nr. 48), p. 7. 

Visockas, Gintaras. Medininkų bylos klystkeliais: [apie šių metų spalio 3 d. Lietuvos apeliaciniame teisme 

pradėtą iš esmės nagrinėti jau daug metų vilkinamą Medininkų pasienio posto žudynių bylą, išklausytus 

pirmuosius liudininkų parodymus] / Gintaras Visockas // XXI amžius. - 2012, lapkr. 30, p. 6-7. 

Visockas, Gintaras. Medininkų žudynių byla: dvigubi standartai, išankstinės nuostatos ir spaudimas Latvijai / 

Gintaras Visockas. - Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2012, rugs. 22-28 (Nr. 38), p. 16-17. 

Visockas, Gintaras. Medininkų žudynių byla: ilgai slėpti liudytojo parodymai / Gintaras Visockas. - Iliustr. // 

Strėva. - 2012, liepa (Nr. 7), p. 10-12. 

Visockas, Gintaras. Medininkų žudynių byloje labiausiai nepasitikima Tomo Šerno parodymais? / Gintaras 

Visockas. - Portr. // XXI amžius. - 2012, vas. 10, p. 5-6. 

Vorobej, Teresa. Garbinga kariuomenės odisėja : istorinė šventė Medininkuose: [apie Lietuvos lenkų sąjungos 

Vilniaus skyriaus bei Lenkų teatro meno klubo organizuotą festivalį „Lenkų kariuomenės odisėja“, skirtą 

Lenkijos kariuomenės dienai ir Varšuvos mūšiui paminėti] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2012, rugpj. 9-15, p. 9. 

Zemlickas, Gediminas. Savo šimtmetį gimnazija pasitiks pasodinusi Vytauto Didžiojo ąžuolų girią: [medeliai 

pasodinti Juozapinės valstybiniame geomorfologiniame draustinyje š.m. balandžio 21 d., Medininkų seniūnija, 

Vilniaus r. ] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - 2012, birž. 21, p. 1, 6-7, 12. 

Zinkuvienė, Alia. Muitinėje retinamos kyšininkų gretos: [rašoma, kad sulaikyti 29 Vilniaus teritorinės muitinės 

Medininkų posto inspektoriai, įtariami kyšininkavimu ir piktnaudžiavimu tarnyba; vyr. prokuroro M. Jovaišos 

bei Tarnybinių tyrimų tarnybos vadovo G. Cinino komentarus; pateiktas interviu su Muitinės departamento 

vadovu A. Šipavičiumi] / Alia Zinkuvienė. - Iliustr., portr. // Respublika. - 2012, gruod. 6, p. 7. 

Žukovskis, Andrejus. Istorinė vėliava vėl plevėsuoja Medininkuose: [apie restauruotą Medininkų pilį; rugs. 27 

d. pilies atidarymo šventėje dalyvavo kultūros ministras A. Gelūnas, pilies šeimininkas Trakų istorijos 

muziejaus vadovas V. Poviliūnas, Valdovų rūmų muziejaus vadovas V. Dolinskas, Kultūros vertybių apsaugos 

departamento direktorė D. Varnaitė, architektai, kt.] / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, 

rugs. 29, p. 24, 25. 

Žukovskis, Andrejus. Įstrigę pusnynuose: [apie sudėtingą situaciją Medininkų pasienio poste artėjant šventėms 

ir būtinybę vystyti postų infrastruktūrą, ypač su Baltarusija, bei įgyvendinti elektroninės sienos projektą; 

pateikiami užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus, „Linavos“ atstovo spaudai G. Vincevičiaus, vairuotojų 

komentarai. Spausdinama žinutė „Per šventes dalys kalėdaičius“] / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // Vilniaus 

diena. - 2012, gruod. 18, p. 1, 2. 

Žukovskis, Andrejus. Pasitempti privertė šalčiai: [apie tai, kad siekiant sumažinti automobilių eiles pasienyje su 

Baltarusija, Medininkų pasienio poste dirba ir mobili muitininkų grupė; pateikiamas Vilniaus teritorinės muitinės 

vadovo J. Pangonio komentaras] / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, vas. 3, p. 4. 

Žukovskis, Andrejus. Protesto akcija keliautojų neerzino: [apie Vilniuje birž. 21 d. Nacionalinio pareigūnų 

profesinių sąjungų susivienijimo organizuotą protesto akciją prieš skurdą bei pasieniečių protesto akciją darbo 

vietose, kurios metu Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktuose buvo ypač kruopščiai tikrinami 

automobiliai, žmonės, jų dokumentai, todėl procedūros truko ilgiau nei paparastai; pateikiami Lietuvos policijos 

profesinės sąjungos pirmininkės R. Katinienės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Viešųjų ryšių sk. viršininko 

G. Mišučio, Vilniaus teritorinės muitinės viršininko J. Pangonio komentarai] / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // 

Vilniaus diena. - 2012, birž. 22, p. 1, 3. 

Žutautas, Vytautas. Prokuratūra tiria Medininkuose įvykdytą nusikaltimą žmoniškumui: [apie Medininkų 

muitinės posto septynių pareigūnų žudynių tyrimą, tragedijos 21-ąsias metines] / Petras Kurmelis. - Iliustr. // 

Akistata. - 2012, rugpj. 3, p. 4. 

Klimaševska, Ivona. Nowe tchnienie życia : w donżonie zamku miednickiego działa już muzeum / Iwona 

Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 4-10 października (nr 40), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem: [67-osios metinės 

prieš fašizmą Vilniaus rajone] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 

19), p. 1, 3. 

Pogoda, Dorota. Święto zbiorów : rodzinna atmosfera na dożynkach w Miednikach / Dorota Pogoda ; Dorota 

Pieczewska ; fot. autorki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 24 wrzesnia - 3 pzdzirnika (nr 29), 

priedas „Rota“ (nr 719), p. 6. 

Vorobej, Teresa. „Odyseja Wojska Polskiego“ : festyn historyczny w Miednikach: [apie Lietuvos lenkų 



 

 

sąjungos Vilniaus skyriaus bei Lenkų teatro meno klubo organizuotą festivalį „Lenkų kariuomenės odisėja“, 

skirtą Lenkijos kariuomenės dienai ir Varšuvos mūšiui paminėti] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 16-22 sierpnia (nr 33), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Problemy z litewskim? Żadnych… : przed absolwentami polskich szkół renomowene 

uczelnie stoją otworem / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), 

priedas „Rota“ (nr 699), p. 19. 

Vorobej, Teresa. Przyszłość bardziej optymistyczna : XVIII edycja konkursu „Najlepsza szkoła - najlepszy 

nauczyciel“ / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 6-12 grudnia (nr 49), 

priedas „Rota“ (nr 729), p. 1, 5. 

Żagaris, Genoefa. Święto plonów w Miednikach / Genoefa Żagaris. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 28 

września, p. 7. 

 

Kos, Voicech. Замок в Мядининкай: [apie Medininkų kaimą Vilniaus rajone] / Войцех Кос. - Iliustr. // 

Литовскiй курьеръ. - 2012, 16-22 февр. (№ 7), p. 10. 

Kupstas, Mantas. А. Бразаускас был многосторонним человеком: [apie Seime vykusį iškilmingą posėdį, 

skirtą prezidento A. Brazausko 80-osioms gimimo metinėms paminėt]i / Мантас Купстас. - Iliustr., portr. // 

Литовскiй курьеръ. - 2012, 27 сент. - 3 окт. (№ 39), p. 7. 

Strikulienė, Olava. Мядининкай. Мы стали духовно опусташенными: [pagerbiant Medininkuose žuvusias 

aukas, svarstoma, kokie mes buvome ir kokiais galėtume būti, kodėl mes labiau pasimetę, nusivylę, kt.] / Олава 

Стрикулене. - Iliustr., portr. // Республика. - 2012, 1 авг., p. 4. 

Strikulienė, Olava. Таможня очищается. Но как очистить сознание?: [žurnalistės mintys apie sulaikytus 

Medininkų posto muitininkus, įtariamus kyšininkavimu, korupcijos ir kontrabandos problemas bei pasikeitusias 

moralines vertybes Lietuvoje] / Олава Стрикулене. - Portr. // Республика. - 2012, 11 дек., p. 4. 

Мядининкская трагедия сегодня не окончена: [apie Medininkų tragedijos paminėjimą ir viltį, kad visi 

nusikaltėliai bus nuteisti, nes po dviejų dešimtmečių nuteistas tik vienas - K. Michailovas, dar trims 

įtariamiesiems A. Laktionovui, A. Ryžovui, Č. Mlynikui išduoti nauji Europos arešto orderiai] / подготовила 

Аля Зинкувене. - Iliustr., portr. // Республика. - 2012, 2 авг., p. 4. 
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Apanavičiūtė, Kristina. Ką iš tiesų matė Medininkų bylos nukentėjusysis Tomas Šernas?: [straipsnyje 

atskleidžiami visuomenei nežinomi faktai apie Medininkų pasienio poste 1991 m. nužudytų Lietuvos pareigūnų 

bylos tyrimą]. - Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2013, geg. 4-10 (Nr. 18), p. 11. 

Apanavičiūtė, Kristina. Medininkų byla: Tomo Šerno pirminės apklausos, kuri yra dingusi iš bylos, detali 

analizė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2013, saus. 18 - vas. 1 (Nr. 2), p. 12-13. 

Apanavičiūtė, Kristina. Medininkų žudynių byla: valstybinio melo ir nesusigaudymo mėsmalė. - Iliustr. // 

Laisvas laikraštis. - 2012, geg. 18-24 (Nr. 20), p. 24. 

Argustas, Justinas. Rezonansinės bylos bliūkšta: [apie Generalinėje prokuratūroje stringančius rezonansinių 

bylų - Medininkų žudynių, galimo turto iššvaistymo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre bei „Vilnius - 

Europos kultūros sostinė 2009“, VSD pareigūno V. Pociūno žūties, Gariūnų didmenininkų galimo sukčiavimo, 

banko „Snoro“ galimai apgaulingos apskaitos, kt. - tyrimus; pateikiamas Mykolo Riomerio universiteto Teisės 

fakulteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjo prof. A. Gutausko komentaras (str. minimi gen. 

prokuroras D. Valys, prokurorai A. Urbelis ir R. Jancevičius)]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2013, vas. 7, p. 7. 

Argustas, Justinas. Rezonansinės bylos bliūkšta: [apie Generalinėje prokuratūroje stringančius rezonansinių 

bylų - Medininkų žudynių, galimo turto iššvaistymo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre bei „Vilnius - 

Europos kultūros sostinė 2009“, VSD pareigūno V. Pociūno žūties, Gariūnų didmenininkų galimo sukčiavimo, 

banko „Snoro“ galimai apgaulingos apskaitos, kt. - tyrimus. Riomerio universiteto Teisės fakulteto 

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjo prof. A. Gutausko komentaras]. - Iliustr. // Klaipėda. - 

2013, vas. 7, p. 7. 

Argustas, Justinas. Rezonansinės bylos bliūkšta: [apie Generalinėje prokuratūroje stringančius rezonansinių 

bylų - Medininkų žudynių, galimo turto iššvaistymo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatre bei „Vilnius - 

Europos kultūros sostinė 2009“, VSD pareigūno V. Pociūno žūties, Gariūnų didmenininkų galimo sukčiavimo, 

banko „Snoro“ galimai apgaulingos apskaitos, kt. - tyrimus; pateikiamas Mykolo Riomerio universiteto Teisės 

fakulteto Baudžiamosios teisės ir kriminologijos katedros vedėjo prof. A. Gutausko komentaras (str. minimi 

gen. prokuroras D. Valys, prokurorai A. Urbelis ir R. Jancevičius, LNOBT vadovas G. Kėvišas, tuometis 

Vilniaus vicemeras S. Šriūbėnas)]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2013, vas. 7-13, p. 6. 

Balčytienė, Brigita. Istorinės rekonstrukcijos festivalis ,,Medininkai XIV amžiuje“. - Iliustr. - Turinys: Daug 

įdomybių ; Viduramžių futbolas ; Bus ir koncertas // Galvė. - 2013, rugs. 20, p. 3. 



 

 

Balčytienė, Brigita. LDK istorinės rekonstrukcijos festivalis ,,Medininkai XIV amžiuje“. - Iliustr. // Trakų 

žemė. - 2013, rugs. 20, p. 4. 

Balčytienė, Brigita. Medininkų pilyje - paroda, skirta 1863 metų sukilimui atminti // Galvė. - 2013, birž. 28, p. 

5. 

Balčytienė, Brigita. Numizmatikos konferencija Medininkų pilyje. - Iliustr. - Turinys: Tęsia iniciatyvą ; 

Pranešimai // Galvė. - 2013, spal. 11, p. 5. 

Balčytienė, Brigita. Tarptautinė numizmatikos konferencija Medininkų pilyje ,,Numizmatikos tyrimai: rinkiniai 

ir nauji įsigijimai. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2013, spal. 11, p. 8. 

Bugvilionis, Arūnas. Šventoji ugnis liepsnos Medininkuose : [pokalbis su senovės baltų kovų brolijos 

„Vilkatlakai“ viršaičiu Arūnu Bugvilioniu / kalbėjosi] Ričardas Čekutis: [apie Medininkų pilyje vyksiantį 

tradicinį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės rekonstrukcijos festivalį]. - Iliustr. // Respublika. - 2013, 

rugs. 20, priedas „Žalgiris“, p. 9. 

Burvytė, Monika. Vilkikų vairuotojai jau 5 metus laukia tualeto: [apie tai, jog maži pinigai, didelė atsakomybė, 

nesiskaitymas, tualetų, registracijos terminalų stoka Lietuvos pasienyje ir nepagarba vairuotojui - dažnas 

reiškinys transporto sektoriuje (str. Smulkių ir vidutinių vežėjų asociacijos (SVVA) atsakingojo sekretoriaus 

S.Žiliaus komentaras)] // Vakaro žinios. - 2013, lapkr. 18, p. 1, 5. 

Butkevičius, Audrius. A. Butkevičius: „Mes susiduriame su situacija, kai reikia kalbėti labai aiškiai - arba tu 

niekšas, išdavikas ir bailys, arba tu - šnipas ir mūsų valstybės priešas“ : [pokalbis su buvusiu Krašto apsaugos 

departamento vadovu / kalbėjosi] Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2013, birž. 7-21 (Nr. 12), p. 

6-7. 

Butkevičius, Audrius. A. Butkevičius: „Po Medininkų įvykių Dž. Bušas Maksvoje visą susitikimo svorį 

perkėlė nuo M. Gorbačiovo į B. Jelciną : [pokalbis su buvusiu krašto apsaugos ministru / kalbėjosi] Giedrė 

Gorienė. - Portr. // Karštas komentaras. - 2013, vas. 15- kovo 1 (Nr. 4), p. 3-5. 

Butkevičius, Audrius. Ar Rusija sudarys „Magnitskio sąrašo“ analogą - „Medininkų sąrašą“? : 2. A. 

Butkevičius: „Rusija veda pakankamai aktyvią politiką ir Lietuva yra vienu šitos politikos taikinių - štai šiame 

kontekste ir reikia suvokti K. Michailovo bylą“ : [pokalbis su buvusiu nepriklausomos Lietuvos krašto apsaugos 

departamento vadovu A. Butkevičiumi apie tai, kaip jis vertina Latvijos piliečio, atvykusio iš Rusijos, S. 

Gurnvaldžio vizitą į Apeliacinį teismą, kuriame nagrinėjamas nuteistojo iki gyvos galvos Medininkų byloje K. 

Michailovo skundas / kalbėjosi] Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2013, geg. 24 - birž. 7 (Nr. 11), 

p. 4-5. 

Buvęs Vilniaus omonininkas Vladislav Pužaj: „Tiksliai žinau tai, kad kai jie įėjo į būdelę, tai Bormontov'as pats 

nušovė vieną“ : 2009-10-23 Vilniaus apygardos teisme kaltinamojo gynėjų prašymo pagrindu papildomai 

išreikalauti liudytojo Vladislav Pužaj apklausų protokolai ir vaizdo bei garso įrašai // Karštas komentaras. - 2013, 
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Verslo žinios. - 2013, vas. 15, p. 5. 
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veiklą bei atidarytą pilyje muziejinę ekspoziciją, menančią garbingą ir turtingą praeities istoriją]. - Iliustr. // 
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kelio posto pareigūnų, įtariamų piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, baudžiamąją bylą]. - Iliustr. - KD, BNS inf. 

// Kauno diena. - 2013, liep. 20, p. 8. 
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Medininkų pilyje - paroda / pagal Trakų istorijos muziejaus inf. - Turinys: Batalinės tapybos pavyzdys ; Dar 

vienas paveikslas // Galvė. - 2013, rugs. 13, p. 3. 

Medininkų pilyje - tapytojo G. Kazimierėno paveikslas „Rūstybės diena“ / Trakų istorijos muziejaus 
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Muitininkai bus teisiami: [žinutė, jog Vilniaus apygardos prokuratūra sostinės apygardos teismui perdavė 

nagrinėti 29 Medininkų kelio posto pareigūnų, kaltinamų galimu piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, 
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samprotaujama, kuo šie muitininkai yra geresni už kriminalinių gaujų narius (str. minimi Muitinės departamento 

vadovas A. Šipavičius, teisėjas A. Valantinas, STT vadovas S. Urbanavičius)] // Lietuvos rytas. - 2013, rugpj. 
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Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2013, saus. 15, p. 9. 

Velička, Mindaugas. Valstybės užvaldymas: atsitraukti, persigrupuoti, pulti (III) : [rašoma, kad aiškėja, kodėl 
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Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 16 grudnia, p. 3. 
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2016, 28 lipca - 3 sierpnia (nr 30), p. 1, 6. 
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vaikų vasaros poilsio stovykloje Medininkuose]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2017, rugpj. 3, priedas „Krašto 
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išverstos rusų žurnalistės Galinos Sapožnikovos knygos „Išdavystės kaina: kaip buvo žudoma Tarybų Sąjunga ir 
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sukurtų darbų parodą]. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2017, gruod. 15, p. 1, 4. 
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teismuose bei tai, kokiais įrodymais grindžiant šioje byloje buvo nuteistas K. Nikulinas] // Karštas komentaras. - 

2017, vas. 3-17 (Nr. 3), p. 6-7. 
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V.Masioko komentaras)] / Deimantas Kniška ; Irmantas Sidarevičius // Vakaro žinios. - 2017, rugpj. 23, p. 4. 
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Michailovas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą. Su K. Michailovo advokato A. Marcinkevičiaus, teisėjo 

V. Masioko komentarais] 

?. - Portr.. - BNS, KD inf. // Kauno diena. - 2017, rugpj. 23, p. 5. 
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Landsbergis, Vytautas. Ką būčiau pasakęs: [Signataras V. Landsbergis apie valstybės pagrindą - teisingumą. 
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taigi kontrabandininkams atėjo liūdnos dienos, o pasieniečiai, kuriems vadovauja generolas R. Požėla galės iš jų 
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Udalcovas teigė, kad artimiausiu metu Rusijos Dūmoje turėtų būti įkurta tarpparlamentinių ryšių su Lietuva grupė, 

ir abiejų šalių parlamentarai turėtų „pradėti gerinti dvišalius santykius“. Jis tvirtino, kad Rusijos noras - turėti 

patikimą, nuspėjamą ir geranorišką partnerį bei kaimyną. Seimo pirmininko patarėjas užsienio politikos klausimais 

K. Kudzmanas teigė, kad per pokalbį su ambasadoriumi išsakytas rūpestis dėl branduolinio saugumo, skitingai 

taikomų braduolinio saugumo standartų Rusijos korporacijos „Rosatom“ statomose elektrinėse Vengrijoje, 

Suomijoje ir Baltarusijoje. Seimo pirmininkas Rusijos ambasadoriui išreiškė susirūpinimą dėl Rusijos nenoro 

bendradarbiauti tiriant Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių byla] 

. - Iliustr. // Draugas. - 2017, rugpj. 12, p. 5. 

Šv. Kazimiero gimnazijos gimtadienis: [apie 1907 m. įkurtos Medininkų (Vilniaus r.) gimnazijos jubiliejaus 

šventę; dalyvavo Seimo narys Č. Olševskis] // XXI amžius. - 2017, birž. 23, priedas „Žvilgsniai“, p. 4. 

Tikruosius Medininkų žudikus užfiksavo JAV palydovas: kur dingo CŽV Lietuvai perduotos nuotraukos?: [apie 

tai, kad Lietuvos pareigūnai Medininkų pasienio poste galimai nukentėjo dėl to, kad tuo metu iš Lietuvos į 

Baltarusiją buvo išvežamas branduolinis ginklas ir tai, jog Krašto apsaugos departamento prašymu JAV slaptosios 

tarnybos pateikė iš palydovo darytas Medininkų žudynių nakties nuotraukas, tačiau jos yra dingę] // Karštas 

komentaras. - 2017, rugpj. 18 - rugs. 1 (Nr. 17), p. 2, 3, 4-5. 

Vartai į laisvę užverti: [apie tai, kad išplėstinė Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegija galutiniu ir 

neskundžiamu sprendimu atmetė iki gyvos galvos Medininkų žudynių byloje nuteisto K. Michailovo (Nikulino) ir 

jo advokatų skundus, apie bylos kai kuriuos klausimus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2017, kovo 1, p. 3. 

Vorobej, Teresa. 101 Tėvynės sienų sergėtojas: [apie Medininkų pasieniečių mokyklą ir 30-ąją absolventų laidą]. 

- Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - - 2017, kovo 2 - 8, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Viena didelė darni bendruomenė: [Derliaus šventė Vilniaus rajone] . - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, rugs. 7-13, p. 1, 8-9. 

 

Inauguracja gimnazjum w Miednikach z dumą o szkole wykonaną pracą w tle : z rejonu wileńskiego: [dėl 

Rusijos žurnalisto Aleksandro Nevzorovo interviu Sank-Peterburgo portalui]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 

13-15 maja (nr 90), p. 6. 

Jermakowicz, Milena. Oświata - to priorytetowe zadanie : odział miednickiego gimnazjum w projekcie „Poznaj 

nasze państwo“. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 grudnia (nr 49), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Jedna, wielka, zgodna wspólnota : Święto Plonów w rejonie wileńskim / Teresa Worobiej ; 

Iwona Klimaszewska ; fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 września (nr 36), p. 1, 

6.. 

Vorobej, Teresa. Ku chwale Ojczyzny!: 30. promocja opuściła Szkołę Straży Granicznej w Miednikach / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 2-8 marca (nr 9), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 

Vorobej, Teresa. Oto ja, poślij mnie“ : jubileusz 45-lecia kapłaństwa o. Andrzeja Cyrańskiego / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 20. 

Ždanovič, Zigmunt. Szczęśliwa siódemka : inauguracja Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 18-24 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 943), 
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Ambrazas, Goda. Kada supyksta gyvūnų globėja Tautmilė / Goda Ambrazas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2018, 

geg. 12, p. 16-17. 

Ant Medvėgalio pristatyta knyga „Pietų Medininkai“: [apie J. Almonaitienės ir V. Almonaičio knygos pristatymą]. 

- Iliustr.. - Rec. kn.: Pietų Medininkai / Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė. Kaunas : Keliautojo žinynas, 

2018 // Voruta. - 2018, rugpj. 25, p. 4. 

Balčytienė, Brigita. „Medininkų pilies žaidynės“: [apie rugsėjo 29-30 d. Medininkų pilyje vyksiantį gyvosios 

istorijos renginį „Medininkų pilies žaidynes“] / Brigita Balčytienė. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2018, rugs. 21, p. 4. 

Balčytienė, Brigita. Kviečiame į „Medininkų pilies žaidynes“: [apie rugsėjo 29-30 d. Medininkų pilyje vyksiantį 

gyvosios istorijos renginį „Medininkų pilies žaidynes“] / Brigita Balčytienė // Galvė. - 2018, rugs. 21, p. 4. 

Balčytienė, Brigita. Medinininkų pilyje vėl žvangės kalavijai: [apie gegužės 26 d. Medininkų pilyje vyksiantį 

gyvosios istorijos renginį „Medininkų pilies apgultį“] / Brigita Balčytienė // Galvė. - 2018, geg. 25, p. 5. 

Balčytienė, Brigita. Medininkų pilies apgultis: [Apie gegužės 26 d. Medininkų pilyje vyksiantį gyvosios istorijos 

renginį „Medininkų pilies apgultį“] / Brigita Balčytienė // Trakų žemė. - 2018, geg. 25, p. 5. 

Balčytienė, Brigita. Medininkų pilis kviečia į Rasų šventę / Brigita Balčytienė // Galvė. - 2018, birž. 22, p. 5. 

Balčytienė, Brigita. Medininkų pilis kviečia į Rasų šventę / Brigita Balčytienė. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2018, 

birž. 22, p. 6. 

Budzinauskienė, Eleonora. Muitininkai Lietuvos pasienyje nebespėja tikrinti pravažiuojančių vilkikų: [apie tai, 

jog pastaruoju metu vilkikų vairuotojai pasienio kontrolės punktuose praleidžia vis daugiau laiko ir vežėjai 

skundžiasi, kad dalis problemų susidaro ne Rusijos ir Baltarusijos pusėje, o Lietuvoje; vežėjus vienijančios 

asociacijos „Linava“ atstovai, sukvietę pasienyje dirbančius valstybės institucijų vadovus, nusprendė įvertinti 

problemos priežastis, dar kartą aplankė keturis pasienio kontrolės punktus (PKP). (Str. „Linavos“ prezidento E. 

Mikėno, muitinės vadovo pareigas einančio J. Miškinio komentarai)] / Eleonora Budzinauskienė // Vakaro žinios. - 

2018, rugpj. 7, p. 2. 

Gorienė, Giedrė. Giedrė Gorienė: „Neabejoju - kaip „sprogo“ mano narpliota Mockaus imperijos tema, „sprogs“ 

ir Medininkų žudynės“ : [pokalbis su „Karšto komentaro“ vyr. redaktore G. Goriene]: [apie netrukus skaitytojus 

pasieksiančią antrąją G. Gorienės knygą apie Medininkų žudynių tyrimą „Nusikaltimas valstybės vardu II. 

Atskiroji nuomonė Medininkų žudynių byloje“. Minimi žurnalistės straipsniai apie koncerną „MG Baltic“ ir jos 

vadovą D. Mockų bei „Dujotekaną“ ir P. Vojeiką]/ kalbėjosi Rasa Pilvelytė-Čemeškienė. - Portr. // Karštas 

komentaras. - 2018, geg. 25/birž. 8 (Nr. 11), p. 2-3. 

Gorienė, Giedrė. Kuri iš dviejų „policinių valstybių“ blogybių - mažesnė? : redaktorės skiltis: [straipsnio autorė 

teigia, kad turime dvi „policines valstybes“: „vieną, kaip mums bando įteikti - S. Skvernelio, kitą - apie kurią 

nutylima, bet kuri egzistuoja - A. Kubiliaus“. Analizuojama, kas yra „policinė valstybė“  ir kuri jų  - S. 

Skvernelio ar A. Kubiliaus - yra mažesnė blogybė. Str. minimi signataras V. Landsbergis, Vyriausybės kancleris 

A. Stončaitis, prezidentė D. Grybauskaitė, Vilniaus meras R. Šimašius. Užsimenama apie iki šiol neištirtą 

Medininkų bylą] / Giedrė Gorienė. - Portr. // Karštas komentaras. - 2018, saus. 5-19 (Nr. 1), p. 3. 

Gorienė, Giedrė. Naujoji teisėjų karta stabdo prokuratūros siautėjimą?: [rašoma, kad Vilniaus apylinkės teismo 

teisėja M. Suchankienė, o vėliau Vilniaus apygardos teismo teisėjas A. Budrys atsisakė tenkinti prokurorų prašymą 

ir pratęsti baikerio L. Baltrūno suėmimą, nes nėra konkrečių kaltės įrodymų. Teigiama, kad atsiranda naujos kartos 

teisėjai, kurie remiasi konkrečiais įrodymais ir netenkina niekuo nepagrįstų prokuratūros prašymų. Minima 

Medininkų byla, kurioje K. Nikulinas buvo nuteistas pagal suklastotus įrodymus. Taip pat rašoma, kad 

žiniasklaidoje pasirodė publikacija apie tai, kad konkurentų užsakymu suklastota Kriminalinės policijos biuro 

pažyma (ją pasirašė dabartinis Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas V. Gailius) vieną stambiausių 

Lietuvos ūkininkų R. Pašakinską  paliko „nuogą“] / Giedrė Gorienė. - Iliustr., portr. // Karštas komentaras. - 2018, 

kovo 2-16 (Nr. 5), p. 4, 5. 

Gorienė, Giedrė. Neištirtos Medininkų žudynės sėja siaubingą paniką: [rašoma, kad nors Medininkų byla 

oficialiai laikoma ištirta - perėjo visų instancijų teismus, oficialiai pripažinta, kad pareigūnus 1991 m. liep. 31 d. 

nužudė Rygos omonininkai, iki gyvos galvos nuteistas Rusijos pilietis K. Nikulinas. Tačiau, kaip teigia str. autorė, 

šis nusikaltimas nėra atskleistas, neatsakyta į daugelį klausimų. Vienas tokių - iš kur ir kokiomis aplinkybėmis pas 

buvusį „raudonųjų draugovininkų“ vadą P. Vasilenko atsirado nužudytų pareigūnų ginklai. Primenama, kokiomis 

aplinkybėmis iki gyvos galvos buvo nuteistas K. Nikulinas. Minimi Tėvynės sąjungos - Krikščionių demokratų 

partijos atstovai (I. Degutienė, A. Kubilius, V. Landsbergis, R. Juknevičienė), kurie prašė prezidentės D. 

Grybauskaitės, jog ji savo dekretu teiktų Baudžiamojo kodekso pataisas ir Medininkų bylą būtų galima 

perkvalifikuoti į karo nusikaltimą] / Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2018, bal. 27 - geg. 11 (Nr. 

9), p. 2, 4. 



 

 

Gorienė, Giedrė. Rusija gaudys Lietuvos prokurorus ir teisėjus užsienyje: [rašoma apie Rusijos Federacijos 

Tyrimų Komiteto pranešimą apie iškeltas baudžiamąsias bylas Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems 

Sausio 13-osios bylas, bei jų skelbiamą tarptautinę paiešką. Autorės teigimu, dar 2013 m. interviu su pirmuoju 

Krašto apsaugos departamento vadovu A. Butkevičiumi buvo kalbama apie tokią galimą situaciją, tačiau buvo 

minima ne Sausio 13-osios, bet Medininkų byla. Pats „įtariamųjų“ sąrašas slepiamas, jį galimai gali sudaryti apie 

100-200 galimų buvusių prokurorų ir teisėjų pavardžių. Rašoma apie dvi bylas - Sausio 13-osios ir Medininkų - 

kurias sieja nusikaltimo įvykdymo metai (1991 m. ) ir geopolitinė situacija - abu nusikaltimai prieš Lietuvą 

įvykdyti iki pučo Maskvoje, t.y. iki TSRS sugriovimo, tačiau iš esmės jos skirtingos. Autorės teigimu, Lietuvos 

teisėsaugos veiksmai Medininkų byloje turėjo „nemenkos įtakos, jog Rusija priimtų sprendimą persekioti Lietuvos 

prokurorus ir tesėjus Sausio 13-osios byloje - Lietuvos teisėsauga pati tokius „kozirius“ įteikė Rusijos Tyrimų 

Komitetui į rankas“. Pateikiama autorės pozicija, kaip Rusija „tuo „kozirius“ galės išnaudoti propagandiškai 

tarptautinėje plotmėje“ (str. minimi su Medininkų byla susiję Konstitucinio Teismo teisėjas D. Žalimas, 

nukentėjusysis T. Šernas, A. Kazlauskas, A. Juozakas, su Sausio 13-ios byla susiję P. Vasilenko, M. Burokevičius, 

J. Jermalavičius ir kt.)] / Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2018, rugpj. 3/17 (Nr. 16), p. 4, 6. 

Gorienė, Giedrė. Velnio sandėris: už M. Burokevičiaus „galvą“ - indulgencija Medininkų ir Sausio 13-osios 

bylose: [apie tai, kad siekiant nuteisti su Sausio 13-osios byla sietinus M. Burokevičių, J. Jarmalavičių ir kt. iš 

bylos buvo „išplauta“ P. Vasilenko pavardė, kuris galimai siejamas ir su Medininkų žudynėmis. Pateikiamas 

tuomečio Krašto apsaugos departamento (KAD) vadovo A. Butkevičiaus liudijimas Apeliaciniame teisme 2012 m. 

gruod. mėn bei KAD pažyma (1991 m. rugs. 6 d.) adresuota tuo metu Medininkų bylą tyrusiam prokurorui A. 

Astaškai. Įtarimus, jog P. Vasilenko galėjo būti Generalinės prokuratūros agentas] / Giedrė Gorienė. - Portr. // 

Karštas komentaras. - 2018, kovo 16-30 (Nr. 6), p. 4-5, 7. 

Gorienė, Giedrė. Vienas lauke - ne karys : redaktorės skiltis: [samprotaujama, su kokiomis mintimis Lietuva 

pasitinka Valstybės atkūrimo šimtmetį. Užsimenama apie valdžios (minimas Vilniaus meras R. Šimašius) 

sprendimą nestatyti Lukiškių aikštėje Vyčio paminklo, emigraciją, teisinę sistemą, Medininkų bylą, prezidentės D. 

Grybauskaitės santykius su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demokratais ir kt. Str. minimi politikai V. 

Landsbergis, V. Gailius, verslininkas D. Mockus] / Giedrė Gorienė. - Portr. // Karštas komentaras. - 2018, vas. 16 - 

kovo 2 (Nr. 4), p. 3. 

Gudienė, Valentina. Bus minimos Medininkų tragedijos metinės: [apie tai, jog liepos 31-ąją sukanka 27-eri metai 

nuo tragiškų įvykių Medininkuose, o šiai tragedijai paminėti liepos 29-31 dienomis vyks iškilmingi renginiai 

Vilniuje ir Medininkuose. (Str. minimi Lietuvos pareigūnai M. Balavakas, A. Juozakas ir kt.)] / Valentina 

Gudienė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2018, liep. 28, p. 7. 

Jurcevičius, Darius. R. Borisovo paveikslas „Medininkų pilies bokšto vartai“: [apie Mažosios Lietuvos 

metraštininku vadinamą R. Borisovą ir jo paveikslą] / Medininkų pilies skyriaus ekskursijų vadovas Darius 

Jurcevičius. - Iliustr.. - Muziejus laikraštyje Nr. 2 (524) // Elektrėnų žinios. - 2018, saus. 12, p. 16. 

Jurkevičiūtė, Irma. S. Skvernelis vienus gynė, kitus peikė: [apie tai, jog premjeras po atostogų aplankė prezidentę 

D. Grybauskaitę, pagerbė Medininkų žudynių aukas ir nutarė, kad  nemato kliūčių, kodėl neturėtų būti pasirašyta 

frakcijų sutartis tarp valdančiųjų bei „Tvarkos ir teisingumo“ partijos, kuriai yra pareikšti įtarimai prekyba 

poveikiu. (Str. premjero S. Skvernelio komentaras; minimas Seimo narys R. Žemaitaitis)] / Irma Jurkevičiūtė ; 

Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2018, rugpj. 1, p. 1-2. 

Kazakevičius, Kazys. Medininkų punktas - pasienio šašas: [rašoma, kad prie sienos su Baltarusija esantis 

Medininkų pasienio punktas vis nesulaukia daugiau muitinės pareigūnų ir rekonstrukcijos. Ilgos krovininių 

automobilių eilės jau tapo kasdienybe. Vidutiniškai krovininių automobilių vairuotojai yra priversti laukti apie 22 

valandas. Vežėjai tikina per parą prarandantys apie 100 tūkst. eurų. Pasak asociacijos „Linava“ prezidento E. 

Mikėno, tranzitinis transportas dėl ilgų eilių pasienyje stengiasi Lietuvą aplenkti. Tad pajamų negauna ne tik 

vežėjai, bet ir valstybė. Vežėjų verslas Lietuvoje sukuria apie 6 proc. bendrojo vidaus produkto. Muitinės 

departamento laikinojo vadovo J. Miškinio teigimu, pastangos pritraukti į muitinę naujų žmonių rezultatų neduoda, 

nes jų nevilioja siūloma alga. Iš viso šiuo metu muitinės tarnyboje yra apie 250 laisvų etatų. Situaciją Medininkų 

pasienio punkte iš esmės pakeistų tik jo rekonstrukcija. Kad tam rengiamasi „Lietuvos žinioms“ patvirtino 

Pasienio kontrolės punktų direkcijos laikinasis vadovas M. Zobiela. Jo teigimu, šiuo metu baigiamas rengti 

techninis projektas, jo vertė sieks 38 mln. eurų. Planuojama, kad Medininkų pasienio punkto pertvarka bus baigta 

2023 metais. Tuomet punkto pralaidumas į kiekvieną pusę padidės iki 6 tūkst. automobilių. Praėjusią savaitę apie 

savo šalies pusėje esančio pasienio punkto Kamenyj Log rekonstrukciją paskelbė Baltarusijos valstybinio muitinės 

komiteto pirmininkas J. Senko. Anot jo, rekonstrukcija turėtų prasidėti kitąmet] / Kazys Kazakevičius. - Iliustr. // 

Lietuvos žinios. - 2018, liep. 17, p. 4. 

Kuodytė, Jūratė. 1991 m. liepos 31 d. : [esė] / Jūratė Kuodytė. - Portr. // Draugas. - 2018, liep. 31, p. 2. 

Kuprijanovas, Dimitrijus. Medininkai: čia žmonės turi bendrą svajonę: [viešnagė Medininkų kaime] / Dimitrijus 

Kuprijanovas ; Algimanto Barzdžiaus nuotr.. - Iliustr.. - Rubrika: Toliau nuo miesto // Rinkos aikštė. - 2018, lapkr. 

17, p. 22-23. 



 

 

Levickytė, Paulina. Ar Kremlius atsakys už Medininkų tragediją?: [apie Medininkų tragedijos 27-ųjų metinių 

minėjimą Medininkuose, kur politikai užsiminė apie baudžiamosios bylos kėlimą Rusijai; pateikiamos pirmojo 

nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovo V. Landsbergio, ministro pirmininko S. Skvernelio, vienintelio tą 

naktį užpulto ir likusio gyvo muitininko T. Šerno pasisakymų ištraukos; su papildomu straipsneliu „Rusija 

neišduoda“] / Paulina Levickytė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2018, rugpj. 1, p. 8. 

Medininkų žudynės - negyjanti žaizda: [apie tai, kad liep. 31 d. Medininkuose buvo paminėtos Medininkų 

tragedijos 27-osios metinės. Apie tai, ką renginyje kalbėjo buvęs Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 

pirmininkas V. Landsbergis, premjeras S. Skvernelis, Medininkuose sunkiai sužeistas, bet likęs gyvas buvęs 

muitininkas T. Šernas]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2018, rugpj. 1, p. 4. 

Pagerbė Medininkų aukas: [tradiciniame 34 kilometrų estafetiniame bėgime nuo Medininkų memorialo iki 

sostinės Antakalnio kapinių, bėgo Kupiškio rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus pareigūnai Lukas 

Gudonis ir Mantas Šešelgis] / Panevėžio apskrities VPK informacija. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 2018, rugpj. 

4, p. 11. 

 

Pagerbtas Medininkų pasienio poste nužudytų Lietuvos pareigūnų atminimas: [2018 m. liepo 21 d. sukanka 27 

metai, kai Medininkų pasienio poste Sovietų Sąjungos omonininkai žiauriai nužudė Lietuvos Respublikos sieną 

saugojusius pareigūnus. Jų atminimui skirtuose renginiuose dalyvavo krašto apsaugos viceministras Vytautas 

Umbrasas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. ltn. Dainius Pašvenskas, kariai]/ SKVRD inf.. - Iliustr. // 

Krašto apsauga. - 2018, Nr. 13 (liep. 26 - rugpj. 13), p. 17. 

Pagrindinė 1991-07-31 Medininkų posto tragedijos auka: [rašoma apie tai, kad Lietuvos Respublikos Užsienio 

reikalų ministerija išsakė savo poziciją dėl Rusijos Federacijos Tyrimų Komiteto paskelbto sprendimo dėl 

baudžiamųjų bylų iškėlimo Lietuvos teisėjams ir prokurorams, nagrinėjantiems Sausio 13-osios bylas. Rašoma 

apie Medininkų bylos nagrinėjimo eigą. Pateikiamos advokato Medininkų byloje A. Marcinkevičiaus mintys dėl 

bylos nagrinėjimo eigos ir baigties, anot jo, „Medininkų byla, nepaisant teismo nuosprendžio, net neištirta, o joje 

nuteistas visai ne tas asmuo“. Str. minimi Medininkų įvykių dalyviai - nukentėjusysis T.  Šernas, žuvusieji R. 

Rabavičius, A. Musteikis, J. Janonis, M. Balavakas]. - Tiesa. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2018, rugpj. 3/17 

(Nr. 16), p. 5-6. 

Rajono sportininkai estafetiniame bėgime „Medininkai-Vilnius“: [apie Šiaulių rajono sportininkų dalyvavimą 

tradiciniame estafetiniame bėgime „Medininkai-Vilnius“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir 

muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pereinamajai taurei laimėti] / SK „Lukas“ 

inf. - Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. - 2018, rugp.3, p. 1, 7. 

Šernas, Tomas. 27-eri metai po Medininkų žudynių.Priešas liko toks pats : [pokalbis su Lietuvos evangelikų 

reformatų generaliniu superintendentu Tomu Šernu]: [apie tai, jog 1991 metais 7 pareigūnai Medininkuose žuvo, 

1-as mirė ligoninėje gindami Lietuvos sieną; tragiškų įvykių Medininkuose dieną, liepos 31-ąją, bus aukojamos šv. 

Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, iškilmingas minėjimas vyks prie Medininkų memorialo ir Vilniaus 

Antakalnio kapinėse. (Str. minimi žuvusieji M. Balavakas, A. Juozakas ir kt., nuteistasis milicijos būrio (OMON) 

milicininkas K. Michailovas)] / [kalbino] Dalia Byčienė. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - 2018, liep. 31, p.1-2. 

Tragedijos metinės: [žinutė, kuria informuojama, kad šiomis dienomis minimos tragedijos Medininkuose 27-osios 

metinės. 1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio poste prie sienos su Baltarusija buvo nužudyti septyni Lietuvos 

pareigūnai. Liep. 29 d. vyko tradicinis estafetinis bėgimas Medininkai-Vilnius, kuriame dalyvavo daugiau kaip 500 

bėgikų. Liep. 30 d. Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje vyko atminimo vakaras, kurį vedė Medininkuose 

sunkiai sužeistas, bet likęs gyvas buvęs muitininkas, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas 

T. Šernas] // Lietuvos rytas. - 2018, liep. 31, p. 6. 

Tragiškieji neužmirštamieji Medininkai. Tada buvome oresni : redakcijos skiltis: [minint Medininkų žudynių 

27-ąsias metines, siūloma prisiminti, kaip solidžiai tuometinė Lietuvos valstybė gynė savo teisę į nepriklausomą 

Lietuvą ir jos teritoriją. Todėl apmaudu ir keista, kur dingo mūsų tautinis stuburas. Rašoma, kad valstybė tampa tik 

ES direktyvų visai nekritiška vykdytoja. Ir taip elgiasi Tauta, kategoriškai atsisakiusi vykdyti M. Gorbačiovo 

įsakymus] // Respublika. - 2018, rugpj. 4/10 (Nr. 31), p. 4. 

Ukmergiškiai - tradiciniame bėgime: [apie Vidaus reikalų ministerijos kartu su Muitinės departamentu 

organizuotą tradicinį estafetinį bėgimą „Medininkai-Vilnius“, kuriame dalyvavo ir ukmergiškiai] / UŽ inf.. - 

Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2018, rugpj. 3, p. 6. 

Ukmergiškiai - tradiciniame bėgime „Medininkai-Vilnius“: [apie liepos 29 dieną vykusį tradicinį estafetinį 

bėgimą „Medininkai-Vilnius“, kuriame dalyvavo ir ukmergiškiai] / „G. ž.“ inform.. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 

2018, rugpj. 1, p. 9. 

Vaišvila, Zigmas. Vytautai Landsbergi, Rusiją ar Lietuvą valdo idiotai?: [Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 

signataro prisiminimai ir pamąstymai apie Sausio 13-osios įvykius ir bylą, Medininkų tragediją, E. Bičkausko 

bylinėjimasi Lietuvos teismuose dėl leidimo susipažinti su iš Rusijos  prokuratūros gautu dokumentu ir kt. (Str. 

minimas Seimo narys A. Paulauskas ir kt. politikai)] / Zigmas Vaišvila. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2018, rugp. 2, 



 

 

p. 1, 5. 

Valstybės vadovai ragina nepamiršti Medininkų žudynių reikšmės / BNS. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2018, 

rugpj. 4, p. 1. 

Vyšniauskienė, Lina. Neįrodysit, iš kur pinigai – atims: [apie tai, jog įstatymas dėl neteisėto praturtėjimo 

akivaizdžiai neveikia, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vyt. Bakas jau kuris laikas 

kalba apie civilinį turto konfiskavimo įteisinimą, kurio esmė: ne valstybė turi įrodyti, kad turtas įgytas nešvariais 

keliais, bet pats žmogus turi įrodyti turto legalumą. (Str. VŽ Trigrašis, VŽ.Komentaras su advokato R. Drakšo 

komentaru ir priedas „Neaiškūs milijonai“)] / Lina Vyšniauskaitė ; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - 

2018, rugs. 5, p. 1-2. 

Žemaitis, Gediminas. Bausti reikia tikruosius žudikus : [pokalbis su Kauno m. senjorų tarybos vadovu Gediminu 

Žemaičiu]: [apie Kauno m. senjorų tarybos vadovo G. Žemaičio pamąstymus  apie Medininkų žudynes, Sausio 

13-osios įvykių skausmą, bylų nagrinėjimą teisme, pyktį dėl Rusijoje iškeltų bylų ir bausmių Lietuvos 

prokurorams, teisėjams. (Str. minimi Rusijos prezidentai M. Gorbačiovas, V. Putinas, Rusijos premjeras D. 

Medvedevas)] / [ kalbino] Darius Čiužauskas ; Dainiaus Labučio nuotr.. - Portr. // Vakaro žinios. - 2018, rugs. 15, 

p. 1, 4. 

 

Levandovska, Ilona. Rocznica mordu w Miednikach: [Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo 

27-osioms metinėms] / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 31 lipca, p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Gdy chleb smakuje lepiej niż zwykle : jubileuszowe dożynki w Miednikach / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 13/19 wrzes. (nr 37), priedas „Rota“ (nr 1012), p. 1, 6. 
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„Europos muziejų naktis“ - Medininkų pilyje / Trakų istorijos muziejaus informacija // Galvė. - 2019, geg. 17, p. 

7. 

„Viduramžių šventė“ šiemet - Medininkų pilyje: [apie tai, jog birželio 15-16 dienomis siūloma pasinaudoti „laiko 

mašina“ ir nusikelti į Viduramžius; trečią dešimtmetį skaičiuojanti „Viduramžių šventė“ šiemet vyks Medininkų 

pilyje] // Vakaro žinios. - 2019, birž. 14, p. 8. 

Adamovič, Honorata. 28. rocznica mordu w Miednikach: [Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymo 

28-osioms metinėms] / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 1 sierpnia, p. 5. 

Aškelovič, Andžej. Jubiliejinė giesmė nuo Juozapinės kalno: [apie Vilniaus rajone ant Juozapinės kalno vykusią 

Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventę] / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 

11/17 (Nr. 28), p. 1, 3. 

Aštunti estafetiniame bėgime „Medininkai-Vilnius“: [apie tradicinį estafetinį bėgimą nuo Medininkų memorialo 

iki Vilniaus Antakalnio kapinių, kuriame startavo ir Šiaulių rajono sporto klubo komanda] / „Kuršėnų krašto žinių“ 

inf.. - Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. - 2019, rugp. 2, p. 7. 

Babkauskienė, Irena. A. Brazausko kolekcijos skersvėjai: [rašoma, kad Trakų istorijos muziejus (TIM) ketina 

Medininkų pilyje eksponuojamą šviesaus atminimo prezidento A. M. Brazausko medžioklės ir peilių kolekciją 

atiduoti į saugyklas. Mat TIM reikia atsinaujinti. Apie ketinimus išimti iš ekspozicijos šią medžioklės trofėjų 

kolekciją A. Brazausko šeima oficialiai nebuvo informuota. Anapilin išeis ir kiti šalies prezidentai. Kas bus 

daroma su jų daiktais, tapusiais istorinėmis vertybėmis? Deja, valstybinės politikos šiuo klausimu nėra. O turėtų 

būti, nes nieko verta visuomenė, kuri nebrangina savo praeities ir lyderių. Pasak TIM vadovės A. Zmejevskienės, 

yra bendros muziejininkystės tendencijos, Kultūros ministerija ragina neprisirišti prie pastovių ekspozicijų. A. 

Brazausko medžioklės trofėjų kolekcija eksponuojama jau 7 m., todėl, jos nuomone, galima būtų eksponuoti ką 

nors naujo. Pateikta A. Brazausko kolekcijos istorija, prezidento dukros L. Mertinienės komentaras bei interviu su 

Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininku A. Gumuliausku. A. Gumuliausko 

nuomone, visi šalies prezidentai ir A. Brazausko kolekcija turėtų būti istorinėje LR prezidentūroje Kaune] / Irena 

Babkauskienė. - Iliustr., portr. // Respublika. - 2019, geg. 25/31 (Nr. 21), p. 2. 

Balčytienė, Brigita. „Viduramžių šventė“ - šiemet Medininkų pilyje / Brigita Balčytienė. - Iliustr. // Galvė. - 2019, 

birž. 14, p. 7. 

Balčytienė, Brigita. Medininkų pilyje - Vilniaus konferenciją menanti fotoparoda: [apie vasario 15 d. Medininkų 

pilyje atidaromą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtą fotografijų darbų parodą „Didžiojo tikslo link. Vilniaus 

konferencija“] / Brigita Balčytienė. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2019, vas. 15, p. 4. 

Bėgimu pagerbė Medininkų žudynių aukas: [apie liepos 28 dieną vykusį tradicinį estafetinį bėgimą 

„Medininkai-Vilnius“, kuriame dalyvavo ir ukmergiškiai] / „G. ž.“ inform.. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2019, liep. 

31, p. 9. 

Burda, Ryšardas. Prof. dr. R. Burda: „Sprendimas Medininkų byloje priimtas Prezidentės šantažo Aukščiausiam 

Teismui kontekste“ : [pokalbis su teisininku prof.dr. R. Burda apie istorinių bylų (Sausio 13-osios, Medininkų) 



 

 

nagrinėjimą teismuose. Teigiama, jog šiose bylose Lietuvos prezidentai buvo priversti tapti politinių sprendimų 

„stogais“. Mokslininkas įsitikinęs, kad iš pradžių Medininkų byloje, o po to Sausio 13-osios byloje buvo grubiai 

pažeista tarptautinė teisė, ir kaip anksčiau prezidentė D. Grybauskaitė, taip dabar prezidentas G. Nausėda yra įvelti 

į politinę bylą] / [kalbėjosi] Giedrė Gorienė. - Portr. // Karštas komentaras. - 2019, spal. 25/lapkr. 8 (Nr. 22), p. 

7-9. 

 

Butrimas, Adomas. Žemaičių žemės: [apie ankstyvaisiais viduramžiais Žemaitijojos gentyse susiformavusias 

smulkesnes, bet ypač svarbias teritorines-politines organizacijas: žemes ir žemių konfederacijas] / Adomas 

Butrimas. - Iliustr.. - Rubrika: Žemaitijos vardo paminėjimui - 800 metų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 15, p. 

10. 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos dvarai literatūroje kupini jausmų: [apie tai, jog įdomūs senųjų Lietuvos pilių ir dvarų 

paveikslai atsiskleidžia skirtingų autorių, tyrinėtojų raštuose; straipsnyje galima pasimėgauti ištraukomis iš XIX, 

XX amžiaus pradžios ir netgi XV amžiaus literatūrinių aprašymų. (Str. minimi rašytojai J. Biliūnas, V. Sirokomlė, 

A. Žukauskas-Vienuolis ir kiti asmenys)] / Vilma 

Dečkutė-Žukauskienė ; Gintaro Karoso ir Dainiaus Labučio nuotr.. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, lapkr. 16, p. 

8. 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos pilys ir dvarai. Architektūrinė kelionė / Vilma Dečkutė Žukauskienė. - Iliustr. // 

Tėviškės aidai. - 2019, rugpj. 5, p. 4-6. 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos pilys ir dvarai. Architektūrinė kelionė: [apie tai, jog  Trakų ir Medininkų pilys mena 

net XIV amžių, - tai gotikos stiliumi statytos rezidencinės, gynybinės Lietuvos didžiųjų kunigaikščių tvirtovės, 

keliaujant palei Lietuvos upių tėvą Nemuną, verta aplankyti renesanso stiliaus, XVII amžiaus paveldą 

reprezentuojančią Panemunės pilį, renesanso stiliumi XVII a. pradžioje pastatyti ir Raudondvario dvaro pilies 

rūmai su apvaliu bokštu - ryški jų spalva lėmė ne tik dvaro, bet ir visos gyvenvietės pavadinimą ir t.t. (Str.minimas 

architektas L. Gucevičius ir kiti asmenys)] / Vilma Dečkutė-Žukauskienė ; Stasės Butrimienės nuotr. // Vakaro 

žinios. - 2019, liep. 27, p. 8. 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos pilys ir dvarai: architektūrinė kelionė (1) / Vilma Dečkutė-Žukauskienė. - Iliustr. // 

Lietuvos aidas. - 2019, liep. 27/rugpj. 3 (Nr. 28), p. 5. 

Duona skalsesnė, kai ja daliniesi: [apie 16-ąją derliaus šventę Medininkuose] / pagal L24.lt. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2019, rugs. 12/18 (Nr. 37), p. 2. 

Generalinė prokuratūra susirašinėdama su „Karštu komentaru“ atrado pamestus daiktinius įrodymus: [ Pateikiama 

susirašinėjimo tarp Generalinės prokuratūros ir „Karšto komentaro“, kuriuo siekta išsiaiškinti, kur šiuo metu yra 

1991 m. rugpj. 21 d. prie Aukščiausiosios Tarybos į nelaisvę patekusio TSRS VRM vidaus kariuomenės kario A. 

Batrako automatas AKMS, nes nustatyta, jog tokiais ginklais ir tokiais šoviniais buvo šaudyta į Lietuvos 

pareigūnus Medininkų pasienio poste]. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2019, rugs. 13/27 (Nr. 19), p. 2. 

Gorienė, Giedrė. A. Nevzorovas: „Aš buvau vienas iš Vilniaus ir Rygos omonininkų“: [apie tai, kad Medininkų 

byla nėra ištirta, prokuratūra iš bylos „išplovė“ buvusį Vilniaus raudonųjų draugovininkų vadą P. Vasilenko, nors 

būtent jis slėpė po žudynių iš Medininkuose nužudytų pareigūnų pagrobtus du ginklus. Taip pat neliečiamas šioje 

byloje yra ir rusų žurnalistas A. Nevzorovas, kuris ne kartą prisipažino, jog jam žinoma, kas įvyko Medininkuose. 

Publikuojamos ištraukos iš A. Nevzorovo interviu „The New York Times“ žurnalistui A. Higgins. Str. minimas 

Medininkų byloje nuteistas K. Nikulinas.] / Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2019, rugpj. 2/16 

(Nr. 16), p. 10-11. 

Gorienė, Giedrė. Eureka! Arba Versijos kitaip : redakcijos skiltis: [apie tai, kad Lietuvos teisėsauga ir teisėtvarka 

toliau tebeveikia KGB principu - tai melagingų versijų skleidimas, melo brukimas - „pirmiausia išmesk į viešumą 

melagingą versiją, o tada realų įvykį/nusikaltimą „pritempk“ prie jos“. Str. autorė teigia, kad šia taisykle buvo 

pasinaudota tiriant Medininkų žudynių, tilto per Bražuolę sprogdinimo 1994 m., VSD darbuotojo J. 

Abromavičiaus susprogdinimo ir kt. bylose. Pabrėžiamas žiniasklaidos vaidmuo skleidžiant melagingas įvykių 

versijas.] / Giedrė Gorienė. - Portr. // Karštas komentaras. - 2019, saus. 18/vas. 1 (Nr. 2), p. 3. 

 

Gorienė, Giedrė. Medininkų žudynės: šeši pareigūnai buvo nužudyti ne namelio viduje: [„Karštas komentaras“ 

tęsia Medininkų žudynių bylos tyrimą. Supažindinama su liudininkų, 1991 m. liepos 31 d. važiavusių pro 

Medininkų postą, liudijimais. Pateikiama advokato A. Marcinkevičiaus nuomonė apie faktinio teisingumo 

nustatymą Medininkų byloje] / Giedrė Gorienė. - Portr., iliustr. // Karštas komentaras. - 2019, vas. 1/15 (Nr. 3), p. 
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Gorienė, Giedrė. Medininkų žudynių įrodymas - A. Sakalausko žūties kaina: [apie Medininkų žudynių sąsajas su 

parlamento gynėjo A. Sakalausko žūtimi] / Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras.- 2019, rugpj. 30/rugs. 
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Gorienė, Giedrė. N. Venckienė grąžinama į Lietuvą. Ar turėsime ukrainiečių J. Tymošenkos bei N. Savčenkos 

analogą Lietuvos politikoje?: [apie beveik dešimtmetį trunkančią Kauno pedofilijos bylą, šios bylos linijas. 



 

 

Buvusios teisėjos ir parlamentarės N. Venckienės galimą ekstradiciją iš JAV. Jos sūnaus Karolio socialiniame 

tinkle „Facebook“ išplatintą pareiškimą - jei jo mama N. Venckienė bus sugrąžinta į Lietuvą, ji burs politinę jėgą, 

kuri dalyvaus 2020 m. Seimo rinkimuose ir formuos anti-sisteminę koaliciją. Str. autorė teigia, kad šios bylos 

braižas yra panašus į Medininkų bylą. Taip pat daroma prielaida, jog N. Venckienės byla gali būti gera priedanga 

CŽV kalėjimo, galimai veikusio Lietuvoje, tyrimui, kuris gali mesti įtariamojo šešėlį ir ant prezidento V. 

Adamkaus. Str. minimi prezidentai G. Nausėda, D. Grybauskaitė, su Kauno pedofilijos byla sietini D. Kedys, L. 

Stankūnaitė, A. Ūsas, V. Milinis, J. Furmanavičius ir kt.] / Giedrė Gorienė. - Portr., iliustr. // Karštas komentaras. - 
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Gorienė, Giedrė. Nuslėptoji Vilniaus OMON'o operacija Medininkų žudynių naktį: [Apie tai, kad  buvusio 

Vilniaus OMON'o vado B. Makutynovičiaus pavaduotojas A. Antonenka, praėjus daugiau nei 20 m. po Medininkų 
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Rusijos žiniasklaidoje publikuotu žurnalisto A. Nevzorovo interviu] / Giedrė Gorienė. - Iliustr., faks. // Karštas 
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europarlamentaro R. Pakso susitikimą su aukščiausiais Rusijos valdžios atstovais, įskaitant ir prezidentu V. Putinu. 

Samprotaujama, ar Kremlius šiuo susitikimu neužkirto mūsų saugumo tarnyboms bandymo areštuoti 

europarlamentarą kaip „Rusijos šnipą“, kaip tai nutiko A. Paleckiui. Taip pat rašoma apie buvusio „Jedinstvos“ 

lyderio V. Ivanovo sulaikymą, po kurio paaiškėjo, kad nuo spalio kaip talkininkavęs Rusijos žvalgybai yra 

sulaikytas A. Paleckis, Medininkų žudynių tyrimą, Sausio 13-osios bylą, KGB pėdsakus šiose bylose. Minimi 

Valstybės saugumo departamento vadovas D. Jauniškis, generalinis prokuroras E. Pašilis, Policijos departamento 

vadovas L. Pernavas] / Giedrė Gorienė. - Iliustr. // Karštas komentaras. - 2019, saus. 4/18 (Nr. 1), p. 2, 4-5. 

Gorienė, Giedrė. Pasirinktinis teisingumas: [apie Medininkų bylą, Venckienės bylą ir nepriklausomos Lietuvos 

prokūratūros prioritetus] / Giedrė Gorienė. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2019, lapkr. 9/16 (Nr. 41), p. 3. 

Gorienė, Giedrė. Vytautas Landsbergis: „Lietuvos teisėsaugą įtakoja senoji jėga“: [apie tai, kad sausio 8 d. 

Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas V. 

Landsbergis pristatė savo naują knygą „Naujai atitirpę Sausio 13-osios pėdsakai ir mirtinai abejingas lietuviškas 

teisingumas“. Pristatyme V. Landsbergis teigė, kad tirdama Sausio 13-osios bei Medininkų bylas Lietuvos 

teisėsauga nėra laisva, ją varžo kažkokios jėgos, apribojimai, ko negalima tirti. Pabrėžė, kad Lietuvos teisėsauga 

kažkodėl vengia kelti buvusio Sovietų Sąjungos lyderio M. Gorbačiovo atsakomybės klausimą dėl 1991 metų 

sausio žudynių Vilniuje. Publikuojama ištrauka iš knygos.] / Giedrė Gorienė. - Portr. // Karštas komentaras. - 

2019, saus. 18/vas. 1 (Nr. 2), p. 4-6. 

K. Michailovas apskundė Lietuvą EŽTT: [Medininkų žudynių byloje kalėti iki gyvos galvos nuteistas buvęs 

omonininkas, Latvijos pilietis K. Michailovas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris vertins, ar K. 

Michailovo įkalinimas iki gyvos galvos nesant galimybės sušvelninti bausmę nepažeidė Žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos] / BNS, „Klaipėdos“ inf.. - Iliustr. // Klaipėda. - 2019, geg. 4, p. 7. 

K. Michailovas apskundė lietuvą EŽTT: [Medininkų žudynių byloje kalėti iki gyvos galvos nuteistas buvęs 

omonininkas, Latvijos pilietis K. Michailovas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris vertins, ar K. 

Michailovo įkalinimas iki gyvos galvos nesant galimybės sušvelninti bausmę nepažeidė Žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos] / BNS, KD inf.. - Portr. // Kauno diena. - 2019, geg. 4, p. 17. 

Krivošeinas, Aleksandras. Medininkų motyvai: tarp dabarties ir istorijos / Aleksandras Krivošeinas. - Iliustr. // 

Elektrėnų žinios. - 2019, bal. 26, p. 16. 

Krivošeinas, Aleksandras. Medininkų motyvai: tarp dabarties ir istorijos : Muziejus laikraštyje Nr. 17 (591): 

[apie 2017 m. Medininkų pilyje surengtą Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos Suaugusiųjų skyriaus vasaros 

plenerą] / Aleksandras Krivošeinas. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2019, bal. 26, p. 7. 

Medininkų tragedija nepamiršta, nepamiršta ir atsakomybė: [apie tai, jog liepos 31 d. 28-tą kartą minėjome 

Medininkų tragediją; prisiminėme septynis nužudytus Nepriklausomybę paskelbusios Lietuvos pareigūnus bei 

stebuklo dėka gyvą išlikusį T. Šerną; tragedijos minėjime profesorius Vyt. Landsbergis savo kalboje užsiminė apie 

buvusio Sovietų Sąjungos vadovo M. Gorbačiovo atsakomybę. (Str. premjero S. Skvernelio, Seimo pirmininko V. 

Pranckiečio komentarai; prezidento G. Nausėdos kalbos ištrauka)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, rugpj. 1, p. 

1-2. 

Medininkų žudynių veikėjas lieka kalėjime; [Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai nusprendė netenkinti 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos prašymo perkelti buvusį omonininką K. Michailovą, nuteistą 

kalėti iki gyvos galvos Medininkų žudynių byloje, iš kalėjimo režimo į pataisos namus] / KD, BNS inf.. - Iliustr. // 

Kauno diena. - 2019, birž. 25, p. 9. 

Misevičius, Vidmantas. „Muziejų naktis“ šįkart lankytojus kviečia pažinti kultūros ašį: [apie tai, jog gegužės 18 

d. visoje Lietuvoje vyko kasmetinis Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) inicijuojamas renginys - „Muziejų 



 

 

naktis“; tokios, kiek neįprastos, akcijos tikslas - lankytojams parodyti muziejų eksponatus naktį, tuo metu, kai šiaip 

patekti į muziejų nėra įmanoma; šių metų „Muziejų nakties“ tema - „Muziejai kaip kultūros ašys: tradicijos 

ateitis“; akcijoje dalyvaujantys muziejai duris lankytojams pravers nemokamai. (Str. Trakų muziejaus Medininkų 

skyriaus vedėjo G. Terlecko, Šiaulių teismo pirmininko padėjėjo ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Vyt. Jončo, 

teisėjo A. Vilbiko komentarai)] / Vidmantas Misevičius. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, geg. 18, p. 7. 

Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Krauju aplaistytos nepriklausomybės Lietuvos sienos : Medininkų tragediją 

prisimenant / Jovita Niūnavaitė-Lesienė. - Iliustr.. - B.d. // Elektrėnų žinios. - 2019, birž. 28, p. 6. 

Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Krauju aplaistytos nepriklausomybės Lietuvos sienos : Medininkų tragediją 

prisimenant / Jovita Niūnavaitė-Lesienė. - Iliustr.. - Pab. Pradžia: Nr. 26 (birž. 28) // Elektrėnų žinios. - 2019, liep. 

19, p. 6. 

Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Krauju aplaistytos nepriklausomybės Lietuvos sienos : Medininkų tragediją 

prisimenant / Jovita Niūnavaitė-Lesienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia: Nr. 26 (birž. 28) // Elektrėnų žinios. - 2019, liep. 

12, p. 6. 

Niūniavaitė-Lesienė, Jovita. Krauju aplaistytos nepriklausomybės Lietuvos sienos : Medininkų tragediją 

prisimenant / Jovita Niūnavaitė-Lesienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia: Nr. 26 (birž. 28) // Elektrėnų žinios. - 2019, liep. 

5, p. 6. 

 

Norintiems tapti pasieniečiais: [apie priėmimo sąlygas į Pasieniečių mokyklą] // Шальчя. - 2019, 22 февр., р. 7. 

Pasieniečių mokyklos diplomai įteikti 70-čiai kursantų: [Ignalinos pasienio rinktinėje darbuosis 12 jaunų 

pasieniečių] / VSAT [Valstybės sienos apsaugos tarnybos] inf. // Nauja vaga. - 2019, liep. 24, p. 6. 

Ramanavičienė, Indrė. Nelegalūs gyvūnai: [apie tai, jog Medininkų kelio poste prieš savaitę Rusijos pilietės 

apgaulės būdu per Lietuvą į Estiją bandė įvežti 10 šunų, kurie neturėjo reikiamų dokumentų] / Indrė 

Ramanavičienė ; Egidijaus Jankausko nuotr. // Vakaro žinios. - 2019, spal. 26, p. 14. 

Siavris, Edita. Muitininkų sulaikyti kroviniai stebina: [apie neįprastų kontrabandinių prekių sulaikymą Lietuvos 

pasienyje. (Str. Muitinės departamento atstovės H. Rukšėnienės komentaras)] / Edita Siavris. - Iliustr. // Vakaro 

žinios. - 2019, rugpj. 29, p. 1, 7. 

Skučas, Artūras Antanas. Nepriklausomybės gvardija - atgimusios Lietuvos angelai sargai : [pokalbis su buvusiu 

Aukščiausios Tarybos Apsaugos vadovu A. Skuču pirmais savanoriais tapusius pankus, pastangas po Sausio 

įvykių apsaugoti V. Landsbergį, iššūkius, kilusius saugant T. Šerną. (Str. minimi politikai V. Landsbergis, Z. 

Vaišvila, A. Juozaitis, buvęs Rusijos prezidentas M. Gorbačiovas ir kiti)] / [kalbino] Gintarė Vasiliauskaitė ; 

Vyginto Skaraičio, Romualdo Požerskio nuotr. // Vilniaus diena. - 2019, bal. 8/14, p. 10-11. 

Šveikytė, Justina. Medininkų bėgime nuskambėjo ir Kėdainių miesto vardas: [estafetiniame bėgime 

„Medininkai-Vilnius“ dalyvavo ir koncenrno „Vikondos“ įmonių grupės darbuotojų komanda, kuri bendrojoje 

įskaitoje užėmė 35-ąją vietą] / Justina Šveikytė. - Iliustr.. - Rubrika: Aktualios naujienos // Rinkos aikštė. - 2019, 

liep. 30, p. 3, 8. 

Terleckas, Gintautas. Medininkų herbui - 5 metai / Gintautas Terleckas. - Iliustr.. - Rubrika: Muziejus laikraštyje 

Nr. 8 (582) // Elektrėnų žinios. - 2019, vas. 22, p. 16. 

Terleckas, Gintautas. Medininkų herbui - 5 metai : Muziejus laikraštyje Nr. 8 (582) / Gintautas Terleckas ; A. 

Staniūnaičio nuotr.. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2019, vas. 22, p. 6. 

Urvelytė, Audronė. Neša žinią - pasienyje bus svarbių pokyčių: [apie Medininkų pasienio kontrolės punktą, kuris 

bus pertvarkytas taip, kad jo pralaidumas padidėtų dvigubai] / Audronė Urvelytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2019, 

lapkr. 20, priedas „Transportas“, p. 8. 

Viduramžių šventė Medininkų pilyje 2019 / Trakų istorijos muziejaus inf. // Galvė. - 2019, birž. 7, p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Kad mokslai nenueitų perniek: [apie Medininkų pilyje Vilniaus rajono policijos komisariato 

organizuotą renginį „Saugios atostogos“] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, birž. 27/liep. 3 (Nr. 26), p. 4. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Dzień Karjery Zawodowej : w Gimnazjum im. św. Kazimieża w Miednikach / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 

1033), p.  21. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Jubileuszowa akcja patriotyczna : Józefowa Góra - miejsce obchodów Dnia Koronacji 

Króla Litwy Mendoga / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 lip. 

(nr 28), p. 1, 2. 

Chleb smakuje lepiej, gdy się nim dzielisz : Święto Plonów w Miednikach / L24 ; fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 12/18 wrzes. (nr 37), p. 3. 

Cudowny świat książek : spotkanie młodych czytelników w Miednikach: [apie pradinukų ekskursiją į Medininkų 

kaimo biblioteką Vilniaus rajone] / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 25 kwiet./1 maja (nr 17), 

priedas „Rota“ (nr 1044), p. 6. 

Miklaševič, Irena. Ostatni franciszkanin na Litwie: [apie pranciškoną tėvą Kamilį Wełymańskį] / Irena 



 

 

Mikłaszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 10/16 sierpnia (nr 151), p. 40-42. 

 

Simaszkienė, Agnieszka. Czas pełen niespodzianek : uczniowie z Miednik u przyjaciół w Przebrodzie / 

Agnieszka Simaszkienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 20/26 czerw. (nr 25), priedas „Rota“ (nr 

1052), p. 7. 

Tomaszewicz, Nela. Z życzeniami dalszej owocnej działalności : obchody jubileuszu koła ZPL w Miednikach / 

Nela Tomaszewicz ; fot. Krystyna Boroszko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 stycz. (nr 2), 

priedas „Rota“ (nr 1029), p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Oby nauka nie poszła w las : przedsięwzięcie „Bezpieczne wakacje” na zamku w 

Miednikach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 27 czerw./3 lip. (nr 

26), p. 3. 

Юные друзья полиции на дне открытых дверей в Школе пограничников: [apie atvirų durų dieną Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pasieniečių mokykloje Medininkuose]. - Nuotr. // Вести Шальчи. - 2019, 8 

окт., р. 3. 

 

2020  

 Aluzas, Lukas. Baltarusijos laisvės spalvos: [apie šiauliečių dalyvavimą gyvojoje grandinėje „Laisvės kelias“] / 

Lukas Aluzas. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2020, rugpj. 25, p. 1, 3. 

 Atėjo laikas atlikti pilietinę pareigą: [Medininkų poste karantino metu savanoriavo Krašto apsaugos savanorių 

pajėgos kartu su Trakų visuomenės sveikatos biuro darbuotojais] / Trakų visuomenės sveikatos biuras ; Z. 

Norkienės nuotr.. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2020, bal. 3, p. 12. 

Čiužauskas, Darius. Pamatę muitininkus – traukia pinigus: [apie tai, jog pernai Lietuvos muitinėje užfiksuoti 588 

neteisėti pinigų siūlymo atvejai; lyginant su 2018 metais, šis skaičius padidėjo 57 procentais (374 atvejai); apie 

siūlomus ar dokumentuose pakištus grynuosius pinigus informavo 186 muitininkai.  (Str. VŽ. Komentaras su 

psichologo Vyt. Čepo komentaru)] / Darius Čiužauskas ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2020, vas. 6, p. 

1, 6. 

Dumalakas, Arūnas. Jei monstras driokstelės, gelbėkitės patys: [apie Astravo atominę elektrinę Baltarusijoje, su 

ja susijusias saugumo problemas ir dėl to kylančius iššūkius pasienio gyventojams] / Arūnas Dumalakas ; V. 

Ščiavinsko nuotr.. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2020, rugpj. 13, p. 9. 

Ežerinskė, Rūta. Baltarusių kovą už laisvę palaikė ir šilutiškiai: [apie Vilniuje vykusią Laisvės kelio palaikymo 

akciją Baltarusijos liaudžiai  jos kovoje užlaisvę, prie kurios prisijungė ir Šilutės rajono grupė piliečių] / Rūta 

Ežerinskė. - Iliustr. // Šilutės naujienos. - 2020, rugpj. 25, p. 1, 5. 

Ežerinskė, Rūta. Gelbėti sužeistus keturkojus tarnybos draugus mokėsi ir šilutiškės kinologės: [apie Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pasieniečių mokykloje Medininkuose VSAT ir JAV ambasados Lietuvoje 

organizuotus mokymus „Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas tarnybiniam šuniui“, kuriuose dalyvavo ir 

šilutiškės kinologės, tarnaujančios VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje] / Rūta Ežerinskė. - Iliustr. // Šilutės 

naujienos. - 2020, kovo 3, p. 5. 

Jonavos rajono savivaldybė jungiasi prie „Laisvės kelio“ iniciatyvos: [„Laisvės Media Group“ komanda paskelbė 

palaikymo Baltarusijai akciją „Laisvės kelias“. Kviečiama rugpjūčio 23 d. stoti į gyvąją grandinę, kurios pradžia 

Vilniuje, Katedros aikštėje, o pabaiga – prie Baltarusijos pasienio (Medininkai). Jonavos rajono savivaldybė 

jungiasi prie Laisvės TV akcijos ir nuveš jonaviečius į šio istorinio įvykio vietą] / „Alio Jonava“ inf.. - Iliustr. // 

Alio Jonava. - 2020, rugpj. 19, p. 3. 

Kazarian, Sima. Kai prasidėjo protestai – klausimų nekilo: [Edinburge studijuojantis Biržų rajono Nausėdžių 

kaimo gyventojas baltarusis Ignas Šakuro dalyvavo „Laisvės kelio“ akcijoje prie Medininkų] / Sima Kazarian. - 

Iliustr. // Biržiečių žodis. - 2020, rugpj. 25, p. 1, 8. 

 Lėka, Aušra. Baltijos kelias – pasaulio atminties veidrodyje: [apie į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ 

registrą įtrauktą Baltijos kelią; pateikiami Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės A. 

Junevičienės komentarai] / Aušra Lėka. - Iliustr. // Kauno diena. - 2020, rugpj. 22, p. 1, 8–9. 

Medininkų pilyje – šventinis minėjimas: [apie Medininkuose (Vilniaus r.) vykusį Kovo 11-ajai skirtą šventinį 

renginį „Laisvės diena“, kuriame dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė pirmoji Lietuvos Respublikos ponia D. 

Nausėdienė] - Iliustr. // XXI amžius. - 2020, kovo 20, p. 11. 

Mikelionis, Alius. Laisvės kelyje – ir alytiškiai: [alytiškiai jungėsi į gyvą žmonių grandinę prie Medininkų posto, 

palaikydami už laisvę kovojančius baltarusius] / Alius Mikelionis. - Iliustr. // Dainavos žodis. - 2020, rugpj. 28, p. 

4. 

Modernizuojamas Medininkų pasienio kontrolės punktas // Šalčios žinios. - 2020, spal. 2, p. 3. 

Nagelė, Danas. V. Landsbergis apskųstas prokurorams: [apie tai, jog Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto 

signataras Z. Vaišvila kreipėsi į generalinį prokurorą E. Pašilį, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svarbios 



 

 

istorinės medžiagos, susijusios su 1991-ųjų įvykiais, vagystės; signataras sakė turintis įrodymų, kad prie to nagus 

prikišo buvęs Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vyt. Landsbergis, mat toje medžiagoje jis atrodo labai nekaip; 

Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 8 d. priėmė nutarimą, kuriuo sudarė iš Aukščiausiosios Tarybos deputatų A. 

Januškos, R. Maceikianeco, Alg. Sėjūno, V. Šadreikos ir Z. Vaišvilos laikinąją komisiją 1991 m. sausio 8 d. 

įvykiams prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų ištirti; tądien prosovietinė organizacija „Jedinstvo“ bandė užimti 

Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir įvykdyti perversmą, o 1991 m. sausio 13 d. parlamentarai sudarė komisiją 

premjero A. Šimėno dingimo aplinkybėms išsiaiškinti. (Str. signataro Z. Vaišvilos komentaras, minima prezidentė 

D. Grybauskaitė, signataras A. Butkevičius ir kiti asmenys)] / Danas Nagelė. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - 

2020, rugpj. 8, p. 1, 3. 

Padora, Algis. Marijos žemėje – Pelaniškiuose – neeilinis Sausio 13–osios paminėjimas: [Sausio 13-ąją Vilniuje ir 

Medininkų pasienio užkardoje žuvusiems Laisvės kovotojams Triškonių bendruomenė Pelaniškių laukuose 

surengė neeilinį paminėjimą ir pastatė originalų pagarbos ženklą – kryžių] / Algis Padora. - Iliustr. // Auksinė 

varpa. - 2020, saus. 15, p. 2. 

Reivytė, Rita. Varėniškiai išreiškė palaikymą protestuotojams Baltarusijoje: [Apie varėniškių dalyvavimą 

vienybės akcijoje „Už laisvą Baltarusiją“] / Rita Reivytė. - Iliustr. // Giružis. - 2020, rugpj. 28, p. 1, 8. 

Šernas, Tomas. T. Šernas: esame pašaukti laisvei : [pokalbis su Lietuvos evangelikų reformatų 

vicesuperintendentu Tomu Šernu] / [kalbino] Justina Gafurova ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. 2020, liep. 

30, p. 1, 4. 

Šmigelskas, Vidmantas. Anykštėnai stovėjo „Laisvės kelyje“: [apie akciją Baltarusijos pasienyje, kai rankomis 

nuo Vilniaus iki Medininkų susikibo rankomis beveik 50 tūkst. Žmonių] / Vidmantas Šmigelskas ; nuotr. iš 

„Facebook'o“. - Iliustr. - Rubrika: Konkrečiai // Anykšta. - 2020, rugpj. 25, p. 2. 

Vorobej, Teresa. Visų, visų piliečių šventė: [apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą, vykusį  

Medininkų pilyje / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, kovo 12/18 (Nr. 

11), p. 1–3. 

 

Vorobej, Teresa. Święto wszystkich obywateli : obchody jubileuszu Odrodzenia Niepodległości Litwy rozpoczęły 

się w Miednikach / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 12/18 mar. (nr 

11), p. 1, 3. 

Разработана новая система пересечения границы через Шальчининкский КПП. - Nuotr. // Вести Шальчи. - 

2020, 15 мая, р. 2. 

 

Mickunų seniūnija  

 

2003 

 

Gurevičius, Ainis. Spirito kontrabandos globėjas - pasienietis: [apie sulaikytą Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos Mickūnų užkardos vado pavaduotoją G. Santockį] / Ainis Gurevičius. - Iliustr. // Respublika. - 2003, 

bal. 26, p. 7. 

 

Justycka, Tamara. Historii Wieliczańskiej ciąg dalszy… : Mickuńskie reminiscecje w dokumentach / Tamara 

Justycka. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 14 lipca, p. 8. 

 

2004 

Petkevič, Tadeuš. Mickūnų seniūnija [Vilniaus r.] / Tadeuš Petkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2004, vas. 5-11 (Nr. 6), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Vaikai - vaikams: [apie Mickūnų vidurinės mokyklos dainų ir šokių ansamblio 

„Truskaweczka“ („Braškytė“) surengtus kalėdinius koncertus ir labdarą Šalčininkų, Vilniaus bei Pabradės vaikų 

globos namams] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, gruod. 30- 2005, 

saus. 5 (Nr. 53), p. 1-2. 

 

Pietkiewicz, Tadeusz. Gmina mickuńska: [apie Mickūnų seniūnijos 2003 pasiekimų balansą] / Tadeusz 

Pitkiewicz. - Iliustr. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 5-11 lutego (nr 6), 

p.5. 

Podmostko, Jadvyga. Przy ruchliwym szlaku : gmina mickuńska - pogranicze wsi i miasta / Jadwiga 

Podmostko. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2004, 28-30 sierpnia (nr. 166), p. 1, 8. 

Worobiej, Teresa. Dzieci - dzieciom: [apie Mickūnų vidurinės mokyklos jaunimo išvykas, su dovanomis ir 



 

 

koncertu, į Šalčininkų, Vilniaus bei Pabradės vaikų globos namus] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. - 

Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 30 grudnia-5 stycznia 2005 (nr 53), p. 1, 2. 

 

2005 

Autentyczny smutek młodzieży / Nauczyciele i uczniowie Jałówskiej Szkoły Podstawowej: [apie Egliškių 

pagrindinės mokyklos mokytojų bei mokinių 11 piligriminių kelionių dviračiais po Vilniaus kraštą, skirtų 

Popiežiui]. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 14 - 20 kwietnia (nr 15), p. 1, 5. 

Czerniawski, Tadeusz. Gmina mickuńska : bilans dokonań roku 2004: [apie Mickunų seniūnijos 2004 metų 

pasiekimų balansą] / Tadeusz Czerniawski // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 28 lipca - 3 sierpnia, (nr 30), p. 

5. 

Černiavski, Tadeuš. 2004 metų pasiekimų balansas : Mickūnų seniūnija / Tadeuš Černiavski // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, liep. 28 - rugpj. 3 (Nr. 30), p. 5. 

Levicki, Jan. Geros naujienos seniūnijai : Mickūnų seniūnijos gyventojų susitikimas su Seimo nariu V. 

Tomaševskiu / Jan Levicki // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 9-15 (Nr. 23), p. 6. 

Pačkovska, Česlava. Geros širdies žmonių dovana: [apie naujųjų mokslo metų pradžią Egliškių pagrindinėje 

mokykloje ir įkurtuves atnaujintame pradinių klasių pastate] / Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, rugs. 8-14 (Nr. 36), p. 6. 

Tomaszun, Waleria. Dwa dni zmagań : XVI Rejonowa olimpiada Polonistyczna w Mickunach: [apie XVI 

rajoninę lenkų kalbos ir literatūros olimpiadą Mickūnuose] / Waleria Tomaszun. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 24 lutego-2 marca (nr 8), priedas „Rota“ (nr 323), p. 1. 

 

2006 

Czerniawski, Tadeusz. Bilans dokonań roku 2005 : gmina mickuńska / Tadeusz Czerniawski // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 29 czerwca 5 lipca (nr 26), p. 5. 

Černiavski, Tadeuš. 2005 metų pasiekimų balansas : Mickūnų seniūnija / Tadeuš Černiavski // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, birž. 29 - liep. 5 (Nr. 26), p. 5. 

Levicki, Jan. Šimtametė iš Mickūnų: [apie šimtametę Mickūnų gyventoją Julianą Markovską] / Jan Levicki ; 

autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, geg. 25-31 (Nr. 21), p. 3. 

Lewicki, Jan. Stulatka z Mickun: [apie šimtametę Mickūnų gyventiją Julianą Markovską] / Jan Lewicki ; fotog. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 25 - 31 maja (nr 21), p. 3. 

Martišiūtė, Asta. Lietuviukų „mokinių krepšeliai“ vis lengvesni : Vilniaus rajono savivaldybė mokykloms 

duoda mažiau lėšų, negu skiria valstybė: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir 

nustatė, jog Vilniaus raj. savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule ir vienoms mokykloms skiria 

net penktadaliu sumažintą suma, o kitoms finansavimą padidina ketvirtadaliu, jog labiausiai Vilniaus rajone 

kenčia lietuviškos mokyklos (lent. „Mokyklų finansavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“), pateikiami Valstybės 

kontrolės Veiklos audito 1-ojo departamento dir. R. Sanajevo, Vilniaus raj. Tarybos nario E. Ryškaus, 

savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo J. Narkevičiaus komentarai] / Asta Martišiūtė. - Portr., iliustr., lent. // 

Respublika. - 2006, liep. 7, p. 3. 

Martišiūtė, Asta. Корзина литовского учащегося становится все легче : Вильнюсское районное 

самоуправление отдает школам меньше средств, чем выделяет государство, а больше всего от этого 

страдают литовские школы: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir nustatė, 

jog Vilniaus rajono savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule, rašoma ir apie Mickūnų 

mokyklą] / Аста Мартишюте. - Portr., iliustr., lent. // Республика. - 2006, 7 июля, p. 3. 

Mažul, Henrik. Niczym pałac przy chatynkach : W Jałówce wyrasta nowy gmach szkoły: [apie naują Egliškių 

pagrindinės mokyklos pastatą] / Henryk Mażul ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, nr. 

10 - 16 sierpnia (nr 32), p. 1, 3. 

Mažul, Henryk. Lyg rūmai šalia trobelių : Egliškėse auga naujas mokyklos pastatas: [apie naują Egliškių 

pagrindinės mokyklos pastatą ]/ Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, 

rugpj. 10-16 (Nr. 32), p. 1, 3. 

Pozlevič, Agata. Jonas Paulius II ir Lietuva : [Vilniaus rajono savivaldybės administracijos paskelbto, Popiežiui 

Jonui Pauliui II pagerbti skirto konkurso laureatės, Mickūnų vidurinės mokyklos vienuoliktokės Agatos Pozlevič 

rašinys - prisiminimai apie Popiežiaus viešnagę Lietuvoje 1993 m. rugsėjį] / Agata Pozlevič ; AG nuotr. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, kovo 30 - bal. 5 (Nr. 13), p. 6-7. 

Poźlewicz, Agata. Papież Jan Paweł II a Litwa: [Vilniaus rajono savivaldybės administaracijos paskelbto 

Popiežiui Jonui Pauliui II pagerbti skirto konkurso laureatės Mickunų vidurinės mokyklos vienuoliktokės 

Agatos Pozlevič rašinys-prisiminimai apie Popiežiaus viešnagę Lietuvoje 1993 m. rugsėjį] / Agata Poźlewicz ; 



 

 

fotog. AG. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 30 marca - 5 kwietnia (nr 13), p. 6, 7. 
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Baužys, Juozas. Naujas Vilniaus rinktinės pasieniečių gyvenimas Mickūnuose: [apie Vilniaus rinktinės pastatų, 

pastatytų už Europos Sąjungos lėšas, oficialios atidarymo dienos iškilmes] / Juozas Baužys. - Iliustr. // XXI 

amžius. - 2007, vas. 14, p. 1, 3. 

Baužys, Juozas. Naujas Vilniaus rinktinės pasieniečių gyvenimas Mickūnuose: [apie Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės naujų patalpų Mickūnuose, 

Vilniaus raj. atidarymo iškilmes. Dalyvavo Vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys ir Seimo narys, Seimo 

saugumo komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius] / Juozas Baužys. - Iliustr. - Ignas ir Lina // Ignalina. - 

2007, vas. 16-23 (Nr. 7), p. 4. 

Baužys, Juozas. Naujas Vilniaus rinktinės pasieniečių gyvenimas Mickūnuose / Juozas Baužys. - Nuotr. // 

Šalčios žinios. - 2007, vas. 9, p. 4. 

Danovska, Danuta. Kur Vilnelė skuba į Nerį : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Mickūnai / Danuta 

Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, kovo 22-28 (Nr. 12), p. 1, 5. 

Danowska, Danuta. Tu Wilenka śpieszy do Wilii : gmina z dorobkiem w tle - Mickuny / Danuta Danowska ; 

fotog. Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 22-28 marca (nr 12), p. 1, 5. 

Europos veteranų čempionatas: [apie III Europos veteranų baidarių-kanojų čempionatą Poznanėje, kuriame 

dalyvavo ir A. Mickevičius iš Vilniaus rajono Mickūnų miestelio]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2007, rugs. 20 - 26, p. 3. 

Jančys, Vitold. Uczniowe ze Szkoły Średniej w Jałówce mają nowy gmach szkolny [Vilniaus rajonas] / Witold 

Janczys. - Iliustr. // Kurier Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2007, 4 września, p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Darbas žmonių labui: [apie mėsos perdirbimo įmonę „Skilandukas“ Mickūnuose] / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, kovo 22-28 (Nr. 12), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Praca z myślą o człowieku: [apie mėsos perdirbimo imonę „Skilandukas“ Mickunuose] / 

Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 22-28 marca (nr 12), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Rugsėjo 1-oji - ne už kalnų: [savivaldybės komisija tikrino Vilniaus rajono švietimo įstaigų 

pasiruošimą naujiems mokslo metams] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 

23 - 29, p. 5-6. 

Mikulevič, Irena. Ūkininko iš Mickūnų pavasarinės viltys / Irena Mikulevič ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2007, kovo 22-28 (Nr. 12), p. 6. 

Mikulevič, Irena. W oczekiwaniu na 1 września: [savivaldybės komisija tikrino Vilniaus rajono švietimo 

įstaigų pasiruošimą naujiems mokslo metams] / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 23-29 (nr 34), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Wiosenne nadzieje rolnika z Mickun / Irena Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 22-28 marca (nr 12), p. 6. 

Pačkovska, Česlava. Nuolat kilti aukštyn: [apie mokslo metų atidarymo šventę Egliškėse] / Česlova 

Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugs. 6 - 12, p. 5. 

Pačkovska, Česlava. Wyrastać ponad poziomy : 1 września - na Wileńszczyźnie: [apie mokslo metų atidarymo 

šventę Egliškėse] / Czesława Paczkowska ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 6-12 

wrzesnia (nr 36), p. 3.2007, 6-12 wrzesnia (nr 36), p. 5. 

Vijtoniene, Walentyna. Wędrówki do Ziemi Boga: [apie Vilniaus krašto, t.t. ir iš Mickūnų‘ pedagogų 

piligriminę kelionę į Lenkiją] / Walentyna Vojtoniene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 27 grudnia 

2 stycznia 2008 (nr 52), priedas „Rota“ (nr 471), p. 1, 3. 

Vilniaus rajone atidarytas modernus VSAT Kinologijos centras ir šaudykla: [apie Mickūnuose (Vilniaus r.) 

įvykusią Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Kinologijos centro ir Vilniaus rinktinei priklausančios 

uždarosios šaudyklos, pastatytų už Šengeno priemonės programos lėšas, atidarymo ceremoniją, kurioje 

dalyvavo vidaus reikalų ministras R. Šukys, VSAT vadas S. Stripeika] // Lietuvos aidas. - ] 2007, rugpj. 11, p. 

10. 

Wojtoniene, Walentyna. Z parafii wzięte : z poczty redakcyjnej: [apie Mickūnų parapijos Dievo gailestingumo 

judėjimo bendruomenę] / Walentyna Wojtoniene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 12-18 kwietnia 

(nr 15), priedas „Rota“ (nr 434), p. 1, 2. 
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Narkiewicz, Elita. Noc świętojańska w Mickunach / Elita Narkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 1 lipca, 

p. 4. 



 

 

Popovaitė, Inga. Sieną saugo jaunimas: [apie Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinės pajėgas, 

kurios mini penkiolikos metų jubiliejų, rinktinės vadas pulkininkas V. Ižganaitis pasakoja apie rinktinės veiklą 

bei pasikeitimus per šiuos metus] / Inga Popovaitė. - Portr. // Vilniaus diena. - 2008, liep. 15, p. 7. 

Skatikaitė, Rūta. Medžiotojus ir gamtosaugininkus užčiaupė baimė: [apie anonimo skundo dėl Mickūnų 

būrelio narių per medžioklę prie Beržininkų kaimo neteisėtai nušauto briedžio tyrimo pasekmes] / Rūta 

Skatikaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2008, saus. 5, p. 1, 11. 

Vorobej, Teresa. „Kol turime laiko, darykime gera visiems“: [apie prieškalėdines labdaros akcijas Vilniaus 

rajone ir Mickūnų moksleivių ansamblio „Truskaweczka“ koncertus vaikų globos namuose] / Teresa Vorobej. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, gruod. 11-17, p. 1, 9. 

 

2009 

Klimaszewska, Iwona. Saduniszki - wieś o kilku adresach : mieszkańcy z własnej inicjatywy zorganizowali 

lokalne referendum: [apie nesusipratimus dėl Sadūniškių kaimo teritorinės priklausomybės Mickūnų seniūnijai] 

/ Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 3-9 grudnia ( nr 49), p. 1, 3. 

Klimaševska, Ivona. Sadūniškės - kaimas su keliais adresais: [apie nesusipratimus dėl Sadūniškių kaimo 

teritorinės priklausomybės Mickūnų seniūnijai] / Ivona Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

ISSN 1648-5300. - 2009, gruod. 3-9, p.1, 3. 

Narkiewicz, Elita. Zabawa świętojańska w Mickunach / Elita Narkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 

30 czerwca, p. 4. 

Podmostko, Jadvyga. To były dobre spotkania oraz ciekawie rozmowy o Słowackim: [apie literatūrinį renginį 

Mickūnų vidurinėje mokykloje] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 16-18 maja (nr 92), 

p. 10-11. 

Vorobej, Teresa. Dobre adwentowe uczynki: [apie koncertą Mickūnuose] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2009, 17-23 grudnia (nr 51), priedas „Rota“ (nr 574), 

p. 2. 

 

2010 

Leppert, Kamila. Su džiaugsmu bei dėkingumu širdyse : Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Mickūnuose) 

šventės minėjimai / Kamila Leppert, Eva Kavecka. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, rugpj. 19-25, p. 

1, 3. 

Pekarskaja, Beata. Sėkmingas bendradarbiavimas: [apie Vilniaus rajono Mickūnų vaikų lopšelio-darželio ir 

Kėdainių vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendradarbiavimą] / Beata Pekarskaja. - Iliustr. // Voruta. - 2010, 

saus. 23, p. 4. 

Prie svaiginančių žiedų… : tarptautinė biologinės įvairovės diena paminėta Kairėnuose. - Iliustr., portr. // 

Žaliasis pasaulis. - 2010, geg. 27, p. 7. 

Rudinskienė, Dita. Mažieji mickūniečiai skuba į darželį : žaisdami ir dainuodami mokomės kalbėti lietuviškai: 

[apie Mickūnų vaikų lopšelį-darželį, Vilniaus rajonas] / Dita Rudinskienė. - Iliustr. // Voruta. - 2010, saus. 23, p. 

4. 

Subocz, Krzysztof. Szkolne wyprawki ze Szczecina do Skajster: [apie delegacijos iš Ščecino viešnagę 

Skaisterių pradinėje mokykloje, Vilniaus rajonas] / Krzysztof Subocz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 1 

września, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Gavėnia - proga susikaupti: [apie vyskupo J. Tunaičio apsilankymą Egliškių vidurinėje 

mokykloje] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, kovo 4-11, p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Spotkania Księdza Biskupa z młodzieżą: [apie vyskupo J. Tunaičio apsilankymą Egliškių 

vidurinėje mokykloje, Vilniaus rajonas] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Spotkania. - 2010, marzec (nr 3), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Wielki Post - okazją do skupienia: [apie vyskupo J. Tunaičio apsilankymą Egliškių vidurinėje 

mokykloje] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 4-10 marca (nr 9), p.6. 

Ždanovič, Zigmunt. Galimybės išsilygins : padėtas lenkų Mickūnų vaikų darželiui kertinis amuo / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, birž. 17-23, p.1, 3. 

 

2011 

Dejnarowicz, Krystyna. Święty Jan Bosko patronem szkoły średniej w Jałówce: [apie šv. Jono Bosko vardo 

suteikimo Egliškių vidurinei mokyklai iškilmes] / Krystyna Dejnarowicz. - Iliustr. // Spotkania. - 2011, luty (nr 

2), p. 10-11. 

Subocz, Krzysztof. Mikołajowe prezenty z Polski już jadą na Wileńszczyznę: [apie kalėdines dovanas iš 

Lenkijos Skaisterių pradinei mokyklai, Vilniaus rajonas] / Krzysztof Subocz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 



 

 

2011, 6 grudnia, p. 6. 

W Mickunach otwarto nowe polskie przedszkole : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 8 

kwietnia, p. 6-7. 

W rejonie wileńskim powstanie pierwsza szkoła katolicka?: [ Vilniaus rajono savivaldybė ir Vilniaus saleziečių 

draugija pasirašė sutartį dėl katalikiškojo auklėjimo Egliškių šv. Bosko vidurinėje mokykloje] - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2011, 13 maja, p. 6. 

Žukovskis, Andrejus. Šventė lenkų kieme: [rašoma, kad Kultūros ministerijos parengtas įstatymo projektas, 

leisiantis dvikalbius gatvių pavadinimus tautinių mažumų apyvendintuose rajonuose, jau artimiausiomis dienomis 

gali būti patvirtintas Seime, leidimas gatves ir vietovardžius ne tik valstybine, bet ir tautinės mažumos kalba ten, 

kur gyvena ne mažiau nei trečdalis konkrečios tautinės mažumos atstovų, su džiaugsmu pasitinkamas Lietuvos 

lenkų, iki šiol dvikalbiai užrašai buvo kabinami tik dėl privačios iniciatyvos, dabar, jeigu nauja tvarka įsigalios, 

atsiranda vilčių, jog lentelės atsiras ir ant daugiabučių, pastebima, kad lenkiški gatvių pavadinimai Vilniaus r. 

buvo gerokai išreklamuoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir žiniasklaidos, tačiau atrodo, jog parengta 

reportažų ir skirta baudų buvo gerokai daugiau nei iš tikrųjų egzistuoja dvikalbių lentelių, rajono žmonės neteikia 

jiems tiek daug reikšmės, diskusijų čia gerokai mažiau nei Šalčininkų r.; pateikiamos Jašiūnų (Šalčininkų r.), 

Vilniaus r. esančių Marijampolio, Skaisterių, Mickūnų gyventojų nuomonės, pastarojo gyventoja teigia, kad 

„jeigu leis versti, tai, manau, gyventojai padėkos, o jeigu tik perrašyti, tai čia vėl užprogramuotas konfliktas“] / 

Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2011, liep. 4, p. 1, 8-9. 

 

2012 

 

Bendruomenės centro įkurtuvės: [apie Mickūnuose (Vilniaus r.) įvykusią rekonstruoto bendruomenės centro 

atidarymo šventę] // XXI amžius. - 2012, lapkr. 3, p. 10. 

Levicki, Jan. „6“ - laimingas skaičius : šimtametė iš Gailiūnų turi 6 vaikaites, 6 provaikaites ir 6 provaikaičius: 

[apie Joaną Lavrynovič iš Mickūnų seniūnijos Gailiūnų kaimo, švenčiančią 100 metų jubiliejų] / Jan Levicki. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, gruod. 20-26, p. 10. 

Mikšiūnas, Gintaras. Parama padeda užkariauti užsienio rinkas : [apie Mickūnuose įsikūrusią vieną didžiausių 

prieskonių fasavimo įmonių Lietuvoje - UAB „Preskonita“ ir jos vadovą V. Kozjakovą, Vilniaus rajonas] / 

Gintaras Mikšiūnas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 1637. - 2012, spal. 4, p. 7. 

Mikulevič, Irena. Dirbant su žmonių likimais : profesinė socialinių darbuotojų šventė / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugs. 27 - spal. 3, p. 3. 

Mikulevič, Irena. Išsvajota vieta geroms iniciatyvoms : Mickūnuose atidarytas Kaimo bendruomenės centras / 

Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, spal. 11-17, p. 8-9. 

Pociuvienė, Danutė. Maža įmonė pasauliui atskleidžia prieskonių žavesį: [apie Vilniaus rajone, Mickūnų kaime 

veikiančią įmonę „Preskonita“, moderniais įrengimais gaminačią prieskonius (str. įmonės „Preskonita“ vadovo 

V.Kazjakovo komentaras)] / Danutė Pociuvienė ; Danutės Pociuvienės nuotr. // Vakaro žinios. - 2012, spal. 4, p. 

6. 

Žibaitis, Evaldas. Vandentvarkos projektas jau įpusėjo: [apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto 

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ įgyvendinimą; šis 

investicinis projektas Vilniaus regiono gyventojams suteiks galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio 

ir nuotekų tinklų ; min. Kairėnai] / Evaldas Žibaitis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, birž. 26, p. 4. 

 

Klimaševska, Ivona. Dobre przykłady w rejonie wileńskim : realizacja programu „Rozwój Litewskiej Wsi 

2007 - 2013“ : [apie ES paramą įsisavinančias bendroves „Biovela“, „Preskonita“; rašoma apie Mickūnus] / 

Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 11-17 października (nr 41), p. 6. 

Levicki, Jan. Szczęśliwa liczba : stulatka z Gajlun ma 6 wnuczek, 6 prawnuczek i 6 prawnuków: [apie Joaną 

Lavrynovič iš Mickūnų seniūnijos Gailiūnų kaimo, švenčiančią 100 metų jubiliejų] / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 20-26 grudnia (nr 51), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Praca nad ludzkimi losami : zawodowe święto pracowników społecznych / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 27 września - 3 października (nr 39), p. 3. 

Mikulevič, Irena. Tradycja nabiera rumieńców : Święto Plonów w Mickunach / Irena Mikulewicz ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 24 wrzesnia - 3 pzdzirnika (nr 29), priedas „Rota“ (nr 

719), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Wymarzone miejsce do dobrych inicjatyw : w Mickunach otwarto Centrum Wspólnoty 

Wiejskiej / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 11-17 października (nr 41), p. 1, 5. 

Vaitoniene, Walentyna. Przekazaliśmy swoją radość : Święto Miłosierdzia Bożego w kościele w Mickunach / 



 

 

Walentyna Vaitoniene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 19-25 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 

696), p. 17. 

W podwileńskich Mickunach podwoje otworzył ośrodek wspólnotowy. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 5 

października, p. 6. 

 

Kos, Voicech. Мицкунай - По следам Наполеона и чекистов: [iš miestekio istorijos Vilniaus rajone] / 

Войцех Кос. - Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2012, 9-15 февр. (№ 6), p. 10. 

Рудзянскене, Ангелина. Литовские специи популярны и за границей: [apie UAB „Preskonita“ 

Mickūnuose, Vilniaus rajone] / Ангелина Рудзянскене. - Iliustr. // Обзор. - 2012, 8-14 нояб. (№ 45), p. 5. 

Янчис, Витольд. Кайренай - прошлое и настоящее: [apie Vilniaus rajono kaimą] / Витольд Янчис. - Iliustr. 

// Литовскiй курьеръ. - 2012, 7-13 июня (№ 23), p. 12. 

 

2013 

 

Aleknaitė-Bieliauskienė, Rita. Valstybės šventė Mickūnų mokykloje: [apie Vasario 16-osios minėjimo šventę 

Mickūnų lenkų vidurinėje mokykloje, kuri praėjo betarpiškai bendraujant su moksleiviais ir mokytojais: veikė 

fotografo V. Ylevičiaus fotografijų paroda, menanti Baltijos kelio, Kovo 11-osios epizodus, lenkų mokyklos 

mokiniai, stebėdami parodą rašė esė lietuvių kalba vaizdingai ir nuoširdžiai, Vilniaus r.] // Lietuvos aidas. - 

2013, vas. 20, p. 4. 

Bagdžiūnaitė, Laura. „Pelkėti“ darbe tapo įprasta: [apie tai, jog Seimo nariai prieš keletą savaičių svarstė, ar 

Lietuvos pedagogams turėtų būti taikomi kadencijos apribojimai, tačiau toks pasiūlymas niekam nepasirodė 

naudingas, dar geriau, buvo liepta nenervinti švietimo bendruomenės, esą ten ir taip daug įtampos, visgi pati 

švietimo bendruomenė tikina, kad įvesta rotacija būtų ne tik reikalinga, bet ir labai naudinga (str. Mickūnų 

vidurinės mokyklos l.e.p. direktoriaus V. Kirkevič, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus 

pavaduotojos M.Bilotienės komentarai; minimas buvęs vadovas B.Avlasevič). - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, 

liep. 9, p. 2. 

Čapkovski, Vladyslav Jan. Barbara Ingelevič 1933 - 2013 : [pedagogė : nekrologas] / Zofija, Vladyslav Jan 

Čapkovski. - Portr. - Pro memoria // Trakų žemė. - 2013, birž. 28, p. 9. 

Klimaševska, Ivona. Svarbiausias žmogus kaime: [apie seniūnaičių pareigas Vilniaus rajono seniūnijose]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 22-28, p. 1, 10. 

Mickevičiūtė, Ona. Bardams reikia ir vasaros, ir festivalio / Ona Mickevičiūtė. - Iliustr. // Respublika. - 2013, 

geg. 10, p. 21. 

Vorobej, Teresa. Kuo geriausios ir ilgiausios vaikystės! : birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena: [apie 

Vilniaus r. daugiavaikes šeimas: M. ir A. Rybakovų iš Mickūnų seniūnijos, R. ir J. Sinkevičių iš Šatrininkų 

seniūnijos, Č. ir B. Romaševskių iš Nemėžio seniūnijos]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, geg. 30 

- birž. 5, p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Paversti žodžius darbais: [apie Vilniaus rajono savivaldybės narių, administracijos atstovų 

susitikimą su žemės ūkio viceministre Leokadija Počikovska, kuriame dalyvavo per 100 Vilniaus rajono 

ūkininkų Mickūnų bendruomenės namuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, bal. 18-24, p. 13. 

 

Klimaszewska, Iwona. Najważniejsza we wsi osoba : urząd sołtysa na Litwie: [apie seniūnaičių pareigas 

Vilniaus rajono seniūnijose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 22-28 sierpnia (nr 34), p. 1, 5. Levicki, 

Jan. Mądrość sędziwego wieku : mieszkanka wsi Zaguryszki obchodzi 100 lat: [apie Žagariškių kaimo (Mickūnų 

sen) gyventoją Francišką Dzemieško, jos 100-ojo gimtadienio proga. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 23-30 października (nr 43), p. 6. 

Levicki, Jan. Po upałach - burza z gradem : mieszkańcy liczą straty podwójnego żywiołu. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia(nr 33), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. „Nastał dziesiaj dzień radości…“ : Święto Wielkanocne w Mickunach / Irena Mikulewicz ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 11-17 kwietnai (nr 15), priedas „Rota“ (nr 747), p. 5. 

Vaitoniene, Walentyna. Radość dzielenia : Święto Miłosierdzia Bożego w parafii mickuńskiej / Walentyna 

Vaitoniene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-24 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 748), p.17. 

Voitoniene, Walentyna. Jubileuszowy odpust w Mickunach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 29 

sierpnia - 4 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 767), p.17. 

Vorobej, Teresa. Dzieciństwa jak najlepszego i najdłuższego : 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka: 

[apie Vilniaus r. daugiavaikes šeimas: M. ir A. Rybakovų iš Mickūnų seniūnijos, R. ir J. Sinkevičių iš 

Šatrininkų seniūnijos, Č. ir B. Romaševskių iš Nemėžio seniūnijos]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 30 maja - 5 czerwca (nr 22), p. 1, 3. 

Wiceminister rolnictwa Leokadia Poczykowska spotkała się w Mickunach z rolnikami rejonu wileńskiego: 



 

 

[apie susitikimą su žemės ūkio viceministre Leokadija Počikovska Mickūnų bendruomenės namuose, Vilniaus 

r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 13-15 kwietnia (nr 70), p. 6. 

Voitoniene, Walentyna. Jubileuszowy odpust w Mickunach / Walentyna Voitoniene. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny.. - 2013, 29 sierpnia - 4 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 767), p.17. 

Vaitoniene, Walentyna. Radość dzielenia : Święto Miłosierdzia Bożego w parafii mickuńskiej / Walentyna 

Vaitoniene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-24 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 748), p.17. 

Woitoniene, Walentyna. Święta przepełnione dobrocią i wiarą : z życia parafii Wniebowzięcia NMP w 

Mickunach / Wlentyna Woitoniene // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 3-9 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 

733), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Przekuć słowa w czyn : spotkanie z wiceminister rolnictwa w Mickunach: [apie Vilniaus 

rajono savivaldybės narių, administracijos atstovų susitikimą su žemės ūkio viceministre Leokadija Počikovska, 

kuriame dalyvavo per 100 Vilniaus rajono ūkininkų Mickūnų bendruomenės namuose]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 18-24 kwietnia (nr 16), 1, 5. 

Bagdžiūnaitė, Laura. „Обрастать мхом“ на работе уже привыкли: [apie tai, jog Seimo nariai prieš keletą 

savaičių svarstė, ar Lietuvos pedagogams turėtų būti taikomi kadencijos apribojimai, tačiau toks pasiūlymas 

niekam nepasirodė naudingas, t.t. apie Mickūnų mokyklą] / Лаура Багджюнайте. - Iliustr. // Республика. - 

2013, 12 июля, p. 5. 

 

2014 

Dačinskaitė, Viktorija. Pustrečio tūkstančio Vilniaus gyventojų džiaugsis nauja vandentiekio ir nuotekų 

sistema / Viktorija Dačinskaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, birž. 18, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Įkvėpimas geriems darbams: [Mickūnų bendruomenei pristatyti patvirtinti miestelio herbas ir 

vėliava.]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 6-12, p. 1, 8. 

Integrujące święto : jubileuszowe dożynki w Mickunach / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 

18-24 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 804), p. 2. 

Klimaszewska, Iwona. Barwny występ w rodzinnych MIckunach : recital piosenkarki Elity Narkiewicz / Iwona 

Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“, p.6. 

Klimaszewska, Iwona. Życie spędzone pośród książek : Anastazja Trypuska - 50 lat w zawodzie bibliotekarza: 

[apie Kairėnų kaimo bibliotekininkę Anastasiją Tripucką (Vilniaus rajonas)].. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 24-30 kwietnia (nr 17), priedas „Rota“ (nr 783), p. 1, 6. 

„Musisz iść do góry, pod prąd“ : pielgrzymka do Rzymu - nagrogdą w rejonowym konkursie wiedzy o JP II / na 

podst. www.vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 794), p.1, 

4. 

Otwarto pierwszą w rejonie wileńskim Międzynarodową Galerię Twórczości Dzieci i Młodzieży. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2014, 24-26 maja (nr 97), p. 7. 

Święto młodzieży w Mickunach / Mickuńska Wspólnota Młodzieżowa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2014, 28 sierpnia - 3 września (nr 35), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Inspiracja i natchnienie do dobrych czynów : Mickuny mają swój herb i flagę / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 10), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Trzy filary polskości : jubileusz koła ZPL w Mickunach / Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 lutego (nr 8), priedas „Rota“ 9nr 792), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. „Zostałem polonistą - i nie przegrałem“ : Wiktor Kirkiewicz - 50 lat szkolnej przygody: [apie 

Mickūnų vidurinės mokyklos lenkų kalbos mokytoją Viktorą Kirkevičių] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 18-24 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 804), p. 8. 

2015 

 

Jocius, Linas. Kontrabandininkų ir pasieniečių akistatoje lygiųjų nebūna: [Valstybės sienos apsaugos tarnybos 

Vilniaus rinktinės specialiosios paskirties užkardos vadas Dainius Dautaras apie pasieniečių tarnybos ypatumus, 

sienos pažeidėjus: kontrabandininkus, nelegalus]. - Nuotr. // Panevėžio balsas. - 2015, rugpj. 3-9, p. 4-5. 

Kol skambutis sukvies į klases: [apie Bezdonių, Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus 

rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Pagal vrsa.lt // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 27 - rugs. 2, p. 1, 

8-9. 

Komplimentai bendruomenėms: išgražėję miesteliai, iniciatyvus jaunimas ir Kalėdos liepą: [Žinių radijas toliau 

keliauja po Lietuvą ir laidoje „Tai mes“ pasakoja apie bendruomenių kūrimą bei jų gyvavimą. Straipsnyje rašoma 

apie Mickūnų (Vilniaus sav.), Luokės gyvenvietės (Telšių r.), Rėkyvos (Šiaulių r.) bendruomenes bei Kalnuotės 

ekobendruomenę (užsakomasis straipsnis)]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, liep. 29, p. 4. 

http://www.vrsa.lt/


 

 

Vorobej, Teresa. Džiaugiasi ir vaikai, ir suaugusieji: [apie įrengtas dvi naujas žaidimų aikšteles Mickūnų 

seniūnijoje Galgių ir Skaisterių kaimuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - I2015, rugs. 10-16, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Padėka už derlių prie naujo altoriaus: [apie Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios 

naujo altoriaus šventinimą ir derliaus šventę Mickūnuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugs. 

24-30, p. 1, 8-9. 

 

Dni Młodzieży w Mickunach / Mickuńska Wspólnota Młodzieżowa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2015, 3-9 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 854), p. 20. 

Klimaszewska, Iwona. Na huczne ostatki - zabawy, koncerty i dużo blinó : zapustowy weekend na 

Wileńszczyźnie / Iwona Klimaszewska ; Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 

19-25 lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 826), p. 1, 8, 17. 

Mikulevič, Irena. „Warto czasem coś zrobić dla innych…“ : dar rodziny Olechnowiczów ze Skajster dla 

miejscowej społeczności: [apie Julijos Bronislavos ir Leono Olechnovičių, dovanojusių žemės sklypą kapinėms 

įrengti, atminimui skirtos lentos atidengimą Skaisterių kapinėse] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 września (nr 37), p. 1, 6. 

Podmostko, Jadvyga. Cudze chwalicie, swego nie znacie: [apie literatūrinę kelionę, Vilniaus rajonas] / Jadwiga 

Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 24-26 października (nr 202), p. 14. 

Tarasevič, Stanislav. Polskie słowo na cmentarzach / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2015, 15 kwietnia, p. 6. 

Vaitoniene, Walentyna. Boże Narodzenie w parafii mickuńskiej / Walentyna Vaitoniene // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 8-14 stycznia (nr 2), priedas „Rota“ (nr 820), p. 4. 

Vorobej, Teresa. Cieszą się i dzieci, i dorośli : otwarto dwa placyki zabaw w starostwie mickuńskim / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 września (nr 37), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. „Te Deum“ za plon na nowym ołtarzu : podwójne święto w Mickunach: [apie Švč. Mergelės 

Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios naujo altoriaus šventinimą ir derliaus šventę Mickūnuose] / Teresa 

Worobiej. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 24-30 września (nr 39), p. 1, 6. 

Zanim dzwonek zawoła do klas : uczniowie rozpoczną naukę w odnowionych szkołach: [apie Bezdonių, 

Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą. 

/ Na podstawie: vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 27 sierpnia - 2 września (nr 35), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Dotykanie ziemi : zawody oraczy rejonu wileńskiego w Osinikach / Zygmunt Żdanowicz. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 30 lipca - 5 sierpnia (nr 31), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. W obronie interesów mieszkańców : skajsterzanie nie chcą niebezpiecznego sąsiedztwa: 

[Skaisterių (Mickūnų sen.) gyventojai protestuoja prieš ketinimus įrengti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų 

priėmimo, rūšiavimo ir apdorojimo aikštelę] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 

23-29 lipca (nr 30), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Złapał swoją „złotą rybkę“ : od centryfugi i prasy do nowoczesnej certyfikowanej tłoczni 

soków: [apie sulčių spaudyklą Galgių kaime ir jos savininką J. Kurnevič] / Zygmunt Zdanowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 15-21 października (nr 42), p. 5. 

 

2016 

 

Aukoja paminklui: [žinutė, kuria informuojama, kad tarnybinių šunų atminimui įamžinti paaukota daugiau kaip 

8 tūkst. eurų, pasieniečiai jau pradėjo bendradarbiauti su skulptoriumi R. Kvintu, padėsiančiu įgyvendinti šį 

sumanymą, paminklas turėtų iškilti pasieniečių Kinologijos centre Mickūnuose, iniciatyva pagerbti tarnybinius 

šunis kilo, kai buvo nušautas kontrabandininkų pėdsakų ieškojęs pasieniečių tarnybinis šuo Ramzis] // Lietuvos 

rytas. - 2016, spal. 29, p. 3. 

Klimaševska, Ivona. Padėka už mūsų žemės derlių: [apie derliaus šventę Medininkuose, Mickūnuose, 

Rūdiškėse] / Ivona Klimaševska, Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 22-28, p. 

8-9. 

Mikulevič, Irena. Naujas puslapis mokyklos istorijoje: [Mickūnų gimnazijos inauguracija]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, spal. 6-12, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Kokybiškas arimas - derliaus pagrindas: [apie Vilniaus rajono artojų varžybas]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, liep. 28 - rugpj. 3, p. 1, 8-9. 

 

Biblioteka w Mickunach otworzyła swe podwoje: [Mickūnuose atidarytas Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinės bibliotekos padalinys] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 16-22 czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 

895), p. 2. 



 

 

Echa święta Wniebowzięcia NMP (Zielnej) w rejonie wileńskim. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 20-22 

sierpnia (nr 156), p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. Podziękowanie za plony ziemi : dożynkowa niedziela na Wileńszczyźnie / Iwona 

Klimaszewska, Teresa Worobiej ; fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 22-28 

września (nr 38), p. 1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. Sportowa sobota w Mickunach: [apie sporto šventę Mickūnuose, Vilniaus r.] /fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 906), p. 17. 

Medale z 28. Międzynarodowej Parafiady w rękach dzieci i młodzieży z Mickun. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2016, 6-8 sierpnia (nr 147), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Szczególna data w historii placówki : inauguracja gimnazjum i święto patrona w Jałówce: 

[apie Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos inauguraciją (Vilniaus r.)] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 stycznia - 3 lutego (nr 4), priedas „Rota“ (nr 875), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Nowa karta w dziejach szkoły otwarta inauguracja Gimnazjum w Mickunach / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 6-12 października (nr 40), p. 1, 5. 

Nowy etap w historii Gimnazjum w Mickunach: [Mickūnų gimnazijos inauguracija]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2016, 1-3 października (nr 186), p. 6. 

Sinenko, Oksana. Wyświęcenie krzyża w Galgach / Oksana Sinenko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2016, 11-17 sierpnia (nr 320, priedas „Rota“ (nr 903), p. 2. 

Stacewicz, Alina. Gdy „Przyjaciele“ grają mickuńską polkę : zespół z Gałg obchdzi 5-lecie działalności / Alina 

Stacewicz ; fot. Alona Wengrowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 listopada (nr 47), 

priedas „Rota“ (nr 918), p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Muzyczna podróż z poezją : finał konkursu wokalnego do słów Agnieszki Osieckiej / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 

918), p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. W trosce o rozwój duchowy młodzieży : II konferencja katechetów rejonu wileńskiego / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 3-9 listopada (nr 44), p. 1, 5. 

Zapusty na Wleńszczyźnie: [fotoreportaż]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 lutego (nr 6), 

priedas „Rota“ (nr 877), p. 1, 2. 

 

2017 
 

Ambrazas, Goda. Žalumynai ir žuvys padeda vieni kitiems: [apie tai, kad netoli Vilniaus, Skaisterių kaime, 

Vladas Vickunas įkūrė įmonę „Akvapona“, kurioje pagal unikalią akvaponikos technologiją augina ungurinius 

šamus ir vandens žalumynus]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2017, bal. 8, p. 11. 

Jurkevičienė, Elita. Festiwal „Stare piosenki - dobre piosenki“: [apie festivalį „Senos dainelės - geros dainelės“, 

kuriame dalyvavo  Mickūnų vaikų darželio auklėtiniai]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 

listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 968), p. 2. 

Kirstukas, Eduardas. Wiara w zmartwychwstanie może zmienić nasze życie : rozmowa z ks. Eduardasem 

Kirstukasem / rozmawiała Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 15-18 kwietnia (nr 72), p. 1, 

6-7. 

Pozlewicz, Alina. Świąteczne sąsiadów rozmowy; [apie tradicinę Sienjorų dieną Mickūnose. Vilniaus rajonas]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 stycznia (nr 2), priedas „Rota“ (nr 925), p. 2. 

Ramzio skulptūra į Mickūnus atkeliavo iš Marijampolės: [Valstybės sienos apsaugos tarnybos Kinologijos centre 

atidengta skulptūra, skirta žuvusiems pasieniečių tarnybiniams šunims įamžinti] / „Suvalkiečio“ informacija. - 

Iliustr. // Suvalkietis. - 2017, rugpj. 26, p. 5. 

Stecewicz, Alina. Zapusty w miasteczku z Wilenką w herbie : wspólnota Mickun świętuje / Alina Stecewicz ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 2-8 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 932), p. 4. 

Tarnybos metu nušautam Ramziui - atminimo skulptūra: [apie Mickūnuose (Vilniaus r.) atidengtą skulptūrą , 

skirtą tarnybos metu žuvusiems keturkojams atminti]. - Iliustr. - Gėgė // Šilokarčema. - 2017, rugpj. 25, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Gelsvė, galangalas ir kulkšnė - gydomoji paletė: [apie felčerį ir žolininką iš Skaisterių Henriką 

Vilkin] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugpj. 3-9, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Jedna, wielka, zgodna wspólnota : Święto Plonów w rejonie wileńskim / Teresa Worobiej ; 

Iwona Klimaszewska ; fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 września (nr 36), p. 1, 

6. 

Vorobej, Teresa. Lubczyk, gałgan i dzierwianka - lecznicza gama podwileńskich traw : Henryk Wilkin - felczer z 

wykształcenia, zielarz z zamiłowania / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 3-9 sierpnia 

(nr 31), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 



 

 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 

Vorobej, Teresa. Šamas vietoj karpio: [apie Vlado Vickūno bendrovę „Akvapona“ Skaisteriuose, kuri augina 

ungurinius šamus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, gruod. 21-27, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Viena didelė darni bendruomenė: [Derliaus šventė Vilniaus rajone]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - - 2017, rugs. 7-13, p. 1, 8-9. 

Wajtonis, Mark. Utarli nosa starszym rywaliom : tenisiści stolowi z Mickun mitrzmi Litwy / Mark Wajtonis. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 6-12 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 937), p. 24. 

Wajtonis, Mark. Wielki sukces : drużyna z Mickun medalistą parafiady w Warszawie / Mark Wajtonis. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 27 lipca - 2 sirpnia (nr 30), priedas „Rota“ (nr 953), p. 24. 

 

2018  

 

Vengrovska, Aliona. Paroda Mickūnuose: [apie Mickūnų kultūros centre vykusią Lenkų dailininkų kūrybinės 

sąjungos „Elipsa“ parodą ir klasikinės muzikos koncertą „Advento šviesoje“] / Aliona Vengrovska. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, gruodž. 13/19 (Nr. 50), p. 12. 

Ždanovič, Zigmunt. Mūsų saugumo sergėtojai: [apie Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių darbuotojų 

pažintinį vizitą į Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinę Mickūnuose] / Zygmunt Ždanovič. 

- Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, spal. 18/24 (Nr. 42), p. 1, 4. 

 

Agafonowa, Julia. W Mickunach - goście z Pomorza : międzynarodowe projekty uczniów z rejonu wileńskiego: 

[apie Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos moksleivių ir vaikų iš Lenkijos pamario bendrąjį projektą]/ Julia 

Agafonowa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 4/9 paźdz. (nr 40), priedas „Rota“ (nr 1015), p. 21. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Modlitwa i świąteczny koncert : uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

w Mickunach / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 23/29 sierp. (nr 

34), priedas „Rota“ (1009), p 7. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Święto Plonów w Mickunach / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. Alona Wengrowska. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 20/26 wrzes. (nr 38), priedas „Rota“ (nr 1013), p. 6. 

Poźlewicz, Alina. U przyjaciół w Izabelinie: [delegacija iš Mickūnų seniūnijos dalyvavo bendradarbiaujančių 

seniūnijų suvažiavime Izabelinoje (Lenkija)] / Alina Poźlewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 paźdz. 

(nr 42), priedas „Rota“, p. 6. 

Szuksztul, Wacława. Poznając symbolikę narodową : projekt edukacyjny uczniów z Mickun w Krakowie / 

Wacława Szuksztul ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 26 lipca/1 sierpnia (nr 30), priedas 

„Rota” (nr 1005), p. 21. 

Wengrowska, Alona. Niepodległa, niepokorna : koncert w ośrodku kultury w Mickunach / Alona Wengrowska ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 listop. (nr 47), priedas „Rota“ (nr 1022), p. 17. 

Wengrowska, Alona. Taneczna przygoda trwa : koncert zespołu „Iskry” w Mickunach / Alona Wengrowska ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, vas. 8/14, (nr 6), priedas „Rota” (nr 981), p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Strażnicy naszego bezpieczeństwa : samorządowcy zwiedzili Wileńską Jednostkę Straży 

Granicznej w Mickunach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 

paźdz. (nr 42), p. 1, 3. 

 

2019 
 

Aškelovič, Andžej. Pasiekimų ir talentų peržiūra : „Derliaus šventė“ Mickūnuose / Andžej Aškelovič ; Alionos 

Vengrovskajos nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugs. 19/25 (Nr. 38), p. 3. 

Stelmakova, Božena. Mokytis iš draugų: [apie Mickūnų lopšelyje-darželyje vykusį  tarptautinio Erasmus+ 

projekto „My culture, your culture, our culture“ („Mano kultūra, tavo kultūra, mūsų kultūra“) dalyvių susitikimą] / 

Božena Stelmakova. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 18/24, p. 12. 

Vorobej, Teresa. Su viltimi į Naujuosius metus: [apie Mickūnuose vykusį kalėdinį lenkų ir rusų mokyklų tikybos 

mokytojų susitikimą] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, saus. 10/16 (Nr. 2), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Kad nepasikartotų Černobylis : pratybos Astravo atominės elektrinės nelaimės atveju / 

Zygmunt Ždanovič ; archyvo nuotr.. - Iliustr // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 10/16 (Nr. 41), p. 1, 12. 

Ždanovič, Zigmunt. Patirtis paėmė viršų: [apie Parudaminio kaime (Marijampolio seniūnija) vykusias 12-ąsias 

Vilniaus rajono artojų varžybas] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

2019, birž. 27/liep. 3 (Nr. 26), p. 3. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Podziękowanie za tytaniczną pracę : święto plonów w Mickunach / Andrzej Aszkiełowicz 



 

 

; fot. Alona Wengrowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 wrzes. (nr 38), p. 1, 2. 

Kolejny triumf mickunianek : tenisistki z Mickun zdobyły złoto na mistrzostwach Litwy / Inf. wł.. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 kwiet. (nr 15), priedas „Rota“, p. 24. 

Kondratowicz, Edyta. Po doświadczenie do Grecji : międzynarodowy projekt w żłobku-przedszkolu w 

Mickunach: [Mickūnų lopšelis-darželis dalyvauja dvejų metų tarptautiniame projekte Erasmus+ „Mano kultūra, 

tavo kultūra, mūsų kultūra“. Projekte taip pat  dalyvauja keturios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigos iš Lenkijos, Graikijos, Italijos ir Portugalijos] / Edyta Kondratowicz, Bożena Stelmakowa. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 stycz. (nr 2), p. 2. 

Radčenko, Aleksander. Autonomia. 30 lat później : przed 30 laty, 12 maja 1989 r. w Mickunach obrady 

rozpoczął I zjazd deputowanych Wileńszczyzny. Zjazd powołał Radę koordynacyjną ds. utworzenia polskiego 

obwodu autonomicznego w składzie Litewskiej SRS / Aleksander Radczenko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 

11/17 maja (nr 88), p. 12-13. 

Spektakularny sukces mickunianek : tenisistki z rejonu wileńskiego wygrali turnej w Olicie / Inf. wł.. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 listop. (nr 45), priedas „Rota“, p. 24. 

Stelmakowa, Bożena. Uczyć się od przyjaciół : spotkanie projektowe w Żłobku-Przedszkolu w Mickunach / 

Bożena Stelmakowa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 18/24 lip. (nr 29), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Z nadzieją w nowy rok : świąteczne spotkanie katechetów wileńskiej archidiecezji: [šventinis 

Vilniaus arkivyskupijos katechetų susitikimas Mickūnuose] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 stycz. (nr 2), p. 3. 

Wajtonis, Mark. Sukces tenisistek z Mickun : Diana Tabunowa i drużyna zdobyła srebro na mistrzostwach 

Litwy! / Mark Wajtonis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 2/8 maja (nr 18), priedas „Rota“, p. 24. 

Wengrowska, Aliona. Odpust Matki Boskiej Zielnej w Mickunach / Aliona Wengrowska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 22/28 sierp. (nr 34), priedas „Rota“ (nr 1061), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Oby nie doszło do powtórki Czarnobyla : ćwiczenia na wypadek awarii siłowni atomowej w 

Ostrowcu / Zygmunt Żdanowicz ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 paźdz. (nr 

41), p. 1, 6. 

 

2020  

Vengrovska, Aliona. Šventė surengta ir Galgiuose : senjorų diena Mickūnų seniūnijoje / Aliona Vengrovska. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, saus. 23/29 (Nr. 4), p. 3. 

 

Akcja stała się piękną tradycją : dary z Częstochowy dla rodaków na Wileńszczyźnie / inf. Gmina Mickuny. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 grud. (nr 49), p. 1, 3. 

AndrzejAszkiełowicz. Kultura w czasie epidemii : działalność Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie / 

Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 16/22 kwiet. (nr 16), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Cmentarz, jakich wiele i… niewiele : Papaje – miejsce urodzin Stanisława Filiberta Fleury - 

stają się Nowym Antokolem: [apie buvusio Vilniaus rajono Pupojų kaimo istoriją, dvarą ir kapinaites. Dabar ten 

kuriasi nausėdijos, daugiabučių Vilniaus miesto rajonas „Naujasis Antakalnis“] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 29 pazdz./4 listop. (nr 44), priedas „Rota“ (nr 1123), p. 1, 6. 

Wengrowska, Alona. Dzień seniora w gminie Mickuny / Alona Wengrowska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. -2020, 23/29 stycz. (nr 4), p. 2. 

 

Nemenčinės miesto seniūnija  

 

2003 

 

Girdvainis, Julius. Įsimylėjusių architektų pora įsikūrė draustinyje: [apie buvusios roko grupės „Antis“ lyderį 

A. Kaušpėdą ir jo draugę V. Ulozaitę, gyv. Girijos kaime]. - Iliustr. // Respublika. - 2003, saus. 25, priedas 

„Brigita“, p. 4-5. 

Šumskas, Algis. Eitminiškių lietuviškoje mokykloje pūstelėjo gaivesni vėjai [Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // 

Voruta. - 2003, rugs. 13, p. 4. 

Maciejkianiec, Ryšard. Historia i współczesność Jęczmieniskiej Podstawowej. - Iliustr. // Nasz Czas. - 2003, 

27 listopada - 10 grudnia (nr 34), p. 6-7. 

 

 



 

 

2004 

Simanaitis, Edmundas. Kariška daina Europos centre: [apie karinės muzikos šventę Girijos kaime, Vilniaus r.]. 

Iliustr. // Draugas. - 2004, spal. 1, p. 4. 

Valonytė, Ligita. Architektų pora savo naujame name gyvena gamtos ritmu: [apie architektų A. Kaušpėdo ir V. 

Ulozaitės gyvenamąjį namą Girijos kaime, Viniaus r.]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2004, bal. 17, priedas 

„Gyvenimo būdas“, p. 7-8. 

2005 

Danovska, Danuta. Eitminiškių mokykla pakeitė išvaizdą: [apie Eitminiškių mokyklos (Vilniaus r.) naujo 

priestato atidarymą bei pašventinimą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, gruod. 1-7 (Nr. 48), p. 1, 

6. 

Svirbutavičiūtė, Aldona. Draustinis - priedanga žlugdyti kaimo žmones: [apie vietinių žmonių gyvenimą 

Europos centro kraštovaizdžio draustinyje]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 3, p. 5. 
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Danowska, Danuta. Szkoła w Jęczmieniszkach zmieniła swe oblicze: [apie Eitminiškių mokyklos naujo 
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// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 28 kwietnia - 4 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 332), p. 5. 
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Ždanovič, Zigmunt. Pomagała przetrwać : pojawiła się nadzieja na renowację kaplicy w Jęczmieniszkach / 
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2006 
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mokykloje]. - Iliustr. // Voruta. - 2010, lapkr. 6, p. 6. 
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Sokołowska, Teresa. Most do piśmienności komputerowej: [apie internetinės skaityklos atidarymą Kabiškių 
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išnuomoti Europos geografinio centro kompleksą Girijos kaime (Vilniaus r.), požiūrį į tai išsako turizmo 
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ūkio viceministras D. Lapinskas)]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, rugs. 24, p. 1, 4. 
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10, p. 9. 

Balukevičienė, Jūratė. Tarptautinis „Comenius“ mokyklų susitikimas Gelvonuose: [ lapkričio 14-18 dienomis 
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planavimo konferencija] // Vakaro žinios. - 2013, bal. 25, p. 4. 
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Dźinel, Marian. Tworzyć, doskonalić się i pokazywać : piąta wystawa Stowarzyszenia Fotografików z 
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Konstantino Parčevskio gimnazijos direktoriaus Antano Malinausko 10-ųjų mirties metinių minėjimą]. - Iliustr. 
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Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 4. 

Poškus, Vidas. Paminklas tautų santykiams paribyje: [ V. Nalivaikos skulptūra „ Bičiuliai“ Nemenčinėje]. - 

Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - 2013, geg. 24, p. 5. 

Požėlienė, Irena. Sukosi rateliai ir smagiai trypė poros: [apie Švenčionėliuose surengtą respublikinį liaudiškų 

šokių festivalį „Suk, suk ratelį - 2013“, kuriame dalyvavo ir šokėjai iš Nemenčinės]. - Iliustr. // Švenčionių 

kraštas. - 2013, birž. 1, p. 3. 

Tarasevič, Stanislav. Niemenczyn - jedno miasto, dwa poziomy / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2013, 23-25 lutego (nr 37), p. 1, 8-9. 

Urbanowicz, Czesława. Wesoły „pociąg“ imprez : działalność niemenczyńskiego przedszkola. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 kwietnia - 1 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 749), p. 4. 

Vorobej, Teresa. „Jak najwięcej dobrych wspomnień“ : 9. urodziny Centrum Dziennego Pobytu Osób 

Niepełnosprawnych [ w Niemenčynie]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 16-22 maja (nr 20), 

priedas „Rota“ (nr 752), p. 2. 



 

 

Vorobej, Teresa. Każdy krzyż „przemodlić“ : zakończyły się nabożeństwa czerwcowe / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 759), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Radość ze spełnionych obietnic : powiększone Centrum Dziennego Pobytu Osób 

Niepełnosprawnych w Niemenczynie / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 17-23 

stycznia (nr 3), p. 1, 5. 

W Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie odbyło się uroczyste otwarcie nowej 

dobudówki. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 18 stycznia, p. 6. 

W gościnie - leśniczowie z Białowieży: [ apie Lenkijos miškininkų apsilankymą Nemenčinės urėdijoje ir 

ekskursiją į Aukštaitijos nacionalinį parką] / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-24 lipca 

(nr 29), p. 5. 

W zaczarowanym świecie : ekspozycja w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny [ w Niemenczynie] / Inf. 

wł. ; fot. Z. Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 14-20 marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 

743), p. 7. 

Źakiewicz, Antoni. Podbił serca publiczności : zespół „Perła“ z Niemenczyna koncertował w Chorwacji / 

Antoni Żakiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-18 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 

769), p.17. 

Zespół tańca ludowego „Perła“ z Niemenczyna podbił serca chorwackiej publiczności. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2013, 7-9 września (nr 169), p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Ewenement na skalę kraju : tytuł zasłużonego pracownika dla lekarki z Niemenczyna: [ 

Nemenčinės poliklinikos vyr. gydytojo pavaduotojai Ninelai Efros suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos 

apsaugos darbuotojo vardas] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 2-8 maja (nr 18), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Sukces niemenczynian : igrzyska sportowe gmin rejonu wileńskiego [w Nemenczynie] / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 20-26 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 

757), p. 24. 

Ždanovič, Zigmunt. W pogodnym i świątecznym nastroju : „Kaziuczek niemenczyński“ odbył się po raz 24!: 

[apie Kaziuko mugę Nemenčinėje, Vilnius r.]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 14-20 marca (nr 11), 

priedas „Rota“ (nr 743), p. 1, 2. 

Ždanovič, Zigmunt,. Warunki jak w bajce : Centrum Zdrowia Psychicznego w Niemenczynie przyjmuje 

pacjentów. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 lipca (nr 27), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wystawa sprezentowanych eksponatów : dobiega końca akcja „Mój prezent dla muzeum“. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 6-12 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 755), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Zaszaleli na maksa : w Niemenczynie „mocnym uderzeniem“ pożegnano lato. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 5-11 września (nr 36), p.6. 

Ždanovič, Zigmunt. Odrodzona nadzeja : spotkanie marszałka Senatu RP [Bogdana Borusewicza] ze 

społecznością Niemenczyna. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 11-17 lipca (nr 28), priedas „Rota“ 

(nr 760), p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Pracowity i płodny twórca : wystawa Władysława Ławrynowicza w MEW: [apie 

meninko V. Lavrinovičiaus darbų parodą Nemenčinėje] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia (nr 33), priedas „Rota“ (nr 765), p. 2. 

2014 

Alzytė, Daiva. Reikia tik norėti patiems gražiai gyventi: [apie tai, jog spalio 13 dieną Vilniaus rotušėje 

surengtame Pasaulinės būsto dienos minėjime buvo pristatyti ir pažymėti gyventojų ir pastatų valdytojų 

pastangomis, be valstybės paramos, pavyzdingai prižiūrimi ir atnaujinami daugiabučiai, taip pat efektyviai 

alternatyvius energijos šaltinius naudojantys namai; pagyrų susilaukė Nemenčinės kranto g.23 gyventojai 

Nemenčinėje, F.Vaitkaus g.3 namas Panevėžyje, uteniškiai S. ir D.Kulbauskai už gražią aplinką (str. aplinkos 

viceministrės D.Matonienės, namo Nemenčinėje atministratorės I.Gaidamovič, Jonavos r. savivaldybės 

atsakingos darbuotojos L.Jakimavičienės ir kt. komentarai)] // Vakaro žinios. . - 2014, spal. 21, p. 10. 

Apdovanoti už pavyzdingus būstus: [Pasaulinės būsto dienos proga apdovanoti ir pagerbti nusipelnę būsto 

dalyviai, kurie pavyzdingai prižiūri ir atnaujina savo būstus bei alternatyviai naudoja elektros šaltinius] // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, spal. 16-22, p. 5. 

Česnytė, Renata. „Būk sveikas, būk aktyvus“ projektas Eitminiškių vidurinėje mokykloje: [apie „Comenius“ 

daugiašalės partnerystės projektą]. - Iliustr. // Voruta. - 2014, kovo 15, p. 8. 

Gyvenimo kokybei pagerinant: [įgyvendinant sporto infrastruktūros projektus, Vilniaus rajone bus įrengtos 6 

naujos sporto aikštelės, t.t. ir Nemenčinėje] / Vilniaus rajono savivaldybės inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, rugs. 11-17, p. 4. 

Laužadis, Šarūnas. Net mažiausia kibirkštėlė miškui gali būti lemtinga: [apie priešgaisrinę miškų apsaugą 



 

 

Nemenčinės miškų urėdijoje]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2014, rugpj. 12, p. 8. 

Maestro iš Nemenčinės: [Respublikiniame berniukų ir jaunuolių solinio dainavimo konkurse Marijampolėje 

„Jaunieji maestro - 2014“ pirmąją vietą vyresnio amžiaus kategorijoje užėmė Nemenčinės muzikos mokyklos 

auklėtinis Julijan Germanovič] / Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, birž. 12-18, p. 9. 

P. Višinskio bibliotekoje - gospel muzikos koncertas // Šiaulių naujienos. - 2014, vas. 22, p. 6. 

Šokis jungia kartas: [apie tradicinę šventę „ Su šokiu per kartas 2014“ Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros 

centre, skirtą Tarptautinei šokio dienai] / Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, geg. 8- 

14, p. 1, 4. 

Valinskienė, Aida. Dėl briedžių žūčių kalti žmonės: [apie tai, jog turtingose šalyse keliai atitverti siena ir 

gyvūnai negali išbėgti į kelią, briedžių žūtis Lietuvoje bei Nemenčinės plento sutvarkymo projektą (str. 

Nemenčinės miškų urėdijos vyr. inžinieriaus Vyt. Steponėno komentaras)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2014, 

birž. 14, priedas „Geras!“, p. 15. 

Valinskienė, Aida. Technologijos priartina pagalbą: [rašoma, kad Centro poliklinikoje įdiegta moderni slaugos 

namuose ir paliatyviosios pagalbos informacinė sistema; poliklinikos vadovas K. Štaras sako, jog modernios 

technologijos leidžia medikams teikti greitesnę ir kokybiškesnę pagalbą namuose slaugomiems pacientams, 

pacientai paslaugas gali užsisakyti internetu; tokias paslaugas pradėjo teikti ir Vilniaus rajono bei Nemenčinės 

poliklinikos]. - Iliustr. // Respublika. - 2014, vas. 13, p. 6. 

Varneckienė, Marijona. Miškas gaudžia, ošia, verkia… : kai kurios pastabos susitikus su VĮ Nemenčinės 

miškų urėdijos urėdu Eligiju Ryškumi / Marijona Varneckienė. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2014, liep. 10, p. 

1-2, 10. 

Vorobej, Teresa. „Ir pražydo pievos auksiniu kilimu“: [apie Vilniaus krašto lenkų kultūros festivalį „Kwiaty 

Polskie“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, geg. 22-28, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Jaudinanti pamoka žmonėms: [Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrui 10 metų}. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, birž. 5-11, p. 10-11. 

Zinkuvienė, Alia. „Snore“ įšalę valstybės pinigai jau palaidoti: [apie tai, jog bankrutavusiame „Snoro“ banke 

pinigus praradę privatūs indėlininkai ir kreditoriai buriasi į asociacijas ir drauge bando siekti nuostolių 

kompensavimo, o tik dėl valstybės pinigų niekam galvos jau nebeskauda - nei juos praradusioms valdiškoms 

įmonėms, nei politikams ir kam vargti, jei viską galima nurašyti į nuostolius (str.“ Registrų centro“ atstovo 

A.Petrošiaus, Nemenčinės miškų urėdo E.Ryškaus, aplinkos ministro K.Trečioko, Seimo nario E.Gentvilo, 

susisiekimo ministro R. Sinkevičiaus, sveikatos apsaugos ministrės R.Šalaševičiūtės komentarai, minimas 

„Snoro“banko bankroto atdministratorius N.Kuperis bei VŽ.Komentaras su „Snoro“ indėlininkų ir kreditorių 

asociacijos prezidento D.Arlausko komentaru ir VŽ.Tautos balsas)] / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro 

žinios. - 2014, rugpj. 16, p. 1, 2 -3. 

Ždanovič, Zigmunt. Debiutai po žvaigždžių sparnais: [apie konkurso „Vilniaus krašto talentai 2013“ finalas, 

kuriame dalyvavo dainininkė E. Sašenko ir smuikininkas Z. Levicki, Nemenčinėje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, saus. 2-8, p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Gyvenimas ant parako statinės: [Nemenčinės gyventojai protestuoja prieš bendrovės „REF 

Baltic“ planus laikyti pavojingas chemines atliekas Nemenčinėje. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, 

vas. 13-19, p. 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. „Mane žavi Visata, kosmosas, Egiptas“ Apie V. Lavrynovič tapybos darbų parodą 

Psichikos sveikatos centre Nemenčinėje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, vas. 20-26, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Rodo gražų pavyzdį: [apdovanoti Nemenčinės apylinkių gražiausių sodybų šeimininkai]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, spal. 2-8, p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Skaudi istorijos pamoka: [apie minėjimą, skirtą Antrojo pasaulinio karo metais nužudytųjų 

žydų kilmės Nemenčinės gyventojų atminimui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, rugs. 25 - spal. 1, 

p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Vis populiaresnė ir žinomesnė: [apie 25-ąjį kartą vykusią Kaziuko mugę Nemenčinėje]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 13-19, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Viskas po ranka: [apie šiuolaikinį automobilių paslaugų kompleksą Nemenčinėje, kuriame 

įsikūrė techninės apžiūros stotis UAB „Tuvlita“ ir VĮ „Regitra“ filialas]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2014, rugs. 4-10, p. 10-11. 

Adamovič, Honorata. „Kwiaty Polskie“ zakwitły po raz dwudziesty! :[apie XX tarptautinį lenkų kultūros 

festivalį Nemenčinėje]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 20 maja, p. 1, 5-7. 

Centrum dziennego pobytu niepełnosprawnych w Niemenczynie będzie świętować dziesięciolecie swej 

działalności. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 24-26 maja (nr 97), p. 6. 

Jodeluk, Jadwiga. Rostyniańskie święto dala dziadków: [apie švenę, vykusią Nemenčinės kultūros cenre, kurios 

organizavime dalyvavo ir Rastinėnų kaimo bibliotekininkė]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 

marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 794), p.8. 



 

 

Jubileuszowy koncert z okazji 10-lecia działalności artystycznej zespołu tańca ludowego „Perla“. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2014, 25-27 października (nr 203), p. 6. 

Julian Germanowicz laureatem: [Respublikiniame berniukų ir jaunuolių solinio dainavimo konkurse 

Marijampolėje „Jaunieji maestro - 2014“ pirmąją vietą vyresnio amžiaus kategorijoje užėmė Nemenčinės 

muzikos mokyklos auklėtinis Julijan Germanovič] / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 12-18 

czerwca (nr 24), p. 3. 

Kačanovski, Marijan. Święto miłośników sportu w Niemenczynie / Marian Kaczanowski. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2014, 12 czerwca, p. 8-9. 

Kačanovski, Marijan. VII Międzynarodowe Biegi ku czci Dnia Konstytucji 3 Maja / Marian Kaczanowski. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 29 kwietnia, p. 14. 

Klimaszewska, Iwona. Placyki sportowe na użytek mieszkańców rejonu : w zujunach i Niemenczynie 

powstaną nowe boiska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 10-16 kwietnia (nr 15), p. 5. 

Mackiewicz, Jasia. „Szkoła młodego artysty“ : zajęcia w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w 

Niemenczynie / fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 pazdziernika - 5 listopada 

(nr 44), priedas „Rota“ (nr 810), p. 2. 

Mincevič, Jan. 25 lat „Kwiatów Polskich“: [apie Lietuvos lenkų kultūros festivalį „Kwiaty Polskie“, 

Nemenčinė]. - Portr. // Kurier Wileński. - 2014, 9 maja, p. 7. 

Mincevič, Jan. 25. lat „Kwiatów Polskich“: [apie trdicinio Lietuvos lenkų kultūros festivalio „Kwiaty Polskie“ 

25-mečio jubiliejų. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 8-14 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 785), p. 5. 

Niemenczynianka - miss festiwaliu : artystyczno-turystyczny wojaż „Wileńszczyzny“ na Podlasiu / Inf. wł. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 18-24 wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 804), p. 6. 

Obóz letni Centrum Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 19-21 lipca 

(nr 135), p. 6. 

Święto oczekiwane przez cały rok : opłatkowe spotkanie w Centrum Dziennego Pobytu Osób 

Niepełnosprawnych [ w Niemenczynie] / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 9-15 stycznia (nr 

2), priedas „Rota“ (nr 786), p. 1, 2. 

Tneczne podróże młodych niemenczynian : X jubileusz Zespołu Tańca Ludowego „Perla“ / Inf. wł. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“, p.6. 

Twórczość natchniona pejzażem : jubileusz Heleny Subotowicz - poetki z Rostynian / Inf. wł. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 794), p.2. 

Vorobej, Teresa. „Brat naszego Boga“ w Niemenczynie : [apie spektaklį „Mūsų Dievo brolis“ („Brat naszego 

Boga“) Nemenčinės kultūros centre ]. - Iliustr. // Spotkania. - 2014, maj (nr 5), p. 12. 

Vorobej, Teresa. „I rozkwitł maj po łąkach …“ : festiwal Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie“ / Teresa Worobiej 

; fot. Marian Paluszkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 22-28 maja (nr 21), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. „Przejmująca lekcja“ : 10. Jubileusz Centrum Dziennego Pobytu Osòb Niepełnosprawnych w 

Niemenczynie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 5-11 czerwca (nr 23), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. „Z tańcem przez dzieciństwo“ : jubileusz dwóch grup tanecznych zespolu „Jutrzenka“ [ z 

Niemenczyna] / fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 25 wrzesnia - 1 pazdziernika (nr 39), 

priedas „Rota“, p. 1, 5. 

Wolkowa, Kornelia. „Byłam cząstką wielkiego wydarzenia“ : refleksje wolontariuszki z Niememczyna z 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 10-16 kwietnia (nr 15), 

priedas „Rota“ (nr 781), p. 20. 

Z myślą o ludziach : do końca roku w rejonie wileńskim będzie urządzonych 6 boisk sportowych / Inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 września (nr 37), p. 3. 

„Z tańcem przez pokolenia 2014“ - ku czci kanonizacji Jana Pawła II: [apie renginį Nemenčinės kultūros 

centre]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 10-12 maja (nr 87), p. 7. 

Z tańcem przez pokolenia : międzynarodowy Dzień Tańca w Niemenczynie / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 8-14 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Bardzo udany występ : piłkarki z Niemenczyna na podium turneju w Ornecie / Z. Ż. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 813), p. 24. 

Ždanovič, Zigmunt. Barwna wizytówka gimnazjum : drugi jubileuszowy koncert zespołu tańca ludowego 

„Perła“ / fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 

813), p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Coraz bardziej znany i popularny : „Kaziuczek Niemenczyński“ odbył się już po raz 25! / 

fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 marca (nr 11), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Debiuty pod egidą gwiazd : finał konkursu „Talenty Wileńszczyzny 2013“ w 

Niemenczynie i Rudominie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 2-8 stycznia (nr 1), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Nietypowy św. Mikołai : wigilia dla starszych i młodszych w Niemenczynie. - Iliustr. // 



 

 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 2-8 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 782), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Powrót do czasów młodości: [apie Nemenčinės senjorų draugiją „Optimistai“]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 lutego (nr 8), priedas „Rota“ 9nr 792), p. 1, 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Służą przykładem dla innych : uhonorowano właścicieli najpiękniejszych zagród / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 2-8 października (nr 40), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Spore zainteresowanie : w DKP otwarto wystawę amatorów fotografików z Niemenczyna 

/ fot. Wojciech Klimaszewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 24-30 lipca (nr 30), priedas „Rota“ 

(nr 796), p. 1, 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Wystawa malarstwa w CZP w Niemenczynie: [apie V. Lavrynovič tapybos darbų parodą 

Psichikos sveikatos centre Nemenčinėje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 lutego (nr 8), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wszystko w zasięgu ręki : nowoczesny kompleks usług samochodowych w Niemenczynie: 

[apie šiuolaikinį automobilių paslaugų kompleksą Nemenčinėje, kuriame įsikūrė techninės apžiūros stotis UAB 

„Tuvlita“ ir VĮ „Regitra“ filialas]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 4-10 września (nr 36), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Zapełnianie białych plam : druga edycja historyczna Henryka Borkowskiego: [apie Heriko 

Borovskio knygos „Ludzie tej ziemi“ („Šios žemės žmonės“), skirtos Nemenčinės miesto ir seniūnijos 675- 

mečiui, pristatymą]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 

812), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Zaproszenie do Słobody : wystawa fotografii Henryka Sielewicza w MEW / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 marca (nr 11), priedas 

„Rota“ (nr 795), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Żywa lekcja historii : 73. rocznica zagłady niemenczyńskich Żydów / fot. Dariusz 

Borusewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 25 września - 1 października (nr 39), p. 1, 5. 

Zinkuvienė, Alia. Замороженные в „Снорасе“ государственные деньги уже похоронены: [apie tai, jog 

bankrutavusiame „Snoro“ banke pinigus praradę privatūs indėlininkai ir kreditoriai buriasi į asociacijas ir 

drauge bando siekti nuostolių kompensavimo, o tik dėl valstybės pinigų niekam galvos jau nebeskauda]. - 

Iliustr., portr. // Вечерние новости. - 2014, 19 авг., p. 2-3. 

2015 

Beperščienė, Romutė. Lietuvoj, šalelėj mylimoj: [apie šventę vykusią Nemenčinės vaikų lopšelyje-darželyje, skirtą 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, vas. 26 - kovo 4, p. 

12. 

Černeckis, Romualdas. Muzikos festivalis-konkursas „Elektrėnų žiburiukai 2015“ : [apie Elektrėnų meno 

mokyklos kasmet organizuojamą respublikinį džiazo ir lengvosios muzikos festivalį-konkursą „Elektrėnų 

žiburiukai 2015“. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2015, geg. 29, p. 5. 

Čičiurkienė, Zita. Pabradės „Ryto „ gimnazija - Tarptautinės gamtosauginių mokyklų ir Wrigley kampanija 

remiamo projekto „Mažiau šiukšlių“ dalyvė : [apie projekto renginį, kuriame buvo pristatyta „Mažiau šiukšlių“ 

kampanijos veikla. Po renginio buvo sodinami medeliai Nemenčinės miškų urėdijoje]. - Iliustr. // Žeimenos 

krantai. - 2015, geg. 20, p. 1. 

Festivalis „Gėla“ - tikras muzikinio gyvenimo įvykis: [apie muzikos festivalį, vykusį prie Gėlos ežero Vilniaus 

rajone]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 20-26, p. 10. 

Germanavičius, Edvardas. Jaunųjų dainininkų konkursas: [apie jaunųjų dainininkų iš Vilniaus miesto ir 

Vilniaus rajono muzikos mokyklų, t.t. Nemenčinės, dainavimo konkursą-festivalį „Pavasario vyturiai“, skirtą 

Pagirių muzikos mokyklos 20-mečiui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, geg. 7-13, p. 10. 

Januševičienė, Neringa. „Ieškau rojaus Žemėje“: [apie Vilniaus rajono Konstantino Parčevskio gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytojos, poetės J. Garliauskienės eilėraščių knygelės „Ieškau rojaus Žemėje“ pristatymą]. - 

Iliustr. // Gintaro gimtinė. - 2015, vas. 1-28 (Nr. 2), p. 9-10. 

Jucevičienė, Daiva. Sveikatos savaitė darželyje: [Nemenčinės vaikų darželyje buvo paskelbta sveikatos savaitė, 

kurios tikslas ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius ir nuostatas]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, 

lapkr. 19-25, p. 10. 

Kaselienė, D. Kėlė inkilus grįžtantiems paukščiams: [minėdami pasaulinę Žemės dieną Joniškio mokyklos- 

daugiafunkcinio centro mokiniai, vadovaujami mokytojų, vyko į Nemenčinės miškų urėdiją, Purviniškių 

girininkiją]. - Iliustr. // Vilnis. - 2015, kovo 27, p. 4. 

Nebūk nigdi cik šašėlis / parengė Antanina Urmanavičienė: [apie mokytoją Marijoną Kirvelevičiūtę- 

Eidukevičienę, gyvenusią netoli Makniūnų (Alytaus r.), baigusią Alytaus mokytojų seminariją, dirbusią Lazdijų 

bei Nemenčinės mokyklose. Tekstas parašytas dzūkų tarme]. - Iliustr. // Dainavos žodis. - 2015, liep. 24, p. 9. 

Pietryčių Lietuvai - svarus valstybės dėmesys: [apie tai, kad Pietryčių Lietuva - gausiai tautinių mažumų 

gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir 



 

 

ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Mažinant atotrūkį jau daug padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per 

ateinančius šešerius metus. 15 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 

projektams įgyvendinti Pietryčių Lietuvos savivaldybėse vien pagal VRM administruojamas 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Apie savivaldybėse numatomus darbus]. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 27, p. 6. 

Požėlienė, Irena. Balošos durpyne įsiplieskusį gairą bendromis jėgomis pavyko įveikti: [apie gaisro gesinimą. 

Padėka ugniagesių komandoms]. - Iliustr. // Švenčionių kraštas. - 2015, birž. 27, p. 1-2. 

Ruošėsi pratyboms: [žinutė, kuria informuojama, kad Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre 

Nemenčinėje kariai iš devynių NATO šalių praėjusią savaitę dalyvavo pagrindinėje tarptautinių karinių pratybų 

„Kardo kirtis“ planavimo konferencijoje, šios pratybos, kuriose dalyvaus keli tūkstančiai karių, vienu metu 

Baltijos šalyse ir Lenkijoje vyks birželį] // Lietuvos rytas. - 2015, vas. 17, p. 3. 

Šakienė, Jurgita. Pratybose - lyg tikrame kare: [šsamiai apie tris savaites trukusias didžiausias Baltijos šalyse 

NATO pratybas „Kardo kirtis“, prasidėjusias Nemenčinėje, Adolfo Ramanausko-Vanago kovinio rengimo 

centre, vėliau persikėlusias į generolo Silvestro Žukausko ir Gaižiūnų poligonus, pateikiamas „Kardo kirčio“ 

visuomenės informavimo karininko kapitono T. Ilonio komentaras; spausdinama žinutė „Išmokti veikti kartu“]. 

Iliustr. // Kauno diena. - 2015, birž. 20, p. 1, 2, 3. 

Šamatovičienė, Jolanta. Čia gyvenu aš: [apie vaikų žemėlapio konkursą „Mano vieta šiandienos pasaulyje“ ir 

Nemenčinės vaikų darželio auklėtinio Adamo Paketur išrinktą piešinį atstovauti tarptautiniame vaikų žemėlapių 

konkurse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, spal. 29 - lapkr. 4, p. 1-2. 

Šliužas, Kazimieras. Mažesnės šilumos kainos tirpdo ir skolas: [centralizuotai tiekiamos šilumos kaina 

įvariuose Lietuvos rajonuose labai skiriasi. Kai kur šildymo sąskaitos tebedidėja, o ten, kur jos mažėja, mažėja 

ir skolų už šildymą problemos]. - Iliustr., lent. // Lietuvos žinios. - 2015, kovo 19, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Nenuilstamai plakanti parapijos širdis: [apie Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios 

jubiliejų ir atlaidus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, spal. 1-7, p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Bendros pastangos ir džiaugsmas: [apie Tarptautinį pakraščių dviračių maratoną, vykusį 

Nemenčinėje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, birž. 11-17, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Esame skonio draugai: [Apie svečių iš Čekijos, Italijos, Vokietijos ir Turkijos viešnagę 

Nemenčinės gimnazijoje pagal projektą „Draugystė per skonį - skonis per draugystę“]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2015, vas. 26 - kovo 4, p. 10. 

Ždanovič, Zigmunt. Geresnė savijauta ir mažesnės išlaidos: [apie numatomus renovuoti 12 daugiabučių namų 

Vilniaus rajono vietovėse, t.t. Nemenčinėje] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, birž. 25 - liep. 1, p. 11. 

Ždanovič, Zigmunt. Istorijos ir žmonių magiška trauka: [apie Vilniaus krašto etnografijos muziejaus 

Nemenčinėje 15-ąsias veiklos metines]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, vas. 5-11, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Išsipildžiusi svajonė: [apie Jelenos Garliauskienės poezijos rinkinio pristatymą Vilniaus 

krašto etnografijos muziejuje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, saus. 22-28, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Mini pramogų parkai mažyliams: [įgyvendinant investicinius projektus, Vilniaus rajone 

bus pastatyta 50 žaidimų aikštelių]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, bal. 9-15, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Pastatė Vienybės tiltą / Zygmunt Ždanovič, Teresa Vorobej: [įspūdinga akcija „Vienybės 

tiltas“ Nemenčinėje minint Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį: Nemenčinės lenkų ir lietuvių gimnazijų 

moksleiviai susikibo rankomis]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, kovo 19-25, p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Proga pabendrauti: [apie 26-ąjį kartą vykusią mugę Nemenčinėje „Nemenčinės 

Kaziukas“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, kovo 12-18, p. 11. 

Ždanovič, Zigmunt. Šventė ne tik mažiesiems: [Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas Nemenčinėje]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, birž. 4-10, p. 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Taikos ir meilės simbolis: [Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas Nemenčinėje] / 

Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, saus. 8-14, p. 10. 

Ždanovič, Zigmunt. Tęsti geras tradicijas: [Nemenčinės mokyklos 150-ųjų metinių minėjimas Konstanto 

Parčevskio gimnazijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, lapkr. 12-18, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Verta gyventi svajonėmis: [apie labdaros koncertą Nemenčinės neįgaliųjų dienos 

užimtumo centrui paremti]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, saus. 1-7, p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Visaip gali atsitikti…: [Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro šventė, minint 11- 

ąsias centro įkūrimo metines]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, geg. 28 - birž. 3, p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. „Vyšnytė“ iš saulėtosios Italijos: [apie Valstybinės dienos paminėjimą Nemenčinėje ir 

kolektyvo iš Italijos „Li Pistacoppi“ pasirodymą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015,liep. 9-15, p. 4. 

 

Adamovič, Honorata. Na ulicach Niemenczyna biało-czerwone barwy na Święto Niepodległości Polski / 

Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 4 listopada, p. 1, 4. 

Alicka, Lilija. „Wasze dziecko w naszym gimnazjum“ : XI konferencja Gimnazjum im. K. Parczewskiego w 



 

 

Niemenczynie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 18-24 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 843), p. 

8. 

Dubicka, Zofia. „Kto śpiewa - modli się podwójnie“ : 25 lat chóru parafialnego w Niemenczynie. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 26 marca- 1 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 831), p. 20. 

Festiwal „Gėla“ - to prawdziwe wydarzenie muzyczne: [apie muzikos festivalį, vykusį prie Gėlos ežero 

Vilniaus rajone ] / inf. samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 20-26 

sierpnia (nr 34), p. 5. 

Germanavičius, Edvardas. Konkurs młodych śpiewaków: [apie jaunųjų dainininkų iš Vilniaus miesto ir 

Vilniaus rajono muzikos mokyklų, t.t. Nemenčinės, dainavimo konkursą-festivalį „Pavasario vyturiai“, skirtą 

Pagirių muzikos mokyklos 20-mečiui]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 7-13 maja (nr 19), p. 5. 

Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie - 150 lat : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2015, 14-16 listopada (nr 217), p. 6. 

Gladkovska, Helena. Przystań dla skrzywdzonych dzieci: [apie Vaikų ir paauglių socialinį centrą Nemenčinėje] 

/ Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 22-24 sierpnia (nr 157), p. 1, 8-9. Kačanovski, 

Marijan. Międzynarodowe biegi ulicami Niemenczyna na cześć 3 Maja / Marian Kaczanowski. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2015, 30 kwietnia, p. 8-9. 

Kačanovski, Marijan. Międzynarodowy maraton „Wilia“ pod hasłem przyjaźni w Niemenczynie / Marian 

Kaczanowski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 10 czerwca, p. 8. 

Kačanovski, Marijan. Nemenczynianin Karol Dąbrowski w gronie najlepszych biathlonistów świata / Marian 

Kaczanowski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 31 marca, p. 9. 

Kačanovski, Marijan. Rajd Rowerowy Zułów-Niemenczyn na Dzień Niepodległości Polski / Marian 

Kaczanowski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 13 listopada, p. 8. 

Karpavičienė, Irena. 1 września w Niemenczynia / Irena Karpavičiene ; fot. Ryszard Sudenis. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 856), p. 8. 

Mikulevič, Irena. Kosztem chorego nie zaoszczędzisz : w czasie kuracji w szpitalu pieniądze na opiekę nie 

przysługują / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 sierpnia (nr 32), p. 5. 

Mikulevič, Irena. W małym mieście Niemenczynie żyją sobie „Optymiści“… : 1 października - Międzynarodowy 

Dzień Osób Starszych: [apie Nemenčinės miesto senjorų bendruomenę „Optimistai“] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 858), p. 1, 4. 

„Perła“: z Niemenczyna do Macedonii: [apie Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos moksleivių liaudies šokių 

ansamblį „Perła“, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 16 lipca, p. 10. 

Peško, Ana. Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie: wczoraj i dziś w przededniu 

jubileuszu 150-lecia (2) / Anna Pieszko. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 192 // Kurier Wileński. 2015, 10-12 

października (nr 192), p. 14-15. 

Peško, Ana. Gimnazjum w Niemenczynie w przededniu obchodów jubileuszu 150-lecia szkoły / Anna Pieszko. 

Iliustr. - B. d. // Kurier Wileński. - 2015, 10-12 października (nr 192), p. 14-15. 

Rusecka, Inesa. Apetyczne podróże uczniów z Niemenczyna: [Apie tarptautinį projektą „FVF: Friendship via 

Flawor - Flawor via Friendship“, kuriame dalyvavo Nemenčinės K. P. gimnazijos moksleiviai, Vilnius r.]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 8-14 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 859), p.6. 

Stacewicz, Alina. Wznosząc pieśń uwielbienia : 4. Festiwal Muzyki Sakralnej „Chrystus Króluje Alleluja! / 

Alina Stacewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 23-29 kwietnia (nr 17), p. 1, 3. 

Šamatovičienė, Jolanta. „Tu mieszkam ja“ : Adam Pakietur - zwycięzcą w światowym konkursie rysunkowym 

/ Jolanta Šamatovičienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 29 października - 4 listopada (nr 44), p. 1, 

3. 

Vorobej, Teresa. Miejsce na dziecięce swawole : placyki zabaw w Kabiszkach i Jęczmieniszkach / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 14-20 maja (nr 20), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. „Nieustannie bijące serce parafii“ : jubileuszowy odpust w Niemenczynie / Teresa Worobiej. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny.. - 2015, 1-7 października (nr 40), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Po przygodę na Półwysep Apeniński : pielgrzymka dziękczynna Niemenczyn - Rym / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22-28 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“ (nr 861), p. 1, 

8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Dobre samopoczucie, zdrowie i mniejsze wydatki : 12 domów wielorodzinnych w rejonie 

wileńskim gotowych do renowacji / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 25 

czerwca - 1 lipca (nr 26), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Duża, bogata i róźnorodna : 9. tradycyjna wystawa wycinanek w MEW w Niemenczynie / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 23-29 kwietnia (nr 17), priedas „Rota“ (nr 

835), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Jak świeże bułeczki : udana premiera kiermaszu polskiej ksążki w Niemenczynie / 



 

 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 5-11 listopada (nr 45), 

priedas „Rota“ (nr 863), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Lody zostały przełamane : wernisaż wystawy plastycznej w Muzeum Etnograficznym 

Wileńszczyzny: [apie jaunojo grafiko Genadijaus Fedorovičiaus darbų parodą Etnografijos muziejuje 

Nemenčinėje (Vilniaus r.).] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 
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Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 27-29 lutego (nr 38), p. 17. 
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Ždanovič, Zigmunt. Pasja - Varžybos - Družba: [apie II Tarptautinį dviračių mėgėjų maratoną „Wilia“, vykusį 

Nemenčinėje, kuriame dalyvavo dviratininkai iš Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, liep. 7-13, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Ponios Valerijos gyvenimo laimėjimai: [apie Nemenčinės seniūnijos Gegužinės 

viensėdžio gyventoją Valeriją Grycevič, švenčiančią 90-metį]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, 

vas. 4-10, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Spisali się na medal : 2. edycja Międzynarodowych Maratonów Kresowych „Wilia“w 

Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 lipca (nr 27), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. „Strzał w dziesiątkę“ : wystawa prac twórczych „Co poleciłbym do książki o kraju…“ w 

MEW: [apie rankdarbių parodą „Ką sudėčiau krašto knygon…“ Vilniaus krašto etnografijos muziejuje 

Nemenčinėje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 31 marca - 6 kwietnia (nr 13), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Sveikatai ir grožiui: [„Ruonių“ maudynės Gėlos ežere Nemenčinėje]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, saus. 7-13, p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Swojsko i bezpiecznie : „Kaziuczek Niemenczyński“ bodźcem dla złotych rączek / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 marca (nr 11), 

p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Sztuka z najwyższej półki : koncert młodych wokalistów w Niemenczynie / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 5-11 maja (nr 18), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Šūvis į dešimtuką: [apie Vilniaus r. mokinių ir technologijos mokytojų darbų parodą „Ką 

sudėčiau krašto knygon…“ Vilniaus krašto etnografijos muziejuje Nemenčinėje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, kovo 31 - bal. 6, p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Tikros figaro vedybos: [apie jaunųjų atlikėjų, kuriuos parengė Nemenčinės muzikos 

mokyklos mokytoja Natalija Sosnovaitė, koncertą-egzaminą Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, geg. 5-11, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Tobulinti, puoselėti ir gražinti: [apie prezidentės Dalios Grybauskaitės apsilankymą 

Vilniaus krašto etnografijos muziejuje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 31 - bal. 6, p. 1, 8- 

9. 

Ždanovič, Zigmunt. Treściwe i pożyteczne przedsięwzięcie : spotkanie z posłanką i koncert w Kabiszkach / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 lipca (nr 27), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Uśmiech dziecka -najcenniejszy : dwa święta w Centrum Socjalnym dla Dzieci i 

Nastolatków: [apie Vaikų ir paauglių socialinio centro Nemenčinėje jubiliejaus ir Vaikų gynimo dienos 

minėjimą] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 9-15 czerwca (nr 23), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Vadovaukitės pozityvu ir mažiau skųskitės: [apie lenkų-rusų Nemenčinės K. Parčevskio 

gimnazijos auklėtinių pažintį su Vilniaus r. savivaldybės administracijos darbu, struktūra] 

/ Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, bal. 21-27, p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Vaiko šypsena - neįkainojama: [apie Vaikų ir paauglių socialinio centro Nemenčinėje 

jubiliejaus ir Vaikų gynimo dienos minėjimą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, birž. 9-15, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Wielokulturowość i integracja : integracyjne spotkanie w Wielofunkcyjnym Ośrodku 

Kultury w Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 sierpnia (nr 

31), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Wybór jak najbardziej prawidłowy : 10. konferencja „Wasze dziecko w naszym 

gimnazjum“ / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 9-15 czerwca (nr 

23), priedas „Rota“ (nr 894), p. 1, 4. 



 

 

Ždanovič, Zigmunt. Zachęta do działania: podsumowanie konkursu fotograficznego i rysunkowego: 

[Nemenčinės kultūros centre vyko kultūros pastatų fotografijų ir piešinių konkurso rezultatų apibendrinimas ir 

laureatų apdovanojimai] / Zygmun Żdanowicz ; fot. German Komarowski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2016, 3-9 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 880), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Życiowy sukces pani Walerii: [apie Nemenčinės seniūnijos Gegužinės viensėdžio gyventoją 

Valeriją Grycevič, švenčiančią 90-metį] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2016, 4-10 lutego (nr 5), p. 1, 5. 

Žilinskas, Antanas. Dr. V. Kudirkos mylimosios kapą gaubia užmirštis: [apie pedagogę A. Artichovič] 

. - Iliustr. // Draugas. - 2016, vas. 2, p. 9. 

Žilinskas, Antanas. Dr. Vinco Kudirkos mylimosios kapą gaubia užmarštis: [apie dr. Vinco Kudirkos studijų 

laikais Varšuvoje mylėtą jauną merginą Ameliją Artichovič. Po Antrojo pasaulinio karo Amelija apsigyveno 

Nemenčinėje, ten mokytojavo ir 1950 m. mirė Antavilių senelių namuose]. - Iliustr. - Rubrika: Istorijos vingiai 

// Santaka. - 2016, saus. 12, p. 4. 
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Cesiūnaitė, Jolanta. Mano dainų spalvos – Lietuvai: [apie Kazokiškių seniūnijos salėje vykusį 

festivalio-konkurso „Mūsų dainose“ renginį - Nemenčinės, Vieviom Trakų moksleivių dailės darbų parodą / 

Jolanta Cesiūnaitė, Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2017, birž. 23-29 

(Nr. 25), p. 7. 

Cesiūnaitė, Jolanta. Mano dainų spalvos – Lietuvai: [apie Kazokiškių seniūnijos salėje vykusį 

festivalio-konkurso „Mūsų dainose“ renginį - Nemenčinės, Vieviom Trakų moksleivių dailės darbų parodą] / 

Jolanta Cesiūnaitė, Kazokiškių kultūrinių renginių organizatorė. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2017, birž. 23, p. 7. 

Četrauskaitė, Nerija. Teatras - ugdymo proceso draugas ir pagalbininkas: [apie projekto „Teatras - ugdymo 

proceso draugas ir pagalbininkas“ baigiamąją konferenciją, vykusią Vilniaus r. Maišiagalos vaikų 

lopšelyje-darželyje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, bal. 6-12, p. 5. 

Čiužauskas, Darius. Įbaugintą Tautą lengva valdyti: [apie tai, jog praėjusį savaitgalį Lietuvos policijos 

antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ miške prie Nemenčinės sulaikė dvylika asmenų, kurie buvo ginkluoti 

savo išvaizda niekuo nuo tikrų nesiskiriančiais šratasvydžio ginklais, vilkėjo rusiško tipo maskuojamaisiais 

kombinezonais ir dryžuotais marškinėliais. (str. asociacijos „Mobilizacija“ vadovo N.Stankaus komentaras ir 

VŽ.Interviu su psichologo Vyt. Čepo komentaru)] / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - 2017, geg. 26, 

p. 1, 2. 

Čiužauskas, Darius. Nevaikiški „kareivėlių“ žaidimai: [apie tai, jog gegužės 20-21d. „Aro“ kovotojų miške prie 

Nemenčinės sulaikyti savo išvaizda niekuo nuo tikrų nesiskiriančiais šratasvydžio ginklais ginkluoti, rusiško tipo 

maskuojančiais kombinezonais vilkintys šratasvydžio mėgėjai pareigūnus apkaltino perteklinės jėgos 

panaudojimu, smurtu ir patyčiomis, tačiau „Aro“ vadas V. Grabauskas šiuos kaltinimus vadina laužtais iš piršto 

(str. VŽ.Interviu su „Aras“ vado V.Grabausko komentaru)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2017, geg. 25, p. 1, 2. 

Grebneva, Agata. Patirties ir idėjomis apsikeitimas: [apie Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinių priemonių mugę „Pagalba vaikui. Gerosios patirties sklaida“ Nemenčinės vaikų darželyje]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, kovo 23-29, p. 8. 

Jackevič, Žaneta. Pagerbti tą, kuris malda vienijo visus: [piligriminė kelionė iš Nemenčinės į Vilniaus Kalvarijas, 

skirta kunigo K. Pūkėno 20-osioms mirties metinėms]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 2017, birž. 1-7, p. 5. 

Karmazaitė, Rasa. Lėtai policijai - sūnaus netekusių tėvų pamoka: [apie tai, kad 2016 m. kovo 8 d. žuvo 

Nemenčinės gyventojas aštuoniolikmetis A. Murauskas, avarijos kaltininkas - girtas vairuotojas, žuvusiojo tėvai 

ryžosi kovoti su valstybe dėl policijos, informuotos apie girtą vairuotoją Nemenčinėje, pareigų tinkamo neatlikimo 

(pateikti žuvusiojo tėvo R. Murausko, Policijos departamento atstovo A. Paulausko komentarai)]. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2017, kovo 3, p. 1, 5. 

Klusas, Mindaugas. Lenkų kino festivalis: už mėlynų durų - uždraustos dainos: [apie spalio 5-12 dienomis 

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Mažeikiuose ir Nemenčinėje vyksiantį jau XVII lenkų kino festivalį. Šių metų 

festivalio leitmotyvas - „kino tūzai“. Komentavo kino kritikė Izolda Keidošiūtė]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - - 

2017, spal. 3, p. 10. 

Mažeikytė, Regina. Iš finansų į bitininkystę: [apie Nemenčinės bitininkų  K. ir I. Karčiauskų šeimą] / Irmanto 

Sidarevičiaus, K. ir I. Karčiauskų asmeninio albumo nuotr. // Vakaro žinios. - 2017, bal. 14, p. 7. 

Muškietaitė, Agnė. „Mano dainų spalvos Lietuvai“: [apie 2017 m. gegužės-birželio mėnesiais Vievyje, 

Semeliškėse, Kazokiškėse, Gilučiuose vykusias Vilniaus ir Kauno regiono dailės skyrių moksleivių ir būrelių narių 

parodas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui bei darbų konkurso nugalėtojus] / Agnė Muškietaitė, 

Vievio kultūros centro renginių organizatorė. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2017, liep. 14, p. 4. 

Muškietaitė, Agnė. „Mano dainų spalvos Lietuvai“ - spalvingaas chorų festivalio-konkurso „Mano dainose“ 



 

 

akcentas; [apie 2017 m. gegužės-birželio mėnesiais Vievyje, Semeliškėse, Kazokiškėse, Gilučiuose vykusias 

Vilniaus ir Kauno regiono dailės skyrių moksleivių ir būrelių narių parodas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui bei darbų konkurso nugalėtojus] / Agnė Muškietaitė, Vievio kultūros centro renginių organizatorė. - 

Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2017, liep. 14-20 (Nr. 28), p. 7. 

Neimontas, Mindaugas. Lietuvos ir Ukrainos kariuomenių vyriausiųjų puskarininkių seminaras: [sausio 16-20 d. 

Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre Nemenčinėje vyko pirmasis Lietuvos ir Ukrainos 

kariuomenių vyriausiųjų puskarininkių seminaras. Seminaro dalyviai susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu gen. 

ltn. Jonu Vytautu Žuku]. - Iliustr. // Krašto apsauga. - 2017, Nr. 2 (saus. 9-22), p. 13. 

Radzevičiūtė, Edita. Stabdyti reformos buldozerį: [į neeilinį suvažiavimą Raudondvaryje susirinkę Lietuvos 

miškų urėdijų atstovai pasisakė už pertvarką, tačiau ne tokią drastišką, kokią siūlo Aplinkos ministerija; su 

Lietuvos miškininkų sąjungos prezidento E. Bartkevičiaus, Ukmergės miškų urėdo V. Kraujalio, Kauno urėdo S. 

Lazausko, Nemenčinės urėdijos specialistės D. Kazakevičienės pasisakymais]. - Iliustr. // Kauno diena. - 2017, 

vas. 27, p. 1, 7. 

Ryškus, Eligijus. Kaip jaustis prie prezidentės giljotinos : [pokalbis su Nemenčinės miškų urėdijos vadovu 

Eligijumi Ryškumi ir Vilniaus Baltupių progimnazijos direktoriumi Viktoru Blinovu] / kalbino Alia Zinkuvienė ; 

Arūno Bernacko koliažas. - Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - 2017, saus. 13, p. 1, 4. 

Stabdyti reformos buldozerį: [apie neeilinį suvažiavimą Raudondvaryje, kuriame susirinkę Lietuvos miškų urėdijų 

atstovai pasisakė už pertvarką, tačiau ne tokią drastišką, kokią siūlo Aplinkos ministerija]. - Iliustr. // Klaipėda. - 

2017, vas. 27, p. 8. 

Strazdienė, Eugenija. Akcija „Paukščiai grįžta namo 2017“ pasibaigus: [apie inkilų sugrįžusiems paukščiams 

kėlimo akciją bei floristinių paveikslų dekoravimo konkursą Valkininkų urėdijos girininkijose]. - Iliustr. // Giružis. 

- 2017, bal. 7, p. 9. 

Suchockis, Donatas. Sausumos pajėgų padalinių štabai treniravosi veikti trijų brigadų sudėtyje: [vasario 20-24 d. 

Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko-Vanago kovinio rengimo centre Nemenčinėje vyko 

Sausumos pajėgų valstybės ginkluotos gynybos planavimo ir mokymo pratybos „Griaustinio griausmas“]. - Iliustr. 

// Krašto apsauga. - 2017, Nr. 4 (vas. 9-26), p. 11. 

Šventė : [žinutė]: [žinutė apie tai, jog Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pergalę Žalgirio mūšyje inscenizuotai 

pirmą kartą Lietuvos ir Lenkijos kariai  minėjo liepos 21d.Nemenčinėje, kurioje draugiškai sugyvena lietuvių ir 

lenkų bendruomenė]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2017, liep. 25, p. 14. 

Tradicija tapęs Nemenčinės bekelės triatlonas - su trasos rekordais: [rugpjūčio 26 d. prie Gėlos ežero, Vilniaus 

raj. vykusiose bekelės triatlono varžybose nugalėjo trakiškis Marijus Butrimavičiu]. / alfa.lt. - Iliustr. // Galvė. - 

2017, rugs. 1, p. 9. 

Trapikienė, Audronė. Ignaliniečių biatlonininkų startai Nemenčinėje: [apie tai, kad Ignalinos rajono sportininkai 

ir treneriai dalyvavo Nemenčinės biatlono šaudyklos atidaryme ir varžybose Vilniaus rajono mero taurei laimėti]. - 

Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2017, spal. 3, p. 5. 

Urbanovič, Monika. Kūryba nepaiso barjerų: [apie Tradicinių amatų centro Maišiagaloje ir Svečių namų 

Dzencioluvkoje (Lenkija) bendradarbiavimą ir žmonių su negalia parodą Maišiagaloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, rugs. 14-20, p. 5. 

Vasario 16-osios minėjimai. - Parengta pagal savivaldybių informaciją: [apie Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimus Antazavėje ir Dusetose (Zarasų r.), Lentvaryje (Trakų r.), Nemenčinėje (Vilniaus r.)] // XXI amžius. - 

2017, kovo 3, priedas „Abipus Nemuno“, p. 4. 

Vorobej, Teresa. Jaunimas kelyje su šventaisiais: [apie Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro organizuotą 

konkursą moksleiviams „Gailestingumo keliais“, skirtą arkivyskupo T. Matulionio atminimui]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2017, geg. 4-10, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Nuteikia visiems metams: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų 

proga ir Vilniaus r. savivaldybės merės M. Rekst apsilankymą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, 

saus. 5-11, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Prie krikščionybės ištakų: [apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojų 

kelionę i Lenkijos miestus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, liep. 13-19, p. 1, 8-9. 

Zinkuvienė, Alia. Vilnius kapituliuoja prieš žemgrobius: [apie tai, jog daugiau kaip 20 metų dalis Vilniaus m. 

J.Biliūno gatvės gyventojų naudojasi valstybinės žemės sąskaita neteisėtai pasididintais sklypais, kuriuose stūkso 

jų prabangūs namai ir yla iš maišo išlindo, tačiau jokių sankcijų žemgrobiai iki šiol nesulaukė, o Vilniaus 

m.savivaldybė neskuba įduoti pažeidėjų valstybinės žemės prievaizdams, bet siuntinėja lankstinukus su patarimais, 

kaip įteisinti užgrobimą. (str. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės 

duomenų skyriaus vedėjos G. Auglienės, NŽT Vilniaus skyriaus vyresnių specialistų J. Kazakienės ir V. 

Krakausko komentarai; minimas Vilniaus meras R.Šimašius bei VŽ.Komentaras su Seimo nario P.Urbšio 

komentaru)] / Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2017, liep.7, p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. 200 didesnių ir mažesnių renginių: [Nemenčinės daugiafunkcio kultūros centro darbo metų 



 

 

rezultatai]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, bal. 27 - geg. 3, p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Atrakcyjne święto sportu : Międzynarodowy Maraton Kresowy „Wilia“ w Niemenczynie / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 11-17 maja (nr 19), priedas „Rota“ 

(nr 942), p. 24. 

Ždanovič, Zigmunt. Būsimų čempionų taurė: [apie šaudyklos ir rekonstruoto daugiafunkcio stadiono atidarymą 

Nemenčinėje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugs. 21-27, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Ekspedicija grafo keliais: [apie Baltarusijos ir Lietuvos ekspediciją, minint grafo K. 

Tiškevičiaus kelionės Nerimi 160-ąsias metines]: [apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrą ir įstaigos 

šventę] - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, birž. 22-28, p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Integravęsi ir gebantys integruoti kitus. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, geg. 

18-24, p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Mugė vis populiaresnė: [apie Kaziuko mugę Nemenčinėje, vykusią jau 28-ąjį kartą]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, kovo 16-22, p. 1, 13. 

Ždanovič, Zigmunt. Nuoseklus tikslo siekimas: [apie kandidatą į XXIII žiemos olimpines žaidynes - 

biatlonininką iš Nemenčinės K. Dombrovskį]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugs. 7-13, p. 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Pakelti protėvių kardą:[ Nemenčinėje paminėtos 607-osios Žalgirio mūšio metinės]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, liep. 27 - rugpj. 2, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Stiprūs dvasia, valingi ir drąsūs: [14-oji Neįgaliųjų sporto šventė Mostiškėse]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, lapkr. 16-22, p. 1, 4-5. 
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Zygmunt Żdanowicz ; fot. Renata Reichinbach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 12/18 lipca (nr 28), p. 

1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Egzotiniai svečiai: [Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre vykusiame koncerte 

„Kultūrų kryžkelė“ pasirodė vaikų liaudies ansamblis „Cagda“ iš Kalmukijo] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus 

nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, lapkr. 8/14 (Nr. 45), p. 1-2. 

Ždanovič, Zigmunt. Erškėčių kelias normalumo link: [apie romus ir romę Radą Šaterniovą, kuri bando kovoti su 

stereotipais, požiūriu į čigonus] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, bal. 19/25 (Nr. 

16), p. 1, 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Fenomenalus „Barvinok“: [Nemečinės daugiafunkciame kultūros centre koncertavo 

Ukrainos vaikų ir jaunimo šokių kolektyvas „Barvinok“] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, lapkr. 1/7 (Nr. 44), p. 1,5. 

Ždanovič, Zigmunt. Hołd bohaterom : uczczono Dzień Obrońców Wolności / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Renata 

Reichinbach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18-24 stycznia (nr 3), p. 1, 2.. 

Ždanovič, Zigmunt. Įsikomponavo į daugiatautį peizažą: [XXI Lenkų kultūros festivalis „Kwiaty Polskie“ 

Nemenčinėje] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, geg. 31/birž. 6 (Nr. 22), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Nekalbėti kaip su viščiukais: [apie Nemenčinės Konstantino Parčevskio gimnazijoje vykusį 

seminarą apie smurto prieš vaikus prevenciją] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, 

birž. 21/27 (Nr. 25), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Nie rozmawiać jak z kurczętami : seminarium o prewencji przemocy wobec dzieci / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autora. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 21/27 czerwca (nr 25), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Oczyśćmy duszę z kurzu : nostalgiczna wystawa malarzy „Elipsy” w Muzeum 

Etnograficznym Wileńszczyzny / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2018, 6/12 wrzes. (nr 36), priedas „Rota“ (nr 1011), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Pagerbė didvyrius: [apie Laisvės gynėjų dienos minėjimą Nemenčinės daugiafunkciame 

kultūros centre] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 18-24, p. 1-2. 



 

 

Ždanovič, Zigmunt. Panaudoti senjorų potencialą: [psichologo Mykolo Truncės socialinio projekto „Trijų kartų 

integracija“, kurio pagrindinis tikslas - stiprinti ryšius tarp kartų, pristatymas Nemenčinėje] / Zygmunt Ždanovič. - 

iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, geg. 31/birž. 6 (Nr. 22), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Przyciąga niczym magnes : próba generalna „Kaziuczka Niemenczyńskiego” przed 

jubileuszem 30-lecia / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

15/21 mar. (nr 11), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Symboliczny powrót : wystawa o cymbaliście Józefie Krupskim w MEW w Niemenczynie / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 4/9 paźdz. (nr 40), 

priedas „Rota“ (nr 1015), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Sportas - tai džiaugsmas: [apie Vilniaus ir Vilniaus r. gimnazijų moksleivių Olimpinį Sporto 

ir meno festivalį, vykusį Nemenčinės Gedimino gimnazijoje] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, lapkr. 1/7 (Nr. 44), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Ten, który zatrzymał czas : autorska wystawa fotograficzna w Muzeum Etnograficznym 

Wileńszczyzny: [apie fotografo Voicecho Klimaševskio nuotraukų parodą Vilniaus krašto etnografiniame 

muziejuje Nemenčinėje. Vilniaus rajonas] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 4-10 stycznia (nr 1),priedasd „Rota“ (nr 976), p. 1, 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Traukia lyg magnetas: [apie Kaziuko mugę Nemenčinėje] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, kovo 15/21 (Nr. 11), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Udany eksperyment : Międzynarodowy Dzień Tańca w Niemenczynie: [apie Tarptautinės 

šokio dienos minėjimą Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkciniame kultūros centre] / Zygmunt Żdanowicz ; 

fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 3/9 maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 993), p. 1, 

7. 

Ždanovič, Zigmunt. Uznanie dla roweru : IV Międzynarodowy MTB Maraton „Wilia” / Zygmunt Żdanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 3/9 maja (nr 18), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wywiązuje się ze swej szczególnej misji : dzień otwartych drzwi z okazji 18. rocznicy 

załoźenia muzeum: [IV Tarptautinis kalnų dviračių maratonas „Wilia“ Nemenčinėje] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. 

Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 lutego (nr 7), priedas „Rota” (nr 982), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wpisały się w wielonarodowy krajobraz : XXI Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” w 

Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 31 

maja/6 czerwca (nr 22), p. 1, 5. 

 

2019 
 

Aškelovič, Andžej. Kelionė po Senojo žemyno šalis; [apie iškilmes Europos geografiniame centre, minint 15-ąsias 

Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą metines] / Andžej Aškelovič ; [nuotr.] Mariano Dzvinel. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2019, geg. 16/22 (Nr. 20), p. 1, 3. 

Baronienė, Nijolė. Sąžiningumo ir darbštumo simboliu pasirinko bites: [apie Nemenčinės bitininkų  K. ir I. 

Karčiauskų šeimą, Vilniaus rajonas] / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2019, saus. 19/25 (Nr. 3), p. 

17. 

Dombrovskaja, Julija. Dvidešimt akimirkų iš šokėjo gyvenimo : [apie  jubiliejinį šokių kolektyvo „Dalina“ 

koncertą „Dvidešimtmečio istorijos“] / Julija Dombrovskaja. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, saus. 

31/vas. 6 (Nr. 5), p. 12. 

Futbolo čempionate - ukmergiškių pergalės: [apie Gargžduose, Nemenčinėje ir Ukmergės rajone Šventupėje 

vykusį Lietuvos moterų salės futbolo čempionatą, kurio lydere tapo tris pergales iškovojusi „SC-Ukmergės“ ekipa] 

/ „G. ž.“ inform.. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2019, vas. 2, p. 8. 

Grigaitienė, Joana. Šviesus reginys advento išvakarėse: [apie Varėnos kultūros centre vykusį šiuolaikinio šokio 

festivalį-konkursą „Fantazija 2019“] / Joana Grigaitienė. - Iliustr. // Giružis. - 2019, gruod. 6, p. 4. 

Kačanovski, Marijan. Vasarą reikia būti aktyviems: [VRSSM auklėtiniai dalyvavo vaikų socializacijos 

programoje „Aktyvi vasara“] / Marijan Kačanovski. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugpj. 1/7 (Nr. 

31), p. 9. 

Ludoitienė, Ana. Apie tai, kaip svajonė tapo įgyvendinama realybe : [pokalbis su kultūrinės veiklos koordinatore 

Ana Ludoitiene] / [kalbėjosi] Regina Mikštaite-Čičiurkiene. - Iliustr. // Žeimenos krantai. - 2019, liep. 20, p. 6. 

Ludoitienė, Ana. Vienybės vainikas: [apie Lietuvos Valstybės dienos minėjimą Nemenčinėje ir Respublikinį 

tautinių lėlių konkursą „Tautinis kostiumas - mano regiono atspindys“] / Ana Ludoitienė ; NDKC archyvo nuotr.. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 11/17 (Nr. 28), p. 8-9. 

Miesto šventės premjera: [apie pirmą kartą Nemenčinėje surengtą miesto šventę] / parengė Zygmunt Ždanovič ; 

Viktoro Juselio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 20/26 (Nr. 25), p. 1, 3. 

Pasidarbavo: : [žinutė]: [žinutė apie tai, jog balandžio 17 d. Lietuvos kelių pareigūnai, atsiliepę į Valstybinių 



 

 

miškų urėdijos Nemenčinės regiono padalinio kvietimą, atvyko į Taurų girininkiją ir pasodino jaunų medžių]. - 

Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, bal. 18, p. 6. 

„Prasidėjo 2019 m. Lietuvos moterų salės futbolo čempionatas…“: [apie Gargžduose, Nemenčinėje ir Ukmergės 

rajone Šventupėje vykusį Lietuvos moterų salės futbolo čempionatą, kurio lydere tapo tris pergales iškovojusi 

„SC-Ukmergės“ ekipa] // Ukmergės žinios. - 2019, saus. 25, p. 6. 

Prestižinio konkurso apdovanojimas Viktorijai Šareiko: [VI Birutės Almonaitytės vaikų ir jaunimo solinio 

dainavimo festivalyje Nemenčinės muzikos mokyklos auklėtinė Viktorija Šareiko apdovanota diplomu už 

stilingiausią pasirodymą] / Redakcijos inf. ; archyvo nuotr.. - Portr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, bal. 

18/24 (Nr. 16), p. 12. 

2019, 5/11 grud. (nr 49), priedas „Rota“ (nr 1076), p. 4. 

Siavris, Edita. Koks bus Kalėdų medis, sprendžiate jūs: [apie tai, jog gruodžio 19 dieną Valstybinių miškų urėdija 

12-19 val. vykdys tradicinę akciją „Parsinešk Kalėdas į savo namus“; visiems Lietuvos gyventojams bus dalijamos 

geresnės kokybės eglių šakos. (Str. Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio vadovės V. 

Anikevičienės, „Maximos“ komercijos vadovės V. Drulienės komentarai)] / Edita Siavris. - Iliustr. // Vakaro 

žinios. - 2019, gruod. 13, p. 8. 

Siavris, Edita. Tragedijas prisišaukiame patys: [apie Vilniaus ugniagesių gelbėtojų , „Grinda“ darbuotojų , 

urėdijos specialistų pastangas, kad poilsiautojai išvengtų tragiškų įvykių vandenyje. (Str.Vilniaus apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojo E. Tamašausko,VĮ Valstybinių miškų urėdijos 

Nemenčinės regioninio padalinio vadovės V. Anikevičienės, „Grindos“ atstovo E. Steponavičiaus komentarai)] / 

Edita Siavris ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2019, birž. 20, p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Pasiektos ir įveiktos viršūnės : neįgalieji iš Nemenčinės apsilankė Žemutinėje Silezijoje / Teresa 

Vorobej ; NNDUC archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugpj. 1/7 (Nr. 31), p. 1, 4-5. 

Vorobej, Teresa. Patogiau ir greičiau pasiekti tikslą: [apie LR Socialinės rūpybos ir darbo ministerijos Vilniaus r. 

žmonių su negalia draugijai skirtą antrąjį mikroautobusą] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2019, vas. 14/20 (Nr. 7), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Amžius - ne kliūtis : Nemenčinė - seniūnijų sporto žaidynių nugalėtoja / Zygmunt Ždanovič ; 

Bogdano Monkevičiaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 18/24 (Nr. 29), p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Bendradarbiauti – svarbiausia: [apie elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ 

organizuotą prof. Alfredo Bubmblausko susitikimą su Nemenčinės miesto gyventojais] / Zygmunt Ždanovič ; 

Marijano Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, gruod. 26/saus. 1 (Nr. 52), p. 12-13. 

Ždanovič, Zigmunt. Čia ugdomi charakteriai: [apie V etapinį tarptautinį kalnų dviračių maratoną „Wilia“, vykusį 

Nemenčinėje] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 9/15 (Nr. 

19), p. 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Dideli pasaulio stebuklai : Nemenčinės lopšelis-darželis šventė 30-mečio jubiliejų / Zygmunt 

Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 30/birž. 5 (Nr. 22), p. 1, 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Gyvenvietės ateitis gerose rankose: [apie Kabiškėse vykusį Nemenčinės daugiafunkcio 

kultūros centro skyriaus atidarymą] / Zygmunt Ždanovič ; Emilijos Truchanovič nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, saus. 10/16 (Nr. 2), p. 8. 

Ždanovič, Zigmunt. Gražiausios gėlės pražysta scenoje: [apie Nemenčinės muzikos mokyklos organizuotą V 

respublikinį vokalinių ansamblių festivalį „Pavasario atspindžiai“] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, bal. 4/10 (Nr. 14), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Įspūdinga, jaudinanti katecheze: [apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro 

globotinių parengtą tradicinį kalėdinį spektaklį „Keturios dovanos“] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, saus. 17/23 (Nr. 3), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Kolektyvinis darbas : buvusios Ažulaukės mokyklos pastate kuriasi Vilniaus krašto švietimo 

muziejus / Zygmunt Ždanovič ; Marijan Dzvinel nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 23/29 

(Nr. 21), p. 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Laimingi žmonės: [apie naujas parodas, surengtas Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje 

Nemenčinėje] / Zygmunt Ždanovič ; Marijano Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

gruod. 26/saus. 1 (Nr. 52), p. 4. 

 

Ždanovič, Zigmunt. Meilės ir džiaugsmo oazė: [apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro jubiliejaus 

minėjimą] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus ir Stanislavo Germanovičiaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, birž. 13/19 (Nr. 24), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Patys sėjame, pjauname ir šiaudus panaudojame: [apie Vilniaus krašto etnografiniame 

muziejuje Nemenčinėje vykusią Kutkų šeimos šiaudinių dirbinių ir paveikslų parodą] / Zygmunt Ždanovič ; 

Marijono Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 14/20 (Nr. 7), p. 8, 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Rezultatai negimsta iš niekur: [apie Nemenčinės šaudykloje ir trasose vykusias inauguracines 



 

 

Lietuvos vasaros biatlono taurės varžybas] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, rugpj. 1/7 (Nr. 31), p. 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Stipresni dvasia nei sveikieji: [apie Nemenčinės Gedimino gimnazijoje 16-ąjį kartą vykusią 

keliaujančią žmonių su negalia sporto šventę „Sportas ir mes“] / Zygmunt Ždanovič ; Katažinos Narvoiš ir 

Stanislavo Germanovičiaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 14/20 (Nr. 46), p. 1, 12. 

Ždanovič, Zigmunt. Sujungė meilė miestui: [apie Nemenčinėje vykusią kalėdinės eglutės įžiebimo šventę] / 

Zygmunt Ždanovič ; Marijano Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, gruod. 19/25 (Nr. 

51), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Varžėsi ir dėl Lietuvos taurės: [apie Nemenčinėje vykusį XII Gedimino slidinėjimo 

maratoną] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 21/27 (Nr. 8), 

p. 1, 4-5. 

 

Aszkielowicz, Andrzej. Podróż po krajach Starego Kontynentu : uroczystości jubileuszowe w geograficznym 

centrum Europy / Andrzej Aszkielowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 16/22 

maja (nr 20), 1, 6. 

Bartkiewicz, Grażyna. Wystawa ceramiki w Rudowsiach: [apie Lucjos Ždanovič keraminių dirbinių parodą 

Rudausių kultūros centre] / Grażyna Bartkiewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 

lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 1034), p. 2. 

Dombrowski, Karol. Biatlon wciągnął mnie jak hazard : [rozmowa z biatlonistą K. Dombrowskim] / rozmawiał 

Szymon Dudek. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 24/30 sierpnia (nr 159), p. 32-33. 

Gedroic, Justina. W rejonie wileńskim powstaje Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie: [buvusios Ažulaukės 

mokyklos pastate kuriamas Vilniaus krašto švietimo muziejus] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2019, 31 maja, p. 1, 4. 

Kaczanowski, Marian. Praca nie poszła na marne : zakończenie projektu „Aktywne lato” w SzSSRW / Marian 

Kaczanowski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 1/7 sierp. (nr 31), p. 2. 

Kačanovski, Marijan. Rekordowy maraton rowerowy „Wilia” w Niemenczynie / Marian Kaczanowski. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2019, 7 maja, p. 8-9. 

Kačanovski, Marijan. Tradycyjny XII Maraton Giedymina za nami / Marian Kaczanowski. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2019, 20 lutego, p. 8. 

Mokrzecka, Ewelina. Kwatery żołnierskie w rejonie wileńskim odzyskają swe dawne dostojeństwo / Ewelina 

Mokrzecka. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 14 sierpnia, p. 1, 4.                                    

Ludoitienė, Ana. Wieniec jedności : uroczyste obchody Dnia Państwa w Kabiszkach i grodzisku niemenczyńskim 

/ Ana Ludoitienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 lip. (nr 28), p. 5. 

Obchody w stolicy polskości : Niemenczyn swiętował 30-letni jubileusz Związku Polaków na Litwie / Inf. wł. ; 

fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 stycz./6 lutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 

1032), p. 8. 

15. urodziny społeczności Dziennego Centrum Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2019, 8/16 czerwca (nr 108), p. 38. 

Peško, Ana. Ojcowizna w nowym teledysku!: [apie Nemenčinės lenkų dainų ir  šokių ansamblį „Ojcowizna”, 

Vilniaus rajonas] / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 21 maja, p. 10. 

Peško, Ana. Zespół Ojcowizna nie pozwala zapomnieć o korzeniach: [apie Nemenčinės lenkų dainų ir  šokių 

ansamblį „Ojcowizna”, Vilniaus rajonas] / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 2/8 marca (nr 42), p. 

40-42. 

Podmostko, Jadvyga. Zespół „Ojcowizna” pochylił się nad starym albumem: [apie renginį Vilniaus lenkų 

kultūros namuose] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński.. - 2019, 30 kwietnia, p. 1, 4-5. 

Radčenko, Antoni. Problem wycinku drzew na cmentarzu w Niemenczynie / Antoni Radczenko. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2019, 30 października, p. 6. 

Udana premiera : Niemenczyn głośno i wesoło obchodził Święto Miasta / opr. Zygmunt Żdanowicz ; fot. Wiktor 

Jusiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 20/26 czerw. (nr 25), p. 1, 6. 

Rozwadowska, Krystyna. Śladami Czesława Miłosza po Ziemi Kiejdańskiej : poznawczy projekt uczniów z 

Niemenczyna: [apie moksleivių iš Nemenčinės gimnazijos ekskursiją į Česlavo Milošo gimtinę į Kėdainius] / 

Krystyna Rozwadowska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - Szostak (Siemaszko), Regina. Po 

30 latach : spotkanie absolwentów nimenczyńskiej szkoły / Regina Szostak (Siemaszko) ; fot. Tadeusz 

Grygorowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 wrzes. (nr 38), priedas „Rota“ (nr 1065), p. 2.                                                          

Valentinovič, Vitalij. Lubimy łamać stereotypy : [rozmowa z liderem zespołu „Black Biceps” V. Valentinovičem] 

/ rozmawiała Magda Fijołek. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 13/19 lipca (nr 131), p. 36-37.                                                                                                

Vorobej, Teresa. Szczyty pokonane i zdobyte : niepełnosprawni z Niemenczyna odwiedzili Dolny Śląsk / Teresa 

Worobiej ; fot. archiwum CDzPONwN. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 1/7 sierp. (nr 31), p. 1, 6. 



 

 

Vorobej, Teresa. Wygodniej i szybciej dotrzeć do celu : ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w rejonie 

wileńskim / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 lutego (nr 7), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Najpiękniejsze kwiaty na scenie : v krajowy festiwal zespołów wokalnych w Niemenczynie / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Niecodzienne przedsięwzięcie : zamknięcie wystawy wyrobów ze słomy i obrazów rodziny 

Kutków / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 lutego 

(nr 7), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Oaza miłości i radości : dwuetapowe obchody jubileuszu Centrum Dziennego Pobytu Osób 

Niepełnosprawnych: [apie Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro jubiliejaus minėjimą] / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor i Stanisław Germanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 

24), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Oskar musi żyć! : rodzina z Kabiszek apeluje o pomoc w ratowaniu jedynego synka / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 6/12 czerw. (nr 23), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Oskaras turi gyventi! : šeima iš Kabiškių kreipiasi pagalbos gelbstint vienintelį sūnelį / 

Zygmunt Ždanovič ; Vinslovų šeimos archyvo nuotr.. - Portr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 6/12 (Nr. 

23), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Połączyła miłość do miasta : uroczystość zapalenia choinki w Niemenczynie / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr 51), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Pracy nie zabraknie : jubileuszowa Litewska Uczniowska Olimpiada Informatyków odbyła 

się w Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 kwiet. 

(nr 15), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Promuje nie tylko miasto : „Kaziuczek Niemenczyński” odświętował jubileusz 30-lecia / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 mar. (nr 11), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Przyszłość osiedla w dobrych rękach : w Kabiszkach zainaugurowano działalność oddziału 

WOKN / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Emilia Truchanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 

stycz. (nr 2), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Silniejsi duchem niż sprawni : po raz 16. odbyły się zawody osób niepełnosprawnych „Sport 

i my” / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Katarzyna Narwojsz i Stanisław Germanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 listop. (nr 46), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Stawka na współpracę : historyk nawoływał do dialogu i pojednania / Zygmunt Żdanowicz ; 

fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 26 grud./1 stucz. (nr 52), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Szczęśliwi ludzie : premierowe wystawy w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w 

Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 26 

grud./1 stucz. (nr 52), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Tu się kształtują charaktery : jubileuszowy Międzynarodowy Rowerowy Maraton Kresowy 

„Wilia” w Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 9/15 

maja (nr 19), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wiek nie jest przeszkodą : Niemenczyn zwycięzcą igrzysk sportowych starostw rejonu 

wileńskiego / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Bogdan Monkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 18/24 

lip. (nr 29), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Wielkie cuda świata : jubileusz 30-lecia Żłobka-Przedszkola w Niemenczynie / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 30 maja/5 czerw. (nr 22), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wyniki nie rodzą się z niczego : biathloniści rozpoczęli zmagania o letni puchar LFB / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot.  Marian Kaczanowski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 1/7 sierp. (nr 31), 

p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Wzruszająca katecheza : jasełka w Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w 

Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 17/23 stycz. (nr 3), 

p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Zachować i kontynuować tradycję : XII Maraton Narciarski im. Giedymina w Niemenczynie 

/ Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 lutego (nr 8), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Zbiorowe dzieło : w gmachu byłej szkoły w Orzełówce powstaje Muzeum Szkolnictwa na 

Wileńszczyźnie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 23/29 

maja (nr 21), p. 1, 3. 

 

Ludoitienė, Ana. Цель: через национальный костюм показать молодёжи своеобразие родного региона : 

[беседа с координатором культурной деятельности Анной Лудойтене] / [беседовала] Регина 

Микштайте-Чичюркене. - Iliustr. // Жеймянос крантай. - 2019, 20 июля, р. 6. 
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Byčienė, Dalia. Virusas vaikus ir vasarą įkalins namuose: [apie tai, jog iki birželio pabaigos, kai paprastai 

prasidėdavo moksleivių stovyklavimo laikas, karantinas bus tiek sušvelnintas, kad mokiniai galėtų laisvai 

atostogauti, mažai kas tiki. (Str. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjo T. 

Pūčio, Kauno Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojos A. Keruckės ir kitų komentarai bei VŽ. Komentaras su 

Nacionalinio aktyvių mamų sambūrio atstovės R. Žemaitės komentaru)] / Dalia Byčienė. - Iliustr. // Vakaro žinios. 

- 2020, bal. 24, p. 1, 5. 

Gausiai lankomo Gėlos ežero pakrantėje : prekybos žmonėmis prevencijos akcija Vilniaus rajone / pagal Vrsa.lt. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 2/8 (Nr. 27), p. 5. 

Jankaitis, Irmantas. Aktorius Irmantas Jankaitis: „Nereikia žvalgytis į praeitį ar žvelgti į priekį, džiaukitės šia 

diena“ / Lukas Paškevičius, VU Komunikacijoa fakulteto studentas, praktikantas. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 

2020, rugpj. 28 / rugs.3 (Nr. 35), p. 8-9, 13. 

Juodelienė, Violeta. Žudikas ir jo padėjėjai: [apie ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse koronaviruso 

pandemijos atvertas skaudžiausias visuomenės žaizdas ‒ nesugebėjimą pasirūpinti silpniausios fizinės sveikatos 

žmonėmis.] / Violeta Juodelienė. - Iliustr. - Rubrika: Žvilgsnis. Redakcijos skiltis // Kauno diena. - 2020, bal. 22, 

p. 6. 

Jurkevičiūtė, Irma. Visų akys nukreiptos į mokyklas: [apie Rugsėjo 1-osios šventę Lietuvos mokyklose bei 

pamąstymus kaip dirbti pandemijos metu. (Str. prezidento G. Nausėdos, prezidento vyr. patarėjos J. Karpavičienės, 

Šeimos gydytojų asociacijos prezidento J. Kalibato komentarai; minimas SAM ministras A.Veryga).] / Irma 

Jurkevičiūtė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2020, rugs. 2, p.  5. 

Kabakaitė, Justina. Bankams ant savo klientų nusispjaut: [apie tai, jog šių metų pradžioje Lietuvos bankų 

asociacija pristatė interaktyvų žemėlapį, kuriame atsispindi bankų paslaugų prieinamumas; tuomet bankai buvo 

giriami, esą, kaip puikiai prisitaiko prie gyventojų poreikių; kasmet mažėjant bankų padalinių, bankai vengia 

tiesiai pasakyti, kad atliepti į gyventojų poreikius jiems nelabai rūpi; žurnalistams tuo klausimu skundėsi skaitytoja 

iš Nemenčinės. (Str. „Swedbank“ atstovo S. Abraškevičiaus, SEB banko atstovės I. Dauguvietytės-Daskevičienės 

komentarai)] / Justina Gafurova ; Stasio Žumbio nuotr.. - Portr. // Vakaro žinios. - 2020, rugs. 1, p. 1, 7.. 

Kabakaitė, Justina. Gręžinys pražudė tris darbuotojus: [apie tai, jog liepos 21 d. Vilniaus rajone, netoli 

Nemenčinės, įvyko triguba tragedija – valydami gręžinį žuvo trys bendrovės „Vilniaus vandenys“ darbininkai; kol 

kas manoma, jog darbuotojus galėjo pražudyti išsiveržusios nuodingos dujos; įvykio aplinkybes šiuo metu 

aiškinasi tarnybos. (Str. „Vilniaus vandenų“ atstovės R. Saulytės-Smalskės, bendrovės „Vilniaus vandenys“ 

generalinio direktoriaus M. Švaikausko komentarai)] / Justina Gafurova ; Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro 

žinios. - 2020, liep. 22, p. 1, 6. 

Kniška, DeimantasNemenčinė uždaryta: draudžiama atvykti ir išvykti: [apie tai, jog Vyriausybė balandžio 15 d. 

posėdyje priimtame nutarime numatė, kad policija įpareigojama užtikrinti Nemenčinės uždarymą dėl koronaviruso 

plitimo nuo balandžio 16 d. 7 val.; draudimas atvykti ir išvykti iš Nemenčinės galios savaitę – iki balandžio 

24-osios vidurnakčio. (Str. SAM ministro A.Verygos, premjero S. Skvernelio komentarai; minimi siuvyklos 

„Vilnika“ vadovas R. Jackevičius, ž.ū. ministras A. Palionis)] / Deimantas Kniška // Vakaro žinios. - 2020, bal. 16, 

p. 2. 

Prie sienos ir per sieną: [apie ant Juozapinės kalno ir Nemenčinės piliakalnio vykusius Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dienai paminėti skirtus renginius] / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 

9/15 (Nr. 28), p. 1–2. 

Strikulienė, Olava. Valdžia antrai pandemijos bangai pasiruošė?: [apie tai, jog kol dar neišrasta vakcina, galinti 

apsaugoti nuo Covid-19 infekcijos, baiminamasi, jog rudenį susirgimų skaičiai vėl pradės augti ir todėl Vyriausybė 

skelbia kaupianti atitinkamų medicininių atsargų rezervą, kurį sudaro 5 atskiri rezervai; Žemės ūkio ministerija ir 

AB „Jonavos grūdai“ yra atsakingos už rezervines maisto produktų sankaupas; Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kaupia rezervines priemones, kurių prireikia per tokias 

ekologines katastrofas kaip padangų gaisras Alytuje; Susisiekimo ministerijoje yra rezervinis logistikos priemonių 

kiekis. ir t.t. (Str. VŽ. Komentaras su signataro E. Klumbio komentaru; minimi SAM ministras A.Veryga, VRM 

ministrė R. Tamašunienė)] / Olava Strikulienė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2020, birž. 10, p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Dar viena šokių pamoka lietuje : neįgalieji iš Nemenčinės baidarių žygyje / Teresa Vorobej ; 

archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 16/22 (Nr. 29), p. 4. 

Vorobej, Teresa. Kiekvienas turi savo dalelę altoriuose / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2020, spal. 8/14 (Nr. 41), p. 1, 4–5. 

Čaplinskas, Saulius. S. Čaplinskas įminė A. Verygos mįslę – kodėl Latvija su „korona“ tvarkosi geriau : 

[pokalbis su profesoriumi Sauliumi Čaplinsku]: [apie tai, jog užsikrėtusiųjų koronavirusu šuolis dar nė nesulaukus 

šaltojo sezono, neturėtų stebinti, sako profesorius S. Čaplinskas; problema ne atvežtiniai atvejai bei atviros sienos, 

o nežinoma infekuotųjų armija; kiek tokių tiksinčių bombų, nejaučiančių jokių ligos simptomų, vaikšto gatvėse, 



 

 

niekas nežino, nes Lietuva pakankamai netestavo savo žmonių pandemijos pradžioje, o panaikinus karantiną, 

užsikrėtimo atvejų daugės. (Str. minimas SAM ministras A.Veryga ir kiti asmenys)] / kalbino Irena Babkauskienė. 

- Iliustr., portr. // Vakaro žinios. - 2020, rugpj. 22, p. 1, 5. 

Černiavska, Alina. Iš miego pažandinta gyvenvietė: [apie Kabiškėse vietos bendruomenės surengtą šventę 

„Auksinis ruduo“, tęsiant projektą „ Geraiusia dovana - vaiko šypsena“] / Alina Černiavska, Aliona Buchovskienė 

; Kotrinos Kozlovskytės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 24/30 (Nr. 39), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Aplenkė varžovus net 16 taškų : Nemenčinė – seniūnijų sporto žaidynių nugalėtoja / 

Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 30/rugpj. 5 (Nr. 31), p. 1, 

3. 

Ždanovič, Zigmunt. Brangiausia ir gražiausia gėlė: [apie Nemenčinės gyventojų Jadvygos ir Stanislovo Pipirų 

60-ąsias vestuvių metines] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus ir Pipirų šeimos archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2020, spal. 15/21 (Nr. 42), p. 4–5. 

Ždanovič, Zigmunt. Išskirtinė šventė Nemenčinei ir Lietuvai: [apie Nemenčinėje vykusį iškilmingą Vilniaus 

rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinio pastato atidarymą] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, spal. 8/14 (Nr. 41), p. 1, 8–9. 

Ždanovič, Zigmunt. Neišgalvota vienos draugystės istorija: [apie senjorės mokytojos iš Nemenčinės senelio ir 

grafų Tiškevičių draugystę] / Zygmunt Ždanovič ; archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

gruod. 3/9 (Nr. 49), p. 8–9.. 

Kaczanowski, Marian. Treściwy wypoczynek i intensywne treningi : biatłoniści zakończyli projekt „Aktywne 

lato”: [finišavo Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos vaikų socializacijos projektas „Aktyvi vasara“] / 

Marian Kaczanowski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 30 lip./5 sirp. (nr 31), priedas 

„Rota“ (nr 1110), p. 24. 

Vorobej, Teresa. Każdy ma swoją cząstkę w ołtarzach : odpust św. Michała Archanioła w Niemenczynie: [apie 

prie atnaujintų barokinių altorių Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje prasidėjusius atlaidus] / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 8/14 paźdz. (nr 41), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Miłość od pierwszego wejrzenia : złote gody Krystyny i Jana Zacharewiczów z 

Niemenczyna / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor i archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 20/26 

sierp. (nr 34), priedas „Rota“ (nr 1113), p. 20. 

Ždanovič, Zigmunt. Najcenniejszy i najpiękniejszy kwiat : Jadwiga i Stanislovas Pipirasowie – ponad 60 lat 

wspólnego zgodnego pożycia / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor i archiwum rodzinne Pipirasów. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 15/21 paźdz. (nr 42), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Niewymyślona historia pewnej przyjaźni : nostalgiczne i ciepłe wspomnienia o hrabiach 

Tyszkiewiczach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 

2020, 3/9 grud. (nr 49), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Okno na świat : pierwsza indywidualna wystawa Mirosława Briżisa / Zygmunt Żdanowicz ; 

fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 6/12 sierp. (nr 32), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Plati spalvinė paletė : pirmoji individuali Miroslavo Brižio paroda / Zygmunt Ždanovič ; 

Marijano Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugpj. 6/12 (Nr. 32), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Podnieść rangę i prestiż zawodów : Niemenczyn zwycięzcą Sportowych Igrzysk Starostw 

Rejonu Wileńskiego / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor i Bogdan Monkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 30 lip./5 sierp. (nr 31), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Szczere aż do bólu : wystawa Ireny Fedorowicz Wasilewskiej w MEN: [apie Irenos 

Fedorovič personalinę tapybos parodą, kuri veikė Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje Nemenčinėje] / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 grud. (nr 46), priedas „Rota“ (nr 1128), p. 

1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Wyciszone święto : w Niemenczynie zapalono noworoczną choinkę / Zygmunt Żdanowicz ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 10/16 grud. (nr 50), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Wyjątkowe święto dla miasta, rejonu i Litwy : w Niemenczynie uroczyście otwarto gmach 

administracyjny szkoły sportowej / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 

8/14 paźdz. (nr 41), p. 1, 6.. 
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Drižius, Aurimas. „Vilniaus prekybos“ bosai aptvėrė tvora Nemenčinės mišką: [apie būsimų statybų teritoriją]. 

Iliustr. // Laisvas laikraštis. - 2003, gruod. 4-18 (Nr. 25), p.5. 



 

 

Merkienė, Aurika. Didžiausias pranašumas - į mišką pereinantis kiemas: [apie televizijos laidų prodiuserio bei 

režisieriaus Linos ir žmonos aktorės Gabijos Ryškų sodybą Nemenšinės rajone]. - Iliustr. // Respublika. - 2003, 

rugs. 23, priedas „Pastogė“, p. 8-9. 

Puncevič, Eduard. Dėl apribojimo priemonių nuo pasiutligės paskelbimo Vilniaus rajono Nemenčinės 
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Ryškus, Eligijus. Miškas žmogų ir šildo, ir praturtina, ir nuramina: [apie Nemenčinės urėdiją] / Eligijus 

Ryškus. - Iliustr. - Gretut. tekstas liet., angl. // Business & exhibition. - 2003, spec. ed., p. 34-37. 

Stabingytė, Nijolė. Sostinės pašonės gyventojai netiki pažadais : prieš referendumą [dėl Lietuvos narystės 

Europos Sąjungoje] Vilniaus apylinkės gyventojams stigo informacijos…: [minima Nemenčinės seniūnija]. - 

Portr. // Vilniaus žinios. - 2003, geg. 9-22 (Nr. 22), p. 1, 4. 

2004 

Andžejevski, Tadeuš. Rakalovič apgynė nugalėtojo titulą : 2-osios Vilniaus rajono artojų varžybos 

(Nemenčinės seniūnijoje). - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, liep. 15-21 (Nr. 29), p. 1, 3. 

Andžejevski, Tadeuš. Tarnautojai sodina mišką : kvietimas sodinti mišką - įprasta Nemenčinės urėdijos 

iniciatyva. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, bal. 29 - geg. 5 (Nr. 18), p. 1, 3. 

Bistrickienė, Janina. 2003 metų pasiekimų balansas : Nemenčinės seniūnija // Vilniaus krašto savaitraštis. - 
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Mažul, Henrik. Iškeldintieji teikia skriaudų sąskaitas: [apie lenkų tautybės gyventojų iškeldinimą iš Paberžės ir 
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Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, liep. 29 - rugpj. 4 (Nr. 31), p. 1, 6. 

Paulikaitė, Genovaitė. Seniūnija, kurioje yra Europos centras: [apie Nemenčinės seniūniją, Vilniaus rajonas]. - 
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Simanaitis, Edmundas. Kariška daina Europos centre: [apie karinės muzikos šventę Girijos kaime, Vilniaus 
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Andžejevski, Tadeuš. Centrum przesunęło się, problemy z ziemią zostały : boje D. K. Kemeżienie o 

ojcowiznę w centrum Europy: [apie D. K. Kemežienės kovą dėl tėvo žemės Europos centre (Nemenčinės 

sen.)]. - Portr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 16-22 grudnia (nr 51), p. 1, 2. 

Andžejevski, Tadeuš. Rakałowicz utrzymał pierwszeństwo : II zawody oraczy rejonu wileńskiego (w gminine 

Niemenčyn). - Iliustr. - Lenk. - Turinys: Dziesięciu na starcie; Wymagające kryteria oceny; Laury dla 

najlepszych // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 15-21 lipca (nr 29), p. 1, 3. 

Bistrickiene, Janina. Gmina niemenczyńska : bilans dokonań roku 2003: [apie Vilniaus rajono Nemenčinės 

seniūnijos 2003 metų pasiekimų balansą] / Janina Bistrickiene. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik 
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Mažeikienė, Marija. Było miło…: [apie Vilniaus rajono mokyklų lituanistų kelionę po Nemenčinės seniūnijos 

apylinkes]. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 15-21 lipca (nr 29), p. 3. 

Mažul, Henrik. Wysiedleni wystawiają rachunek krzywd: [apie lenkų tuatybės gyventojų iškeldinimą iš 
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lipca - 4 sirpnia (nr 31), p. 1, 6. 

Pačkovska, Česlava. Na fali wspomnień sprzed 15 lat : obchody 15-lecia ZPL w Niemenczynie i 

Ciechanowiszkach / Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 29 stycznia - 4 lutego 

(nr 5), priedas „Rota“, p. 3-4. 
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Borusevič, Darjuš. Sugrįžimas į protėvių tėvynę: [apie Vilniaus rajono Turizmo informacijos centro veiklą ir 

prieškario Nemenčinės poilsiautojus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugs. 15-21(Nr. 37), p. 6. 

Danovska, Danuta. Eitminiškių mokykla pakeitė išvaizdą: [apie Eitminiškių mokyklos (Vilniaus r.) naujo 

priestato atidarymą bei pašventinimą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, gruod. 1-7 (Nr. 48), p. 1, 

6. 
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Svirbutavičiūtė, Aldona. Draustinis - priedanga žlugdyti kaimo žmones: [apie vietinių žmonių gyvenimą 
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Širvinskas, Rimantas. Saugoti aplinką privalo visi: [apie pirminę atliekų apskaitą Švenčionių rajone, minima 
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(vadovas S. Mizaras), kuria siūloma Seimui panaikinti miškų įstatymo nuostatą, pagal kurią šalies miškuose pagal 

plotą vyrauja valstybinė miškų nuosavybė, bei sudaryti prielaidas miškams privatizuoti; pateikiamos LMI vadovo 

R. Ozolinčiaus, Nemenčinės miškų urėdo E. Ryškaus skirtingos nuomonės].- Iliustr. // Veidas. - 2005, Nr. 23 (birž. 

9), p. 40-41. 

Vorobej, Teresa. Kristaus bei Jo Evangelijos tarnystėje : pagerbtas kun. Kazimiero Pukėno atminimas: 

[paminėtos ilgamečio Nemenčinės parapijos klebono, kunigo Kazimiero Pukėno 100-osios gimimo metinės]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, liep. 21-27 (Nr. 29), p. 2, 7. 

Žeimantas, Vytautas. Aplinkos ministerijos darbuotojai aktyviai dalyvavo miškasodžio talkoje Nemenčinės 

girininkijoje / Vytautas Žeimantas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2005, geg. 3, p. 2. 

Andžejevski, Tadeuš. Wciąż oczekują dziejowej sprawiedliwości : wypędzeni spod Podbrzezia reagują na 

publikacje: [Janinos Jurgelevič pasakojimas apie 1942 m. įvykius, kai jos šeima buvo išvaryta iš savo namų 

Eitminiškėse]. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 28 kwietnia 4 maja (nr 17), p. 1, 6. 

Danowska, Danuta. Szkoła w Jęczmieniszkach zmieniła swe oblicze: [apie Eitminiškių mokyklos naujo 

priestato iškilmingą atidarymą]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 1 - 7 grudnia (nr 48), p. 1, 6. 

Puncewicz, Edward. Gmina niemenczyńska : bilans dokonań roku 2004: [apie Nemenčinės seniūnijos 2004 
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Starykowicz, Helena. Święto Książki Dziecięcej: [apie Vaikų knygos savaitę Eitminiškių kaimo bibliotekoje]. - 

Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 28 kwietnia - 4 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 332), p. 5. 

Worobiej, Teresa. Służył Chrystusowi i Jego Ewangelii : uczczono pamięć śp. ks. Kazimierza Pukienasa. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 21 - 27 lipca (nr 29), p. 1, 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Pomagała przetrwać : pojawiła się nadzieja na renowację kaplicy w Jęczmieniszkach. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 26-28 listopada (nr 228), p. 6. 

Worobiej, Teresa. Śladami polskości ziemi wileńskiej: [rašoma apie Eitminiškių kapines]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 3 - 9 listopada (nr 44), priedas „Nasza gazeta“, p. 2. 

2006 

Dėl gaisrų pavojaus riboja miškų lankymą; [apie tai, kad dėl gaisrų pavojaus kai kurios savivaldybės nutarė 

laikinai uždrausti lankytis jų teritorijoje esančiuose miškuose, apie gaisringumą šalies miškuose, rašoma ir apie 

Nemenčinės miškų urėdija] // Lietuvos rytas. - 2006, liep. 12, p. 17. 

Gudas, Virgaudas. Barbariškas žolės deginimas niokoja krašto miškus: [apie Smiltynėje, Nemenčinės, Šiaulių 
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sąlyga už nudegintus pievų plotus nemokėti išmokų iš ES fondų; ŽŪM atstovo R. Krasuckio komentarą]. - 

Iliustr. // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2006, geg. 11, p. 11. 

Leščinskas, Vytautas Juozas. Miško pasodino daugiau negu planuota: [apie miško sodinimo talką Nemenčinės 

miškų urėdijos Magūnų girininkijoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2006, geg. 2, p. 1, 16. 

Lietuvoje gaisrai siaubia miškus: [apie gaisrus Lietuvos miškuose, minimos vietovės, kuriose išdegė didžiausi 

miško plotai, pateikiami statistiniai duomenys, t.t. ir Nemenčinės teritorijos] / parengta pagal ELTA, 

respublikinės spaudos, televizijos pranešimus. - Lietuva šiandien. - Stichija // Naujasis Gėlupis. - 2006, geg. 11, 

p. 2. 

Mažul, Henrik. Europos fondų lėšos - melioracijai:[apie numatomą Nemenčinės seniūnijos Eitminiškių 

kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos sistemų renovaciją]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, 

kovo 9-15 (Nr. 10), p. 2. 

Puncevič, Eduard. 2005 metų pasiekimų balansas : Nemenčinės seniūnija // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2006, rugpj. 10-16 (Nr. 32), p. 6. 

Tamošaitytė, Jolanta. Lietuvoje - miškasodžio metas: [apie Nemenčinės apylinkes]. - Iliustr. // Laikas. - 2006, 

geg. 5-11 (Nr. 18), p. 11. 

Uktveris, Augustas. Taip įprasta : nusilenkti medžiui…: [apie medelių sodinimo talką Nemenčinės miškų 

urėdijos Magūnų girininkijos girioje]. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2006, geg. 4, p. 1, 8. 

Žeimantas, Vytautas. Nemenčinės urėdijos Magūnų girininkijoje miškasodžio talkoje nuoširdžiai dirbo 

aplinkosaugininkai, žemės ūkio specialistai ir žurnalistai: [apie Magūnų girininkijoje įvykusią miškasodžio talką, 

kurioje dalyvavo aplinkos ministras A. Kundrotas, žemės ūkio viceministras J. Kondrotas, Seimo narys V. 

Rinkevičius, generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas, Nemenčinės miškų urėdas E. Ryškus, Aplinkos ir Žemės 

ūkio ministerijų darbuotojai, žurnalistai; apie šalies miškingumo didinimo programą, jos įgyvendinimo 

problemas, miškų veisimą valstybinėje ir privačioje žemėje, galimybes pasinaudoti ES parama miškų įveisimui 

(str. minimi Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus darbuotojas S. Žebrauskas, 



 

 

žurnalistė R. Karnackaitė)]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2006, geg. 3, p. 6. 

Adamovič, Kristina. Lot ucznia nad domem nauczycielki: [apie Kabiškių pradinės mokyklos mokytoją M. 

Rynkiewicz, Vilniaus rajonas]. - Portr. // Kurier Wileński. - 2006, 5 października, p. 1, 7. 

Gerdvilis, Rimantas. Otrzumano środki z funduszy strategicznych UE na oczyszczenie rzeki Niemenczynki // 
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Mažul, Henrik. Bruksela melioruje Wileńszczyznę:[apie numatomą Nemenčinės seniūnijos Eitminiškių 

kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos sistemų renovaciją]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 17 

- 23 sierpnia (nr 33), p. 1, 3. 

Mažul, Henrik. Fundusze europejskie - na meliorację: [apie numatomą Nemenčinės seniūnijos Eitminiškių 

kadastrinėje vietovėje esančių melioracijos sistemų renovaciją]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 9 - 

15 marca (nr. 10), p. 2. 

Puncewicz, Edward. Bilans dokonań roku 2005 : gmina niemenczyńska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 

nr. 10 - 16 sierpnia (nr 32), p. 6. 
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Dumalakas, Arūnas. Tikrintojai neįveikė paslaptingų naujakurių: [apie tai, kad Ošo meditacijos centrui „Ojas“ 

pavyko įteisinti statybas Miškinėlių kaime (Vilniaus raj.), kurios buvo kvalifikuojamos kaip savavališkos, 

situaciją komentuoja Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės 

priežiūros departamento vyriausiasis specialistas E. Pupinas, Nemenčinės seniūnas E. Puncevičius, buvęs 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Svietlikovskis, buvisi Vilniaus rajono merės 

pavaduotoja T. Paramonova ir Ošo meditacijos centro „Ojas“ vadovas M. Vrubliauskas]. - Iliustr. // Lietuvos 

rytas. - 2007, rugs. 22, priedas „Sostinė“, p. 2. 

Dumalakas, Arūnas. Vilniaus rajono valdžią tramdys teismas: [apie tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės 
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atsakymai į klausimus apie jo ankstesnę profesinę patirtį ir karjerą, ryšius su ponios Almos Adamkienės fondu 

(str. minimas buvęs Prezidentūros kancleris O. Markevičius). - Iliustr. // Kauno diena. - 2007, vas. 14, p. 1, 2. 

Mankevičienė, Eglė. Tenka ugdyti iš sėklų : [pokalbis su miškininke ir Nemenčinės bendruomenės pirmininke 

Egle Mankevičiene / kalbėjosi] Povilas Sigitas Krivickas. - Portr. // Lietuvos žinios. - 2007, saus. 4, p. 10. 

Mikulevič, Irena. Stovyklavietė prie Neries - mūsų ištakų gimdyvės: [apie Lietuvos ir Baltarusijos tarptautinę 

ekspediciją „Neris ir jos krantai. Grafo K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, birž. 28- liep. 4 (Nr. 26), p. 1, 10. 

Ryškus, Eligijus. Nemenčinė - Lietuvos pakraštys Europos centre : [pokalbis su Nemenčinės miškų urėdu E. 

Ryškumi]. - Portr. // Žalioji Lietuva. - 2007, kovo 1-15 (Nr. 5), p. 4. 

„Rytų Aukštaitijos regiono…“. - Naujienų kaleidoskopas: [apie Rytų Aukštaitijos regiono muziejininkų 

švenčiamą savo profesinę šventę; apie šiais metais Ukmergės kraštotyros muziejuje vykusį tarptautinės muziejų 

dienos paminėjimą, kurį organizavo Vilniaus apskrities kultūros centras, vadovaujamas direktorės Birutės 

Kurgonienės ir kuriame dalyvavo muziejininkai iš Molėtų, Švenčionių, Šalčininkų, Vievio, Nemenčinės bei 

Vilniaus. Renginio dalyviai aplankė Leonpolio, Siesikų, Užugirio dvarus, Kraštotyros muziejaus Veprių filialą, 

kurio įkūrėjas Jonas Žentelis] // Gimtoji žemė. - 2007, geg. 24, p. 1. 

Ugianskis, Paulius. Dvare seks pasakaites iš rūsio: [apie nekomercinį festivalį „Pasaka iš rūsio“ Raudondvario 

dvare šalia Nemenčinės]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2007, rugs. 7, p. 19. 

Valdaiceva, Jelena. Varžybos priminė vasarą / Jelena Valdaiceva. - Nuotr. // Mūsų kraštas. - 2007, gruod. 7, p. 

2-3. 

Danovska, Danuta. Lyg žiedas supa miestą : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Nemenčinės kaimo sen.. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, saus. 25-31 (Nr. 4), p. 5-6. 

Danowska, Danuta. Niczym pierścień okala miasteczko : gmina z dorobkiem w tle - wiejska Niemenczyn / 

Danuta Danowska ; fotog. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 25 - 31 stycznia (nr 4), p. 5, 

6. 



 

 

Gajevski, Miroslav. Człowiek wielu pasji : wywiad tygodnia; [rozmowa z historykiem Mirosławem 

Gajewskim] / rozmawiała Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 listopada (nr 

44), priedas „Rota“ (nr 463), p. 1, 3. 

Gajevski, Miroslav. Rodziny pochodzenia szlachetskiego w parafii niemenczyńskiej w XIX wieku / Mirosław 

Gajewski. - Tęs. kt. nr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 20-26 grudnia (nr 51), p. 4. 

Gerdvilis, Rimantas. Trwa realizacja finansowanego częściowo ze środków Unii Europiejskiej projektu 

„Likwidacja skutków wcześniejszych zanieczyszczeń zreczki Niemenczynki“: [rašoma apie Veriškes]. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 21-27 czerwca (nr 25), p. 7. 

Mikulevič, Irena. Obozowskio nad Wilią - rodzicielką naszych strumieni: [apie Lietuvos ir Baltarusijos 

tarptautinę ekspediciją „Neris ir jos krantai. Grafo K. Tiškevičiaus keliais po 150 metų“, rašoma apie 
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Niepelnosprawnych [w Niemenczynie] / Justyna Ingielewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 12- 

18 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 695), p. 7. 

Januškevičienė, Neringa. 16 lutego w Niemenczynie / Neringa Januševičiene. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 23-29 lutego (nr 8), p. 6. 

Kaczanowski, Marian. Lubusko-Wileńska Spartakiada: [apie spartakiadą Vilniaus rajone]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2012, 6 grudnia, p. 8-9. 

Kaczanowski, Marian. VI Międzynarodowe Biegi ulicami miasta Niemenczyn / Marian Kaczanowski. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2012, 7 czerwca, p. 6-7. 

Kačanovski, Marijan. Dzień Niepodległości Polski niemenczynianie uczcili na sportowo / Marian 

Kaczanowski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 14 listopada, p. 8. 

Kačanovski, Marijan. Międzynarodowy Rajd Rowerowy Zułów - Niemenczyn z okazji Dnia Niepodległości 

Polski.- Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 20 listopada, p. 8. 

Klimaszewska, Iwona. Podwileński folklor inaczej : zespół „StaraNova WNO“ - prekursorzy new folku z 

Wileńszczyzny: [apie ansamblį „StaraNova WNO“ iš Nemenčinės (Vilniaus r.), dainuojantį liaudies dainas 

naujoviškai]. - iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 26 kwietnia - 2 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 

697), p. 1, 19. 

Klimaševska, Ivona. Lekarze dusz uczniowskich : Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu 

Wileńskiego / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 15-21 marca (nr 11), p. 5. 

Komarowski, German. „Niemenczyn z pokolenia na pokolenie jest zaczarowany tańcem ludowym“ : 

rozmowa z Germanem Komarowskim, choreografem, założycielem Stowarzyszenia „Hobby Folk“… / 

rozmawiała Ewa Gedris. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 28-30 lipca (nr 145), p. 6. 

Kuźmicka, Krystyna. Poetyckie popołudnie w bibliotece: [ apie poezijos popietę Nemenčinės gimnazijoje]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 15-21 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 726), p. 1, 2. 

Mazanovienė, Janina. Teatr dla dzieci: [apie Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio auklėtojų vaidinimus 

ugdymo įstaigose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 19-25 stycznia (nr 3), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem: [ 67-osios metinės 

prieš fašizmą Vilniaus rajone.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 



 

 

Mikulevič, Irena. „Wychowała nas dobrym słowem“ : Dzień Matki jest każdy dzień oddany dla dzieci…: [apie 

daudiavaikę motiną Vladislavą Naruševič iš Nemenčinės]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 3-9 maja 

(nr 18), priedas „Rota“ (nr 698), p. 1, 4. 

Mincevič, Jan. „Kwiaty Polskie“ znów zakwitną w Niemenczynie : [rozmowa z organizatorem festiwalu J. 

Mincewiczem] / rozmawiała Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 24 maja, p. 1, 6. 

Mincevič, Jan. Rozkwitają „Kwiaty Polskie“: [šiemet Nemenčinėje vėl vyks festivalis „Kwiaty Polskie“]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 5-11 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 694), p. 5. 

Nie zamierzają spocząć na laurach : pilkarze z Niemenczyna wygrali rózgrywki SFL / Inf. wł. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 8-14 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 725), p. 24. 

Objekt pasji kolekcjonerskiej : wystawa bożonarodzeniowych w MEW: [apie atvirukų parodą Vilniaus krašto 

etnografios muziejuje Nemenčinėja]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 6-12 grudnia (nr 49), priedas 

„Rota“ (nr 729), p. 2. 

Piąty festiwal „Niemenczyńskie głosy 2012“ - jubileuszowy. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 30 listopada, 

p. 7. 

„Sport i my“ : X święto sportu osób niepełnosprawnych; [apie Vilniaus rajono neigaliųjų šventę]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 8-14 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 725), p. 1, 6. 

Sztandar dla Gimnazjum im. K. Parczewskiego: duma, ale też obowiązek : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2012, 19 października, p. 7. 

Šalkovska, Edita. Katarzyna Niemyćko i Kasztanowy Chór Wileńszczyzny: [apie TV3 televizijos projekte 

„Chorų karai“ dalyvaujantį Kaštoninį Vilniaus krašto chorą ir jo vadovę K. Nemycko]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2012, 7-9 stycznia (nr 5), p. 8. 

Vorobej, Teresa. „Dziewczyny lubią brąz“ : głosujmy na chór reprezentujący Wileńszczyznę: [apie TV3 

televizijos projekte „Chorų karai“ dalyvaujantį Kaštoninį Vilniaus krašto chorą ir jo vadovę K. Nemycko]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 26 stycznia - 1 lutego (nr 4), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Nie poddawać się prawu pięści : projekt „Przeciwko przemocy wobec kobiet“ / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 13-19 grudnia (nr 50), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Przyszłość bardziej optymistyczna : XVIII edycja konkursu „Najlepsza szkoła - najlepszy 

nauczyciel“. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 6-12 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 729), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Lody zostały przełamane : międzynarodowy projekt o tematyce morskiej: [ Nemenčinės 

kultūros centre vyko tarptautinio projekto „SEAL: Sea in our life“, kuriame dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir 

Norvegijos mokiniai, pirmojo etapo apibendrinimas.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 1-7 listopada 

(nr 44), p. 5. 

Vorobej, Teresa. W trosce o promocję placówki : VI konferencja Gimnazum im. K. Parczewskiego w 

Niemenczynie / Teresa Worobiej ; fot. Ryszard Sudenis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 14-20 

czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 704), p. 4. 

Vorobej, Teresa. Wielki powrót : „Kwiety Polskie“ ponownie zakwitną w Niemenczynie / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 24-30 maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 701), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Znowu najpiękniej rozkwitły : XIX Festiwal Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie“: [ XIX lenkų 

kultūros festivalis „Kwiaty Polskie“ Nemenčinėje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 31 maja - 6 

czerwca (nr 22), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Symbol wspólnoty i tradycji : gimnazjum w Niemenczynie ma sztandar i popiersie patrona. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 11-17 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 721), p. 1, 18. 

Vorobej, Teresa. Ułomność nie ogranicza : Ósme urodziny Centrum Dziennego Pobytu Osób 

Niepełnosprawnych w Niemenczynie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), priedas 

„Rota“ (nr 699), p. 4. 

 

2013 

Aužbikavičienė, Laisvė. Spaustuvės klientai - lyg šeimos nariai : Lietuvos regionai šiandien: [ apie Nemėžio kaime 

(Vilniaus r.) įsikūrusį spaustuvės „Ink Idea“ gamybos skyrių; įmonės vadovė Kristina Kasting pasinaudojo 

Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą]// Lietuvos rytas. - 2013, lapkr. 

29, p. 7. 

Čepelytė, Edita. Alijošiaus žydėjimas prilygsta stebuklui: [ apie alijošių auginančią Vilniaus raj. Skaidiškių 

gyventoją O. Simanavičienę]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, geg. 18, priedas „Geras!“, p. 21. 

Ganseniauskas, Rimantas. Mokytojas iš pašaukimo : [pokalbis su Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoju Rimantu Ganseniausku / kalbėjosi] Indrė Pepcevičiūtė. - Portr. // Vilniaus diena. - 

2013, spal. 3-9, p. 12. 

Girdvainis, Julius. Šešėlyje niekada nereikės banderolių: [ Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis 



 

 

dir. L. Vilimas, „MG Baltic“ vadovas D. Mockus, „Rokiškio sūrio“ gamyklos dir. A. Trumpa, įmonės 

„Neptūnas“ vadovas G. Petrus apie Finansų ministerijos (minimas viceministras V. Galvonas) siūlymą ne tik 

akcizines prekes, bet ir plataus vartojimo produktus žymėti latentinės spaudos lipdukais, kad šią idėją 

ministerijai siūlo buvęs premjeras A. Šleževičius, dirbantis latentinės spaudos įmonės konsultantu]. - Portr. // 

Respublika. - 2013, rugpj. 7, p. 4. 

Jurgaitienė, Inga. „Gintarėlį tau nešu ant delno“ : rajoninis skaitovų konkursas: [ apie Vilniaus rajono 

ikimokyklinio ugdymo vaikų skaitovų konkursą Skaidiškių mokykloje-darželyje] ] // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2013, kovo 7-13, p. 8. 

Klimaševska, Ivona. Reikalingas teigiamas precedentas: [ Lietuvos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius 

susitiko su Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokiniais].. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

2013, vas. 7-13, p. 8. 

Mackel, Ana. Nemėžyje, su totorių dainom: [ apie Vilniaus rajono tautinių mažumų mokyklų IX-X kl. 

moksleivių lietuvių kalbos olimpiadą, vykusią Nemėžio šv.Rapolo Kalinausko gimnazijoje]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2013, bal. 25 - geg. 1, p. 8, 11. 

Vorobej, Teresa. Kuo geriausios ir ilgiausios vaikystės! : birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena: [ apie 

Vilniaus r. daugiavaikes šeimas: M. ir A. Rybakovų iš Mickūnų seniūnijos, R. ir J. Sinkevičių iš Šatrininkų 

seniūnijos, Č. ir B. Romaševskių iš Nemėžio seniūnijos]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, geg. 30 

- birž. 5, p. 1, 5. 

Jurgaitienė, Inga. „Bursztyn niosę Ci na dłoni“: [ apie Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo vaikų skaitovų 

konkursą Skaidiškių mokykloje-darželyje] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 marca (nr 10), p. 5. 

Klimaszewska, Iwona. Potrzebny jest pozytywny precedens : szef litewskiej dyplomacji spotkał się z uczniami 

w Niemieżu: [ Lietuvos užsienio reikalų ministras L. Linkevičius susitiko su Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko 

gimnazijos mokiniais.] - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 lutego (nr 6), p. 5. 

Kozłowska, Irena. Jesienne zabawy w Skojdziszkach: [ apie Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo vaikų 

skaitovų konkursą Skaidiškių mokykloje-darželyje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada 

(nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 8. 

Lewandowska, Ilona. Czas szczególnej integracji : przygotowania do Świąt Zmartwychwstania w Niemieżu. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 28 marca - 3 kwietnia ( nr 13), priedas „Rota“ (nr 745), p. 6. 

Levicki, Jan. Po upałach - burza z gradem : mieszkańcy liczą straty podwójnego żywiołu . - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia(nr 33), p. 1, 6. 

Lewicka, Maria. Bądź bezpieczny na drodze!: [ apie saugaus eismo konkursą „Semoforas 2013“ Skaidiškių 

mokykloje-darželije (Vilniaus rajonas)].. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 kwietnia (nr 14), 

priedas „Rota“ (nr 746), p. 7. 

Lewicka, Maria. Wycieczka rowerowa do Szweicar: [ apie Skaidiškių pradinės mokyklos moksleivių ir jų tėvų 

išvyką į Šveicarų kaimą (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 20-26 czerwca (nr 25), 

priedas „Rota“ (nr 757), p. 6. 

Mackiel, Anna. Twórczy i pomysłowy sprawdzian : I Rejonowa Olimpiada Języka Litewskiego dla uczniów 

szkół mniejszości narodowych [ w Niemiežu]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 kwietnia - 1 

maja (nr 17), p. 6. 

Mikulevič, Irena. „W imię Boga za naszą i waszą wolność“ : podsumowano konkurs poświęcony 150. rocznicy 

Powstania Styczniowego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 kwietnia - 1 maja (nr 17), priedas 

„Rota“ (nr 749), p. 1, 17. 

Tarasevič, Stanislav. Przed wizytą w Warszawie Linkevičius odwiedził Niemież: [ Lietuvos užsienio reikalų 

ministras L. Linkevičius susitiko su Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos moksleiviais ir pedagogais, 

Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 6 lutego, p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Dzieciństwa jak najlepszego i najdłuższego : 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka: 

[apie Vilniaus r. daugiavaikes šeimas: M. ir A. Rybakovų iš Mickūnų seniūnijos, R. ir J. Sinkevičių iš Šatrininkų 

seniūnijos, Č. ir B. Romaševskių iš Nemėžio seniūnijos]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 30 maja - 5 

czerwca (nr 22), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Pod egidą Dobrego pasterza : rodzinno-parafialna majówka-festyn w Niemieżu. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 16-22 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 752), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Zmagania piórem i słowem: [ apie lenkų kalbos olimpiada Vilniaus rajono mokekluos. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 14-20 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 739), p. 6. 

Girdvainis, Julius. В тени никогда не понадобятся бандероли: [ apie Finansų ministerijos siūlymą ne tik 

akcizines prekes, bet ir plataus vartojimo produktus žymėti latentinės spaudos lipdukais]. - Iliustr. // 

Республика. - ] 2013, 8 авг., p. 4. 



 

 

2015 

 

Ludoitienė, Ana. Tau, mano šakele: [apie renginį, vykusį Vilniaus r. Kabiškių mokykloje-darželyje, skirtą 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, kovo 

26 - bal. 1, p. 12. 

Rybelienė, Monika. Eitminiškių vidurinė mokykla - lietuvybės židinys: [Eitminiškių mokykla įsteigta 1996 m. 

kaip Eitminiškių pradinė mokykla Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 1107, tenkinant daugkartinius tėvų 

prašymus, sudarant galimybes vaikams ugdytis valstybine lietuvių ugdomąja kalba, nes iki tol gyvenvietėje veikė 

tik pagrindinė mokykla lenkų ugdomąja kalba]. - Iliustr. // Voruta. - 2015, birž. 27, p. 9. 

Vorobej, Teresa. Vaikiškų išdaigų vietos: [apie naujų vaikų žaidimų aikštelių atidarymą Kabiškėse ir 

Eitmoniškėse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, geg. 14-20, p. 4. 

 

Szymak, Iwona. Otwarcie placu zabaw w Jęczmieniszkach: [apie naujų vaikų žaidimų aikštelių atidarymą 

Eitminiškėse, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 15 maja, p. 7. 

Vorobej, Teresa. Miejsce na dziecięce swawole : placyki zabaw w Kabiszkach i Jęczmieniszkach / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 14-20 maja (nr 20), p. 1, 3. 

 

2016 

 

Kadziewicz, Łucja. Kolorowo i sportowo: miła niespodzianka na początek roku szkolnego: [Vilniaus rajone 

prie Eitminiškių pagrindinės mokyklos įrengta nauja sporto aikštelė]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2016, 29 wrzesnia - 5 pazdziernika (nr 39), priedas „Rota“ (nr 910), p. 17. 

Stučienė, Kristina. Džiugi žinia - naujas projektas Eitminiškių gimnazijoje; [apie Eitminiškių gimnazijos 

dalyvavimą naujame „Erasmus+“ projekte „Save our Resources“] / Kristina Stučienė. - Iliustr. // Voruta. - 2016, 

saus. 30, p. 9. 

Stučienė, Kristina. „Erasmus+“ projekto „Save our resources“ partnerių susitikimas Eitminiškių gimnazijoje: 

[apie Eitminiškių gimnazijos dalyvavimą „Erasmus+“ projekte „Save our Resources“, Vilniaus rajonas] / 

Kristina Stučienė, Svetlana Sčastnaja. - Iliustr. // Voruta. - 2016, gruod. 31, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Mozolna droga na szczyt: Marian Buzarewicz - w trójce najlepszych pszczelarzy Litwy: 

[apie bitininką Marjaną Buzarevič, užėmusį antrąją vietą Lietuvos geriausio bitininko konkurse] 

/ Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 września (nr 35), p. 2, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Sunkus kelias į viršūnę / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2016, rugs. 1-7, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Treściwe i pożyteczne przedsięwzięcie : spotkanie z posłanką i koncert w Kabiszkach / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 lipca (nr 27), p.  

Baronienė, Nijolė. Bitininkas tobulina net brangiausią įrangą: [apie bitininko Marijano Buzarevičiaus bityną 

Sklėriškių kaime prie Nemenčinės, kuris šiais metais pelnė antrą vietą tarp pažangiausių Lietuvos bitynų] / 

Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2016, lapkr. 19, p. 19-20. 

Česnytė, Renata. Namai, į kuriuos visada norisi sugrįžti…: Rytų Lietuvos mokyklos: [apie Eitminiškių 

gimnazijos 20-metį, Vilniaus rajonas] / Renata Česnytė, Ieva Urniežiūtė. - Iliustr. // Voruta. - 2016, rugs. 24, p. 

7. 

Jaskevičienė, Lina. Muzikos olimpiada Vilniaus rajone: [apie muzikos olimpiados II etapą, vykusį Vilniaus r. 

Nemenčinės Gedimino gimnazijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, lapkr. 10-16, p. 2. 

Jockus, Arvydas. Mažiausiai už šilumą moka klaipėdiečiai: [rašoma, apie spalio mėnesio šilumos kainas 

įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, spal. 12, p. 8. 

Jonavos futbolininkių triumfas: [apie Ukmergėje ir Šventupėje (Ukmergės r.) vykusias Lietuvos merginų 

(jaunių), gimusių 1999 m. ir jaunesnių, mažojo futbolo finalines varžybas. Jonavos KKSC sportininkės tapo 

pirmenybių nugalėtojomis. Varžybose dalyvavo ir jaunieji sportininkai iš Nemenčinės] / sporto naujienas 

parengė Gytis Ramanauskas. - Iliustr. // Alio Jonava. 2016, kovo 23, p. 3. 

Kairys, Alfonsas. Lietuvos azerbaidžaniečio fotoparoda Nemenčinės Gedimino gimnazijoje: [Lietuvos 
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Grebneva, Agata. Patirties ir idėjomis apsikeitimas: [apie Vilniaus r. švietimo įstaigų specialiųjų pedagogų ir 
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Podwójne święto dla miłośników sportu Niemenczyna - otwarta strzelnica biathlonowa i rekonstruowany stadion: 

[apie Nemenčinės biatlono šaudyklos ir rekonstruoto stadiono atidarymą, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2017, 16-18 września (nr 175), p. 6-7. 

Vorobej, Teresa. Młodzież nie boi się świętych : konkursy wiedzy religijnej w szkołach Wileńszczyzny / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 4-10 maja (nr 18), p. 1, 6. 

Stacewicz, Alina. Każda historia rodzinna, każde zdarzenie - to temat : ludzie z pasją: [apie liaudies poetę iš 

Eitminiškių Barbarą Vobalis ir jos eilėraščius] fot. Teresa Worobiej. - Iliustr.. - Kościół w Jęczmieniszkach: 

[eilėraštis] / Barbara Wobalis // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 6-12 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 937), 

p. 1, 4. 

Szymak, Iwona. Pozostały wspomnienia i… nowi przyjaciele : polsko-litewski projekt „Bajka uczy, bajka gada, 

bajka dziwy opowiada“. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 8-14 czerwca (nr 23), p. 2.. 

Vorobej, Teresa. Nadać ton na cały rok : świąteczne spotkania w placówkach opieki społecznej rejonu 

wileńskiego: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų proga ir Vilniaus r. savivaldybės 

merės M. Rekst apsilankymą] / Teresa Worobiej ; fot. Jolanta  

Gulbinowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 5-11 stycznia (nr 1), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 

Vorobej, Teresa. U źródeł chrześcijaństwa : wakacje Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w 

Niemenczynie / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 13-19 lipca (nr 28), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Życie się dopiero zaczyna… : V jubileusz „Optymistów“ w Niemenczynie: [apie Trečiojo 

amžiaus universiteto Nemenčinės grupęs „Optimistai“ įkūrimo 5-mečio jubiliejų] 

 / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 27 kwietnia - 3 maja (nr 17), 

priedas „Rota“ (nr 940), p.1, 17. 

Wielofunkcyjne ośrodki kultury - popularyzatorzy kultury i tradycji Wileńszczyzny : z rejonu wileńskiego. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 8-10 lipca (nr 127), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Jarmark coraz popularniejszy : już po raz 28. w centrum Niemenczyna odbył się tradycyjny 

„Kaziuczek“ / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel, Margarita Krikun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2017, 16-22 marca (nr 11), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Konsekwentne dążenie do celu : biathlonista z Niemenczyna kandydatem na XXIII Zimowe 

Igrzyska Olimpijskie w PjongCzangu / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Andriej Iwanow. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 września (nr 36), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Kuźnie przyszłych mistrzów : dwa znamienne wydarzenia, które wstrząsnęły 

Niemenczynem: [apie šaudyklos ir stadiono atidarymą Nemenčinėje]/ Zygmunt Żdanowicz. -  

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 21-27 września (nr 38), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Pozostał wierny Litwie : gmach administracyjny -prezentem jubileuszowym; [apie Vilniaus 

rajono savivaldybės sporto mokyklos direktorių M. Kačanovski] 

 / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 17-23 sierpnia (nr 33), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Symboliczne pożegnanie lata : Dzień Kultury Polskiej „FOLK FEST“ w Niemenczynie / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 31 sierpnia - 6 września 

(nr 35), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Strzał w dziesiątkę : w Niemenczynie uczczono 607. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 27 lipca - 2 sierpnia (nr 30), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Sukces „naszego“ saksofonisty : muzyk z Niemenczyna zdobywcą nagrody głównej na 

festiwalu jazzowym / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 11-17 maja (nr 19), 

priedas „Rota“ (nr 942), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Szczególna edycja : rekordowa liczba uczestników maratonu „Wilia“: [apie dviračių 

maratoną „Wilia“, kuriame dalyvavo dviratininkai iš Baltarusijos, Rusijos, Lenkijos ir Lietuvos, vykusį 

Nemenčinėje]/ Zygmunt Żdanowicz ; fot. Dariusz Borusewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 18-24 



 

 

maja (nr 20), p. 3, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Szlakiem hrabiego : ekspedycja „Wilia-Neris 2017“ upamiętniła 160-lecie wyprawy 

Tyszkiewicza: [apie Baltarusijos ir Lietuvos ekspediciją, minint grafo K. Tiškevičiaus kelionės 160-ąsias metines] 

/ Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 22-28 czerwca (nr 25), 

p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. W podniosłym nastroju : podsumowanie roku pracy Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w 

Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Roderikas Zabulionis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 27 

kwietnia - 3 maja (nr 17), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Zintegrowani i potrafiący integrować innych : tradycyjne święto Centrum Dziennego Pobytu 

Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Stanisław Germanowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 18-24 maja (nr 20), p. 2. 

 

Bochniak, Ivona. ,,Эйшишчане,, выступили на фольклорном фестивале ,,Folk Fest“ в Неменчине / Ивона 

Бохняк. - Nuotr. // Вести Шальчи. - 2017,  5 сент., р. 4. 

Rudzenskis, Adolfas. А что нас ждёт на финише?: [apie tai, kaip gyvena ir tvarkosi Lietuvos girininkijos bei ką 

miškininkai mano apie urėdijų reform] / Адольфас Рудзянскис, Александр Шахов ; [комментировал уредас 

Нямянчинской лесной уредии Э. Ришкус]. - Iliustr. // Обзор. - 2017, 2-8 марта (№ 9), p. 6. 

Шальчининкай - Неменчине: отзвуки успешного сотрудничества: [apie Šalčininkų r. utrikusio intelekto 

žmonių dienos užimtumo centro bendradarbiavimą su Nemenčinės centru]. - Nuotr. // Шальчя. - 2017, 19 мая, р. 

2. 

 

2018 
 

Paulauskas, Vacys. Iš vienų rankų: ir aviliai, ir medus, ir trobesiai, ir kryžiai, ir koplytėlės, ir… Toks yra žinomas 

bitininkas Kazimieras Sadauskas / Vacys Paulauskas. - Iliustr., portr. // Žaliasis pasaulis. - 2018, lapkr. 29, p. 1, 5, 

7. 

 

Drzewo Stulecia w Jączmieniszkach: [apie renginį, Eitminiškių kaimo bibliotekoje, Vilniaus rajonas, skirtą 

Lietuvos 100-mečiui paminėti] / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 lutego (nr 8), priedas 

„Rota” (nr 983), p. 20. 

Szymak, Iwona. Święto Mowy Ojczystej : konkurs ortograficzny w Jęczmieniszkach: [apie Eitminiškių 

pagrindinėje mokykloje vykusią Vilniaus rajono moksleivių lenkų kalbos ir literatūros miniolimpiadą] / Iwona 

Szymak. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 26 kwietnia/2 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 992), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Kabiszki na planie filmowym : sceny do miniserialu „Czarnobyl” filmowane w rejonie 

wileńskim / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 5/11 lipca (nr 27), p. 1, 

5. 

 

2019 
 

Nagelė, Danas. Aiškėja, kur taupys Vyriausybė: [apie tai, jog LR Finansų ministerija siūlo Vyriausybei šiemet 

šiek tiek sutaupyti pinigų; tačiau ne, pavyzdžiui, mažinant valdymo išlaidas, o nukarpant finansavimą Valstybės 

investicijų programai; iš jos šiemet bus atimta per 5 mln. eurų] / Danas Nagelė ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro 

žinios. - 2019, lapkr. 7, p. 1-2. 

Vilniaus rajone atidarytas naujas mokyklos pastatas: [apie Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės 

pradinio skyriaus naujo pastato atidarymą] - Iliustr. // Voruta. - 2019, lapkr. 30, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Gyvenvietės ateitis gerose rankose: [apie Kabiškėse vykusį Nemenčinės daugiafunkcio 

kultūros centro skyriaus atidarymą] / Zygmunt Ždanovič ; Emilijos Truchanovič nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, saus. 10/16 (Nr. 2), p. 8. 

Ždanovič, Zigmunt. Oskaras turi gyventi! : šeima iš Kabiškių kreipiasi pagalbos gelbstint vienintelį sūnelį / 

Zygmunt Ždanovič ; Vinslovų šeimos archyvo nuotr.. - Portr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 6/12 (Nr. 

23), p. 4. 

 

Bartkiewicz, Grażyna. Wystawa ceramiki w Rudowsiach: [apie Lucjos Ždanovič keraminių dirbinių parodą 

Rudausių kultūros centre] / Grażyna Bartkiewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 

lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 1034), p. 2. 

Dobroci nigdy za wiele : „Stella Spei” zagrała dla pogorzelców: [apie kalėdinį ansamblio „Stella Spei“ labdaros 

koncertą. Koncerto metu surinktos lėšos buvo skirtos nukentėjusiai nuo gaisro šeimai iš Rudausių kaimo.] / Inf. wł. 

; fot. Anna Milewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 17/23 stycz. (nr. 3), priedas „Rota“ (nr 1030), 



 

 

p. 1, 6. 

Lapūnienė, Gražina. Święto pluszowego misia w Rudowsi: [apie renginį vaikams VRSCB Rudausių kaimo 

bibliotekoje] / Gražina Lapūnienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 5/11 grud. (nr 49), priedas „Rota“ 

(nr 1076), p. 18. 

Ludoitienė, AnaWieniec jedności : uroczyste obchody Dnia Państwa w Kabiszkach i grodzisku niemenczyńskim / 

Ana Ludoitienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 lip. (nr 28), p. 5. 

Nagroda za pomysłowość : dzieci z Kabiszek programem artystysznym pożegnaly lato / Inf. wł. ; fot. Alina 

Rynkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 26 wrzes./2 pazdz. (nr 39), priedas „Rota (nr 1066), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Oskar musi żyć! : rodzina z Kabiszek apeluje o pomoc w ratowaniu jedynego synka / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 6/12 czerw. (nr 23), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Przyszłość osiedla w dobrych rękach : w Kabiszkach zainaugurowano działalność oddziału 

WOKN / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Emilia Truchanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 

stycz. (nr 2), p. 1, 6. 

 

2020  

 

Černiavska, Alina. Iš miego pažandinta gyvenvietė: [apie Kabiškėse vietos bendruomenės surengtą šventę 

„Auksinis ruduo“, tęsiant projektą „ Geraiusia dovana - vaiko šypsena“] / Alina Černiavska, Aliona Buchovskienė 

; Kotrinos Kozlovskytės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 24/30 (Nr. 39), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Nors rogės grimzdo į balas…: [apie Nemenčinės daugiafunkcio kultūros centro skyriuje 

Kabiškėse vykusius praėjusių metų palydėjimo renginius] / Zygmunt Ždanovič ; Kabiškių bendruomenės archyvo 

nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, saus. 2/8 (Nr. 1), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Padėti darbais, o ne žodžiais : koronavirusas nesuparalyžiavo Kabiškių kaimo bendruomenės 

veiklos / Zygmunt Ždanovič ; Kabiškių kaimo benmdruomenės archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2020, geg. 28/birž. 3 (Nr. 22), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Šeima visgi stipriausia : sporto ir šeimos šventė Kabiškėse / Zygmunt Ždanovič ; Alinos 

Černiavskos nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, birž. 25/liep. 1 (Nr. 26), p. 9. 

 

Czerniawska, Alina. Wieś obudzona ze śpiączki : wesołe święto dla dorosłych i dzieci w Kabiszkach / Alina 

Czerniawska, Aliona Buchovskienė ; fot. Kotrina Kozlovskytė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 24/30 

wrzes. (nr 39), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Pomagać czynem, a nie słowami : koronawirus nie sparaliżował działalności wspólnoty 

lokalnej w Kabiszkach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. archiwum Wspólnoty Wsi Kabiszki. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 28 maja/3 czerw. (nr 22), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Skazani na sukces : wspólnota lokalna Kabiszek artystycznymi akordami zakończyła 

miniony rok / Zygmunt Żdanowicz ; fot. archiwum wspólnoty. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 2/8 

stycz. (nr 1), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Święto sportu i rodziny w Kabiszkach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Alina Czerniawska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 25 czerw./1 lip. (nr 26), p. 5. 

Nemežio seniūnija 

Aleksiejūnas, Vytautas. Skaidiškių ir Altoniškių kaimų lobiai / Vytautas Aleksiejūnas // Archeologiniai 

tyrinėjimai Lietuvoje. - 1986/87, p. 191-193. 

Babickas, Darius. Dvarų ateitis piešiama tamsiomis spalvomis : istorinių pastatų romantika neatsveria išlaidų 

jiems prikelti ir prižiūrėt: [apie apleistus Vilniaus rajone esančius Nemėžio ir Raudondvario bei Širvintų rajone 

esantį Gaidelių dvarą, JAV lietuvio verslininko R. V. Petrausko įsigytą ir savo reikmėm pritaikytą Šešuolių dvarą 

(Širvintų raj.), Vilniaus mero A. Zuoko mintį, jog užmiesčio dvaruose galima būtų steigti lošimo namus, šią 

mintį kritiškai vertina azartinius lošimus organizuojančios bendrovės „Olimpic Casino Group Baltija“ generalinis 

direktorius G. Grybėnas bei Kultūros paveldo departamento kontrolės skyriaus vedėjas R. Kraujalis] 

/ Darius Babickas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, rugpj. 8, priedas „Būstas“, p. 1, 2. 

Baronienė, Nijolė. Kuklus statybinės bendrovės vadovo namas: [apie statybinės bendrovės „Skala“ komercijos 

direktoriaus V. Keršio namą Skaidiškių kaime, Vilniaus rajonas] / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Respublika. - 

2004, rugs. 21, priedas „Pastogė“, p. 9. 

Budrys, Rimantas. Islamas - tai gyvenimo būdas…: [apie Lietuvoje gyvenančius totorius] / Rimantas Budrys. - 

Iliustr. // Santara. - 2009, Nr. 65 (žiema), p. 116-119. 

Budrys, Rimas. Įstatymai griežtėja - darbas lengvėja : [pokalbis su atliekų tvarkymo UAB „Dormeka“ vadovu 



 

 

R. Budriu / užrašė] Vetusta Prišmantienė. - Portr. // Žaliasis pasaulis. - 2004, spal. 7, p. 1, 10. 

Černiauskas, Šarūnas. Lietuviškas NSO - slaptuose CŽV archyvuose: [apie dviejų lietuvių policininkų 

pranešimą dėl 1996 m. birželio 26 d.Vilniaus apylinkėse stebėto skraidančio objekto, kuris pateko į CŽV 

skaitomiausių dokumentų sąrašą, nors patikrinti faktų ar surasti tikruosius liudininkus taip ir nepavyko] / 

Šarūnas Černiauskas. - Iliustr. // Kauno diena. - 2009, spal. 3, p. 8. 

Česnulevičienė, Renata. Darbai, prasmė ir šventė: [apie tradicinę XI Rytų Lietuvos literatų konkurso šventę 

Nemėžyje, kurioje dalyvavo Varėnos rajono literatai, varėniškę Ireną Ratkienę laimėjusią I vietą poezijos 

nominacijoj] / Renata Česnulevičienė. - Iliustr. // Merkio kraštas. - 2007, rugs. 28, p. 5. 

Danovska, Danuta. Čia bus nauja šventovė: [apie Nemėžio miestelio bažnyčios kryžiaus pašventinimo ir 

kertinio akmens padėjimo ceremoniją] / Danuta Danovska ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, lapkr. 24-30 (Nr. 47), p. 1-2. 

Danovska, Danuta. Gyvenimo nauji poreikiai : iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio / Danuta 

Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, kovo 5-11, p. 1, 5. 

Europos pažymėjimo programos apdovanojimai : Metų apdovanojimai: [apie Europos pažymėjimo programos 

Metų mokytojo konkurso laimėtojų apdovanojimo ceremoniją]. - Iliustr. // Švietimo naujienos. Informacinis 

leidinys. - 2009, Nr. 14 (gruodis), p. 6. 

Gaidamavičienė, Elena. Gera pasaka visada reikalinga : H. K. Andersenui - 200 metų: [apie Vilniaus rajono 

centrinės bibliotekos Nemėžio filialo ir Nemėžio mokyklos darželio surengtą renginį, skirtą H. K. Anderseno 

jubiliejui] / Elena Gaidamavičienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, geg. 26- birž. 1 (Nr. 21), p. 2. 

Gaidamavičienė, Elena. Nemėžio mečetė 1684, 1909, 2009 metais / Elena Gaidamavičienė. - Iliustr. // 

Lietuvos totoriai. - 2009, balandis-rugsėjis (Nr. 4/6), p. 3, 5. 

Genienė, Virginija. Rytų Lietuvos literatai susitiko Nemėžyje: [apie Rytų Lietuvos literatų susitikimą 

„Gimtosiomis literatų pėdomis“ Nemėžyje, Vilniaus rajonas] / Virginija Genienė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2007, 

spal. 3-9 (Nr. 40), p. 12. 

Jablonskaitė, Dovilė. Naujakuriai keikia Nemėžį: [apie Vilniaus rajone esančio Nemėžio kaimo gyventojų 

patiriamus nepatogumus dėl prastos kelių būklės, Nemėžio seniūno V. Sipovičiaus požiūrį į situaciją (minimi 

Seimo narys V. Volčiokas, socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė)] 

/ Dovilė Jablonskaitė // Vilniaus diena. - 2008, kovo 14, p. 1, 5. 

Kivytienė, Irena. Kaip Nemėžio lopšely-daržely paparčio žiedo ieškojom / Irena Kivytienė // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, liep. 5-11 (Nr. 27), p. 3. 

Klimaševska, Ivona. Be aršios kovos - dėl sveikatos: [apie sveikatingumo dieną Vilniaus rajono švietimo 

įstaigų vadovams, kurią surengė Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyrius] / Ivona 

Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, kovo 5-11, p. 6. 
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(nr 745), p. 6. 



 

 

Levicki, Jan. Po upałach - burza z gradem : mieszkańcy liczą straty podwójnego żywiołu . - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia(nr 33), p. 1, 6. 

Lewicka, Maria. Bądź bezpieczny na drodze!: [ apie saugaus eismo konkursą „Semoforas 2013“ Skaidiškių 

mokykloje-darželije (Vilniaus rajonas)].. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 kwietnia (nr 14), 

priedas „Rota“ (nr 746), p. 7. 

Lewicka, Maria. Wycieczka rowerowa do Szweicar: [ apie Skaidiškių pradinės mokyklos moksleivių ir jų tėvų 

išvyką į Šveicarų kaimą (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 20-26 czerwca (nr 25), 

priedas „Rota“ (nr 757), p. 6. 

Mackiel, Anna. Twórczy i pomysłowy sprawdzian : I Rejonowa Olimpiada Języka Litewskiego dla uczniów 

szkół mniejszości narodowych [ w Niemiežu]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 kwietnia - 1 maja 

(nr 17), p. 6. 

Mikulevič, Irena. „W imię Boga za naszą i waszą wolność“ : podsumowano konkurs poświęcony 150. rocznicy 

Powstania Styczniowego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25 kwietnia - 1 maja (nr 17), priedas 

„Rota“ (nr 749), p. 1, 17. 

Tarasevič, Stanislav. Przed wizytą w Warszawie Linkevičius odwiedził Niemież: [ Lietuvos užsienio reikalų 

ministras L. Linkevičius susitiko su Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos moksleiviais ir pedagogais, 

Vilniaus r.]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 6 lutego, p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Dzieciństwa jak najlepszego i najdłuższego : 1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka: 

[apie Vilniaus r. daugiavaikes šeimas: M. ir A. Rybakovų iš Mickūnų seniūnijos, R. ir J. Sinkevičių iš Šatrininkų 

seniūnijos, Č. ir B. Romaševskių iš Nemėžio seniūnijos]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 30 maja - 

5 czerwca (nr 22), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Pod egidą Dobrego pasterza : rodzinno-parafialna majówka-festyn w Niemieżu. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 16-22 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 752), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Zmagania piórem i słowem: [ apie lenkų kalbos olimpiada Vilniaus rajono mokekluos. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 14-20 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 739), p. 6. 

Girdvainis, Julius. В тени никогда не понадобятся бандероли: [ apie Finansų ministerijos siūlymą ne tik 

akcizines prekes, bet ir plataus vartojimo produktus žymėti latentinės spaudos lipdukais]. - Iliustr. // 

Республика. - 2013, 8 авг., p. 4. 

2014 

Diržiuvienė, Asta. „Aš tau namelį - tu man giesmelę“: [apie Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje 

organizuotą projektą minint Žemės ir Pasaulinę miškų dienas, skirtą gamtos apsaugai]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2014, bal. 3-9, p. 9. 

Gyvenimo kokybei pagerinant: [įgyvendinant sporto infrastruktūros projektus, Vilniaus rajone bus įrengtos 6 

naujos sporto aikštelės, t. t. Skaidiškėse] / Vilniaus rajono savivaldybės inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, rugs. 11-17, p. 4. 

Jasiulionis, Žygimantas. Skrydis virš Ašmenos aukštumos = Nad Wyzyną Oszmianską: [apie Nemėžį, p. 2, 62- 

95, Skaidiškės, p.96-105, Paliepiukų km., p. 2, 4]: fotoalbumas / Žygimantas Jasiulionis, Evaldas Černiauskas. - 

Vilnius, 2014. - 112 p. Iliustr. 

Levicki, Jan. Apgaubta artimųjų nuoširdumu ir rūpesčiu: [apie Janinos Dubrovskos iš Nemėžio seniūnijos 100- 

ojo gimtadienio šventę]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, gruod. 4-10, p. 9. 

„Lietuvos ryto“ žurnalų spaustuvė - ekologiška: [apie tai, kad „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupei priklausanti 

žurnalinės spaudos spaustuvė, įsikūrusi Vilniaus r. esančiose Skaidiškėse, pirmoji Lietuvoje gavo sertifikatą 

„Nordic Ecolabel“, tai liudijimas, kad įmonėje kaip įmanoma stengiamasi tausoti aplinką, „Nordic Ecolabel“ yra 

oficialus penkių Šiaurės šalių aplinkosaugos ekologijos ženklas (pateikti „Lietuvos ryto“ spaustuvės vadodo N. 

Bauros komentarai)]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2014, birž. 7, p. 29. 

Nemėžio mečetė // Lietuvos totorių sakralinis paveldas: mečetės ir kapinės /medžiaga parengė Fatima 

Buinovska. - Iliustr. - Vilnius, 2014. - p.25-29. 

Nemėžis // Ašmenos aukštumos istoriniais keliais = Гістарычнымi шляхамi па Ашмянскім узвышшы = 

Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej / [teksto autoriai Alina Balčiūnienė, Ašmenos F. Bahuševičiaus 

kraštotyros muziejaus kolektyvas ; teksto vertimus atliko UAB „Vertimo namai“]. - Iliustr.- Vilnius : [S. 

Subotovič individuali veikla], 2013. - p. 30-39. 

Skaidiškės // Ašmenos aukštumos istoriniais keliais = Гістарычнымi шляхамi па Ашмянскім узвышшы = 

Drogami historii po Wyżynie Oszmiańskiej / [teksto autoriai Alina Balčiūnienė, Ašmenos F. Bahuševičiaus 

kraštotyros muziejaus kolektyvas ; teksto vertimus atliko UAB „Vertimo namai“]. - Iliustr.- Vilnius : [S. 

Subotovič individuali veikla], 2013. - p. 40-41. 

Vorobej, Teresa. Šeima - gyvybės lopšis: [apie šeimų šventę krikščioniškoms vertybėms apginti Vilniuje ir 



 

 

Nemėžyje, šeimų eitynes Vilniuje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, birž. 5-11, p. 1, 8. 

Ždanovič, Zigmunt. Gerumui ir žvaigždės lenkiasi: [apie šventę Nemėžio vaikų lopšelyje-darželyje, kurios 

metu buvo padėkota Vilniaus r. savivaldybei už finansinę paramą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2014, gruod. 11-17, p. 1, 4. 

Adamovič, Honorata. Zaniedbany pałac w Niemieżu zostanie odrestaurowany / Honorata Adamowicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 23 kwietnia, p. 11. 

Gladkovska, Helena. Codziennie się uczą być dobrymi rodzicami: [apie daugiavaikę Romaszewskių 

šeimą iš Nemėžio, Vilniaus rajonas / Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 19-22 

kwietnia (nr 75), p. 1, 8-9. 

Jeszcze o doktorze Szabadzie : wracając do tematu: [apie įžymaus vilniečio, dr. Cemacho Szabado namo 

Nemėžyje (Vilniaus r.) istoriją] / Halina Jotkiałło. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 listopada 

(nr 46), priedas „Rota“ (nr 812), p. 7. 

Jusewica, Anna. „Niemieżanka“ w Bieszczadach: [apie Nemėžio gimnazijos vaikų choro „Nemėžanka“ išvyką i 

Lenkiją] / Anna Jusewicz ; Anna Mackiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 3-9 lipca (nr 27), priedas 

„Rota“ (nr793), p. 6. 

Kairys, Andrius. „Dziecięca Wielkanoc“ w Skojdziszkach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 8-14 

maja (nr 19), p. 9. 

Klimaszewska, Iwona. Działają z porywu duszy i serca : 25-lecie kół ZPL Niemieżu i Skojdziškach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 stycznia - 5 liutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 789), p. 5. 

Klimaszewska, Iwona. Kim chce zostać młodzież? : konkurs o karierze dla uczniów: [dalyvavo ir Nemėžio 

gimnazijoa moksleiviai]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 27 marca- 2 kwietnia (nr 13), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. „Rodzina - kolebką życia“ : w obronie chrześcijańskich wartości: [apie šeimų šventę 

krikščioniškoms vertybėms apginti Vilniuje ir Nemėžyje, šeimų eitynes Vilniuje] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 5-11 czerwca (nr 23), p. 1, 5. 

Z myślą o ludziach : do końca roku w rejonie wileńskim będzie urządzonych 6 boisk sportowych: [įgyvendinant 

sporto infrastruktūros projektus, Vilniaus rajone bus įrengtos 6 naujos sporto aikštelės, t. t. Skaidiškėse] / Inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 2014, 11-17 września (nr 37), p. 3. 

Żuk-Butkuviene, Aleksandra. Úwiăto rolnikôw w Kuprijaniszkach / Aleksandra Ýuk-Butkuviene. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, Nr. 40 „Rota“ (nr 806), p. 2. 

2015 

 

Kivytienė, Irena. Supintas draugystės vainikėlis: [apie Nemėžio darželyje vykusį tautų draugystės festivalį]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, vas. 12-18, p. 11. 

Kvedaras, Valdas. Verslas lietuviškai: brolis prieš brolį: [apie bendrovės „Tosa“ esančios Nemėžyje savininkų 

brolių Sauliaus ir Mindaugo Skrėbių turtinį ginčą bei konfliktinius santykius, kurie buvo sprendžiami Vilniaus 

apygardos teisme, Vilniau rajonas]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2015, geg. 6, p. 1-2. 

Kvedaras, Valdas. Verslo milijonai įžiebė šeimos nesantaiką: [apie vilniečių verslininkų Sauliaus ir Mindaugo 

Skrebių turtinį ginčą ir konfliktą, kuris buvo nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme. S. Skrebė įkūręs 

Nemėžyje (netoli Vilniaus) bendrą Lietuvos ir Vokietijos įmonę „Tosa“, kurioje įsidarbino brolis Mindaugas su 

žmona ir jam teko ketvirtadalis bendrovės akcijų, vėliau buvo išmestas ir neteko aštuonių žemės ūkio paskirties 

sklypų, bei pastatų, kurių nepavyksta susigrąžint]i. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2015, bal. 29, p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Stebuklingas teatro pasaulis: [apie Vilniaus rajono mokyklų teatrų festivalį „Mi*m“]. 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, bal. 9-15, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Trijų dienų sabantujus: [Totorių kultūros centro atidarymas Nemėžyje]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugs. 17-23, p. 1, 8-9. 

 

Bielski, Janusz. Widoki z dorożki i… dronu: [Nemėžio kaimo bendruomenės išleisto Žygimanto Jasiulionio ir 

Evaldo Černiausko nuotraukų albumo „Skrydis virš Ašmenos aukštumos“ pristatymas Vladislovo Sirokonlės 

muziejuje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22-28 stycznia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 822), p. 1, 2. 

Informacja o ostatecznym wniosku selecyjnym ws. oceny oddziaływania na środowisko budowy 

nowoczesnych urządzeń do oczyszczenia ścieków we wsi Skojdziszki // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22- 

28 stycznia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 822), p. 22. 

Klimaszewska, Iwona. Na huczne ostatki - zabawy, koncerty i dużo blinó : zapustowy weekend na 

Wileńszczyźnie / Iwona Klimaszewska ; Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 

lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 826), p. 1, 8, 17. 

Pawiłowicz-Janczys, Anna. Śladami św. Rafała Kalinowskiego: [Apie Nemėžio šv. Rapalo Kalinausko 



 

 

gimnazijos moksleivių piligriminę kelionę „Šv. Rapolo Kalinausko pėdsakais“]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 23-29 lipca (nr 30), priedas „Rota“ (nr 848), p. 4. 

Peško, Ana. Dzień dzisiejszy muzułmanów z „Niemierzonej ziemi“: [Apie Nemėžio totorių bendruomenę, 

Vilniaus rajonas] / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 28-30 marca (nr 58), p. 1, 10-11. 

Tomaszewska, Janina. Nieoceniona wartość dziadków : projekt dydaktyczny w szkole-przedszkolu w 

Skojdziszkach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 12-18 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 825), p. 21. 

Vorobej, Teresa. Macierzyństwo - dar, tajemnica i obowiązek… : pierwsza niedziela maja na Litwie - Dzień 

Matki: [Apie daugiavaikią Dragunų šeimą iš Nemėžio seniūnijos] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 30 kwietnia - 6 maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 836), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Magiczny świat teatru : rejonowy Festiwal Teatrzyków Szkolnych „Mi*m“ / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 8-15 kwietnia (nr 15), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Trzydniowy Sabantuj w Niemieżu : drugie Centrum Kultury Tatarskiej w rejonie 

wileńskim / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 17-23 września (nr 38), p. 1, 6. 

 

2016 

 

Gleb, Svetlana. Spalvota mokyklos istorija: [apie Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos jubiliejaus 

šventę]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, geg. 26 - birž. 1, p. 5. 

Matulevičius, Tomas. Rūdiškėse susitiko du divizijono grandai: [Apie Rūdiškėse vykusias futbolo komandų 

„Vėtros“ ir Skaidiškių „Skaidiškės“ rungtynes]. - Iliustr. // Galvė. - 2016, liep. 1, p. 9. 

Mikulevič, Irena. Mokytis, tikėti, tai reiškia - gyventi: [Nemėžio Šv.Rapolo Kalinausko gimnazijos 70-mečio 

minėjimas]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, geg. 5-11, p. 8. 

Rutkauskaitė, Rima. Į Skaidiškes ateina „Mayer Werft“: [Sanitarinių kabinų ruošinius laivams gamins 

Skaidiškėse - į gamybos statybą investuoja Vokietijos metalo apdirbimo bendrovė „Stengel GmbH“ ir viena 

didžiausių pasaulyje kruizinių lainerių statytojų „Mayer Werft“]. - Iliustr., portr. // Verslo žinios. - 2016, lapkr. 

8, p. 4. 

Stacevič, Alina. Nepailskime daryti gera: [Gero Ganytojo šventė Nemėžyje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, birž. 9-15, p. 10. 

Vasiliauskienė, Aldona. Lietuvių bičiulis ukrainietis Mychailas Maksimjukas (2): peržengus 80 metų slenkstį: 

[Skaidiškėse daug dešimtmečių gyvenančio Vilniaus ukrainiečių bendrijos nario Mychailo Maksimjuko 

gyvenimo istorija; apie jo gyvenimą Lietuvoje]. - Iliustr. - Pab. Pradžia: liep. 23 (Nr. 157-9) // Lietuvos aidas. - 

2016, liep. 30, p. 6-7. 

 

Bacewicz, Janina. Kształcić uczniów w duchu patryotycznym : uczniowie z Niemieża - na wileńskiej Rosie / 

Janina Bacewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 19-25 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 891, p. 8. 

Diržiuvienė, Asta. Niezapomniana podróż: wycieczka po stolicach europejskich. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 grudnia (nr 49), p. 5. 

Gimnazjum w Niemieżu świętuje 70-lecie. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 30 kwietnia - 2 maja (nr 81), p. 

6-7. 

Gleb, Swietłana. Historia gimnazjum w uczniowskich książkach: [apie Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko 

gimnazijos jubiliejaus šventę] / Swietłana Gleb. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 

czerwca (nr 21), p. 2, 6. 

Gmina Niemież ma swój herb. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 23-27 czerwca (nr 119), p. 7. 

Jubileuszowe święto poezji „Kresy 2016“. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 5-7 listopada (nr 209), p. 7. 

Levicki, Jan. Odnowiono kaplicę w Skojdziszkach / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 907), p. 4. 

Markiewicz, Artur Adam. Budowanie wspólnoty: młodzież z Nieieża w służbie Miłosierdzia / Artur Adam 

Markiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 885), p. 7. 

Markiewicz, Artur Adam. Kopniak do zrobienia świętego hałasu: echa ŚDM - nadzwyczajna przygoda 

młodzieży z Niemieża: [apie Tarptautinę jaunimo dieną Krokuvoje (Lenkija), kurioje dalyvavo ir jaunimo grupė 

iš Vilniaus rajono iš Nemėžio] fot. autora. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 wrzesnia (nr 37), 

priedas „Rota“ (nr 908), p. 20. 

Markiewicz, Artur Adam. Nadzwyczajna przygoda młodzieży z Niemieża: [apie Krokuvoje vykusias Pasaulio 

jaunimo dienas, Lenkija]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 8 września, p. 10-12. 

Mikulevič, Irena. Uczyć się, wierzyć, to znaczy żyć…: 70-lecie Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w 

Niemieżu / Irena Mikulewicz ; fot. Jolanta Gulbinowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 5-11 maja 

(nr. 18), p. 1, 6. 

Narkovič, Liliana. Dawniej w Niemieżu: [Nemėžio dvaro savininko Michalo Bochvico sunaus Jaceko 



 

 

prisiminimai apie Nemėžio kaimo istoriją] / Liliana Narkowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7- 

13 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 872), p. 21. 

Osipowicz, Eugeniusz. W LitExpo stoiska lokalnych społeczności, w tym tatarskiej: [apie Vilniuje „Litexpo“ 

parodų ir kongresų centre vykusią tarptautinę vietos bendruomenių mugę]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 6 

września, p. 4. 

Pawiłowicz-Janczys, Anna. Teatr „Wędrówka“ zwycięzcą Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy: [apie 

Vilniaus rajono Nemėžio gimnazijos moksleivių teatrą „Wędrówka“, festivalio Vloclaveke nugalėtoją]. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2016, 15 lipca, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Mocni duchem i zdeterminowani: 22. edycja konkursu „Najlepsza szkoła - najlepszy 

nauczycel“: [apie tradicinio konkurso „Geriausia mokykla-geriausias mokytojas“ rezultatus] / Teresa Worobiej. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 10-16 grudnia (nr 45), priedas „Rota“ (nr 916), p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Obiekt będzie służył ludziom : w Skojdziszkach przekazano do użytku zautomatyzowaną 

oczyszczalnię ścieków / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny.- 2016, 15-21 grudnia (nr 

50), p. 1, 2. 

Stacewicz, Alina. W czynieniu dobrze nie ustawajmy: Festyn Dobrego Pasterza w Niemieżu / Alina Stacewicz ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 9-15 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 894), p. 1, 6. 

Trik, Julitta. Młodzież z Niemieża z radością czeka na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie / Julitta Tryk. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 4-6 czerwca (nr 106), p. 1, 16-17. 

 

2017 
 

Aktyviausių kaimo bendruomenių atstovai lankėsi Seime: [Seimo narys Valius Ąžuolas suorganizavo Akmenės 

rajono kaimo bendruomenių atstovams kelionę į LR Seimą. Pakeliui iš Vilniaus aplankyta Nemėžio totorių 

bendruomenė bei „Vikingų kaimas“ Širvintų rajone]. - Iliustr. // Vienybė. - 2017, birž. 17, p. 3. 

Levicki, Jan. Apgaubta rūpestingos globos: [apie šimtametę iš Nemėžio Magdaleną Sinkevičiūtę-Vaičiūnienę]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, spal. 26 - lapkr. 1, p. 4. 

Mackel, Ana. Lietuvos regionų ir kitų tautų kultūra: [apie Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 

įgyvendinamą projektą „Tarpkultūrinis dialogas: siekiamybė ar realybė?“ ir moksleivių apsilankymą Ukmergės 

gimnazijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, gruod. 7-13, p. 12. 

Mackel, Ana. Skirtingi ir ypatingi – nemėžiečiai: [apie Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos jaunimo, kuris 

dalyvavo respublikiniame projekte „Gyvenu laisvai“, sukurto filmo „Skirtingi ir tuo ypatingi“ premjerą] / Ana 

Mackel, Ana Pavilovič-Jančis. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, vas. 9-15, p. 4. 

Paramonova, Birutė. Vaiko svajonei lemta išsipildyti : [apie populiarų  socialinį projektą „Vaikų svajonės“ ir  

vieną iš tokių Kalėdų senelių padėjėjų Vilniaus rajono savivaldybės Nemėžio seniūnijos socialinę darbuotoją B. 

Paramonovą, pernai prisidėjusią prie 38 savo krašto vaikų svajonių išpildymo, o šiemet saugančią jau apie 60 

mažųjų norų.(Str. VŽ.Tautos balsas)]: 

 [pokalbis su Nemėžio seniūnijos (Vilniaus r.) socialine darbuotoja Birute Paramonova / kalbėjosi] Justina 

Gafurova ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2017, lapkr. 11, p. 8. 

 

Levandovska, Ilona. Festyn Dobrego Pasterza w Niemieżu / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2017, 6 czerwca, p. 4-5. 

Levicki, Jan. Otoczona troskliwą opieką : Magdelena Sinkevičiūtė-Vaičiūnienė -stulatka z Niemieża / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, (nr 43), p. 5. 

Markiewicz, Artur. Abp Gintaras Grušas: Kościół w Niemieżu to Wspólnota rodzinnych wspólnot: [apie iškilmes 

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko bažnyčioje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 29 listopada, p. 

12. 

Pawiłowicz-Janczys, Anna. „Nadzieja Ziemi“ : uczniowie z Niemenczyna i Niemieża na Turnieju Ekologicznym 

w Węgorzewie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 pazdzirnika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 964), p. 

8. 

Pawiłowicz-Janczys, Anna. Odliczanie czasu do matury : studniówka w Gimnazjum im. św. Rafała 

Kalinowskiego w Niemieżu. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 23 lutego - 1 marca (nr 8), priedas 

„Rota“ (nr 931), p. 6. 

Pawiłowicz-Janczys, Anna. Premiera filmu „Różni i przez to niepowtarzalni“ w Gimnazjum im. św. Rafała 

Kalinowskiego w Niemieżu: [apie Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos jaunimo, dalyvavusio 

respublikiniame projekte „Gyvenu laisvai“, sukurto filmo „Skirtingi ir tuo ypatingi“ premjerą]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2017, 4-6 lutego (nr 25), p. 6. 

Stacewicz, Alina. Szachy - wileńskim sportem zimowym. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 

stycznia (nr 2), p. 5. 



 

 

 

2018  
 

„Atverskime šlovingus Lietuvos istorijos puslapius“: [apie Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleivių 

kartu su Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokiniais dalyvavimą projekte „Atverskime 

šlovingus Lietuvos istorijos puslapius“, kurio tikslas - ne tik suteikti žinių apie Lietuvos istoriją tautinių mažumų 

mokiniams, bet ir sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos mokyklomis, mažinti atskirtį] / UŽ inf.. - 

Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2018, rugs. 25, p. 5. 

Griciūtė, Evelina. Medijų raštingumas svarbus kaip ir matematika: [įgyvendinant projektą „Gyvenu laisvai“ 

Vilniaus r. Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje vyko medijų raštingumo mokymai] / Evelina Griciūtė. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, birž. 21/27 (Nr. 25), p. 12. 

Įsteigta Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko parapija [Vilniaus rajonas] // Katalikas. - 2018, bal. 20, p. 4. 

Ko išsigando protestuotojai? : pro plačiai atvertus „RetroPlast“ gamykos vartus neįžengė nė vienas tokios veiklos 

Širvintose priešininkas: [sausio 29 d. UAB „RetroPlast“, atsižvelgdama į Širvintų savivaldybės reikalavimą, 

organizavo pažintinį vizitą į tokio paties pobūdžio įmonę, (jau veikiančią Vilniaus rajone, Skaidiškėse) kokią 

ketinama statyti Širvintų rajone Beržės kaime. Noro pasidomėti nepanoro nei vienas opozicijos narys, nei vienas 

triukšmą kėlusių žiniasklaidos priemonių atstovas, nekalbant apie aktyviausius skeptikus ir protestuotojus, garsiai 

skelbusius abejones, platinusius pareiškimus]. - Iliustr.. - ŠK // Širvintų kraštas. - 2018, vas. 2, p. 1, 3.. 

Mažosios sostinės: [žinutė, kuria informuojama, kad komisija, kurią sudaro Kultūros ministerijos, Savivaldybių 

asociacijos, savivaldybių ir miestelių bendruomenių atstovai, nutarė, kokie miesteliai bus 2019 metų mažosios 

kultūros sostinės: Alytaus apskrityje - Veisiejai, Kauno apskrityje - Žiežmariai, Klaipėdos apskrityje - Mosėdis, 

Marijampolės apskrityje - Liudvinavas, Panevėžio apskrityje - Adomynė, Šiaulių apskrityje - Baisogala, Tauragės 

apskrityje - Vadžgirys, Telšių apskrityje - Kuliai, Vilniaus apskrityje - Nemėžis, Utenos apskrityje – Dusetos]// 

Lietuvos rytas. - 2018, rugs. 20, p. 3. 

Siavris, Edita. Bendruomenė sukilo prieš krematoriumą: [apie tai, jog planas Vilniaus r.Daržininkų kaime 

pastatyti krematoriumą supykdė Nemėžio seniūnijos gyventojus ir jie renka parašus bei internete užregistravo 

peticiją. (Str. Skaidiškių r. bendruomenės vadovo I. Murnev ir kt. komentarai)] / Edita Siavris. - Iliustr. // Vakaro 

žinios. - 2018, spal. 31, p. 7. 

Šatkevič, Česlava. Edukacinė pamoka Nemėžyje: [apie Vilniaus r. savivaldybės centrinės bibliotekos Nemėžio 

skyriuje vykusią edukacinę pamoką Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga]/ Česlava 

Šatkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, lapkr. 15/21, (Nr. 46), p. 4. 

Vaičiūnienė, Dalia. „Atverskime šlovingus Lietuvos istorijos puslapius“: [apie Ukmergės Antano Smetonos 

gimnazijos moksleivių kartu su Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos mokiniais dalyvavimą 

projekte „Atverskime šlovingus Lietuvos istorijos puslapius“, kurio tikslas - ne tik suteikti žinių apie Lietuvos 

istoriją tautinių mažumų mokiniams, bet ir sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos mokyklomis, mažinti 

atskirtį] / Dalia Vaičiūnienė, Paulina Kardokaitė. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2018, rugs. 19, p. 6, 12. 

Vyšniauskienė, Lina. Keisti sutapimai Vilniaus rajone: [apie tai, jog netoli aukšto rango valstybės tarnautojų A. 

Skaisčio ir Vl. Kondratovičiaus, Guobų kaimo bendruomenės pirmininkės V. Miliauskienės namų esantys keliai 

išasfaltuoti. (Str. Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojo A. Skaisčio ir kt. komentarai)] / 

Vyšniauskienė Lina ; Stasio Žumbio, redakcijos archyvo nuotr. // Vakaro žinios. - 2018, rugs. 8, p. 9. 

 

Levandovska, Ilona. Tatarskie tradycje w Niemieżu : historia / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2018, 5-7 maja (nr 85), p. 10-11. 

Urbanovič, Monika. Gdy splata się przyjaźń i radość : kolędowe tournee chóru łączonego „Pszujaciele“ / Monika 

Urbanowicz ; fot. archiwum zespołu. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11-17 stycznia (nr 2), priedas 

„Rota“ (nr 977), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Męska przyjaźń z Bogiem : niekoedukacyjne wspólnoty w Kościele / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 6/12 wrzes. (nr 36), p. 6. 

 

2019 
 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos dvarai literatūroje kupini jausmų: [apie tai, jog įdomūs senųjų Lietuvos pilių ir dvarų 

paveikslai atsiskleidžia skirtingų autorių, tyrinėtojų raštuose; straipsnyje galima pasimėgauti ištraukomis iš XIX, 

XX amžiaus pradžios ir netgi XV amžiaus literatūrinių aprašymų. (Str. minimi rašytojai J. Biliūnas, V. Sirokomlė, 

A. Žukauskas-Vienuolis ir kiti asmenys)] / Vilma Dečkutė- Žukauskienė ; Gintaro Karoso ir Dainiaus Labučio 

nuotr.. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, lapkr. 16, p. 8. 

Dumalakas, Arūnas. Vandenlenčių virusas - jau nuo pavasario: [apie populiarėjantį vandenlenčių parką Vilniuje, 

Nemėžio tvenkinyje. Pasakojo šio vandens sporto mėgėjai] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Sostinė. - 2019, bal. 



 

 

27, p. 5. 

Mackel, Ana. Dar vienas spalvingas bendradarbiavimo puslapis: [apie „Lenkų bendrijos“ („Wspólnota Polska“) 

inicijuotą projektą „Mokomės kartu“ („Razem dla edukacji“)] / Ana Mackel. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, birž. 27/liep. 3 (Nr. 26), p. 4. 

Mikulevič, Irena. Audra vandens stiklinėje…: [apie darbo pokyčius 6-iose Vilniaus r. centrinės poliklinikos 

ambulatorijose] / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. -2019, birž. 13/19 (Nr. 24), p. 2, 5. 

Šatkevič, Česlava. Biblioteka - tai aš: [apie Vilniaus r. savivaldybės centrinės bibliotekos Nemėžio skyriuje 

vykusią pažintinę pamokėlę „Aš esu biblioteka“] / Česlava Šatkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

gruod. 19/25 (Nr. 51), p. 5. 

Šatkevič, Česlava. Gyvenimas tarp žmonių: [apie Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinės bibliotekos (VRSCB) Nemėžio struktūriniame padalinyje senjorams surengtą popietę 

„Tarp žmonių gyvenimas šviesesnis“] / Česlava Šatkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 

10/16 (Nr. 41), p. 3. 

Šatkevič, Česlava. Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa: [apie VRSCB Nemėžio struktūrinio padalinio 

bibliotekininkės susitikimą su Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos priešmokyklinukais, minint Tarptautinę 

vaikų gynimo dieną] / Česlava Šatkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 6/12 (Nr. 23), p. 2. 

Šeimos šventė Nemėžyje: [apie Šeimos šventę, vykusią įgyvendinant LR Kultūros ministerijos inicijuotą projektą 

„Nemėžis - Lietuvos mažoji kultūros sostinė“] / Redakcijos inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

geg. 23/29 (Nr. 21), p. 3. 

Žaidimų vieta - biblioteka!: [apie Vilniaus r. savivaldybės centrinės bibliotekos Nemėžio skyriuje vykusią popietę 

„Žaidžiame stalo žaidimus“] / T.P.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, gruod. 26/saus. 1 (Nr. 52), p. 13. 

 

Mikulevič, Irena. Burza w  szklance wody… : w ambulatoriach rejonu pielęgniarki wspólnotowe zamiast 

laborantek / Irena Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 24), p. 2. 

Nauczyciele gotowi do strajku : [opowiada Anna Pawiłowicz-Janczys, członkini Litewskiego Związku 

Zawodowego Nauczycieli] / rozmawiała Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 29 października, 

p. 1, 4. 

Społeczność tatarska w Niemieżu uczciła koniec ramadanu: [apie Nemėžio totorių bendruomenę, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 15/21 czerwca (nr 113), p. 28-29. 

Szatkiewicz, Czesława. „Jestem biblioteka”: [apie renginį vaikams VRSCB Nemėžio kaimo bibliotekoje] / 

Czesława Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 5/11 grud. (nr 49), priedas „Rota“ (nr 1076), 

p. 2. 

Szatkiewicz, Czesława. „Wśród ludzi życie jest jaśniejsze”: [apie renginį vaikams VRSCB Nemėžio kaimo 

bibliotekoje] / Czesława Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 paźdz. (nr 41), p. 2. 

Szatkiewicz, Czesława. Dzieci czytają o świątecznych tradycjach: [apie renginį vaikams VRSCB Nemėžio kaimo 

bibliotekoje] / Czesława Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr. 51), priedas 

„Rota“ (nr 1078, p. 7. 

Szatkiewicz, Czesława. Kącik gier planszowych: [Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Nemėžio 

filiale vyko pažintinė pamokėlė „Aš esu biblioteka“] / Czesława Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2019, 19/25 grud. (nr 51), p. 2. 

Szatkiewicz, Czesława. Pierwszaki w bibliotece: [apie pirmokų ekskursiją į Nemėžio kaimo biblioteką, Vilniaus 

rajonas] / Czesława Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 24/30 paźdz. (nr 43), priedas „Rota“ 

(nr 1070), p. 7. 

Szatkiewicz, Czesława. Wielkanoc wśród książek: [apie velykinį renginį Nemėžio kaimo bibliotekoje, Vilniaus 

rajonas] / Czesława Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 25 kwiet./1 maja (nr 17), priedas 

„Rota“ (nr 1044), p. 6. 

 

2020  

Dumalakas, Arūnas. Jei monstras driokstelės, gelbėkitės patys: [apie Astravo atominę elektrinę Baltarusijoje, su 

ja susijusias saugumo problemas ir dėl to kylančius iššūkius pasienio gyventojams] / Arūnas Dumalakas ; V. 

Ščiavinsko nuotr.. - Iliustr. // Laikinoji sostinė. - 2020, rugpj. 13, p. 9. 

Ežerskytė, Loreta. Tarp konkurso „Krašto auksas“ nugalėtojų – ir ukmergiškiai: [apie Žemės ūkio ministerijos 

inicijuotą konkursą „Krašto auksas“, kuris surengtas siekiant didinti 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros 

programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti inovacijas 

kaimo vietovėse; apie Vilniaus rajone Nemėžyje vykusį renginį, kurio metu apdovanoti konkurso nugalėtojai, tarp 

kurių ir du Ukmergės rajono atstovai: ūkininkas Kęstutis Balandis ir verslininkė Eimirė Nanartavičienė] / Loreta 

Ežerskytė. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2020, kovo 4, p. 7. 



 

 

Konkurse „Krašto auksas“ apdovanota Širvintų rajono įmonė UAB „GSV Group“: [Vasario 29 d. Nemėžyje 

(Vilniaus r.) už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą, 

skleidžiant gerąją patirtį apdovanota Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Vilniaus 

apskrities viena iš nugalėtojų – UAB „GSV Group“. UAB „GSV Group“ (Širvintų r.) įvertinta už projektą 

„Gamybos padalinio modernizavimas bei plėtra“, verslo kaime plėtrą ir modernizavimą, naujų darbo vietų 

sukūrimą. Be Širvintų r. veikiančios įmonės buvo apdovanotos dar 8 įstaigos] / parengta pagal www.zum.lrv.lt 

inform.. - Iliustr. // Širvis. - 2020, kovo 4, p. 1, 10. 

Konkurse „Krašto auksas“ apdovanoti ir ukmergiškiai: [apie Žemės ūkio ministerijos inicijuotą konkursą „Krašto 

auksas“, kuris surengtas siekiant didinti 2014-2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti 

programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti inovacijas kaimo vietovėse; apie Vilniaus 

rajone Nemėžyje vykusį renginį, kurio metu apdovanoti konkurso nugalėtojai, tarp kurių ir du Ukmergės rajono 

atstovai: ūkininkas Kęstutis Balandis ir verslininkė Eimirė Nanartavičienė] / UŽ inf.. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 

2020, kovo 6, p. 12. 

Reklamuoti Struvės geodezinį lanką: [apie Vilniaus rajono turizmo informacijos centre prie V. Sirokomlės 

muziejaus paminėtus UNESCO pasaulio paveldo metus Lietuvoje] - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

birž. 25/liep. 1 (Nr. 26), p. 1–3. 

Šatkevič, Česlava. Pamokos bibliotekoje: [apie Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Nemėžio filiale 

vykusias pažintines pamokėles] / Česlava Šatkevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, spal. 15/21 (Nr. 

42), p. 13. 

Šv. Rapolo Kalinausko gimnazijai – dar vienas autobusiukas: [apie Vilniaus rajono Nemėžio Šv. Rapolo 

Kalinausko gimnazijai perduotą naują mokyklinį autobusiuką]  / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2020, rugs. 3/9 (Nr. 36), p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Pagarbos ir dėkingumo žodžiai: [Vilniaus rajono Nemėžio seniūnijos gyventoja Ana Sipovič 

apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu už dorai išauklėtus šešis vaikus] / Zygmunt Ždanovič ; 

Sipovičių šeimos archyvo nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, geg. 7/13 (Nr. 19), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Šlovindami Dievą, gelbėdami artimąjį : ugniagesiai Kristaus pavyzdžiu gelbsti žmonių 

gyvybes ir turtą / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus ir facebook nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

birž. 11/17 (Nr. 24), p. 4–5. 

 

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu otrzymało kolejny nowy autobus szkolny / vrsa.lt. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 wrzes. (nr 36), p. 3. 

Rok Światowego Dziedzictwa UNESCO na Litwie: [Vilniaus rajono turizmo informacijos centre prie V. 

Sirokomlės muziejaus buvo paminėti UNESCO pasaulio paveldo metai Lietuvoje] / vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 25 czerw./1 lip. (nr 26), p. 1, 6. 

Szatkiewicz, Czesława. Zapoznanie się z biblioteką / Czesława Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2020, 15/21 paźdz. (nr 42), p. 2. 

 Ždanovič, Zigmunt. Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek : strażacy na wzór Chrystusa ratują ludzkie mienie i 
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Sudeikytė, Skaidrė. Šalia Vilniaus - mirtinų nuodų kalnas : šalia Vilniaus, apleistoje Žemaitėlių kaimo fermoje, 
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nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugs. 2-8 (Nr. 36), p. 3, 6. 
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Karo veteranai meldėsi drauge : [apie tai, kad prieš šešis dešimtmečius vieni su kitais kovoję ir pernai susitaikę 
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Gierulski, Henryk. Bilans dokonań roku 2005 : gmina podbrzeska / Henryk Gierulski // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 20 -26 lipca (nr 29), p. 5, 7. 

Kotłowska, Leokadia. Podwójna rocznica : uczczenie 200. rocznicy urodzin oraz 175 rocznicy śmierci Emilii 



 

 

Plater / Leokadia Kotłowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 23 - 29 listopada (nr 47), priedas 

„Nasza Gazeta“, p. 2. 

Lewicki, Jan. Kankan, polka i „Tumbalalaika“ : w Glitiškach w przeddzień Zielnej : [apie Žolinių išvakarėse 

Glitiškėse vykusį šventinį koncertą] / Jan Lewicki ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 24 

-30 sierpnia (nr 34), p. 3. 

Lewicki, Jan. Ostatkowy Poniedziałek w Sużanach / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 

9 - 15 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 377), p. 3. 

Liman-Szostak, Maria. Półwiecze polskiej powojennej szkoły w Podbrzeziu / Maria Liman- Szostak ; fotog. 

archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny- 2006, 9 - 15 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 421), p. 1. 

Mažul, Henrik. Gdy Niebo rolnika nie pieści… : [apie ūkininką iš Glitiškių Valerianą Kuliešų] / Henryk Mażul 

; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 18 -24 maja (nr 20), p. 1, 2. 

Mažul, Henrik. Poczuły się klasą po półwieczu : w Podbrzeskiej Szkole Średniej im. św. St. Kostki doszło do 

historycznego spotkania : [apie klasės susitikimą po penkiasdešimties metų] / Henryk Mażul ; fotogr. archiwum i 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 4 -10 maja (nr 18), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Z imieniem św. Stanisława Koski : jubileusz 5-lecia imienia szkole w Podbrzeziu / Irena 

Mikulewicz ; fotog. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 30 listopada - 6 grudnia (nr 48), 

priedas „Rota“ (nr 415), p. 1. 

Worobiej, Teresa. Niech wakacje będą atrakcyjne! : [apie Paberžės kultūros namų organizuojamus tradicinius 

užsiėmimus vaikams „Vasara su moliu“] / Teresa Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 13 -19 lipca (nr 28), p. 1, 3. 

Reklaitis, Gediminas. Реверансы перед польскими школами : на проблемы образования в Вильнюсском 

крае обратили внимание не только органы власти, но и президент страны : [informuojama, kad, 

reaguodamas į Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Vilniaus rajone vykdomą švietimo politiką, prezidentas V. 

Adamkus kreipėsi į premjerą G. Kirkilą ir paragino siekti, jog šalies gyventojai turėtų visas sąlygas mokytis 

gimtąja kalba] / Гядиминас Реклайтис. - Portr., iliustr., lent. // Республика. - 2006, 2 авг., p. 3. 

 

2007 

Danovska, Danuta. Didžiausia rajone : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Paberžė / Danuta Danovska. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, saus. 11-17 (Nr. 2), 1, 5. 

Ivaškevičius, Arūnas. Kiek tveria neapykanta? : nepaisant ištartų susitaikymo žodžių, dar ne visos karo žaizdos 

užsitraukė iki galo : [apie lietuvių ir lenkų nesantaikos istoriją, skirtingą požiūrį į Vilniaus kraštą ir jo 

priklausomybę, Lietuvos vietinės rinktinės ir Armijos Krajovos susidūrimų, Glitiškių ir Dubingių kruvinųjų 

įvykių istoriją, pateikiami Glitiškių (Vilniaus r.) gyventojos T. Samuchovos ir Dubingių dvaro gyventojų S. 

Cijūnaičio ir J. Gursko pasakojimai; apie Lietuvos Vyriausybės komisijos Armijos Krajovos veiksmams 

Lietuvoje įvertinti išvadas, Lenkijos istorikų prieštaravimus dėl genocido termino, Lietuvos vietinės rinktinės 

(VR) ir Armijos Krajovos (AK) veteranų Lietuvoje 2004 m. rugs. 2 d. pasirašytą Susitaikymo deklaraciją, 

prezidento V. Adamkaus sveikinimą šia proga, pateikiami AK veteranų klubo pirmininko W. Pacyno, Lietuvoje 

gyvenančio lenkų žurnalisto J.J. Komaro, VR karių veteranų sąjungos pirmininko A. Paulavičiaus, istoriko A. 

Anušausko komentarai; apie Lietuvos vietinę rinktinę ir Armiją Krajovą (str. minimas gen. P. Plechavičius)] / 

Arūnas Ivaškevičius. - Iliustr. // Panorama. - 2007, Nr. 9 (birž. 8-14), p. 12-17. 

Mažul, Henrik. Prakaitu aplaistyta kasdienybė : [apie ūkininkus Ireną ir Juzefą Savko iš Paberžės] / Henryk 

Mažul. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, saus. 11-17 (Nr. 2), p. 6. 

 

Bartoszko, A. „I przyrzedł człowiek…“ : [apie renginį, skirtą kunigo Jano Tvardovskio 1-osiom mirties 

metinėms paminėti, vykusį Paberžės St. Kostko vidurinėje mokykloje] / A. Bartoszko, A. Jankowska, J. 

Driukiene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 15 - 21 lutego (nr 7), priedas „Rpta“, p. 1. 

Danowska, Danuta. Największa w rejonie : gminy z dorobkiem w tle - Podbrzezie / Danuta Danowska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 11 - 17 stycznia (nr 2), p. 1, 5. 

Driukiene, Jolanta. Zwiedziliśmy gościnny kraj kaszubski : [apie St. Koskotkos Paberžės vidurinės mokyklos 

moksleivių viešnagę Serakovicose (Lenkija)] / Jolanta Driutkiene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 

26lipca-1sierpnia (nr 30), priedas „Rota“ (nr 449), p. 3. 

Gieglis, Teresa. Zawitała wiosna i… seminarium : [apie pradinių klasių mokytojų seminarą, vykusį Paberžės 

vidurinėje mokykloje (Vilniaus rajonas)] / Teresa Gieglis ; Krystyna Radzewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2007, 12-18 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 434), p. 1. 

Grabowska, Alina. Szlakiem Józefa Pilsudskiego, tropami Armii Krajowej / Alina Grabowska ; fotog. Henryk 

Mażul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 20-26 grudnia (nr 51), p. 2. 

Mieczkowska, Czesława. Piękna tradycja : [apie tradicinį Motinos dienos minėjimą Glitiškėse] / Czesława 



 

 

Mieczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 24-30 maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 440), p. 2. 

Worobiej, Teresa. „Mają wszystko, oprócz serca“ : [apie Mickūnų vaikų bei jaunymo ansamblio 

„Truskavečka“ apsilankimus Šalčininkų, Naujosios Vilnios ir Paberžies vaikų namuose] / Teresa Worobiej ; 

fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 13-19 grudnia (nr 50), priedas „Rota“ (nr 469), p. 1, 

3. 

Matwiejko, Iwona. Patriotyzmu uczy się od dziecka : święto Niepodległości Polski w anowilskim przedszkolu 

/ Iwona Matwiejko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 29 listop.-5 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 

467), p. 6. 

Mažul, Henrik. Potem zroszona codzienność : [apie ūkininkų Savkų šeimą iš Kazimieravos (Paberžės 

seniūnija)] / Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 11 - 17 stycznia (nr 2), p. 6. 

 

2008 

Glitiškių gyventojams - nitratais užterštas vanduo // Žaliasis pasaulis. - 2008, kovo 27, p. 7. 

Krapauskas, Mamertas. Kaimo mokyklų krepšininkai pateko į tarpzonines varžybas : [apie Ignalinoje 

vykusias Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo mokyklų krepšinio (3X3) zonines varžybas, kuriose 

dalyvavo Molėtų raj. Inturkės, Joniškio, Vilniaus raj. Paberžės „Verdenės“, Ignalinos raj. Daugėliškio, 

Didžiasalio „Ryto“, Trakų raj. Palieknės, vidurinių mokyklų ir Vilniaus raj. Pagirių gimnazijos moksleiviai] / 

Mamertas Krapauskas ; M. Trinkūno nuotr. - Iliustr. - Sportas // Mūsų Ignalina. - 2008, saus. 18, p. 5. 

Kvedarienė, Aldona. Ką slepia A. Valinsko tvenkinių vanduo? : [apie Seimo pirmininko A. Valinsko 

tvenkinius Paberžės seniūnijoje (Vilniaus r.), tvenkinių pardavimo akciono, kuriame dalyvavo ir tvenkinius 

nuomojusi UAB „Abulitas“, istoriją, A. Valinsko mokamus mokesčius: esą A. Valinskas turėtų mokėti apie 15 

tūkst. litų žemės nuomos mokesčių, moka tik apie 1,8 tūkst. litų, apie pramoginės žūklės A. Valinsko 

tvenkiniuose kainą, pirtelės ant kranto atsiradimo be statybos leidimo istoriją, pateikiami UAB „A. Valinsko 

tvenkiniai“ dir. K. Vaičiaus, Paberžės seniūno pav. V. Drozdo, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vyr. 

specialistės D. Kavaliauskienės, Nacionalinės žemės tarnybos Žemės tvarkymo departamento dir. S. Staliūno, 

Vilniaus apskr. Žemės tvarkymo departamento dir. pavaduotojos V. Lodienės, Marijampolio k. gyventojo A. 

Kočianovskio, Vilniaus r. savivaldybės administratorės L. Kotlovskos komentarai; str. pateikiamas pokalbis su 

buvusiu UAB „A. Valinsko tvenkiniai“ vadybininku, Seimo nariu V. Babiliumi, galimu kandidatu į aplinkos 

ministrus (str. minimi VTF atstovas A. Lekavičius, UAB „Abulitas“ dir. E. Ribokas, buvę ūkio ministras V.K. 

Babilius, „LitPoliinter“ vadovas R. Bubnelis)] / Aldona Kvedarienė. - Iliustr., portr. // Ekstra. - 2008, Nr. 46 

(lapkr. 24-30), p. 18-21. 

Mikulevič, Irena. Kad gyvenimo ruduo būtų giedras : [apie Paberžės socialinės globos namų atidarymą] / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, spal. 9-15, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Su pagarba žemei : apibendrinti rudeninio arimo konkurso rezultatai / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, lapkr. 13-19, p.1, 5. 

Paviržis, Gediminas. Žymūs Vilniaus krašto žmonės : [apie buvusį kelininką Stanislovą Bortkevič] / 

Gediminas Paviržis. - Portr. // Voruta. - 2008, birž. 28, p. 14. 

Ugianskis, Paulius. Pasaka iš rūsio Paberžės dvare : [apie meninį projektą „Kino naktipiečiai“ Paberžės dvare 

(Vilniaus r.)] / Paulius Ugianskis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2008, vas. 27, p. 20. 

Vorobej, Teresa. Turiningai praleistos atostogos : [apie M. Čekolis organizuojamą kūrybinę stovyklą vaikams 

atostogų metu Glitiškėse] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, rugpj. 7-13, p. 1, 10. 

 

Gladkovska, Helena. Ażurowe gliniane pisanki z Glinciszek : [apie tautodailininkę Margaritą Czekolis] / 

Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 22-25 marca (nr 56), p. 7. 

Jankowska, Anna. Tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne w naszej szkole : [w Podbrzeskiej szkole 

średniej] / Anna Jankowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 17-23 stycznia (nr 3), priedas „Rota“ 

9nr 474), p. 1, 2. 

Mikulevič, Irena. By jesień życia była pogodna : w Podbrzeziu otwarto Dom Opieki Społecznej / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 9-15 pazdziernika (nr 41), p.1, 6. 

W Podbrzeziu otwarto Dom Opieki Społecznej : [apie Paberžės socialinės globos namų atidarymą, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 10 października, p. 5. 

Worobiej, Teresa. Treściwie spędzone wakacje : [apie vaikų ir jaunimo turiningas kūribines atostogas Jelenskų 

dvare Glitiškėse] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 7-13 sierpnia (nr 

32), p. 1, 7. 

 

 

 



 

 

2009 

Cijunaitienė, S. Koks gražus tavo veidas, gimtine : [apie kaimo vaikų jaunimo plakatų konkursą, skirtą 

Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti, kuriame dalyvavo ir vaikai iš Glitiškių mokyklos-darželio] / S. 

Cijunaitienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, saus. 29 - vas. 4, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Amžinybės priemenėje : pirmieji Paberžės socialinės globos namų veiklos metai / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, rugs. 24-30, p.1, 5. 

Mikulevič, Irena. Apsaugoti kas vertingiausia : Paberžėje atidaryta Saugaus eismo klasė / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, spal. 8-14, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Kurstyti neapykantą lyg ugnį : nesutarimai dėl senosios Paberžės mokyklos gaisro / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 23-29, p.1, 5. 

Mikulevič, Irena. Lietuva - langas į Europą : daugiamilijoninė UAB „Amkodor Baltic“ investicija Paberžėje / 

Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, gruod. 24-30, p.5. 

Mikulevič, Irena. „Menas nugalės viską“ : Stanislav Maslinski - liaudies meistras iš Masališkių / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, gruod. 24-30, p.5-6. 

 

Mikulevič, Irena. Litwa - oknem na Europę : wielomilionowa inwestycja w Podbrzeziu / Irena Mikulewicz ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 24-30 grudnia (nr 52), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Nienawiść wzniecać niczym ogień : kontrowersje wokół pożaru starej szkoły w Podbrzeziu / 

Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 23-29 kwietnia (nr 17), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Ochronić to, co najcenniejsze : w Podbrzeziu otwarto Klasę Bezpiecznego Ruchu / Irena 

Mikulewicz ; fot.autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 8-14 października (nr 41), p.2. 

Mikulevič, Irena. W przedsionku do wieczności : rok działalności Podbrzeskiego Domu Opieki Społecznej / 

Irena Mikulewicz ; fot.autorka i archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 24-30 września ( nr 

39), p.1, 6. 

Samorząd troszczy się o osoby niepełnosprawne : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 9 

stycznia, p. 6-7. 

Seminarium „Usługi turystyczne w miejscowości wiejskiej“ : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2009, 20 listopada, p. 6. 

Vorobej, Teresa. Treściwe adwentowe wieczory / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2009, 17-23 grudnia (nr 51), p. 6. 

 

2010 

 

Čerkauskas, Martynas. Klestėjusią salą apsupo gili bedarbių jūra : [apie padėties Vilniaus rajono darbo rinkoje 

aktualijas] / Martynas Čerkauskas, Audrė Srėbalienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, bal. 13, priedas 

„Vartai“, p. 3. 

Dėl tikrovės neatitinkančios informacijos, kenkiančios Vilniaus rajono savivaldybės dalykinei reputacijai, 

paneigimo : [dėl Vytauto Strazdo straipsnio „Kokia siena skiria dvi mokyklas“, išspausdinto savaitraštyje 

„Dialogas“, 2010, Nr. 16] / Marija Rekst // Dialogas. - 2010, geg. 7, p. 14. 

Leonovienė, Eglė. Kareiviškos dienotvarkės žavesys : [apie tautodailininkę Joaną Imbrasienę, kuriančią 

karpinius, gyvenančią Glitiškių kaime, Vilniaus rajonas] / Eglė Leonovienė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2010, bal. 

21-27 (Nr. 16), p. 12-13. 

Mikulevič, Irena. Kai ambicijos perauga galimybes : „Verdenės“ mokykla reikalauja po lygiai padalinti 

patalpas : [apie Vilniaus r. savivaldybės švietimo skyriaus atstovų, Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 

atstovų susitikimą Paberžėje dėl lietuviškos „Verdenės“ ir Šv. Stanislovo Kostkos vidurinių mokyklų 

šiandieninės situacijos ir perspektyvų] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, kovo 4- 

11, p. 5. 

Nivinskienė, Vanda. Paberžės „Verdenės“ vidurinė mokykla [Vilniaus rajonas] / Vanda Nivinskienė. - Iliustr. // 

Voruta. - 2010, geg. 8, p. 10. 

Paberžės „Verdenės“ vidurinė mokykla : Vilniaus apskrities viršininko administracijos mokyklos : [straipsniai]. 

Iliustr. - Aut.: Regina Stankevičienė, Teresė Vinslovaitė, Alina Gedrimienė // Voruta. - 2010, birž. 19, p. 8. 

Paberžės „Verdenės“ vidurinė mokykla : Vilniaus apskrities viršininko administracijos mokyklos : [straipsniai]. 

Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 9. - Aut.: Rima Vaitonienė, Rasa Jarumbauskienė, Lina Mikutytė, Marijana 

Prusakaitė, Rima Rybakova, Regina Stankevičienė, Stasė Korsakovienė // Voruta. - 2010, birž. 5, p. 8-9. 

Patys muša, patys rėkia : [atsiliepimas į Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst straipsnį „Dėl 

tikrovės neatitinkančios informacijos, kenkiančios Vilniaus rajono savivaldybės dalykinei reputacijai, 

paneigimo“, išspausdintą „Dialoge“, 2010, Nr. 18] / Alina Gedrimienė, Regina Stankevičienė, Viktoras 



 

 

Martyncevas, Rasa Jarumbauskienė // Dialogas. - 2010, geg. 28, p. 9. 

Strazdas, Vytautas. Kokia siena skiria dvi mokyklas? : [apie Paberžės švietimo problemas, Vilniaus rajonas] / 

Vytautas Strazdas // Dialogas. - 2010, bal. 23, p. 1, 4. 

 

Chikashua, Barbara. Sejm Litwy zajął się szkołami w Podbrzeziu : litewska Szkoła Średnia „Verdenės“ w 

Podbrzeziu żąda od mieszczącej się obok polskiej Szkoły Średniej im. Stanisława Kostki prawa korzystania z 

jej korytarzy / Barbara Chikashua. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 27 lutego - 1 marca (nr 39), p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. Mer odwiedziła seniorów : sprawy zdrowotne i społeczne - priorytetem / Iwona 

Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 30 grudnia - 2011, 5 stycznia (nr 52), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Dyskusja z odgórnym nastawieniem : Sejmowy komitet oświatowy o szkolnictwie w Wilnie i 

Podbrzeziu / Irena Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 15-21 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 

591), p. 17. 

Mikulevič, Irena. Gdy ambicje przerastają możliwości : szkoła „ Verdenes“ w Podbrzeziu domaga się równego 

podziału pomieszczeń : [apie Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus atstovų, Seimo švietimo, mokslo ir 

kultūros komiteto atstovų susitikimą Paberžėje dėl lietuviškos „ Verdenės“ ir Šv. Stanislovo Kostkos vidurinių 

mokyklų šiandieninės situacijos ir perspektyvų] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 

4-10 marca (nr 9), p. 3. 

Uroczystości żałobne w gminach rejonu wileńskiego : z rejonu wileńskiego : [apie Lietuvos žmonių užuojautą 

dėl 2010 m. balandžio 10 d. įvykusios aviakatastrofos, kurioje žuvo visi  Lenkijos delegacijos, vykusios paminėti 

žuvusiųjų Katynėje atminimo, nariai ir lėktuvo įgula] . - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 16 kwietnia, p. 6-7. 

 

2011 
 

Mikulevič, Irena. Gamtos ritmu matuojama kasdienybė : [apie Paberžės seniūnijos Adomaičių kaimo ūkininkus 

Kristiną ir Piotrą Lapūnus] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, lapkr. 3- 9, p. 1, 3. 

Klimaszewska, Iwona. Choinka przystrojona na ludowo : w oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia / 

Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 22-28 grudnia (nr 51), priedas 

„Rota“ (nr 697), p. 6. 

 

2012 

 

Maliejūtė, Kristina. Paberžės „Verdenės“ vidurinė mokykla pasitiko 20-ąjį rudenėlį / Kristina Maliejūtė, 

Vytautas Garšva. - Iliustr. // Voruta. - 2012, rugs. 29, p. 6. 

Mikulevič, Irena. Aliarmo signalo iškviesti : iš Paberžės gaisrinės istorijos / Irena Mikulevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, gruod. 6-12, p. 1, 8-9. 

Šaknys, Bernardas. „Verdenės“ šviesa ateičiai: [apie Paberžės vidurinės mokyklos 20-ties metų įkūrimo 

šventę, Vilniaus r.] / Bernardas Šaknys. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2012, rugs. 26, p. 

13, 15. 

Tvirbutas, Saulius. Prie sostinės sėkmingai plečiasi kaimo turizmo verslas: [apie Lietuvos kaimo plėtros 2007- 

2013 m. priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, remiantis pavyzdžiais iš Vilniaus rajono; rašoma apie 

Glitiškes] / Saulius Tvirbutas. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, rugpj. 14, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Wierni Kościołowi i tradycji ojców : 80 lat od ukończenia budowy świątyni w Podbrzeziu / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 13-19 września (nr 37), p. 1, 5. 

Rybakova, Rima. Comenius projektas „Yes to a healthy lifestyle“: [apie tarptautinio projekto „Taip sveikam 

gyvenimo būdui“ įgyvendinimą Paberžės „Verdenės“ vidurinėje mokykloje, kurio pagrindinis koordinatorius - 

Turkijos Nevsehiro mieste įskiūrusi H.LUTFI PAMUCKU pradinė mokykla, o projekto tikslas - ugdyti mokinių 

sveikos gyvensenos gebėjimus] / Rima Rybakova. - Iliustr. // Voruta. - 2012, gruod. 8, p. 5. 

 

2013 

 

Klimaševska, Ivona. Svečiuose pas senjorus : šventės Paberžės socialinės globos namuose. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2013, saus. 3-9, p. 5. 

Mikulevič, Irena. Darbas ūkyje likimo skirtas: [apie ūkininkų iš Paberžės seniūnijos Irenos ir Juzefo Savkų 

ūkį]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 8-14, p. 1, 10-11. 

Mikulevič, Irena. Kas kelia grėsmę lietuviškumui Paberžėje?: [apie Paberžės „Verdenės“ mokyklos patalpų 

problemas ir diskusijas Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2013, geg. 30 - birž. 5, p. 

Mikulevič, Irena. Plunksnuoti numylėtiniai: [apie Henryk Gasporanec naminių dekoratyvinių paukščių ūkį 



 

 

Makučių kaime Paberžės seniūnijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, bal. 4-10, p. 8-9. 

Mikulevič, Irena. Tegul tai būna tradicijos pradžia : Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė Paberžėje. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugs. 12-18, p. 1, 5. 

 

Klimaševska, Ivona. W gościnie u senioròw : święta w domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 3-9 stycznia (nr 1), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Język sztuki jest wspólny dla wszystkich : „Lato z gliną i nie tylko…“ w pałacu Jeleńskich: 

[apie kūrybinę vaikų stovyklą „Vasara su moliu ir ne tik…“ Glitiškių kultūros centre Jelenskių rūmuose]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia(nr 33), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Meno kalba yra bendra visiems: [apie kūrybinę vaikų stovyklą „Vasara su moliu ir ne tik…“ 

Glitiškių kultūros centre Jelenskių rūmuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 15-21, p. 1, 

10. 

Mikulevič, Irena. Początek długotrwałej tradycji : uroczystość Narodzenia NMP w Podbrzeziu. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 12-18 września (nr 37), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Praca na roli wpisana w los : sierpień - czas na żniwa: [apie ūkininkų iš Paberžės seniūnijos 

Irenos ir Juzefo Savkų ūkį]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 8-14 sierpnia (nr 32), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Kto zagraża litewskości w Podbrzeziu? : litewska szkoła potrzebuje renowacji, a polska nie?. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 30 maja - 5 czerwca (nr 22), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Pierzaste pupile : ptasie podwórze w Makuciach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 4-10 kwietnia (nr 14), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Pioruńce - spuścizna minionych czasów : wileńszczyzna z bliska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 30 stycznia - 6 lutego (nr 5), p. 5. 

Nadtowicz, Brygida. Dni Papieskie w szkołach: [apie Jono Pauliaus dienas Vilniaus miesto ir rajono 

mokyklose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 4. 

Nieprzypadkowy sukces : złoty medal lekkoatletki Karoliny Sawo / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2013, 6-12 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 755), p. 24. 

Vorobej, Teresa. Każdy krzyż „przemodlić“ : zakończyły się nabożeństwa czerwcowe. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 759), p. 7. 

 

2014 
 

Jarumbauskienė, Rasa. Didžiuojamės, kad esame Lietuvos piliečiai: [Apie Paberžės „Verdenės“ gimnazijos 

veiklą, mokyklos istoriją] / Rasa Jarumbauskienė, Greta Persijanova. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2014, lapkr. 13-19, p. 10. 

Kairys, Alfonsas. Po Rytų Lietuvos dangumi - dar viena lietuviška gimnazija: [Vilniaus rajono Paberžės 

„Verdenės“ gimnazijos inauguracijos iškilmes]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2014, rugs. 20, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Namų šilumos pripildyti margučiai: [Liaudies meistrė Margarita Čekolis iš Glitiškių 

pasakoja apie kiaušinių marginimo būdus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, bal. 17-23, p. 8. 

Martyncevienė, Daiva. Trys spalvos, trys komandos: [apie projektą „Tėvynės vardas - Lietuva“, vykusį 

Vilniaus r. Visalaukės pagrindinėje mokykloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 20-26, p. 

13. 

Šaknys, Bernardas. „Verdenė“ tapo gimnazija: [Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ vidurinė mokykla jau 

praėjusių mokslo metų pabaigoje buvo akredituota ir jai suteiktas gimnazijos statusas]. - Iliustr. // Valstiečių 

laikraštis. - 2014, rugs. 24, p. 11-12. 

70. rocznica mordu Polaków w Glinciszkach / opr. B.Ł. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 21-25 czerwca (nr 

117), p. 4. 

Gladkovska, Helena. Coś z niczego, czyli … „Lato z gliną“!: [Apie keramikų kūrybines dirbtuves Glitiškėse, 

Vilniaus rajonas] / Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 23 lipca, p. 1, 8-9. 

Gladkovska, Helena. Wieś Janówka jest, ale… bez Janów: [pie Januvkos kaimą, Vilniaus r.] / Helena 

Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 21-25 czerwca (nr 117), p. 1, 8-9. 

Jotkiallo, Halina. Znów nadchodzi listopad : przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami: [apie aplankytas 

Vilniaus ir Vilniaus rajono senąsias Liubavo, Viršupio kapinaites ir juose palaidotus žymius žmones] 

/ Halina Jotkiałło. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 października -5 listopada (nr 44), p. 1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. Pisanki pełne domowego ciepła : wielkanocne tradycje zdobienia jaj: [Liaudies meistrė 

Margarita Čekolis iš Glitiškių pasakoja apie kiaušinių marginimo būdus]. - Iliust // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2014, 17-23 kwietnia (nr 16), p. 1, 6. 

Martynceviene, Daiva. „Imię Ojczyzny - Litwa“ : konkurs dla szkół podbrzeskiego starostwa. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 27 marca - 2 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 797), p. 6. 



 

 

Mikulevič, Irena. Dom pachnący lasem : drewniane zręby prosto z Anowila / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - - 2014, 20-26 marca (nr 12), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Niemożliwe stało się możliwym : 25-lecie działalności kół ZPL w Podbrzeziu i Wisołówce / 

Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 stycznia (nr 3),priedas „Rota“ (nr 787), p. 

1, 5. 

Śnieżko, Krystyna. Nadzieja na kontynuowanie współpracy : wspólny projekt uczniów z Troszkun i 

Wesołówki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, N27 listopada-3 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 

814), p. 18. 

Stańczyk, Dariusz. „Nie pozwólmy umrzeć poległym“. Pielgrzymka Szlakiem Powstanców 1863-1864 / 

Dariusz Stańczyk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 22 stycznia, p. 1, 5. 

Tuczyńska, Ilona. „Drogi sercu kraj“ : spotkanie krajoznawcze w bibliotece w Glinciszkach: [apie kraštotyrinį 

renginį Glitiškių kaimo bibliotekoje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 marca (nr 11), priedas 

„Rota“ (nr 795), p. 4. 

Vorobej, Teresa. „Bez posznowania innego człowieka, nie zbuduje się przyszłości“ : złote gody Franciszki i 

Kazimierza Wojniczów / Teresa Worobiej ; fot. autorka i archiwum rodziny Wojniczów. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 7-13 sierpnis (nr 32), priedas „rota“ (nr 798), p. 4. 

W strażnicy zatętni życie : jubileuszowy prezent dla mieszkańców wsi Żemojtele: [Paberžės seniūnijos 

Žemaitėlių kaime iškilmingai atidaryta suremontuota sentikių šventyklos sarginė] / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 29 maja- 4 czerwca ( nr 22), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. „Crystus nas trochę lubi…“ : odpust ku czci Narodzenia Najświęszej Maryi Panny w 

Podbrzeziu / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 wrzesnia (nr 37), priedas 

„Rota“ (nr 803), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Pamiętamy, przebaczamy, przepraszamy… : 70. rocznica mordu ludności cywilnej w 

Glinciszkach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 26 czerwca - 2 lipca (nr 26), 

priedas „Rota“ (nr 792), p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Święto nad Minią : pszczelarze z rejonu wileńskiego wśród laureatów konkursu / 

Zygmunt Żdanowicz: [apie Lietuvos bitininkų šventę Priekulėje, Vilniaus rajono prizininkus R. ir S. 

Liachovičius]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 14-20 sierpnia (nr 33), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Vadovaujasi globėjo vertybėmis : Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos 

inauguracija / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, lapkr. 27 - gruod. 3, p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Wyjątkowe i znamienne wydarzenie : inauguracja Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki 

w Podbrzeziu / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 27 listopada - 3 grudnia (nr 

48), p. 1, 5. 

Žemaitėlių sarginė atgis: [Paberžės seniūnijos Žemaitėlių kaime iškilmingai atidaryta suremontuota sentikių 

šventyklos sarginė] / Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, geg. 29 - birž. 4, p. 1, 4. 

2015 

 

Bendruomenė - tai didelė šeima: [Žinių radijas toliau keliauja po Lietuvą ir laidoje „Tai mes“ pasakoja apie 

bendruomenių kūrimą bei jų gyvavimą. Straipsnyje rašoma apie Anykščių jaunimo bendruomenę „Nauji vėjai“., 

Širvintų miesto bendruomenę, Paberžės „Santaros“ bendruomenę]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2015, spal. 30, 

p. 4. 

Jurgelevičius, Audrius. Kruvini Armijos Krajovos pėdsakai Lietuvoje. - Istorija ir dabartis: [apie Armiją 

Krajovą, lenkų okupaciją Vilnijoje] // Elektrėnų žinios. - 2015, birž. 26, p. 5. 

Kairys, Alfonsas. Keturioliktojoje Paberžėje: [apie Vilniaus rajono Paberžės gyvenvietės bendruomenės veiklą. 

Rašoma apie seimo narės Vilės Filipovičienės bei socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos 

Pabedinskienės susitikimą su Paberžės bendruomene]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2015, rugs. 19, p. 8. 

Kairys, Alfonsas. Paberžės atvelykis : kultūra: [apie Paberžės (Vilniaus rajonas) bendruomenės renginį]. - 

Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2015, bal. 18, p. 7. 

Kairys, Alfonsas. Socialiniams darbuotojams ir jų globotiniams ne tik dėmesys, bet ir pagarba: [apie susitikimą 

su Paberžės socialinės globos namų gyventojais ir socialiniais darbuotojais bei apsilankymą Vilniaus rajono 

šeimos ir vaiko krizių centre Kalveliuose]. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2015, spal. 6, p. 4. 

Sartatavičiūtė, Elena. Kapelos ir šokiai iki paryčių: [apie tradicinę Joninių šventę Glitiškių kaime]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, liep. 2-8, p. 10. 

Stacevič, Alina. Dalijantis kalėdaičiu ir gerumu: [Kalėdinis susitikimas Paberžės socialinės globos namuose]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, saus. 1-7, p. 4. 

Zibalas, Romas. Melioracijos pradžią menančios fotografijos : laiko uždangą praskleidus / Romas Zibalas. - 

Iliustr. - Nuotr. iš asm. Algimanto Vėbros albumo // Širvintų kraštas. - 2015, saus. 17, p. 7. 



 

 

 

Grejciun, Augustyna. Jedna, zgodna wspólnota : odpust, rocznica i festyn, czyli potrójne święto w Podbreziu. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 856), p. 1, 2. 

Grejciun, Augustyna. Potrójne święto w Podbrzeziu. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 12-14 września (nr 

172), p. 7. 

Grejciun, Augustyna. Wycieczka seniorów z Podbrzezia. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 

sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 850), p. 2. 

Klimaszewska, Iwona. Na huczne ostatki - zabawy, koncerty i dużo blinó : zapustowy weekend na 

Wileńszczyźnie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 826), p. 1, 

8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Żywa pamięć : 71. rocznica mordu cywilnej ludności polskiej w Glinciszkach / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Augustyna Grejciun. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 25 czerwca - 1 lipca (nr. 26), 

priedas „Rota“ (nr 844), p. 1, 17. 

5Startavičiute, Elana. Wesoły koncert w Glinciszkach : echa nocy świętojańskiej na Wileńszczyźnie / Elana 

Startavičiute. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 2-8 lipca (nr 27), priedas „rota“ (nr 845), p. 17. 

Stacewicz, Grejciun, Augustyna. Jedna, zgodna wspólnota : odpust, rocznica i festyn, czyli potrójne święto w 

Podbreziu. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 856), p. 1, 2. 

Grejciun, Augustyna. Potrójne święto w Podbrzeziu. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 12-14 września (nr 

172), p. 7. 

Grejciun, Augustyna. Wycieczka seniorów z Podbrzezia. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 

sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 850), p. 2. 

Klimaszewska, Iwona. Na huczne ostatki - zabawy, koncerty i dużo blinó : zapustowy weekend na 

Wileńszczyźnie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 826), p. 1, 

8, 17. 

Stacewicz Alina. Dzieląc się opłatkiem i dobrocią : bożonarodzeniowe spotkanie w Domu Opieki Społecznej w 

Podbrzeziu. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 stycznia (nr 1), p. 

2016 

 

Amatai Glitiškių dvare: [apie Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos finansuojamą projektą „Nuo 

praeities link ateities“, vykdomą Nemenčinės daugiafunkcio kultūros centro Glitiškių skyriuje] / NDKC inf. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 15-21, p. 10. 

Džiaugsmas būti laisviems: [kaip paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Vilniaus rajone] / 

Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 17-23, p. 1, 8-9. 

Eitavičienė, Stasė. Po atlaidų - kelionės, artinančios prie Dievo: [apie biržiečių religinės bendruomenės narių 

piligriminę kelionę po šventas Lietuvos vietas] / Stasė Eitavičienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2016, spal. 7, p. 14. 

Galvanauskienė, Regina. Tėvo Stanislovo ramybė: [pokalbis su buvusia pedagoge Regina Galvanauskiene]: 

[apie rugsėjo 29d. Paberžėje pristatomą R. Galvanauskienės, Paberžės globėjos ir puoselėtojos, savo dvasios 

mokytojui skirtą knygą „Sielų gydytojas: prisimenant Paberžės kūrėją Tėvą Stanislovą“] / kalbėjosi Jūratė Kielė; 

Irmanto Sidarevičiaus nuotr. - Portr. // Vakaro žinios. - 2016, rugs. 29, p. 1, 5. 

Galvanauskienė, Regina. Vienuolis aukštino tylų darbą ir kantrią meilę: [pokalbis su knygos „Sielų gydytojas“ 

apie Tėvą Stanislovą autore Regina Galvanauskiene] / [parengė] Danutė Jonušienė. - Portr. - Rec. kn.: Sielų 

gydytojas / Regina Galvanauskienė. Vilnius: R. Paknio leidykla, [2016] // Lietuvos rytas. - 2016, spal. 29, 

priedas „Gyvenimo būdas“, p. 12-13. 

Grubinskaitė, Danutė. Sukurti pavasario žiedą: [apie Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinį 

meninį projektą „Pavasario žiedai“ Glitiškėse] / Danutė Grubinskaitė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2016, birž. 9-15, p. 12. 

Paminklas šv. Florijonui: [apie Paberžėje (Vilniaus r.) vykusį iškilmingą paminklo šv. Florijonui - sergėtojui 

nuo gaisrų, pašventinimą]. - Iliustr. - Pagal vrsa.lt // XXI amžius. - 2016, saus. 15, p. 7. 

Stankevičienė, Regina. Mokytojų gerosios patirties sklaida Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje: [apie 

mokytojų metodinę konferenciją „Šiuolaikinio mokinio ugdymo(si) ypatumai. Motyvacijos veiksniai“]. - Iliustr. 

// Voruta. - 2016, bal. 30, p. 8. 

Ždanovič, Zigmunt. Drąsuoliai budrūs dieną ir naktį: [Paberžėje atidengta Šv. Florijono skulptūra]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, saus. 14-20, p. 1, 8-9. 

 

Coś nowego w Gliciszkach : wystawa zwierząt domowych: [apie naminių givūnų parodą Glitiškėse, kurios 

orgavizavime dalyvavo ir Glitiškių kaimo bibliotekininkė Agata Puncewicz] / Inf. wł.; fot. Karina Mieczkowska. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 13-19 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 912), 



 

 

p. 2. 

Czuchnowski, Wojciech. Litewska zbrodnia majora „Łupaszki“ / Wojciech Czuchnowski, Aleksander 

Radczenko. - http: [apie lietuvių žudynes Dubingiuose ir lenkų Glitiškėse ir Pabradėje 1944 m.] 

//wyborcza.pl/1,75398,20046370,litewska-zbrodnia-majora-lupaszki.html // Gazeta Wyborcza. - 2016, 10 maja. 

Kačanovski, Marijan. Mistrzostwa Rejonu Wileńskiego w krosie w Podbrzeziu / Marian Kaczanowski. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2016, 20 października, p. 8. 

Markowska, Jolanta. Wyjątkowe święto w wymarzonej szkole: Dzień Nauczyciela w Podbrzeziu / Jolanta 

Markowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 13-19 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ (nr 912), 

p. 7. 

 

Narkovič, Liliana. Glinciszki - wspomnienia panienki z dobrego domu (1) : poznaj swój kraj: [Jadvigos 

Mielžinskos (Jadwiga Mielżyńska), iš Jelinskių šemos, atsiminimai apie Glitiškes, Vilniaus r.] / Liliana 

Narkowicz. - Iliustr. - (Cdn.) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 sierpnia (nr 320, priedas „Rota“ (nr 

903), p. 20. 

Narkovič, Liliana. Glinciszki - wspomnienia panienki z dobrego domu (2): poznaj swój kraj: [Jadvigos 

Mielžinskos (Jadwiga Mielżyńska), iš Jelinskių šemos, atsiminimai apie Glitiškes, Vilniaus r.] / Liliana 

Narkowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25-31 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 905), p. 17. 

Od przeszłości do przyszłości : projekt na dworze w Glinciszkach / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 września (nr 37), p. 2. 

Wolność w radości, radość z wolności : Dzień Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego: [Apie 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą Vilniaus rajone. / Inf. wł. ; fot. Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 marca (nr 11), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Czujni jak zające, mężni jak lwy : przy remizie strażackiej w Podbrzeziu stanęła figura św. 

Floriana / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 stycznia (nr 2), p. 1, 6. 

Podbrzezie bawiło się na festynie parafialnym: [apie atlaidų šventę Paberžės parapijoje, Vilniaus rajonas]. - 

Iliustr. - na podst. vrsa.lt // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 907), p. 

17. 

Radzewicz, Krystyna. Śpiewy i tańce dla mamy i taty: [apie Šeimos šventę Paberžėje] / Krystyna Radzewicz ; 

Iwona Sosnowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 czerwca (nr 21), priedas „Rota“ (nr 

892, p. 6. 

Rogalski, Bogusław. Bóg - Honor - Ojczyzna!: komentarz: [Lenkų politologo Buguslavo Rogalskio komentaras 

apie ulonų iš Lenkijos viešnagę Vilniaus krašte bei tradicinį Lietuvos lenkų šeimininį sąskrydį] / dr Bogusław 

Rogalski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 lipca - 3 sierpnia (nr 30), priedas „Rota“ (nr 901), p. 4. 

Społeczna akcja sprzątania „Darom 2016“ w rejonie wileńskim. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 30 kwietnia 

- 2 maja (nr 81), p. 6.  

 

2017 
 

Mikutytė, Lina. Mūsų gimnazija - tai ne tik įstaiga: [Paberžės „Verdenės“ gimnazijos 25 metų jubiliejaus šventė] 

/ Lina Mikutytė, Marijona Prusakaitė-Semionova, Violeta Kaziūnienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2017, rugs. 28 - spal. 4, p. 5. 

Paškovska, Marlena. Ypatinga dovana - būti kartu: [Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė Paberžėje]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugs. 14-20, p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Gražiausia mums dar prieš akis. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, birž. 1-7, p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Augalas vertas didesnio dėmesio: [apie grikius, grikių produktus, jų auginimą ir maistines 

savybes]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugpj. 24-30, p. 1, 11. 

Ždanovič, Zigmunt. Garbingas 50-mečio paminėjimas: [apie Vilniaus rajono artojų varžybas ir nugalėtojus]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, liep. 27 - rugpj. 2, p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Puolimas prieš „Stalino Kerštą“: [apie invazinį augalą - Sosnovskio barščius ir naujo 

herbicidų mišinio pristatymą Paberžės seniūnijoje Gaukeliškių kaime]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2017, bal. 20-26, p. 8-9. 

 

Bartusewicz, Katarzyna. U progu dorosłego życia : „100 dni - czas, co tak szybko upływa…“: [apie šimtadienį 

Paberžės gimnazijoje, Vilniaus rajonas] / Katarzyna Bartusewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 23 

lutego - 1 marca (nr 8), priedas „Rota“ (nr 931), p. 6. 

Grejciun, Augustyna. Jeden naród ponad granicami : młodzież z Podbrzezia w Wrszawie. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 972), p. 20. 

Grejciun, Augustyna. Przykład współpracy pokoleń : sztafety rodzinne i konkursy na ciasta wielkanocne w 



 

 

Podbrzeziu / fot. Karina Mieczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 6-12 kwietnia (nr 14), priedas 

„Rota“ (nr 937), p. 7. 

Grudzińska, Aneta. Koncert muzyki patryotycznej w Glinciszkach / fot. Karina Mieczkowska. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 11-17 maja (nr 19), priedas „Rota“ (nr 942), p. 4. 

Jankowska, Anna. Zaśpiewamy Maleńkiemu : koncert dobroczynny w Glinciszkach / fot. Karina Mieczkowska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 26 stycznia- - 1 lutego (nr 4), priedas „Rota“ (nr 927), p. 7. 

Markowska, Jolanta. „Lato z Polsk`“ w Podbrzeziu : półkolonie dla dzieci z klas początkowych / Jolanta 

Markowska ; Jolanta Driukienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 13-19 lipca (nr 28), priedas „Rota“ 

(nr 951), p. 4. 

Naruszewicz, Lilia. Mały Jezus wśród społeczności w Wewołówce: [apie kalėdinį susitikimą Visalaukėje, 

Vilniaus rajonas] / Lilia Naruszewicz ; Krystyna Śnieżko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 5-11 

stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 924), p. 2. 

Paszkowska, Marlena. Dar przebywania razem : festyn parafialny w Podbrzeziu / Marlena Paszkowska. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 14-20 września (nr 37), p. 1, 5.. 

Puncevičienė, Agata. „Wesele“ w dworku Jeleńskich: [apie Stanislovo Vyspianskio knygos „Vestuvės“ 

(„Wesele“) skaitimą Glitiškių kaimo bibliotekoje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 wrzesnia (nr 

36), priedas „Rota“ (nr 959), p. 7. 

Sartatavičiūtė, Elena. Dawny obyczaj w Glinciszkach: [apie Joninių šventę Glitiškėse, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 29 czerwca - 5 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 949), p. 7. 

Stacewicz, Alina. Wzruszenie, radość i poznawanie się na nowo : jubileusz absolwentów szkoły w Podbrzeziu - 

pół wieku od matury. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. -- 2017, 4-10 maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 941), p. 

17. 

Vorobej, Teresa. Nadać ton na cały rok : świąteczne spotkania w placówkach opieki społecznej rejonu 

wileńskiego: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų proga ir Vilniaus r. savivaldybės 

merės M. Rekst apsilankymą] / Teresa Worobiej ; fot. Jolanta Gulbinowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 5-11 stycznia (nr 1), p. 1, 3.. 

Vorobej, Teresa. Najpiękniejsze jeszcze przed nami : złoty jubileusz Szkoły-Przedszkola w Glinciszkach / Teresa 

Worobiej ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 1-7 czerwca (nr 22), p. 1, 6.. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 

Vorobej, Teresa. Nuteikia visiems metams: [apie renginius Vilniaus rajono socialinės globos įstaigose Kalėdų 

proga ir Vilniaus r. savivaldybės merės M. Rekst apsilankymą] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, saus. 5-11, p. 1, 8-9. 

W Podbrzeziu poświęcono nowy krzyż: [Vilniaus rajono Paberžės seniūnijoje vyko naujai pastatyto kapinių 

kryžiaus, kurį sukūrė Širvintų krašto kryždirbys Povilas Malinauskas,  šventinimo iškilmės] 

 / vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 13-19 lipca (nr 28), p. 3.. 

Ždanovič, Zigmunt. Atak na „zemstę Stalina“ : nowa metoda ma poskromić inwazję barszczu Sosnowskiego: 

[Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Gaukeliškių kaime, pristatytas naujas herbicidų mišinys, kuris, anot Aplinkos 

ministerijos specialistų, turėtų veiksmingiau kovoti su Sosnovskio barščių plitimu] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 20-26 kwietnia (nr 16), p. 1, 6.. 

Ždanovič, Zigmunt. Godne uczczenie „jubileuszu“ : 9. zawody oraczy rejonu wileńskiego w Glinciszkach / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 27 lipca - 2 sierpnia (nr 30), p. 1, 5. 

 

2018  
 

Lėka, Aušra. Z karta nori mokytis kitaip: [rašoma, kad šiuolaikiniai vaikai, vadinamoji „Google“ generacija, patys 

moka ieškoti informacijos, modernias technologijas išmano geriau nei jų mokytojai, jie - individualybės, 

nenorinčios būti suniveliuotos. Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje nuo mažens tampama tyrėjais. 

Gimnazijos dir. pavaduotoja ugdymui M. Prusakaitė-Semionova pasakoja, kad jau ikimokyklinukai, 

priešmokyklinukai ir pradinukai mokosi žaisdami su gamtos medžiaga. Aukštesniųjų klasių mokiniai netradiciškai 

mokosi klasikinių ir moderniųjų biotechnologijų. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokytoja J. Zautraitė lietuvių 

kalbos ir literatūros pamokas sumanė paįvairinti viktorinomis, panašiomis į televizijų intelektualinius žaidimus. 

Pasak Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos dir. pavaduotojos ugdymui R. Songailienės, visą 

progimnaziją apima skaitmenines technologijas ir istorinius eksponatus sujungiantis interaktyvus muziejus. 

Anksčiau progimnazijoje tyrinėta mokyklos istorija, o šiandien mokiniai tiria istoriją mokykloje, ir visos tarpukarį 

menančios jos erdvės tampa dinamiška ugdymo aplinka. Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos dir. R. Dagienė 

pasakoja, kaip progimnazija pradėjo kurti savo mokinių „Džiaugsmų ir rūpesčių knygelę“] / Aušra Lėka. - Iliustr. 



 

 

// Lietuvos žinios. - 2018, lapkr. 23, p. 7-8. 

Širdyje ne tik Nostalgija: [apie šventinę popietę Paberžės socialinės globos namuose, skirtą Tarptautinei 

pagyvenusių žmonių dienai paminėt] / pagal vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, spal. 4/10 (Nr. 

40), p. 3. 

Vorobej, Teresa. Didžiausias Paberžės lobis: [apie Paberžės bažnyčios Dievo Motinos paveikslo atnaujinimą] / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 11-17, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Suvokdami paveldo svarbą: [Paberžės bažnyčios šventoriuje atidarytas muziejus po atviru 

dangumi, skirtas Lenkijos ir Lietuvos šventaisiais ir palaimintaisiais paskelbtiesiemss atminti. Projektas 

kofinansuotas fondo „Parama lenkams rytuose“] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, lapkr. 8/14 (Nr. 45), p. 1,5. 

 

Adamovič, Kristina. „Boże, Ty byłeś z każdym ich cierpieniem”… : Janina Starowieyska groby pradziadów 

ocala od zapomnienia: [Janinos Staroveiskos, gimusios Sibire, dabar gyvenančios Olštyne (Lenkija), pasakojimas 

apie savo senelius ir prosenelius, palaidotus Vilniaus rajone Paberžės kapinėse] / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 26 lipca/1 sierpnia (nr 30), priedas „Rota” (nr 1005), p. 1, 8. 

Adamovič, Kristina.Usłysz, Panie, Ich imiona : w Podbrzeziu poświęcono krzyż ofiar Golgoty Wschodu : [apie 

kryžiaus, skirto tremtinių atminimo įamžinimui, šventinimo iškilmes Paberžėje]/ Krystyna Adamowicz ; fot. 

Marlena Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 2/8 sierp. (nr 31), priedas „Rota“ (nr 1006), p. 

8. 

Aszkiełowicz, Andrzej. „Kulfon” i „Echo” gościnnie w Glinciszkach: [apie teatriuko „Kulfon“ ir vokalinio 

ansamblio „Aidas“ iš Rukainių koncertą Glitiškėse, Vilniaus rajone] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 12/18 mar. (nr 15), priedas „Rota” (nr 990), p. 20. 

Bartoszko, Anna. Uczta duchowa dla uczniów i gości : spotkanie miłośników poezji w Podbrzeziu: [apie 

Paberžės gimnazijos mokslevių susitikimą su Vilniaus krašto poetais Aleksandru Sokolovskiu, Aleksandru 

Snežko] / Anna Bartoszko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 17/23 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 

995), p. 4. 

By nie brakowało miłości, szacunku i szczerości : spotkania opłatkowe w placówkach opieki społecznej rejonu 

wileńskiego: [apie Vilniaus r. savivaldybės darbuotojų ir merės Marijos Rekst kalėdinius susitikimus socialinės 

globos įstaigose] / opr. T.W.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 4-10 stycznia (nr 1), p. 3.. 

Hołd pamięci i wdzięczności : w Podbrzeziu stanął pomnik żołnierzy Wojska Polskiego / L24 ; fot. Marlena 

Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 23/29 sierp. (nr 34), priedas „Rota“ (1009), p. 1, 4. 

Jankowska, Anna. Nie ma radości bez niepodległości : edukacyjno-patryotyczny projekt w Podbrzeziu / Anna 

Jankowska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 4-10 stycznia (nr 1),priedasd „Rota“ (nr 976), p. 20. 

Jubileuszowy Turystyczny Zlot Polaków na Litwie. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 5/9 lipca (nr 128), p. 16. 

Kad netrūktų nuoširdumo ir pagarbos: [apie Vilniaus r. savivaldybės darbuotojų ir merės Marijos Rekst kalėdinius 

susitikimus socialinės globos įstaigose] / parengė T. V.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 4-10, 

p. 2-3. 

Klionovski, Raimund. Odnowiono cudowny obraz Matki Boskiej Podbrzeskiej / Rajmund Klonowski. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2018, 6-8 stycznia (nr 4), p. 4. 

Lapševič, Brigita. Duch tradycji na pisankach malowany: [apie Vilniaus krašto menininkės M. Czekolis 

rengiamas kiaušinių dažymo ir marginimo pamoka] / Brygita Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 31 

marca/3 kwietnia (nr 63), p. 1, 16-17. 

Malinovskienė, Edyta. Rodzina zawsze razem się trzyma : święto rodziny w Glinciszkach: [apie Šeimos šventę 

Glitiškėse, Vilniaus rajonas] / Edyta Malinovskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 21/27 czerwca 

(nr 25), priedas „Rota” (nr 1000), p. 9. 

Puncewicz, Agata. „Przedwiośnie” w Glinciszkach: [apie renginį VRSCB Glitiškių kaimo bibliotekoje] / Agata 

Puncewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 13/19 wrzes. (nr 37), priedas „Rota“ (nr 1012), p. 2. 

Puncewicz, Agata. Poznaj i zobacz : projekt dla miłośników historii w Glinciszkach: [apie Glitiškių kaimo 

bibliotekos projektą besidomintiems krašto istorija „Pažink ir pamatyk“] / Agata Puncewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 25/31 paźdz. (nr 43), priedas „Rota“ (nr 1018), p. 2. 

Puncewicz, Agata. Przebywanie wśród dzieci leczy duszę: [apie pasakų skatymą gryname ore, kurį organizavo 

Vilniaus rajono Glitiškių kaimo biblioteka]/ Agata Puncewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 21/27 

czerwca (nr 25), priedas „Rota” (nr. 1000), p. 2. 

Sartatavičiūtė, Elena. Glinciskie ostatki: [apie Užgavėnių šventę Glitiškėse, kurioje dalyvavo Vilniaus r. 

centrinės bibliotekos Glitiškių filialo darbuotojai] / Elena Sartatavičiūtė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2018, 15/21 lutego (nr 7), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Największy skarb Podbrzezia : Bogurodzica z Dzieciątkiem powróciła do rodzinnej parafii / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11-17 stycznia (nr 3), p. 1, 6.. 



 

 

Vorobej, Teresa. Świadomi narodowego dziedzictwa : w Podbrzeziu powstało Muzeum Plenerowe 100-lecia 

Niepodległości / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 8/14 listop. (nr 45), 

p. 1, 3. 

W duchu rywalizacji sportowo-artystycznej : jubileuszowy Turystyczny Zlot Polaków na Litwie / organizatoriai ; 

fot. Andrzej Łakis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 5/11 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 1002), p. 1, 

6. 

Ždanovič, Zigmunt. Młodzież z pasją i wiarą : jubileusz „Randeo Anima” w rocznicę niepodległości: [apie 

Paberžės jaunimo meno kolektyvo „Randeo Anima“  jubiliejų] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 29 listop./5 grud. (nr 48), priedas „Rota“ (nr 1023), p.1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Święto, które jednoczy : VII Festyn Parafialny „Jezus - naszą nadzieją” w Podbrzeziu / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 13/19 wrzes. (nr 37), priedas „Rota“ 

(nr 1012), p. 1, 4. 

 

2019 
 

Dumalakas, Arūnas. Paberžės gyventojų sostinės artuma nešildo: [apie miestelį Vilniaus rajone] 

/ Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Sostinė. - 2019, rugs. 14, p. 7. 

Jaglinska, Valerija. Nupinti draugystės vainiką: [apie Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio organizuotą meninę 

akciją „Nupinkim draugystės vainiką“] / Valerija Jaglinska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 

14/20 (Nr. 7), p. 9. 

Jankovska, Sabina. Naugardukas - Adomo Mickevičiaus miestas: [minint Europos kalbų dieną Paberžės 

Stanislovo Kostkos gimnazijos mokiniai keliavo į Adomo Mickevičiaus vaikystės miestą Naugarduką 

(Baltarusija)] / Sabina Jankovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 3/9 (Nr. 40), p. 3. 

Močiūtės dovana paklojo ūkio pamatus: [apie Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje, Šriubiškių kaime gyvenančią 

ūkininkę Boženą Žukovską, įkūrusią uogininkystės ūkį. Ją paskatino Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. 

programos (KPP) paramos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“]. 

- Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2019, geg. 18, p. 6. 

Gedroic, Justina. Wielkanocny pająk, nieodłączna tradycja Wileńszczyzny: [apie tautodailininkės Margaritos 

Czekolis iš šiaudų gaminamas namų puošmenas] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 20/26 

kwietnia (nr 76), p. 10-11. 

Jankowska, Anna. I dla ducha, i dla ciała : VIII Festyn Parafialny w Podbrzeziu / Anna Jankowska ; fot. autorka. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 12/18 wrzes. (nr 37), priedas „Rota“ (nr 1064), p. 1, 7. 

Jankowska, Sabina. Pod opieką św. Stanisława Kostki : święto patrona gimnazjum: [apie globėjo šv. Stanislovo 

Kostkos dienos minėjimą Paberžės St. Kostkos gimnazijoje] / Sabina Jankowska ; fot. Karina Mieczkowska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 3/9 stycz. (nr 1), priedas „Rota“ (nr 1028), p. 21. 

Lewandowska, Ilona. Być Polakiem na Litwie - rozmowy uczniów i nauczycieli / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2019, 5/7 stycznia (nr 3), p. 1, 8-9. 

Lewandowska, Ilona. Glinciszki, Dubinki… 75. rocznica zbrodni / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2019, 20 czerwca, p. 1, 5. 

Puncevičienė, Agata. Dzień Państwa w Glinciszkach / Agata Puncevičienė, Edyta Malinovskienė. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 lip. (nr 28), p. 2. 

Puncevičienė, Agata. Valstybės diena Glitiškėse / Agata Puncevičienė, Edita Malinovskienė: [apie Lietuvos 

Valstybės dienos minėjimui skirtus renginius Glitiškių darželyje] - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

liep. 11/17 (Nr. 28), p. 3. 

Sport - to zdrowie : w rejonie wileńskim otwarto nowe boiska; [Paberžėje atidarytas naujasis sporto aikštynas] / 

Inf. Samorządu Rejonu Wileńskiego ; fot. vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 paźdz./6 listop. 

(nr 44), p. 5. 

Sportas - viena smagiausių mūsų gyvenimo dalių : Paberžėje iškilmingai atidarytas naujasis sporto aikštynas / 

Vilniaus rajono savivaldybės ir „Verdenės“ gimnazijos inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 

31/lapkr. 6 (Nr. 44), p. 3. 

Urbanovič, Monika. To miłość chroni przed starością : akcja czytania w Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu: 

[apie skaitymo akciją  Vilniaus rajono Paberžės socialinės globos namuose] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 mar. (nr 10), priedas „Rota“ (nr 1037), p. 1, 7. 

Vasiliauskaitė, Laimutė. Įspūdingiausių Lietuvos medžių takais / Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė. - Iliustr. // 

Draugas. Mokslas, menas, literatūra. - 2019, birž. 1, p. 5, 8. 

 

Vorobej, Teresa. Na zapusty - bliny tłuste, smaczne pączki i chrusty : w pałacu Jeleńskich w Glinciszkach 

zapowiedziano rychłe nadejście wiosny / Teresa Worobiej ; fot. Marlena Paszkowska. - Iliustr. // Tygodnik 



 

 

Wileńszczyzny. - 2019, 28 lutego/6 mar. (nr 9), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Užgavėnių riebūs blynai, skambios dainos: [užgavėnių šventė Paberžės seniūnijoje Jelenskių 

dvare] / Teresa Vorobej ; Marlenos Paškovskos  nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 

28/kovo 6 (Nr. 9), p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. W świat wiedzy z szybkością ferrari : rozpoczął się nowy rok szkolny / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka i archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 5/11 wrzes. (nr 36), p. 1, 5. 

 

2020  

Investicinių projektų įgyvendinimas prisidės prie ekonomikos atsigavimo: [apie 2020 m. Vilniaus rajono 

savivaldybėje planuojamus investicinius projektus] / Vilniaus r. savivaldybės inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2020, geg. 7/13 (Nr. 19), p. 4. 

Kabakaitė, Justina. Prieštaringos meditacijos jau mokyklose: [apie tai, jog Indijoje kilęs judėjimas „Gyvenimo 

menas“, gavęs ES pinigų, 60-čiai Vilniaus apskrities mokyklų pasakoja apie sveikesnį gyvenimą atveriančias 

praktikas; buvę organizacijos nariai įspėja saugotis šių žmonių, o institucijos tik gūžčioja pečiais. (Str. mamos V. 

Antanavičiūtės, „Gyvenimo meno“ prezidentės D. Balčiūnienės, Vilniaus „Juventos“gimnazijos direktorės I. 

Ignatavičienės ir kitų komentarai; minimi psichologė G. Vyšniauskienė, Kalvelių Stanislovo Moniuškos 

gimnazijos direktorė A. Berkovskaja bei VŽ. Komentaras su VDU profesorės M. Ališauskienės komentaru) / 

Justina Gafurova ; Vėtrės Antanavičiūtės nuotr. // Vakaro žinios. - 2020, vas. 14, p. 1, 3. 

Malinovskienė, Edita. Drugeliai mokosi lietuvių kalbos: [apie Vilniaus r. Glitiškių vaikų darželio „Drugelių“ 

grupę, dalyvavusią projekte „Raitau raidelę, žinau kalbelę“, skirtame Lietuvių kalbos dienoms] / Edita 

Malinovskienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, kovo 12/18 (Nr. 11), p. 13. 

Vorobej, Teresa. Šventovė – lyg gotikos katedros vitražas : Paberžės bažnyčios konsekracijos 90-osios metinės: 

[apie Paberžės bažnyčios Dievo Motinos paveikslo atnaujinimą] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 10/16 (Nr. 37), p. 1, 8–9. 

 

Malinovskienė, Edyta. Lato z książką : czytelnicza akcja w Glinciszkach:[ Apie renginį „Vasara su knyga“ 

Glitiškių kaimo bibliotekoje] / Edyta Malinovskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 16/22 lip. (nr 

29), priedas „Rota (nr 1108), p. 7. 

Malinovskienė, Edyta. literki zagubione w walizce : „Motylki” z Glinciszek poznają język litewski: [darželinukai 

iš Glitiškių vaikų darželio „Drugelių“ grupės dalyvavo projekte „Raitau raidelę, žinau kalbelę“, skirtame Lietuvių 

kalbos dienoms. Kartu šiame projekte dalyvavo bibliotekininkė Agata Puncevičienė] / Edyta Malinovskienė. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 5/11 mar. (nr 10), p. 2. 

Puncevičienė, Agata. Wyrazy, które mają moc : pogadanka w bibliotece w Glinciszkach: [apie renginį vaikams 

Glitiškių kaimo bibliotekoje, Vilniaus rajonas] / Agata Puncevičienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 

23/29 lip. (nr 30), priedas „Rota“ (nr 1109), p. 2. 

Puncevičienė, Agata. Złote Gody w Anowilu: [apie Česlavos ir Stefano Puncevičių iš Anovilio, Paberžės sniūnija, 

auksines vestuves, Vilniaus rajonas] / Agata Puncevičienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 29 

pazdz./4 listop. (nr 44), priedas „Rota“ (nr 1123), p. 2. 

Realizacja projektów inwestycyjnych przyczyni się do ożywienia gospodarki / vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 7/13 maja (nr 19), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Świątynia niczym witraż gotyckiej katedry : 90. rocznica konsekracji kościoła w Podbrzeziu / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2020, 10/16 wrzes. (nr 

37), p. 1, 3. 

Wyraz uznania i pamięci : w Pdbrzeziu modlono się w intencji zeslańców i łagierników / L24.lt ; fot. Marlena 

Paszkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 30 lip./5 sirp. (nr 31), priedas „Rota“ (nr 1110), p. 1-2. 

 

Pagirių seniūnija  

 

2003 

 

Baronienė, Nijolė. Teisingai pasodintas džiugins augimu ir vaisiais: [apie auginančius vaismedžių sodinukus 

biologus R. ir V. Kazlauskus Pagiriuose, Vilniaus rajone] / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Respublika. - 2003, 

rugs. 16, priedas „Pastogė“, p. 11. 

Jokūbaitis, Marius. 5 milijonai litų - šuniui ant uodegos: [aqpie Vyriausybės nutarimą suteikti valstybės 

paskolą iš „Nord/LB Lietuva“ banko Pagirių šiltnamiams] / Marius Jokūbaitis // Lietuvos rytas. - 2003, spal. 

18, p. 12. 



 

 

Jokūbaitis, Marius. Sėkmės receptas - medžioklės su premjeru : išskirtinė valstybės parama vienai įmonei 

pribloškė net Finansų ministeriją: [apie Vyriausybės garantijas banko paskolai, kurią ketina imti bendrovė Pagirių 

šiltnamiai „NORD/LB Lietuva“; Bankai; Bendrovės (kompanijos); Lietuva; Pagiriai; Paskolos; Šiltnamiai; 

Valstybė; „Pagirių šiltnamiai“] / Marius Jokūbaitis. - Iliustr. // Kauno diena. - 2003, liep. 22, p. 1, 6. Mažul, 

Henrik. Dovanos iš širdies : 2003-ieji - Žmonių su negalia metai: [apie Vilniaus rajono Socialinės rūpybos 

skyriaus veiklą ir jo globotinę Jadvygą Bernatovič iš Pagirių] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, gruod. 11-17 (Nr. 50), p. 6. 

Mažul, Henrik. Pasiutligė reikalauja atsargumo: [apie pasiutligės židinį Papiškėse (Vilniaus raj., Pagirių 

seniūnija)] / Henryk Mažul. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, liep. 17-23 (Nr. 29), p. 1, 5. 

Stanaitis, Aloyzas. Naujas „Rannila“ fabrikas - dar didesniam klientų patogumui: [apie stogų bei sienų dangų 

gamybos fabriko Vaidotuose atidarymą, Vilniaus rajonas] / Aloyzas Stanaitis. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 

2003, birž. 14, p. 15. 

Tervidytė, Elena. Babiloniška mokykla. [apie trikalbę Pagirių vidurinę mokyklą ir jos direktorę A. Mažonienę, 

Vilniaus rajonas] / Aušra Tervidytė. - Portr. // Dialogas. - 2003, saus. 3, p. 3. 

Vorobej, Teresa. Spalvingi kermošiai : [apie Kaziuko mugę Pagiriuose] / Teresa Vorobej ; Ježio Karpovičiaus 

nuotr. ; [su Vilniaus rajono merės Leokadijos Janušauskienės padėka]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2003, kovo 6-12, p.1, 6. 

Senkevič, Jan. Sorok Tatary: spod Wilna do Malezji : po Wileńszczyźnie bliższej i dalszej / Jan Sienkiewicz. - 

Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 29 października, p. 1, 8. 

Mažul, Henrik. Niezmiennie na służbie wsi: Wileńska pomaturalna szkoła rolnicza liczy lat 50! 

/ Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2003, 13-19 listopada (nr 46), p. 1, 6. 

 

2004 

 

Andžejevski, Tadeuš. Harmonijos, smuiko ir klarneto entuziastai : Pagirių muzikos mokyklai 10 metų / Tadeuš 

Andžejevski ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, gruod. 9-15 (Nr. 50), p. 1, 6. 

Balčytis, Zigmantas. Konkurencija verčia pasitempti : [pokalbis su Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministru 

Z. Balčyčiu / kalbėjosi] Aurika Usonienė. - Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2004, liep. 15-31 (Nr. 13), p. 2. 

Buinovska, Fatima. „Očkon“ - Keturiasdešimt totorių kaimo kibirkštėlė: [apie totorių kaimo vaikų saviveiklos 

kolektyvą, Vilniaus rajonas] / Fatima Buinovska. - Iliustr. // Lietuvos totoriai. - 2004, balandis (Nr. 4), p. 1-2, 7. 

Dubauskas, Mantas. Iš šiltnamių Lietuvoje - į Kolumbijos laukus : verslo planus tėvų gimtinėje puoselėjusi D. 

Slotkus auginti gėlių grįš į Pietų Ameriką : [apie „Pagirių šiltnamį] / Mantas Dubauskas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. 

- 2004, birž. 28, priedas „Vartai“, p. 1-2. 

Kvedarienė, Aldona. „Pagirių šiltnamių“ direktoriaus Gedimino Morkūno „biznelis“ / Aldona Kvedarienė. - 

Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2004, spal. 5, p. 1, 21. 

Kvedarienė, Aldona. Prikeltas lavonas nusinešė milijonus : valstybės milijonų prikimšti „Pagirių šiltnamiai“ 

atiduodami už grašius / Aldona Kvedarienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2004, rugpj. 7, p. 1, 7. 

Martišiūtė, Asta. Bendrovės privatizavimas nokinamas iki bankroto: [apie bendrovės „Pagirių šiltnamiai“ 

padėtį] / Asta Martišiūtė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2004, rugs. 30, p. 9. 

Matiulevič, Marija. Pagirių seniūnija / Marija Matiulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, bal. 15-21 (Nr. 

16), p. 5. 

Mažul, Henrik. Svajonių link skriejantis „Aitvaras“ : Vaidotų vaikų darželis - mokykla ant 15- mečio slenksčio 

/ Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, vas. 5-11 (Nr. 6), p. 2, 3. 

Navickaitė, Lina. Sostinės pakraštyje kilo vienas didžiausių gaisrų : Vaidotuose užsidegusias dirbtuves 

gesinusioms kelių rajonų ugniagesių pajėgoms trūko vandens: [apie Vilniaus rajone kilusį gaisrą, kurio metu 

sudėgė bendrovei „Hofa“ priklausančios medienos dirbtuvės, šio gaisro likvidavimą] / Lina Navickaitė. - Iliustr. 

// Kauno diena. - 2004, birž. 7, p. 1, 6. 

Po skambučio Č. Juršėnui teko persikelti į parką: [apie kandidato į prezidentus Č. Juršėno birž. 3 d. susitikimą su 

Vilniaus krašto rinkėjais, kurį sutrukdė melagingas pranešimas policijai apie padėtus sprogmenis] // Lietuvos 

rytas. - 2004, birž. 4, p. 2. 

Rusakevič, Juzef. Skurbutėnuose buvo mokykla… : išsaugoti ir neužmiršti / Juzef Rusakevič ; autoriaus pieš. ir 

nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, birž. 10-16 (Nr. 24), p. 

„Su kuo sutiksi tu Naujus metus… Su kuo į žvaigždes palydėsi senus“ : atsisveikindami su 2004-aisiais 

mintimis, kokie jie buvo, dalijasi Šiaulių regiono stočių skyriaus, bendrovės filialo „Klaipėdos geležinkelių 

infrastruktūra', Panerių, Kauno ir Vaidotų geležinkelio stočių darbuotojai / parengė Roma Mikalauskienė ir 

Vytautas Leščinskas. - Portr. - Aut.: Eugenijus Vaišvilas, Oksana Antanavičienė, Irena Staponkienė ir kt. // 

Geležinkelininkas. - 2004, gruod. 1-31 (Nr. 21), p. 3-4. 

Susitikimą nutraukė melagingas pranešimas: [apie kandidato į prezidentus Č. Juršėno susitikimo su Vilniaus 



 

 

krašto rinkėjais metu įvykusį incidentą, kai buvo pranešta, kad Vaidotų aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje, 

kur turėjo vykti susitikimas, neva padėti sprogmenys (str. minimas Č. Juršėno rinkimų štabo vadovas G. 

Kirkilas)] // Kauno diena. - 2004, birž. 4, p. 2. 

Šošič, Janina. Viltį išgyti suteikia mažos sėklelės galia : [apie netoli Vilniaus gyvenančią sėklomis gydančią 

Janiną Janulionienę] / Rasa Šošič. - Iliustr. // Sekundė. - 2004, rugs. 4-5 (Nr.204), p. 5. 

Ulevič, Renata. Parodos, konkursai, žaidimai, teminiai vakarai: [apie Pagirių bibliotekos veiklą ir renginius] / 

Renata Ulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, bal. 15-21 (Nr. 16), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Pabaigtuvių metas!: [apie Derliaus šventę Vaidotose, Vilniaus rajonas] / Teresa Vorobej ; 

autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugs. 23- 29 (Nr. 39), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Pirmojo skambučio laukiant: [apie naujas ikimokyklinio ugdymo grupių organizavimo 

galimybes Vilniaus rajone] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, kovo 11-17 (Nr. 

11), p. 6. 

 

Andžejevski, Tadeuš. Entuzjaści akordeonu, skrzypiec i klarnetu : Pogirska Szkoła Muzyczna liczy 10 lat; [apie 

Pagirių muzikos mokyklą, kuri šiemet švenčia savo 10 metų jubiliejų] / Tadeusz Andrzejewski ; fot. autor. 

Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2004, 9-15 grudnia (nr 50), p. 1, 6. 

Maciulewicz, Maria. Gmina pogirska: [apie Vilniaus rajono Pagirių seniūnijos 2003 metų pasiekimų balansą] / 

Maria Maciulewicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 15-21 kwietnia (nr 16), p. 5. 

Mažul, Henrik. „Latawiec“ szybujący do marzeń : przedszkole-szkoła w Wojdatach u progu 15-lecia: [apie 

Vaidotų vaikų darželį-mokyklą] / Henryk Mażul ; fot. autor. - Iliustr. - Lenk. - Turinys: Korzystny „mezaljans“; 

Na rodziców łasce; Dyrektor młodością tchnąca; Jedną wielką rodziną; Współpraca niejedno ma imię // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 5-11 lutego (nr 6), p. 2, 3. 

Rusakevič, Juzef. W Skorbucianach była szkoła…: [apie Skurbutėnų kaimo, Skurbutėnų mokyklos istoriją] / 

Józef Rusakiewicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 10-16 czerwca (nr 24), p. 1, 6. 

Ulewicz, Renata. Konkursy, zabawy, pogadanki, wieczorki: [apie Vaikų knygos savaitę Pagirių bibliotekoje 

(Vilniaus rajonas)] / Renata Ulewicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 15-21 kwietnia (nr 16), p.6. 

Vorobej, Teresa. Zanim zadzwoni pierwszy dzwonek: [apie Vaidotų vaikų darželyje-mokykloje įvykusį 

Vilniaus rajono mokyklų direktorių pavaduotojų pradinių klasių mokymo reikalams susirinkimą] / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 11-17 marca (nr 11), p. 6. 

Worobiej, Teresa. Dożynek nastał czas !: [apie Derliaus šventę Vaidotuose (Pagirių seniūnija)] / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 23-29 września (nr 39), p. 1, 3. 

Danilevičiūtė, Vida. Опекаемые властью предприятия - на рынке приватизации: [žurnalistės požiūris į 

finansinių problemų turinčius bei valdžios dotuojamus Pagirių šiltnamius] / Вида Данилявичюте. - Iliustr. - 

Rus. // Республика. - 2004, 17 авг., p. 6. 

 

2005 

 

Baronytė, Vanda. Modernizuotų šiltnamių privatizacija: išeitis ar prapultis / Vanda Baronytė. - Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. - 2005, liep. 5, p. 3. 

Čepanko, V. Pasitarimas dėl atliekų tvarkymo: [dėl buitinių atliekų tvarkymo Vilniaus rajone, Pagirių sen.] / V. 

Čepanko // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, birž. 30- liep. 6 (Nr. 26), p. 5, 7. 

Danovska, Danuta. Pagiriai gražėja: [apie Pagirių gyvenvietę bei UAB „Pagirių komunalininkas“] / Danuta 

Danovska ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, gruod. 8-14 (Nr. 49), p. 1, 3. 

Matiulevič, Marija. 2004 metų pasiekimų balansas : Pagirių seniūnija / Marija Matiulevič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, liep. 21-27 (Nr. 29), p. 5. 

Podmostko, Jadvyga. Radość jak bochen świeżego chleba : w podwileńskich Pikieliszkach odbyło się Święto 

Plonów'2005; [ dalyvavo ir Pagirių sen.] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 4 

października, p. 1, 6. 

Tarabilda, Jonas. Narkomafijos grandinėje - Baltarusija ir totorių kaimas: [apie Organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo tarnybos (ONTT) ir Policijos departamento operaciją, kurios metu buvo išsiaiškintas narkotikų kelias į 

Vilniaus čigonų taborą ] / Jonas Tarabilda. - Nuotr. // Vakaro žinios. - 2005, saus. 13, p. 1, 5. 

Tarptautinėje parodoje Vokietijoje TŪB „Mėta“ vartotojams pristatys ekologišką produkciją / parengė Jurga 

Palionytė: [apie tikrosios ūkinės bendrijos „Mėta“ (Vaidotai, Vilniaus r.) veiklą, jos ketinimą dalyvauti saus. 21- 

30 d. Vokietijoje vyksiančioje tarptautinėje maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodoje - mugėje 

„Žalioji savaitė 2005“ ir pristatyti ekologiškas arbatas ir ekstraktus informuoja įmonės savininkas M. 

Vyskupaitis]// Lietuvos aidas. - 2005, saus. 7, p. 8. 

Tvaskienė, Jurga. Į Keną sudėti milijonai - pavėjui : Seime stumiamas planas stabdyti Kenos pasienio 



 

 

kontrolės posto plėtrą, visus patikros punktus perkeliant į Vaidotus. Tai Lietuvai gali kainuoti 110 mln. litų / 

Jurga Tvaskienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2005, lapkr. 16, p. 2. 

Vorobej, Teresa. Rūpindamiesi jauniausiais…: [Pagirių vaikų darželyje atidarytos lenkų grupės, o Lavoriškėse 

iškilmingai įmūrytas būsimo vaikų darželio kertinis akmuo] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2005, geg. 5-11 (Nr. 18), p. 1, 3. 

 

Adamowicz, Liudwik. Rywalizacja pod znakiem przyjaźni: [apie Vilniaus aukštesnijoje Žemės ūkio mokykloje 

įvykusią studentų spartakiadą] / Ludwik Adamowicz. - Iliustr. - Sport // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 16 - 22 

czerwca (nr 24), p. 7. 

Danowska, Danuta. Pogiry pięknieją: [apie Pagirių gyvenvietę bei UAB „Pagirių komunalininkas“] / Danuta 

Danovska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 8 - 14 grudnia (nr 49), p. 1, 3. 

Maciulewicz, Maria. Gmina pogirska : bilans dokonań roku 2004: [apie Vilniaus rajono Pagirių sesniūnijos 

2004 metų pasiekimų balansą] / Maria Maciulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 21 - 27 lipca (nr 29), p. 

5. 

Treščinski, Michal. W stronę orientu : VII spotkanie poświęcone turystyce: [apie VII tarptautinį seminarą 

turizmo klausimais, įvykusį Vilniaus aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje Vaidotose] / Michał Traszczyński ; 

fot. Jelena Hejbowicz i archiwum. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 15 - 21 wrzesnia (nr 37), p. 1, 3. 

Worobiej, Teresa. W trosce o najmłodszych…: [apie iškilmingą lenkų grupių atidarymą Pagirių vikų darželyje, 

bei būsimąjį vaikų darželį Lavoriškėse] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. - Lenk. - Turinys: Pomysł 

dojrzewający od kilku lat; Bogatsze o polskie grupy // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 5 - 11 maja (nr 565), p. 

1, 3. 

 

Шантуркова, Фатима. Шабанович Алей Мустафович: [Lietuvos tautinės mažumos - totoriai, 

Keturiasdešimt totorių, Vilniaus rajonas] / Фатима Шантуркова // Lietuvos totoriai. - 2005, lapkritis-gruodis 

(Nr. 6), p. 9. 

 

2006 

 

Danovska, Danuta. Išskirtinis jubiliejus: [apie šimtametę Rozaliją Mackevič, gyvenančią Pagirių seniūnijos 

Merešlėnų kaime] / Danuta Danovska ; Leonilijos Perminienės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2006, kovo 9-15 (Nr. 10), p. 2, 6. 

Fedaravičius, Tomas. Geležinkelininkai rengiasi streikui: [Vaidotų geležinkelio stoties darbuotojai vadovams 

pateikė ultimatumą dėl atlyginimų padidinimo] / Tomas Fedaravičius // Lietuvos žinios. - 2006, spal. 18, p. 10. 

Juršytė, Justina. Tranzitas į Kaliningradą nebus stabdomas: [rašoma, kad teismas pripažino neteisėtu lapkričio 

20 d. Vaidotų stotyje profesinių sąjungų planuotą įspėjamąjį streiką, todėl jis neįvyks]. - Iliustr. // Verslo žinios. 

- 2006, lapkr. 20, p. 3. 

Kačanovska, Stanislava. „Visas pasaulis telpa Tavo sieloj…“: [apie rusų poezijos šventę, vykusią Nemėžio 

vidurinėje mokykloje, kurioje dalyvavo Vilniaus rajono rusų mokyklų mokiniai bei rusų poezijos mylėtojai iš 

Nemėžio bei Pagirių lietuvių ir lenkų mokyklų] / Stanislava Kačanovska ; I.Tymčuko nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2006, saus. 26- vas. 1 (Nr. 4), p. 5-6. 

Kuliomina, Viktorija. Su šake prieš traukinį: [apie Vaidotų geležinkelio stoties darbuotojų skelbiamą 

įspėjamąjį streiką reikalaujant, kad „Lietuvos geležinkeliai“ 100% padidintų darbo užmokestį / Viktorija 

Kuliomina] // Verslo žinios. - 2006, lapkr. 9, p. 6. 

Kvedaras, Valdas. „Lietuvos geležinkeliai“: šantažas ar diversija? : geležinkelininkai dėl didesnių algų pasiryžę 

paminti įstatymus: [informuojama apie Lietuvos geležinkelio profesinės sąjungos reikalavimą nuo kitų metų 

sausio 1 d. 100 proc. pakelti geležinkelio darbuotojų atlyginimus, Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 

sprendimą, kad profesinės sąjungos ketinimas lapkr. 20 d. Vaidotų geležinkelio krovinių stotyje surengti šio 

svarbaus susisiekimo mazgo darbuotojų įspėjamąjį streiką yra neteisėtas, pateikiami Lietuvos geležinkelių 

profesinės sąjungos vadovo V. Troščenkos ir „Lietuvos geležinkelių“ gen. direktoriaus S. Dailydkos komentarai] 

/ Valdas Kvedaras. - Iliustr. // Ekstra. - 2006, Nr. 47 (lapkr. 20-26), p. 16-18. 

Levicki, Jan. Laikas pradėti mokslus: [apie naujų mokslo metų iškilmes Marijampolio vidurinėje mokykloje ir 

iškilmingai atidarytą lenkų pradinę mokyklą, kuri įsikūrė Marijampolio vidurinės mokyklos patalpose. Taip pat 

apie iškilmingą naujųjų mokslo metų paskelbimą Pagirių gimnazijoje] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, rugs. 7-13 (Nr. 36), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Paimk kalėdaitį ir juo dalinkis : Pagiriuose vyko Kalėdinis susitikimas vienišiems: [apie Kalėdų 

išvakarėse Vilniaus krašte rengiamus kalėdinius susitikimus vyresnio amžiaus, ligotiems, vienišiems žmonėms] 

/ Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, gruod. 28- 2007, saus.3 (Nr. 52), 

p. 1, 3. 



 

 

Matiulevič, Marija. 2005 pasiekimų balansas : Pagirių seniūnija / Marija Matiulevič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, liep. 27 - rugpj. 2 (Nr. 30), p. 6. 

Preila, Vytautas. Elektrikai bandė sušaldyti totorius: [apie Rytų skirstomųjų tinklų remonto darbus Vilniaus 

rajone Keturiasdešimties Totorių kaime, per šalčius bei gyventojos O.Grigarčenko skundus dėl galimos avarinės 

situacijos jų namuose] / Vytautas Preila ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2006, saus.26, p.1, 4. 

Šantrukova, Fatima. Alejus Šabanovičius: [apie buvusį Keturiasdešimt totorių kaimo mečetės mulą / Fatima 

Šantrukova]. - portr. // Lietuvos totoriai. - 2006, Nr. 1, p. 4. 

Treščynska, Valentyna. Proginė gimnazijos inauguracija : Pagirių vidurinės mokyklos 30- metis / Valentyna 

Treščynska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, gruod. 21-27 (Nr. 51), p. 3. 

Ulevič, Renata. Šventės Pagirių bibliotekoje: [apie Pagirių bibliotekoje surengtą kalėdinį susitikimą, kuriame 

svečiavosi Vilniaus aukštesniosios žemės ūkio mokyklos mokiniai ir apie neįgaliems žmonėms skirtą kalėdinį bei 

naujametinį renginį „Tyli naktis“] / Renata Ulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, saus. 26- vas. 1 (Nr. 4), 

p. 7. 

Usonienė, Aurika. Darbdavio ir darbuotojų santykiai turi būti grindžiami kolektyvine sutartimi: [apie spaudos 

konferenciją, kurią surengė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ dėl profesinių sąjungų reikalavimo didinti 

Vaidotų geležinkelio stoties darbuotojų tarifinį atlygį] / Aurika Usonienė. - Iliustr., portr. // Geležinkelininkas. - 

2006, lapkr. 1-21 (Nr. 19), p. 1. 

Usonienė, Aurika. Pagerintos darbo ir buities sąlygos mašininstams: [apie Vilniaus lokomotyvų depo Vaidotų 

cecho administracijos pastato remontą] / Aurika Usonienė. - Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2006, saus. 1-20 (Nr. 

1), p. 3. 

 

Adamovič, Kristina. „I nas w opiece swej miej“ : pierwszy wrześniowy wypad - do Pogir / Krystyna 

Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 2-4 września (nr 166), p. 1, 3. 

Adamovič, Kristina. Niech płonie ognisko wiedzy : w dniu 30. rocznicy szkoły w Pogirach - inauguracja 

gimnazjum / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 12 grudnia, p. 1, 6. 

Jan, Lewicki. Opłatek weź i dziel się nim! : Wigilia dla samotnych w Pogirach: [apie Kalėdų išvakarėse 

Vilnius krašte rengiamus kalėdinius susitikimus vyriasnio amžiaus , ligotiems vienišiems žmonėms] / Jan 

Lewicki ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 28 grudnia 2006 - 3 stycznia 2007 (nr 

52), p. 1, 3. 

Lewicki, Jan. Naukę czas już zacząć: [apie naujųjų mokslo metų pradžią Vilniaus rajono mokyklose] / Jan 

Lewicki ; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 7 - 13 wrzesnia (nr 36), p. 1, 3. 

Maciejkianiec, Ryšard. Wileńska Szkoła Rolnicza zaprasza: [apie Vilniaus aukštesniaję žemės ūkio mokyklą, 

Vaidotai] / Ryszard Maciejkianiec. - Iliustr. // Nasz Czas. - 2006, 12 kwietnia - 3 maja (nr 7), p. 1, 6. 

Maciulewicz, Maria. Bilans dokonań roku 2005 : gmina pogirska / Maria Maciulewicz // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 27 lipca - 2 sierpnia (nr 30), p. 6. 

Treszczyńska, Walentyna. Inauguracją gimnazjum uczczony : jubileusz 30-lecia Pogirskiej Szkoły Średniej / 

Walentyna Traszczyńska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 21 - 27 grudnia (nr 51), p. 3. 

Ulewicz, Renata. Święta w pogirskiej bibliotece: [apie Pagirių bibliotekoje organizuotus kalėdinį susitikimą 

vaikams bei neigaliems žmonėms skirtą kalėdinį renginį „Tyli naktis“] / Renata Ulewicz // Tygodnik 

Wileńszczyzny. -2006, 26 stycznia - 1 lutego (nr 4), p. 7. 

 

2007 

 

Beniušis, Vaidotas. Žmonės kyla prieš tardymo izoliatorių: [informuojama, kad Vilniaus savivaldybėje 

vykusiame pasitarime dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškeldinimo iš miesto centro preliminariai 

sutarta, jog naujasis izoliatorius bus statomas Pagiriuose, pateikiama Pagirių seniūnės M. Matiulevič nuomonė] / 

Vaidotas Beniušis. - Iliustr. // Respublika.. - 2007, liep. 14, p. 5. 

Danovska, Danuta. Lyg šventinis pyragas… : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Pagiriai / Danuta 

Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis.. - 2007, saus. 18-24 (Nr. 3), p. 1, 5. 

Danovska, Danuta. Ryžtingas „ne“ tardymo izoliatoriui: [apie Kalėjimų departamento, Vilniaus savivaldybės 

Miesto plėtros departamento atstovų ir Pagirių gyventojų susitikimą dėl tardymo izoliatoriaus Pagiriuose 

statybos projekto] / Danuta Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, rugpj. 2 - 8, p.1, 5. 

Dėl kalėjimo iškėlimo - nauja diskusija: [apie Teisingumo ministerijojesurengtą pasitarimą Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus iškėlimo klausimais] // Lietuvos rytas. - 2007, rugpj. 8, priedas „Sostinė“, p. 3. 

Dumalakas, Arūnas. Gyventojai nušvilpė tardymo izoliatoriaus idėją : žmonės nė nenorėjo klausyti, kad 

numatoma statyti įstaiga bus netoli nuo Pagirių: [apie Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos salėje vykusį 

susitikimą dėl ketinimo iškeldinti Lukiškių izoliatorių-kalėjimą, jį statyti prie Pagirių ]/ Arūnas Dumalakas. - 

Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, liep. 27, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 



 

 

Dumalakas, Arūnas. Pagirių gyventojai bijo kalėjimo kaimynystės : Vilniaus rajono žmonės jau renka parašus 

prieš tardymo izoliatoriaus statybą / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, liep. 17, priedas 

„Sostinė“, p. 1, 2. 

Dumalakas, Arūnas. Tardymo izoliatorių baubu verčia neišmanėliai : Lukiškių pavyzdys įrodo, kad pagiriečiai 

be reikalo baiminasi kalėjimo kaimynystės / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, rugpj. 3, 

priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

Dumalakas, Arūnas. Vaidotuose - visuomeninio transporto problema: [apie Vaidotų gyvenvietės, kurios dalis 

priklauso Vilniui, kita dalis - Vilniaus rajonui, gyventojų nepasitenkinimą dėl netvarkos visuomeninio 

transporto srityje, priekaištus vežėjams, nuo rugs. 1 d. iš Vilniaus raj. savivaldybės įsigijusiems licenciją 

užsiimti keleivių pervežimu tarp Vaidotų ir sostinės autobusų stoties, pateikiami Vilniaus savivaldybės Viešojo 

transporto poskyrio vedėjo K. Lubio, Vaidotų gyventojos F. Nemanionok komentarai] / Arūnas Dumalakas. - 

Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, rugs. 5, priedas „Sostinė“, p. 3. 

 

Dumalakas, Arūnas. Vilniaus rajone - nelegalus aplinkkelis: [Vilniaus rajono tarybai uždraudus rengti 

magistralinius kelius Vilnius-Minskas ir Vilnius-Klaipėda jungiantį aplinkkelio specialųjį planą, atsirado naujas 

nelegalus Vaidotų aplinkkelis] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, liep. 14, priedas 

„Sostinė“, p. 2. 

Grigaliūnas, Stasys. Čia formuojasi nauji traukiniai: [Vaidotų skirstymo stotis iš Vilniaus geležinkelio stoties 

perėmė pagrindinę krovininių traukinių formavimo funkciją] / Stasys Grigaliūnas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 

2007, rugpj. 24, p. 8. 

Izoliatorius kursto nesantaiką: [rašoma apie Teisingumo ministerijoje rugpj. 7 d. vykusį pasitarimą dėl naujo 

tardymo izoliatoriaus statybos Pagiriuose, pateikiamas posėdyje dalyvavusios Pagirių seniūnės M. Matiulevič 

pasisakymas apie priežastis, dėl kurių gyventojai prieštarauja izoliatoriaus statybai, Kalėjimų departamento dir. 

S. Vitkūno, Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato virš. pavaduotojo R. Dervinsko nuomonės]. - Iliustr. // 

Respublika. - 2007, rugpj. 8, p. 2. 

Jankutė, Vilija. Lukiškių kalėjimui numatė vietą : kalėjimas mažintų aplinkinių sklypų vertę: [apie tai, kad 

naujojo kalėjimo izoliatoriaus statybai Pagiriuose, į kurį persikeltų Lukiškių kalėjimas, pritarė Vilniaus 

valdžia, Kalėjimų departamento bei Teisingumo ministerijos atstovai, tačiau AB Turto bankas, kuriam pavesta 

rūpintis kalėjimo perkėlimu bei statyba, šių darbų imsis tik tuomet, kai Vyriausybė tai patvirtins] / Vilija 

Jankutė // Verslo žinios. - 2007, liep. 16, p. 4. 

Levicki, Jan. Naujos pirtys Vaidotuose ir Nemenčinėje / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2006, kovo 1-7 (Nr. 9), p. 6. 

Levicki, Jan. Pagirių gyventojų protestas : [prie Vilniaus apskrities viršininko administracijos pastato vyko 

Pagirių gyventojų piketas prieš planus statyti tardymo izoliatorių] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2007, rugs. 6 - 12, p. 3. 

Lietuvoje jau žlunga…: [apie Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus centro į Pagirius 

problemas] // Lietuvos rytas. - 2007, liep. 26, p. 4. 

Lipeikaitė, Eglė. Bauginanti kalėjimo kaimynystė: [dėl Lukiškių izoliatoriaus-kalėjimo perkėlimo į teritoriją, 

esančią netoli Pagirių gyvenvietės ir vietinių gyventojų nuomonę dėl tokio sprendimo] / Eglė Lipeikaitė. - 

Iliustr. // Laikraštis tau. - 2007, lapkr. 30, p. 9. 

Lukiškių kalėjimas bus iškeltas į Pravieniškes: [apie tai, jog Vyriausybės strateginio planavimo komitetas 

pritarė siūlymui Lukiškių tardymo izoliatorių iškraustyti iš sostinės centro, naują įkalinimo įstaigą planuojama 
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Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 14-20 lutego (nr 7), p. 2. 

Najmowicz, Irena. Wielkie święto - Dzień Książki: [apie renginį Keturiasdešimties totorių pagrindinėje 

mokykloje] / Irena Najmowicz, Ilona Plioplienė. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 11 grudnia, p. 13. 

Silko, Julija. Pogirskiej „Sówce“ - 25 lat!: [apie vaikų darželį „Pelėdžiukas“, Pagiriai] / Julija Silko, Ilona 



 

 

Aleksaitė. - Iliustr. // Kurier Wileński.. - 2008, 11 stycznia, p. 7. 

Spotkanie z książką: [apie Vaikų knygos savaitę Pagirių kaimo bibliotekoje] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2008, 28 marca - 2 kwietnia (nr 13), p. 5. 

Stacja w Wojdatach - sercem litewskich dróg kolejowych / W.J. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 31 maja - 2 

czerwca (nr 103), p. 11. 

Ulewicz, Renata. Polubić czytanie: [apie renginį vaikams Pagirių kaimo bibliotekoje] / Renata Ulewicz // 

Tygodnik Wileńszczyzny. -2008, 10-16 kwietnia (nr 15), p. 2. 

 

Rudzenskis, Adolfas. Крутой разбег с новой сортировочной горки в Вайдотай : в минувший четверг на 

крупнейшей в Литве товарной железнодорожной станции Вайдотай был подписан акт о принятии в 

эксплуатацию после модернизации части путей / Адольфас Рудзянскис, Александр Шульга. - Iliustr. // 

Обзор. - 2008, 4-10 сент. (№ 36), p. 11. 

 

2009 

 

Akordeono muzikos festivalis „Pavasario nuotaikos“: [Vievio meno mokykla suorganizavo akordeonų muzikos 

festivalį, kuriame dalyvavo svečiai iš Jonavos, Elektrėnų, Kaišiadorių, Pagirių meno ir muzikos mokyklos] / 

Albina Dmukauskienė, Renata Buzėnaitė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2009, kovo 27 - bal. 2 (Nr. 12), p. 5. 

Almanaitė, Aistė. Kalėjimas neskuba keltis iš Vilniaus: [dėl Vilniaus rajono gyventojų skundų Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus-kalėjimo iškeldinimas į Pagirių gyvenvietę sustabdytas] / Aistė Almanaitė. - Iliustr. // 15 min. - 

2009, vas. 2, p. 1-2. 

Antanaitienė, Rūta. Šiltnamiuose derlius bus skinamas mėnesiu vėliau : o tai reiškia, kad plačiau atsivers durys 

iš užsienio įvežamai produkcijai („Pagirių šiltnamiai“) / Rūta Antanaitienė // Ūkininko patarėjas. - 2009, vas. 

19, p. 8-9. 

Baškauskaitė, Inga. Draugauti su knyga nuo mažens: [apie renginius skirtus Tarptautinei vaikų knygos dienai 

Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželyje] / Inga Baškauskaitė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 9- 

15, p. 5. 

Dubovičienė, Irma. Mėgėjiška sodininkystė traukiasi iš Lietuvos: [apie vaismedžių sodinukus auginančius R. ir 

V. Kazlauskus, Pagiriai, Vilniaus rajonas] / Irma Dubovičienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, lapkr. 28, 

p. 7-8. 

Kalėjimas lieka centre: [informuojama, kad Lukiškių kalėjimas ir tardymo izoliatorius liks Vilniaus centre, 

planai iki 2011 m. tardymo izoliatorių iškelti į Pagirius nebus įgyvendinti dėl teisinių ir ekonominių priežasčių] 

// Vilniaus diena. - 2009, vas. 25, p. 3. 

Kazlauskaitė, Irma. Moderniausia skirstymo stotis Rytų Europoje : Vaidotuose prasideda naujas Lietuvos 

geležinkelio istorijos raidos etapas / Irma Kazlauskaitė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, lapkr. 7, p. 10. 

Kazlauskaitė, Irma. Naujoji Vaidotų stoties kokybė: [apie modernizuotą Vaidotų geležinkelio stotį, Vilniaus 

rajonas] / Irma Kazlauskaitė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2009, bal. 22, p. 7. 

Kuizinaitė, Milda. Traukinys nuriedėjo nuo bėgių: [apie tai, kad Vaidotų (Vilniaus r.) geležinkelio stotyje vas. 

5 d. nuvirto šilumvežis ir keturi vagonai, tarp jų - viena kurą gabenusi cisterna] / Milda Kuizinaitė. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2009, vas. 6, p. 27. 

Mažeikienė, Ona. Totorių kultūra - Lietuvos paveldo dalis : įspūdžiai apsilankius Keturiasdešimt Totorių 

kaimo bendruomenės šventėje / Ona Žuklijūtė-Mažeikienė. - Iliustr. // Lietuvos aidas.. - 2009, spal. 10, p. 5-6. 

Mikulevič, Irena. Arbatėlės iš mūsų laukų žolelių : ekologinė „Mėtos“ bendrijos produkcija:[apie Tikros 

Ūkinės bendrijos „Mėta“, vadovaujamos M. Vyskupaičio, veiklą (Vaidotai) / Irena Mikulevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, birž. 11-17, p. 9. 

Miškauskienė, I. Keturiasdešimt Totorių kaime: [Kaziuko mugės tradicijos Keturiasdešimt Totorių pagrindinėje 

mokykloje] / I. Miškauskienė, J. Sapožnikova. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, kovo 19 - 25, p. 5. 

Pečiulis, Giedrius. Vaidotuose - moderniausia skirstymo stotis Rytų Europoje : praėjusią savaitę „Lietuvos 

geležinkeliai“ baigė Vaidotų skirstymo stoties modernizaciją. Dabar Vaidotų stotis yra didžiausia ir 

moderniausia visiškai automatizuota skirstymo stotis visoje Rytų Europoje: [apie šią stotį pasakoja „Lietuvos 

geležinkelių“ vadovas S. Dailydka, susisiekimo viceministras A. Štaras, konsorciumo „Siemens“, 

modernizavusio ir išplėtusio skirstymo įrangą, geležinkelių automatizavimo padalinio generalinis direktorius J. 

Eickholtas bei „Siemens“ atstovybės Lietuvoje generalinis direktorius A. Barcevičius] / Giedrius Pečiulis. - 

Iliustr. // Veidas. 2009, Nr. 45 (lapkr. 9), p. 30-31. 

Staškutė, Ilona. Moderniausia stotis Rytų Europoje: [apie Vaidotų geležinkelio stoties modernizavimą] / Ilona 

Staškutė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, lapkr. 11, p. 16. 

Staškutė, Ilona. Vaidotų stotis - visiškai modernizuota / Ilona Staškutė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, bal. 

22, p. 18. 



 

 

Šateika, Petras. Atgimė Vaidotų geležinkelio stotis: [apie rekonstruotą Vaidotų geležinkelio stotį (parengta 

bendradarbiaujant su AB „Lietuvos geležinkeliai“)] / Petras Šateika. - Iliustr. // Respublika. - 2009, bal. 22, p. 

11. 

Taršos šalinimui - moderniausios technologijos: [apie Vaidotų geležinkelio stotį] . - Iliustr. // 

Geležinkelininkas. - 2009, geg. 16-31 (Nr. 10), p. 4. 

Treszczyńska, Walentyna. Zbrodnia w Ponarach nie może być zapomniana / Walentyna Treszczyńska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 5-11 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 568), p. 1, 4. 

Treščinski, Michal. Dainuojantys Pagiriai: [apie Pagirių seniūnijos chorus - „Pagirių dainoriai“ ir Baltosios 

Vokės chorą] / Michal Treščynski. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, rugpj. 27 - rugs. 2, p. 3. 

Treščinski, Michal. Muzikinė Teatro diena: [ apie Teatro dienos šventę Pagirių muzikos mokykloje] / Michal 

Treščinski. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 9-15, p. 5. 

Vaidotų geležinkelio stoties rekonstrukcijos pabaigtuvės. - Iliustr. // Geležinkelininkas. - 2009, lapkr. 1-15 (Nr. 

20), p. 1-2. 

Vencevičius, Rimvydas. Vaidotuose - moderniausia skirstymo stotis: [apie konsorciumo, vadovaujamo 

„Siemens“, modernizuotą Vaidotų skirstymo stotį bei jos atidarymo ceremoniją, kurioje kalbėjo „Lietuvos 

geležinkelių“ vadovas S. Dailydka bei kt. atstovai; pateikta informacija apie „Siemens Mobility“ ir AB 

„Lietuvos geležinkeliai“ (parengta bendradarbiaujant su AB „Lietuvos geležinkeliai“)] / Rimvydas Vencevičius. 

Iliustr. // Respublika. - 2009, lapkr. 7, p. 8. 

Verseckaitė, Marija. Geležinkelininkai ateina į pagalbą gamtai: [„Lietuvos geležinkelių“ plėtros departamento 

projektų ir aplinkosaugos sektoriaus viršininkas R. Rasiulis, bendrovės Vilniaus lokomotyvų depo inžinierius 

ekologas E. Gudavičius ir „Simple Green Baltic“, vykdančios naftos produktų teršalų likvidavimo darbus Vilniaus 

lokomotyvų depo Vaidotų stotyje, generalinis direktorius V. Juknevičius apie bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ 

skiriamą dėmesį aplinkosaugos projektams bei galimos taršos prevencijai] / Marija Verseckaitė. - Iliustr. // Veidas. 

- 2009, Nr. 22 (birž. 1), p. 36-37. 

Zubelytė, Vanda. Nugalėtojų laurai - VGTU architektūros studentėms: [apie Lietuvos architektų sąjungos 

konkurse-parodoje „Geriausi architektūros studentų baigiamieji darbai 2008“ išrinktą geriausią baigiamąjį 

magistro studijų darbą - Gilmos Gilytės projektą „Miestas. Kalėjimas Pagiriuose“ bei geriausią bakalauro studijų 

baigiamąjį projektą - Vaivos Rinkūnaitės kūrinį „Krematoriumas Vilniuje“] / Vanda Zubelytė. - Iliustr. // 

Inžinerija. - 2009, saus. 16, p. 3. 

Žemulis, Feliksas. Ekologinių „minų“ Lietuvoje dar gausu: [apie uždraustų naudoti pesticidų, pavojingų atliekų 

sandėliavimą, avariją Vaidotų geležinkelio krovinių stotyje, sukėlusią grėsmę Vilniaus geriamo vandens kokybei, 

Nemuno deltos taršą. Pateikiami Valstybinės apsaugos inspekcijos atstovų komentarai] / Feliksas Žemulis. - 

Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, vas. 4, p. 11. 

Žemulis, Feliksas. Lėšų gamtosaugai rado ir sunkmečiu: [apie didžiausios Baltijos šalyse Vaidotų geležinkelio 

krovinių stoties teritorijos išvalymą nuo naftos produktų ir kitų teršalų, Vilnius ] / Feliksas Žemulis. - Iliustr. // 

Lietuvos žinios. - 2009, geg. 20, p. 18. 

 

Iwanowski, Andrzej. Projekt „Poznajmy sobie przez pryzmat tysiąclecia“: [apie Keturiasdešimties totorių 

pagrindinę mokyklą, Vilniaus rajonas] / Andrzej Iwanowski. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 30 grudnia, p. 

12. 

Levicki, Jan. „Rudomianka“ na święcie Ramadan Bajram w Sorok Tatarach: [apie Keturiasdešimties Totorių 

kaimo musulmonų šventę] / Jan Lewicki ; fot.autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 24-30 

września ( nr 39), p.3. 

Levicki, Jan. „Rudomianka“ Ramadan Bairan šventėje: [apie Keturiasdešimties Totorių kaimo musulmonų 

šventę] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, rugs. 24-30, p.2-3. 

Mikulevič, Irena. Herbatki z podwileńskich łąk : ekologiczna produkcja wojdackiej spółki „Meta“ / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 11-17 czerwca (nr 24), p.5. 

Tarasevič, Stanislav. Po rekonstrukcji stacja w Wojdatach jest najnowocześniejsza w tej części Europy / 

Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 25-27 kwietnia (nr 78), p. 15. 

Treščinski, Michal. Rozśpiewane Pogiry: [apie Pagirių seniūnijos chorus - „Pagirių dainoriai“ ir Baltosios 

Vokės chorą] / Michał Treszczyński. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 27 sierpnia-2 wrzesnia (nr 

35), p. 2. 

Zajączkowska, Ernesta. Tajemnica serc ludzkich : pielgrzymka ucznów Gimnazjum w Pogirach do Kalwarii 

Wileńskiej / Ernesta Zajączkowska ; Agnieszka Radziun. - Iliustr // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 5-11 

listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 568), p. 2. 

Treščinski, Michal. Święto z okazji Dnia Teatru w Pogirskiej Szkole Muzycznej / Michał Treszczyński. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 9-15 kwietnia (nr 15), p. 6. 

Verbickienė, Jurgita. День наследия Европы в деревне Сорок Татар: [apie EK projekto „Europos paveldo 



 

 

dienos“ 2009 m. renginius „Europa - bendras paveldas. Istoriją kuriame kartu“ kurio metu Lietuva pristatoma 

kaip daugiakultūrinė valstybė] / Юргита Шяучюнайте-Вербицкене. - Iliustr. // Lietuvos totoriai. - 2009, 

balandis-rugsėjis (Nr. 4/6), p. 12. 

 

2010 

 

Ulevič, Renata. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė: [apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius Pagirių kaimo 

bibliotekoje] / Renata Ulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis.. - 2010, lapkr. 25 - gruod. 1, p. 3. 

Vorobej, Teresa. Namai, kuriuose tobulinamos širdys : Vaidotų bažnyčios konsekracijos 100-osios metinės / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, lapkr. 11-18, p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Kalėjimo šmėkla virš Pagirių: [apie svarstymus statyti kalėjimą prie Pagirių ir Pagirių 

gyventojų protesto akcijas] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, vas. 18-24, p. 5. 

 

Ulewicz, Renata. Tydzień Bibliotek Krajów Nordyckich: [apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius 

Pagirių kaimo bibliotekoje] / Renata Ulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 25 listopada - 1 

grudnia (nr 47), p. 6. 

Uroczystości żałobne w gminach rejonu wileńskiego : z rejonu wileńskiego: [apie Lietuvos žmonių užuojautą dėl 

2010 m. balandžio 10 d. įvykusios aviakatastrofos, kurioje žuvo visi Lenkijos delegacijos, vykusios paminėti 

žuvusiųjų Katynėje atminimo, nariai ir lėktuvo įgula]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 16 kwietnia, p. 6-7. 

Vorobej, Teresa. Pomalować świat dziecka : jubileusz szkoły-przedszkola „Malowany latawiec“ w Wojdatach 

/ Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 13-19 maja (nr19), priedas „Rota“ 

(nr 595), p. 1, 4. 

Zmodernizowane przedszkola: lepsze warunki przedszkolakom : z rejonu wileńskiego (Pagiriai, Nemėžis, 

Nemenčinė). - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 9 lipca, p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Widmo więzienia wisi nad Pogirami : od 1 marca litewscy więźniowie będą płacić za 

prąd: [apie svarstymus statyti kalėjimą prie Pagirių] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2010, 18-24 lutego (nr 7), p.1, 5. 

 

2011 

 

Budvytienė, Giedrė. Valdanti… žirklutes: [apie karpinių kūrėją A. Germanavičienę iš Pagirių, Vilniaus 

rajonas] / Giedrė Budvytienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2011, rugs. 3-9 (Nr. 35), p. 15. 

Mikulevič, Irena. Nepamiršti žmogaus : Kūčios senjorams Pagiriuose: [apie Pagirių seniūnijos seniūnės M. 

Maciulevič surengtą tradicinį gyventojų Kūčių susitikimą] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2011, gruod. 29 - 2012, saus. 4, p. 9. 

Mikulevič, Irena. Pagiriai greitai atsinaujins / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, 

kovo 3-9, p. 5. 

Mikulevič, Irena. „Šimtalapis“ - saldi totoriško stalo puošmena : saugant šimtametes kulinarinio paveldo 

tradicijas: [apie totorišką pyragą šimtalapį ir jo kepėją Rozaliją Ščiutkienę iš Keturiasdešimties Totorių kaimo] / 

Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, lapkr. 17-23, p. 10. 

Mikulevič, Irena. „Šimtalapis“ - słodka ozdoba tatarskiego stołu: [apie totorišką pyragą šimtalapį ir jo kepėją 

Rozaliją Ščiutkienę iš Keturiasdešimties Totorių kaimo] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2011, 17-23 listopada (nr 46), p. 6. 

Ragelytė, Rasa. Dalyvaus konkurso nacionaliniame ture: [apie Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinių 

klasių korpuso patalpose vykusį pradinių klasių saugaus eismo konkurso „Šviesoforas“ regioninį turą, kuriame 

dalyvavo moksleiviai iš penkiolikos Vilniaus regiono mokyklų; konkurse pirmą vietą laimėjo Šalčininkų 

Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos moksleivių komanda, antrą vietą užėmė Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos 

mokinių komanda, trečią - Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos komanda; pirmą ir antrą vietas laimėjusių mokyklų 

moksleivių komandos dalyvaus konkurso nacionaliniame etape] / Rasa Ragelytė. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 

2011, geg. 17, p. 4. 

Rekst, Marija. Vilniaus rajonas - strateginės plėtros rajonas :[ apie Vilniaus r. strateginę plėtrą bei ES lėšų 

panaudojimą: užsimena apie planus statyti viešąjį Vaidotų logistikos centrą, kalba apie savivaldybės tarybos 

sprendimus, skatinančius darbo vietų kūrimą (žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto 

mokesčių lengvatas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, steigiantiems naujas darbo vietas bei lengvatas 

dirbantiems su verslo liudijimais), atkreipia dėmesį, kad per šį penkmetį rajone pradėta statyti 2 tūkst. ūkininkų 

sodybų; kalbėdama apie savivaldybės parengto Vilniaus r. strateginio vystymo plano pagrindines gaires, merė 

akcentuoja turizmo ir rekreacijos objektų kūrimą bei puoselėjimą]; [interviu su Vilniaus r. mere Marija Rekst / 

kalbino] Arūnas Marcinkevičius. - Iliustr. // Veidas. - 2011, Nr. 4 (saus. 24), p. 54. 



 

 

 

Kodź, Adolf. Chór kościelny z Wojdat / Adolf Kodź. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 24-30 

listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 657), p. 2. 

Meidus, Leonas. Miške esame tik svečiai : [pokalbis su medžiotojų klubo „Paneriai“ vadovu Leonu Meidumi / 

užrašė] Vytautas Leščinskas. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2011, geg. 5, p. 3. 

Mikulevič, Irena. Inwestycje w jakość życia : Pogiry na drodze odnowy / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 3-9 marca (nr 9), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Najważniejsze - pamiętać o człowieku : wigilia dla seniorów w Pogirach / Irena Mikulevicz. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 29 grudnia - 2012, 4 stycznia (nr 52), p. 5. 

Podmostko, Jadvyga. Rozwój turystyki na wsi - doświadczenia europejskie: [apie tarptautinę konferenciją 

kaimo turizmo klausimais Baltojoje Vokėje] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 20 

września, p. 6. 

Przyszłościowe inwestycje: [apie 2010 m. Vilniaus rajone renovuotus ir modernizuotus vaikų darželius]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 24-30 listopada (nr 47), p. 5. 

Šalkovska, Edita. Litewsko-polsko-niemiecki projekt matematyczny: [apie Vilniaus aukštesnęję žemės ūkio 

mokyklą] / Edyta Szałkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 13 października, p. 13. 

W rejonie wileńskim odnowiono trzy kolejne przedszkola : z rejonu wileńskiego ( Nemenčinė; Pagiriai; 

Maišiagala). - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 26 sierpnia, p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Pracowici ludzie i dobrzy sąsiedzie : otwarcie wystawy fotograficznej w MEW: [apie 

totorių fotografijų pardą, kurią organizavo Vaidotų kaimo bibliotekos bibliotekininkė F. Buinovska] / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 31 marca - 6 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 641), 

p. 6. 

 

2012 

 

Krikštaponytė, Eglė. Pagerbė respublikinio poezijos konkurso nugalėtojus: [apie Ukmergės rajone Veprių 

seniūnijoje Sližių kaime esančioje Rūtos ir Česlovo Lukenskų sodyboje vykusią respublikinę poezijos šventę 

„Žydinčios vyšnios šakelė“; apie šių metų poezijos konkurso nugalėtojus, kuriais tapo: laureate Danutė 

Kurkulionienė-Raistinė iš Vilniaus rajono Pagirių kaimo, diplomantų vardai suteikti Renatai Kuršytei-Lingei iš 

Rietavo, Vilmai Isevičiūtei-Grigonienei iš Šilutės rajono Pagrynių kaimo ir ukmergiškei Silvijai Gaškaitei, 

jaunosios poetės vardas suteiktas Gretai Slapšytei iš Ukmergės] / Eglė Krikštaponytė ; Vidos Ramanauskienės 

nuotr. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2012, geg. 24, p. 3. 

Mikulevič, Irena. Didžiausia mokykla - avarinės būklės : peripetijos dėl Pagirių gimnazijos pastato renovacijos 

/ Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, kovo 1-7, p.1, 4-5. 

Mikulevič, Irena. Pavasario įkvėptas menas: [apie tautodailininkių iš Pagirių Ados Germanavičienės karpinius ir 

Laimos Garbulytės margučius / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, bal. 5-11, p. 

8-9. 

Mikulevič, Irena. Po Jono Krikštytojo šlakstykle : koncertas ir Joninės Pagiriuose / Irena Mikulevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, birž. 28 - liep. 4, p. 8-9. 

Treščinski, Michal. Ypatingos laidotuvės Vaidotuose : iškeliavo anapilin paskutinė iš Romerių giminės: [apie 

mokytojos, agronomijos specialistės, Lenkijos prezidento B. Komorovskio giminaitės Stefanijos Romer 

laidotuves Vaidotose] / Michal Treščynski. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, liep. 12-18, p. 1, 5. 

Valionienė, Eglė. Magiška popieriaus galia : [apie buvusios Pagirių gimnazijos bibliotekos bibliotekininkės A. 

Germanavičienės pomėgį piešti ir kurti popieriaus karpinius bei rankdarbius, Vilniaus r.] / Eglė Valionienė. - 

Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2012, rugs. 26, p. 16. 

Vorobej, Teresa. Geram mokslui - geros sąlygos : atnaujintos Vilniaus rajono švietimo įstaigos (t.t. Pagiriuose) 

/ Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugpj. 30 - rugs. 5, p. 2-3. 

 

Babinska, Irena. Pożyteczny wirus atakuje Europę : nauczycielka Gimnazjum w Pogirach reprezentowała 

Litwę / Irena Babińska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 12-18 kwietnia (nr 15), p. 6. 

Levicki, Jan. Zginęli za wolną Polskę : upomiętniono zamordowanych w Ponarach członków ZWP / Jan 

Lewicki ; fot. autora. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 15-21 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 

726), p. 19. 

Mikulevič, Irena. Największa szkoła rejonu - w stanie awaryjnym : perypetie wokół renowacji budynku 

gimnazjum w Pogirach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 1-7 marca (nr 9), p. 1, 

6. 

Vorobej, Teresa. Dla dobrej nauki - dobre warunki : odnowiono placówki oświatowe rejonu wileńskiego / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 30 sierpnia - 5 września (nr 35), p. 1, 3. 



 

 

Treščinski, Michal. Niezwykły pogrzeb w Wojdatach : odeszła ostatnia z rodu Romerów / Michał Tresczyński. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 12-18 lipca (nr 28), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Pod kropidłem Jana Chrzciciela : koncert i zabawa świętojańska w Pogirach / Irena 

Mikulewicz ; fot. Daniel Babiński. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), p. 

1, 5. 

Mikulevič, Irena. Sztuka natchniona wiosną : wielkanocne inspiracje twórcze: [apie tautodailininkių iš Pagirių 

Ados Germanavičienės karpinius ir Laimos Garbulytės margučius / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 5-11 kwietnia (nr 14), p. 1, 6. 

Podmostko, Jadvyga. Młodzi i zdolni w drodze po uznanie : [Wileńskie Spotkania Poetyckie]: [apie literatūrinį 

renginį Pagirių gimnazijoje ] / Jadwiga Podmostko. - Portr. // Kurier Wileński. - 2012, 19-21 maja (nr 97), p. 8- 

9. 

 

2013 
 

Brazauskaitė, Jurga. Būsimas terminalas Vilniuje išjudins verslą: [apie Vilniaus intermodalinio terminalo statybą]. 

- Iliustr. // Vilniaus diena. - 2013, rugs. 26 - spal. 2 (Nr. 39), p. 16. 

Germanavičius, Edvardas. Pavasarinės gėlės scenoje ir už lango. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2013, geg. 23-29, p. 11. 

Giriūnaitė, Dalia. Terminalas Vilniuje - stiprėjanti Lietuvos transporto sistema; [apie tai, kad ES ir Lietuvos 

planai mažinti kelių apkrovą ir didžiąją krovinių vežimo naštą perkelti geležinkeliams įgauna pagreitį, greta 

Vaidotų geležinkelio stoties statomas Vilniaus intermodalinis terminalas, „Lietuvos geležinkelių“ įgyvendinamą 

projektą palaiko ir premjeras A. Butkevičius, apie Vilniaus viešojo logistikos parko projekto kai kuriuos 

klausimus]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2013, rugs. 20, p. 9. 

Kabakaitė, Justina. Į užtrukusius remontus tenka žvelgti kūrybiškai: [apie užsitęsusį remontą Vilniaus 

r.Pagirių gimnazijoje, Klaipėdos A.Brako dailės mokykloje (str. Pagirių gimnazijos direktorės A.Mažonienės, 

dailės mokyklos direktorės V.Beresnevičienės komentarai)] // Vakaro žinios. - 2013, rugs. 11, p. 1, 7. 

Klimaševska, Ivona. Svarbiausias žmogus kaime: [apie seniūnaičių pareigas Vilniaus rajono seniūnijose]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 22-28, p. 1, 10. 

Mikulevič, Irena. Šaliai ir regionui svarbi logistinė ašis : prasidėjo intermodalinio konteinerių terminalo statyba 

Vaidotuose. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 29 - rugs. 4, p. 10. 

Pepcevičiūtė, Indrė. Integruotos pamokos - pedagogikos ateitis?; [apie Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos 

dalyvavimą „Kūrybinių partnerysčių“ projekte, kurio metu mokytojai ir moksleiviai bendradarbiaudami su 

kūrėjais išbando naujas mokymosi formas ir ieško netikėtų tarpdisciplininių sąsajų; pateikiami gimnazijos 

direktorės A. Mažonienės, pavaduotojos G. Rudienės, mokytojų I. Babinskos ir J. Barysaitės, Lietuvos 

edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros vedėjos doc. dr. A. Žemgulienės komentarai]. - Iliustr. // 

Vilniaus diena. - 2013, geg. 16-22, p. 6. 

Valinskienė, Aida. Ambicingiausias transporto projektas: [rašoma, kad Vaidotų geležinkelio stoties teritorijoje 

pradėti Vilniaus viešojo logistikos centro intermodalinio terminalo statybos darbai bei vyko simbolinės kapsulės 

įkasimo ceremonija; apie šio projekto reikšmę Lietuvos ekonomikai bei finansavimą; bendrovės „Lietuvos 

geležinkeliai“ vadovo S. Dailydkos bei Krovinių vežimo direkcijos Logistikos projektų skyriaus vadovo M. 

Butnoriaus pasisakymus (str. minimas premjeras A. Butkevičius). - Iliustr. // Respublika. - 2013, rugpj. 28, p. 8. 

Vorobej, Teresa. Investicijos dėl vaikų ateities: [apie Vilniaus rajono švietimo įstaigų pasiruošimą naujiems 

mokslo metams, Avižienių ir Pagirių gimnazijų pastatų renovaciją]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2013, rugpj. 29 - rugs. 4, p. 1, 4-5. 

 

Kodź, Adolf. Wojdacka „Ballada“ : jubileusz chóru Szkoł Technologii, Biznesu i Rolnictwa / Adolf Kodź. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 759), p. 20. 

Lapševič, Brigita. Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa szykuje się do 60. jubileuszu / Brygita 

Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 7-9 grudnia (nr 232), p. 1, 8-9. 

Peško, Ana. Spotkania w sprawie oświaty; [apie grupės Seimo narių, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus 

rajono savivaldybės atstovų apsilankymą Vilniaus ir Šalčininkų rajonų mokyklose]. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2013, 6 lutego, p. 1, 6-7. 

Vorobej, Teresa. Nie przekreślać przyszłości uczniów : rodzice, uczniowie i pedagodzy domagają się 

odwołania dyskryminującej Ustawy o oświacie: [LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirm. A. 

Pitrėnienė ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros vedėjas K. Kaminskas lankėsi Vilniaus ir Šalčininkų r. 

švietimo įstaigose, susitiko su Vaidotų, Pagirių, Juodšilių ir Baltosios Vokės bendruomene]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 lutego (nr 6), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Geresnio gyvenimo villtis; [Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos Vilniaus 



 

 

r. Baltosios Vokės gyvenvietėje 60-mečio jubiliejus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, gruod. 12- 

18, p. 1, 10-11. 

Ždanovič, Zigmunt. Nadzieja na lepsze życie : jubileusz 60-lecia szkoły rolniczej w Białej Wace / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 12-18 grudnia (nr 50), p. 1, 6. 

Kabelis, Olga. Na naukę nie jest późno : kursy obsługi komputera w bibliotece w Pogirach :[apie kompiuterinio 

raštingumo kursus senjorams Pagirių kaimo bibliotekoje (Vilniaus r.)] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 28 

listopada - 4 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 780), p. 2. 

Klimaszewska, Iwona. Kiszone specjały z Popiszek : sezon ogórkowy w pełni: [apie Irinos ir Zenono 

Michailovskių iš Pagirių seniūnijos Papiškių kaimo ūkį ir jų raugintus produktus]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 1-7 sierpnia (nr 31), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Najważniejsza we wsi osoba : urząd sołtysa na Litwie : [apie seniūnaičių pareigas 

Vilniaus rajono seniūnijose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 22-28 sierpnia (nr 34), p. 1, 5. 

Maraton koncertów : inauguracja III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej: [w Wojdatach] // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 11-17 kwietnia (nr 15), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Ważna dla kraju i regionu oś logistyczna : ruszyła budowa terminalu intermodalnego w 

Wojdatach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 29 sierpnia - 4 września (nr 35), p. 1, 6. 

Peško, Ana. Spotkania w sprawie oświaty; [apie grupės Seimo narių, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus 

rajono savivaldybės atstovų apsilankymą Vilniaus ir Šalčininkų rajonų mokyklose]. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2013, 6 lutego, p. 1, 6-7. 

Urbanovič, Monika. „Potrzeba odnowy umysłów i serc“ : pielgrzymka parafian z Wojdat i Czarnego Boru. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Inwestycje w przyszłość dzieci : u progu nowego roku szkolnego: [apie Vilniaus rajono 

švietimo įstaigų pasiruošimą naujiems mokslo metams, Avižienių ir Pagirių gimnazijų pastatų renovaciją]. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 29 sierpnia - 4 września (nr 35), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Nie przekreślać przyszłości uczniów : rodzice, uczniowie i pedagodzy domagają się 

odwołania dyskryminującej Ustawy o oświacie; [ LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirm. A. 

Pitrėnienė ir LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros vedėjas K. Kaminskas lankėsi Vilniaus ir Šalčininkų r. 

švietimo įstaigose, susitiko su Vaidotų, Pagirių, Juodšilių ir Baltosios Vokės bendruomene]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 lutego (nr 6), p. 1, 3. 

 

2014 

 

Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetė // Lietuvos totorių sakralinis paveldas: mečetės / medžiaga parengė 

Fatima Buinovska. - Iliustr. - Kaunas, 2010. - p.12-15. 

Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetė // Lietuvos totorių sakralinis paveldas: mečetės ir kapinės /medžiaga 

parengė Fatima Buinovska. - Iliustr. - Vilnius, 2014. - p.15-17. 

Mackevičiūtė, Jurgita. Vaidotuose - nauja lietuviška ikimokyklinio ugdymo grupė: [Juodšilių „Šilo“ 

gimnazijos Vaidotų ikimokyklinio ugdymo skyriuje atidaryta ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2014, saus. 29, p. 11. 

Stacevič, Alina. Išgelbėti bent vieną…: [apie Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, savivaldybės 

administracijos, seniūnijos, policijos ir kitų tarnybų atstovų pasitarimą dėl gyventojų psichinės sveikatos 

stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos Vilniaus rajone]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, 

lapkr. 13-19, p. 9. 

Vaitkus, Zigmantas. Krovinių miestelis greta Vilniaus taps svarbiu uostamiesčio satelitu: [apie tai, kad praėjusį 

rudenį Vaidotuose pradėtos Vilniaus intermodalinio terminalo (VIT) statybos įsibėgėjo, planuojama, kad 

terminalas bus parengtas veikti iki 2015-ųjų sausio, aplink terminalą kursis ir Viešasis logistikos centras (VLC), 

baigus VIT statybos darbus logistikos verslo milžinėms pirmiausia bus pasiūlyta naudotis konteinerių gabenimo 

geležinkeliais paslauga tarp Klaipėdos uosto ir VLC intermodalinio terminalo, VIT pirmiausia skirtas Lietuvos ir 

Baltarusijos importui skirstyti, šiuo metu yra pasirašyta nemažai išankstinių susitarimų su įmonėmis, 

ketinančiomis įsikurti VLV parke, apie kt. klausimus (pateikti „Lietuvos geležinkelių“ atstovo M. Butnoriaus 

komentarai)]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2014, kovo 28, p. 11. 

Hołd pamięci w Boguszach i Skorbucianach: [apie renginį, skirtą Armijos Krajovos žuvusiems kariams 

paminėti, Pagirių seniūnijoje (Vilniaus rajonas)]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 10-16 lipca (nr 

28), priedas „Rota“ (nr 794), p. 4. 

Kołtan, Teresa. Święto lata w Wojdatach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 24-30 lipca (nr 30), 

priedas „Rota“ (nr 796), p. 2. 

Mikulevič, Irena. „Bez przeszłości nie ma przyszłości : 25-lecie koła ZPL w Małych Ligojniach / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 lutego (nr 8), priedas „Rota“ 9nr 792), p. 5. 



 

 

Rawdo, Halina. Wzmocnieni duchowo : spotkanie członków Żywego Różańca w Bujwidzach / Halina Rawdo. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 782), p. 2. 

Stacewicz, Alina. Aby uratować chociaż jednego : narada w sprawie zapobiegania asocjalnym zachowaniom: 

[Apie Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, savivaldybės administracijos, seniūnijos, policijos ir kitų tarnybų 

atstovų pasitarimą dėl gyventojų psichinės sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos Vilniaus 

rajone]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 listopada (nr 46), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Inicjatorzy wielu tradycji : jubileusz kół ZPL w Wojdatach i Pogirach / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 27 lutego - 5 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr796), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Sustiprinti žmonių tikėjimą: [Šv. Jono Bosko relikvijų piligrimystė Vilniuje, o Gailestingojo 

Jėzaus paveikslo - Vaidotų parapijoje ir Juodšiliuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, kovo 13- 

19, p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Vienybės ir santarvės dvasia: [Keturiasdešimt Totorių kaime atidaryti totorių bendruomenės 

namai]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, rugs. 11-17, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. W duchu jedności, wspólnoty i zgody : we wsi Sorok Tatary otwarto Dom Wspólnoty 

Tatarskiej / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 września (nr 37), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Wzmocnić wiarę wśród ludzi : peregrynacje relikwii św. Jana Bosko w Wilnie i obrazu 

Jezusa Miłosiernego w parafii wojdackiej i w Czarnym Borze / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 marca (nr 11), p. 1, 3. 

Wilkojć, Wacław. Spotkanie absolwentów po 40 latach : w Wileńskiej Szkole Technologii, Biznesu i 

Rolnictwa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 27 listopada - 3 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 

814), p. 2. 

 

2015 

 

Baronienė, Nijolė. Dosniai dalija ilgametę patirtį: [apie biologus Reginą ir Vytautą Kazlauskus, gyvenančius 

Pagiriuose ir užsiimančius sodininkyste ir daržininkyse.Kartu su tėvais tame pačiame medelyne triūsia ir dukra 

Giedrė. Sodininkų patarimai kaip sodinti ir prižiūrėti vaismedžius, daiginti daržoves, auginti gėles, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2015, geg. 2, p. 7-8. 

Fedaravičius, Tomas. Vilniuje ir Kaune - intermodaliniai terminalai: [po keletą metų trukusių statybos darbų 

geg. 26 d. atidaryti Vilniaus ir Kauno intermodaliniai terminalai. Terminalų tikslas - skatinti logistikos įmones 

kombinuoti kelių rūšių transportą, pasinaudojant kiekvieno iš jų privalumais. Vaidotuose įsikūrusio Vilniaus 

intermodalinio terminalo (VIT) atidaryme dalyvavęs premjeras A. Butkevičius teigė, kad abu projektai yra 

Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos objektai, jog tai teigiamai atsilieps šalies ekonomikai]. - Iliustr. 

// Lietuvos žinios. - 2015, geg. 27, p. 12. 

Germanavičius, Edvardas. Jaunųjų dainininkų konkursas: [apie jaunųjų dainininkų iš Vilniaus miesto ir 

Vilniaus rajono muzikos mokyklų dainavimo konkursą-festivalį „Pavasario vyturiai“, skirtą Pagirių muzikos 

mokyklos 20-mečiui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, geg. 7-13, p. 10. 

Germanavičius, Edvardas. Viva la musica!: [apie Pagirių muzikos mokyklos 20-mečio jubiliejinį koncertą] / 

Edvardas Germanavičius. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015,liep. 9-15, p. 12. 

Kol skambutis sukvies į klases: [apie Bezdonių, Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus 

rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Pagal vrsa.lt // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 27 - rugs. 2, p. 1, 

8-9. 

Liutvinavičius, Bronius. Konvejeris nuo pavasario iki rudens : [pokalbis su krapų ir kitų daržovių augintoju 

Broniumi Liutvinavičiumi]: [apie krapų auginimo verslą] / [užrašė] Rūta Antanaitienė. - Iliustr. // Kaimo 

laikraštis. - 2015, birž. 27 - liep. 3 (Nr. 26), p. 9. 

Liutvinavičius, Bronius. Krapų konvejeris nuo pavasario iki rudens : [pokalbis su krapų ir kitų daržovių 

augintoju B. Liutvinavičiumi (Pagirių k., Vilniaus r.)]: [apie krapų auginimo ypatumus bei kitų daržovių: 

svogūnų, špinatų, petražolių, moliūgų, gražgarstės auginimą] / [kalbino] Rūta Antanaitienė. - Iliustr. // Rasos. - 

2015, Nr. 11 (birž. 3-16), p. 36-38. 

Markevičienė, Eglė. Sukūrė vaistus nuo vėžio, imasis gamybos: [mokslinė ir gamybinė UAB „Biocentras“ 

Vilniaus rajone, Pagiriuose atidaro inovatyvios medicinos ir mokslo centrą su naujomis laboratorijomis bei 

gamybos baze ir ruošiasi gaminti preparatus nuo vėžio]. - Iliustr., portr. // Verslo žinios. - 2015, rugpj. 19, p. 5. 

Stacevič, Alina. Giedant šlovinimo giesmę: [apie Vilniaus rajone vykusį IV Tarptautinį sakralinės muzikos 

festivalį „Kristus karaliauja! Aleliuja!“, kurį organizavo Vilniaus r. savivaldybė Pagirių muzikos mokyklos 

mokytojos Nijolės Čičinskienės iniciatyva]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, bal. 23-29, p. 1, 5. 

Stacevič, Alina. Socialinės gyventojų problemos - bendros visiems : [Apie pasitarimą dėl Vilniaus rajono 

gyventojų psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencijos, kuriame dalyvavo Vilniaus r. 

poliklinikos gydytojai psichiatrai, Pagirių seniūnijos, Vaidotų bendruomenės, Vilniaus r. savivaldybės 



 

 

administracijos Viešosios tvarkos skyriaus atstovai ir policijos pareigūnai] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, 

saus. 15-21, p. 10-11. 

 

Hussain, Tharik. Lithuania’s forgotten Muslim heroes: [apie Keturiasdešimties totorių kaimą]. - Iliustr., portr. 

// The Baltic times. - Vol. 19, no. 865 (Nov. 5-18 2015), p. 10-11. 

 

Adamovič, Honorata. Owarcie terminalu intermodalnego: [apie Vilniaus intermodalinio terminalo atidarymą] / 

Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 27 maja, p. 1, 4. 

Germanavičius, Edvardas. Konkurs młodych śpiewaków: [apie jaunųjų dainininkų iš Vilniaus miesto ir 

Vilniaus rajono muzikos mokyklų dainavimo konkursą-festivalį „Pavasario vyturiai“, skirtą Pagirių muzikos 

mokyklos 20-mečiui]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 7-13 maja (nr 19), p. 5. 

Levicki, Jan. Życzliwość wobec ludzi : Marianna Jutkiewicz - stulatka z Mereszlan / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 16-22 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 847), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Podkowy na szczęście dla Janin i Janów : zabawa świętojańska w Małych Ligojniach: [Apie 

Joninių šventę Mažosiose Ligainiuose (Vilniaus rajonas, Pagirių seniūnija)] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 25 czerwca - 1 lipca (nr. 26), priedas „Rota“ (nr 844), p. 1, 4. 

Pawłowska, Beata. Oplatek dla seniorów w Pogirach: [apie senjorų kalėdinį susitikimą Pagirių seniūnijoje, 

Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 8-14 stycznia (nr 2), priedas „Rota“ (nr 820), p. 

2. 

Przyjacielska wizyta : w gminie pogirskiej gościła delegacja z Wejherowa / Inf. wł. ; fot. Alina Dinowagis. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 20-26 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 852), p. 2. 

Stacewicz, Alina. Problemy socjalne mieszkańców - wspólna troska : międzyresortowa narada służb rejonu 

wileńskiego: [apie pasitarimą dėl Vilniaus rajono gyventojų psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir 

smurto prevencijos, kuriame dalyvavo Vilniaus r. poliklinikos gydytojai psichiatrai, Pagirių seniūnijos, Vaidotų 

bendruomenės, Vilniaus r. savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus atstovai ir policijos 

pareigūnai]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 15-21 stycznia (nr 3), p. 5. 

Stacewicz, Alina. Wznosząc pieśń uwielbienia : 4. Festiwal Muzyki Sakralnej „Chrystus Króluje Alleluja! / 

Alina Stacewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 23-29 kwietnia (nr 17), p. 1, 3. 

Verseckaite, Dalia. W barwach wielu narodowośći: [apie projekto, skirto pilietiškumo ugdymui Vilniaus rajono 

švietimo įstaigose, pristatymą Vaidotų darželyje-mokykloje. Projekto rengime ir pristatyme dalyvavo Vaidotų 

kaimo bibliotekininkė Fatima Buinovska]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 lutego (nr 8), 

priedas „Rota“ (nr 826), p. 21. 

Zanim dzwonek zawoła do klas : uczniowie rozpoczną naukę w odnowionych szkołach: [apie Bezdonių, 

Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Na 

podstawie: vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 27 sierpnia - 2 września (nr 35), p. 1, 5. 

 

Stasiūnas, Saulius. Саулюс Стасюнас: „Это только начало пути…“ : [беседа с заместителем директора 

дирекци по грузовым перевозкам государственного предприятия „Lietuvos geležinkeliai“ Саулюсом 

Стасюнасом: [pokalbis su „Lietuvos geležinkelių“ krovinių pervežimo direkcijos direktoriaus pavaduotoju apie 

naujus logistikos centrus Vilniuje, Vaidotuose ir Kaune, Palemono stotyje] / [беседовали] Адольфас 

Рудзянскис, Владимир Скрипов // Обзор. - 2015, 28 мая - 3 июня (№ 22), p. 4. 

 

2016 

 

Barysienė, Daiva. Ačiū už puikias akimirkas!: [apie Pagirių muzikos mokykloje vykusį moksleivės Odetos 

Pocevičiūtės baigiamąjį koncertą-rečitalį „Paskui Orfėjaus lyrą“] / Daiva Barysienė, Jūratė Damalakaitė. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, birž. 2-8, p. 3. 

Dubovičienė, Irma. Vaidotai įveikė mokyklų tinklo stagnaciją: [apie tai, kaip įvairiatautė Vaidotų (Vilniaus r.) 

bendruomenė sprendžia vaikų mokymo gimtąja kalba problemą. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2016, rugs. 13, 

p. 3. 

Džiaugsmas būti laisviems: [kaip paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Vilniaus rajone] / 

Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 17-23, p. 1, 8-9. 

Sesartė, Indrė. Įstrigo ambicingas anhidrito projektas: neranda investuotojo tolesnei plėtrai: [supažindinama su 

karjerų kasybos UAB „Margasmiltė“ atstovo T. Bodrijė komentarais apie tai, kad septintus metus planuotas 50 

mln. eur vertės anhidrito kasybos Kauno r. Pagiriuose projektas yra įstrigęs aklavietėje, nes nerandama 

finansavimo tolesnei jo plėtrai, Investuotojų forumo valdybos pirmininko V. Plunksnio ir finansų eksperto M. 

Urbos išsakytomis abejonėmis dėl projekto patrauklumo investuotojams ir perspektyvų; pateikiama informacijos 

apie anhidritą bei jo kasybos projektą; nurodoma, kad prieš metus „Margasmiltė sulaukė premjero 



 

 

A. Butkevičiaus kirčio, kad valstybė neprisidės prie anhidrito projekto, nors anksčiau informuota, kad 

Vyriausybė svarsto tokią galimybę; patikiamas A. Butkevičiaus pasisakymas šiuo klausimu]. - Portr. // Verslo 

žinios. - 2016, bal. 27, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Iš kartos į kartą perduodamos tradicijos: [Žolinė ir derliaus šventė Mažuosiuose 

Lygainiuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugpj. 18-24, p. 1, 5. 

Kupini entuziazmo: [Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos veikla] / Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, spal. 13-19, p. 13. 

Pūrienė, Danutė. Lietuvybės židinių kūrimasis Vaidotų gyvenvietėje. - Iliustr. // Voruta. - 2016, lapkr. 26 (Nr. 

11), p. 8. 

Čičinskienė, Nijolė. Chóry ze Szkoły Muzycznej w Pogirach - na Święcie Pieśni. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 21-27 lipca (nr 29), p. 6. 

Echa święta Wniebowzięcia NMP (Zielnej) w rejonie wileńskim. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 20-22 

sierpnia (nr 156), p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. Tradycja przekazywana przez pokolenia: Zielna i dożynki w Małych Ligojniach / 

Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. -2016, 18-24 sierpnia (nr 33), p. 1, 3. 

„Święta Noc“ w rodzinnym gronie sąsiadów : Bożenarodzeniowe spotkanie w Ligojniach / Inf. wł. ; fot. Jolanta 

Romanowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 872), p. 1, 2. 

Wolność w radości, radość z wolności : Dzień Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego: [apie Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą Vilniaus rajone] / Inf. wł. ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 marca (nr 11), p. 1, 3. 

 

2017 
 

Atidarymas : [žinutė apie tai, jog lapkričio 6 d.prezidentė D. Grybauskaitė lankėsi Vilniaus rajone, Vaidotuose, 

kur atidarė vaikų dienos centrą] // Vakaro žinios. - 2017, lapkr. 7, p. 2. 

Knyga apie Skurbutėnus: [gegužės 12 d. Skurbutėnuose Trakų r. knygos autorė Liliana Narkovič pristatė knygą 

„Skorbuciany - na droźach historii= Skurbutėnai istorijos kryžkelėje“] / „Trakų žemės“ inf ; Juozo Vercinkevičiaus 

nuotr. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2017, geg. 19, p. 1, 4. 

KRK – Vilnijoje: [informuojama, kad gegužės 24 d. Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) surengė 

išvažiuojamąjį posėdį Vilniaus apskrityje. Seimo komiteto nariai aplankė Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ 

gimnaziją, Vaidotuose esančią bendrovę „Mėta“ bei Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklą. 

Posėdyje aptartos šių rajonų demografinės tendencijos, kelių bei atliekų tvarkymo ir kt. klausimai] // Ūkininko 

patarėjas. - 2017, geg. 27, p. 16. 

Urbanovič, Monika. Skurbutėnai - istorijos kryžkelėse: [apie Lilianos Narkovič naujausios knygos „Skurbutėnai - 

istorijos kryžkelėse“ pristatymą Skurbutėnų koplyčioje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, geg. 18-24, 

p. 1, 5. 

Vaikai džiaugsis naujomis Dienos centro patalpomis: [apie Vaidotų (Vilniaus r.) parapijos bendruomenės, šalies 

Prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir verslininkų pastangomis įrengtas dienos centro patalpas; 

atidarymo renginyje dalyvavo Prezidentė D. Grybauskaitė]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2017, lapkr. 17, p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Geri darbai užkrečia: [apie Vaidotų vaikų dienos centro atidarymą, vykdant Prezidentės 

inicijuotą nacionalinę socialinio saugumo kampaniją „Už saugią Lietuvą“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2017, lapkr. 9-15, p. 1, 12-13. 

Vorobej, Teresa. Grožis kuriamas dirbant iš vien: [apie Tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Kristus 

karaliauja! Aleliuja!“, vykusį Vilniaus rajono bažnyčiose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, bal. 27 - 

geg. 3, p.1, 4. 

Vorobej, Teresa. Pasaulis išgelbėtas per vieną gyvybę: [apie apdovanojimą „Pasaulio tautų teisuolis“, skirtą K. ir 

I. Bujeliams iš Vaidotų kaimo už išgelbėtą Vilniaus žydaitę Feigą Dusiacką]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, spal. 12-18, p. 1, 8-9. 

 

Adamovič, Honorata. Starosta z… pałką policjanta: [nuo 2017 metų pradžios įsigaliojęs Administracinių 

nusižengimų kodeksas bausti pažeidėjus įpareigojo ir seniūnus. Dabar seniūnams teks rašyti protokolus už daugelį 

administracinių nusižengimų ir bausti pažeidėjus] / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 10 

lutego, p. 1, 6. 

Griliauskienė, Julija. Dzielmy się radością : świąteczne spotkanie w Wojdatach. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 19-25 stycznia (nr 3), priedas „Rota“ (nr 926), p. 2. 

Impreza sportowa w Świętnikach: [apie knygos ir sporto šventę Šventininkų kaime (Trakų r.), kurią organizavo 

Šventininkų kaimo ir Mažųjų Lygainių (Vilniaus r.) kaimo bibliotekos] / organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 15-21 czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 947), p. 22. 



 

 

Kodź, Adolf. Zapustowo z poezją: [apie poezijos vakaronę Pagirių kaimo bibliotekoje]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 933), p. 4. 

Kołłtan, Teresa. Pogiry powitały lato: [apie renginį „Sveika, vasara“, kurio organizavime dalyvavo ir Pagirių 

kaimo biblioteka, Vilniaus rajonas] / fot. Daniel Babiński. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 15-21 

czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 947), p. 7. 

Mikulevič, Irena. Swojsko, sielsko i anielsko : noc świętojańska w Małych Ligojniach / Irema Mikulewicz ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 29 czerwca - 5 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 949), p. 1, 6. 

Narkovič, Liliana. Był taki dwór…: [apie buv. Skurbutėnų dvarą ir koplyčią. Vilniaus rajonas] 

 / Liliana Narkowicz ; fot. archiwum i autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 stycznia (nr 2), 

priedas „Rota“ (nr 925), p. 20. 

Narkovič, Liliana. Liliana Narkowicz: książka zwykle żyje dłużej niż człowiek… : [rozmowa z Lilianą 

Narkowicz, autorką książek o dziejach rodu Tyszkiewiczów] / rozmawiała Justyna Giedrojć. - Iliustr.. - Rec. kn.: 

Skorbuciany - na rozdrożach historii / Liliana Narkowicz. [Vilnius] : [L. Narkovič], [2017] // Kurier Wileński. - 

2017, 3-5 czerwca (nr 105), p. 10-11. 

Stiepanowa, Grażyna. Eliminacje trzech pomysłów w ramach projektu „Jestem wolny“: [apie renginius Vilniaus 

rajono Pagirių gimnazijoje]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 9 marca, p. 10. 

Urbanovič, Monika. „Skorbuciany - na rozdrożach historii“ : prezentacja najnowszej książki Liliany Narkowicz / 

Monika Urbanowicz ; fot. Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 18-24 maja (nr 20), p. 1, 

3. 

Vorobej, Teresa. Dobre dzieła porywają : nowe pomieszczenie dla świetlicy w Wojdatach: [apie Vaidotų vaikų 

dienos centro atidarymą, vykdant Prezidentės inicijuotą nacionalinę socialinio saugumo kampaniją „Už saugią 

Lietuvą“] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 listopada (nr 45), p. 1, 3.. 

Vorobej, Teresa. Świat uratowany w jednym życiu : Bujelowie z Wojdat odznaczeni przez Izrael / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 października (nr 41), p. 1, 6.. 

Vorobej, Teresa. Wspólnie tworzyć piękno : V Festiwal Muzyki Sakralnej „Chrystus króluje, Alleluja!“ / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 27 kwietnia - 3 maja (nr 17), p. 1, 3.. 

W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego: [apie Vaidotų (Vilniaus rajonas) 

parapijos bendruomenės, šalies prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir verslininkų pastangomis 

įrengtas dienos centro patalpas. Atidarymo renginyje dalyvavo prezidentė D. Grybauskaitė]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2017, 11-13 listopada (nr 213), p. 7. 

Żygo, Lilia. Podróże kształcą : wycieczka „Poanajemy stolicę Polski Warszawę“: [apie Pagirių (Vilniaus r.) 

gimnazijos moksleivių ekskursiją į Lenkijos sostinę Varšuvą]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 23-29 

listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 970), p. 18. 

 

2018  
 

Klimas, Artūras. Užsieniečiai už kyšius tapdavo Konstitucijos žinovais: [apie tai, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba 

(STT) liepos 10 d. pranešė atliekanti ikiteisminį tyrimą dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, 

sudarant galimybę užsieniečiams neteisėtai legalizuoti savo buvimą Lietuvoje; įtarimai dėl galimo kyšininkavimo, 

papirkimo ir prekybos poveikiu, veikiant bendrininkų grupėje, pareikšti 9 asmenims; vienas iš jų - Vilniaus rajono 

Pagirių gimnazijos direktorė, socialdemokratė A. Mažonienė] / Artūras Klimas // Vakaro žinios. - 2018, liep. 11, p. 

6. 

Leščinskas, Vytautas Juozas. Kur „Mėta“ žaliuoja: [apie eterinių augalų auginimą ir perdirbimą, ekologiško 

maisto ir kosmetikos gamybą Vaidotuose įsikūrusioje UAB „Mėta“, Vilniaus rajonas] / Vytautas Leščinskas. - 

Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2018, bal. 26, p. 1-2, 7. 

Mackevič, Edvard. Kamerinėje atmosferoje apie poeziją: [apie susitikimą su poetu, literatūros istoriku J. 

Šostakovskiu ir Vilniaus r. savivaldybės tarybos nariu M. Treščinskiu Vilniaus r. centrinės bibliotekos Mažųjų 

Lygainių skyriuje] / Edvard Mackevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, spal. 18/24 (Nr. 42), p. 12. 

Mackevič, Edvard. Šlovės, pasiaukojimo ir vienybės diena: [Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos 

Mažųjų Lygainių skyriuje paminėta Sausio 13-oji] / Edvard Mackevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2018, saus. 18-24, p. 3. 

Meškauskas, Ignas. Kai mus gaudė ir šaudė kaip žvirblius: [apie K. Radzevičiaus iš Pagirių valsčiaus Gumbių 

kaimo šeimą ir jo sūnaus Petro nužudymą 1948-aisiais] / Ignas Meškauskas // Tremtinys. - 2018, geg. 4, p. 7. 

Vyšniauskienė, Lina. Keisti sutapimai Vilniaus rajone: [apie tai, jog netoli aukšto rango valstybės tarnautojų A. 

Skaisčio ir Vl. Kondratovičiaus, Guobų kaimo bendruomenės pirmininkės V. Miliauskienės namų esantys keliai 

išasfaltuoti. (Str. Kultūros paveldo departamento direktoriaus pavaduotojo A. Skaisčio ir kt. komentarai)] / 

Vyšniauskienė Lina ; Stasio Žumbio, redakcijos archyvo nuotr. // Vakaro žinios. - 2018, rugs. 8, p. 9. 

Vyšniauskienė, Lina. Keliai tvarkomi kaip reikia vietos politikams: [apie tai, jog Specialiųjų tyrimų tarnyba 



 

 

patvirtino įtarimus, kad Vilniaus rajono savivaldybė renkasi, kurias gatves tvarkyti ir asfaltuoti, pagal politiškai 

parankius kriterijus, nes Vilniaus rajone gyvena daugiausia Lietuvos lenkų sąjungos rinkėjų ir jų patogumui 

metamos nemažos lėšos, o lietuvių naujakuriai, kurių Vilniaus m. priemiesčiuose yra nemažai ir vis daugėja, metų 

metus važinėja duobėtais žvyrkeliais, kurie taisomi bet kaip arba išvis netaisomi. (Str. Avižienių bendruomenės 

pirmininko G. Paukštės komentaras; minimas Seimo narys A. Stančikas)] / Lina Vyšniauskienė ; Irmanto 

Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - 2018, rugpj. 14, p. 1, 8. 

Ždanovič, Zigmunt. Aktyvumas auga, sergamumas mažėja: [apie sveikatingumo renginį Vaidotuose, kurio 

organizatorė yra Pagirių ambulatorijos felčerė Veronika Kardienė] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, kovo 15/21 (Nr. 11), p. 8. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Jesienna randka chórów w Wojdatach : przegliąd muzyki chóralnej / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. Julia Silko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 25/31 paźdz. (nr 43), priedas „Rota“ 

(nr 1018), p. 17. 

Mackevič, Edvard. W kameralnej atmosferze : spotkanie z poetą i radnym w Małych Ligojniach / Edward 

Mackiewicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 paźdz. (nr 42), p. 6. 

Mackiewicz, Edward. Dzień chwały, ofiarności i jedności : wspominając 13 stycznia 1991 roku: [Vilniaus rajono 

savivaldybės centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių skyriuje paminėta sausio 13-oji] / Edward Mackiewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18-24 stycznia (nr 3), p. 2.. 

Urbanovič, Monika. Bo każdy wart jest miłości… : finał akcji charytatywnej chóru łączonego Przyjaciele / 

Monika Urbanowicz ; fot. Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 paźdz. (nr 

42), priedas „Rota“, p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Zachorowalność zmalała : przedsięwzięcie propagujące zdrowy tryb życia w Wojdatach / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Justyn Grymuta. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 mar. (nr 11), p. 5. 

 

2019 
 

Barysienė, Daiva. Nemirtingų paukščių svaja: [apie tradicinį Pagirių meno mokyklos absolventų koncertą 

„Parskrido paukščiai“] / Daiva Barysienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 4/10 (Nr. 27), p. 4. 

Imtynių kilimo „krikštynos“ Vaidotuose: [apie Vilniaus r. savivaldybės sporto mokyklos imtynių sekcijos 

atidarymą Vaidotuose ir Pagiriuose] / Redakcijos inf. ; Zygmunt Ždanovič nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, vas. 14/20 (Nr. 7), p. 1, 5. 

Jakavonis, Gediminas. Premjere, stabdom arklius! : (t.y. sulaikykite tragedijas „Lietuvos geležinkeliuose“): [apie 

rugsėjo 11 d. Vievio geležinkelio stotyje įvykusią avariją, Kauno geležinkelio stotyje rugsėjo 13 d. įvykusią 

avariją, rugsėjo 14 d. Vaidotų geležinkelio stotyje ir kitas nelaimes bei blogus rodiklius „Lietuvos 

geležinkeliuose“. (Str. minimas buvęs susisiekimo ministras R. Masiulis, premjeras S. Skvernelis ir kiti asmenys)] 

/ Gediminas Jakavonis. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, rugs. 26, p. 1, 4. 

Mackevič, Edvard. Švenčių belaukiant… : Šiaurės šalių literatūros savaitė Mažuosiuose Lygainiuose: [apie 

Mažuosiuose Lygainiuose vykusius projekto „Šiaurės šalių literatūros savaitė“ skaitymus] / Edvard Mackevič ; 

Renatos Novik nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr.28/gruod. 4 (Nr. 48), p. 2. 

Mackevič, Edvard. Kelias, pakeitęs istoriją: [apie Vilniaus rajono centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių 

padalinyje vykusį renginį „Kelias, kuris pakeitė istoriją“, skirtą Baltijos kelio metinėms 

] / Edvard Mackevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugpj. 29/rugs. 4 (Nr. 35), p. 4. 

Mikulevič, Irena. 100 totorių tarp istorijos ir dabarties: [Keturiasdešimties Totorių kaime veikiančiuose Totorių 

bendruomenės namuose pristatyta lietuvių ir anglų kalbomis išleista knyga „Keturiasdešimt totorių kaimas tarp 

istorijos ir dabarties / Forty Tatars village between history and the present“] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2019, bal. 4/10 (Nr. 14), p. 4. 

Mikulevič, Irena. Audra vandens stiklinėje…: [apie darbo pokyčius 6-iose Vilniaus r. centrinės poliklinikos 

ambulatorijose] / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 13/19 (Nr. 24), p. 2, 5. 

Muzikinė kelionė į Varšuvą: [apie bendrą Tarptautinio jaunimo simfoninio orkestro koncertą Varšuvoje projekto 

„Muzika mus jungia“ metu] / Pagirių meno mokyklos inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 

31/lapkr. 6 (Nr. 44), p. 12. 

Semionovė, Dominyka. Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos nariai rinkosi Keturiasdešimties Totorių kaime 

/ Dominyka Semionovė ; Situmer Čurlu nuotr.. - Iliustr.. - Rubrika: Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija // 

Trakų žemė. - 2019, lapkr. 15, p. 6. 

Ušinskaitė, Judita. Septintasis atgimimas: [apie Pagirių meno mokykloje septintą kartą vykusį metodinį seminarą, 

skirtą mokytojams, ugdantiems vaikų vokalinius gebėjimus] / Judita Ušinskaitė. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, kovo 21/27 (Nr. 12), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Susirūpinti savo ateitimi: [apie 18-tą sveikatingumo renginį Vaidotuose] / Zygmunt 

Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 28/kovo 6 (Nr. 9), p. 4. 



 

 

„Chrzest” maty w Wojdatach / Inf. wł. ; fot. Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 

14/20 lutego (nr 7), p. 1, 5. 

Babicz, Alina. Czym skorupka za młodu nasięknie… : wychowanie patriotyczne w „Malowanym Latawcu: [apie 

vaikų patriotinį ūgdymą Vilniaus r. Vaidotų mokykloje-darželyje „Margaspalvis aitvarėlis“] / Alina Babicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 5/11 grud. (nr 49), priedas „Rota“ (nr 1076), p. 21. 

. 

Barysienė, Daiva. Do Pogir „Powróciły ptaki” : tradycyjny koncert absolwentów / Daiva Barysienė. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 lip. (nr 27), p. 2, 6. 

Knutowicz, Ewelina. Zło dobrem zwyciężaj: relikwie bł. Jerzego Matulewicza w Wojdatach / Ewelina 

Knutowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 20 sierpnia, p. 14. 

Lewandowska, Ilona. Polacy uczcili bohaterów walk o Wilno / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2019, 9 lipca, p. 1, 4. 

Mackiewicz, Edward. Szlak, który zmienił historię : spotkanie w Małych Ligojniach: [Vilniaus rajono centrinės 

bibliotekos Mažųjų Lygainių padalinyje minint Baltijos kelio metines vyko renginys „Kelias, kuris pakeitė 

istoriją“] / Edward Mackiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 29 sierp./4 wrzes. (nr 35), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Burza w  szklance wody… : w ambulatoriach rejonu pielęgniarki wspólnotowe zamiast 

laborantek / Irena Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 24), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Jedna taka na całą wieś, a nawet… parafię : Jadwiga Mackiewicz - mistrzyni rękodzielnictwa z 

Czanobyl: [apie rankdarbę Jadvigą Mackevič iš Pagirių seniūnijos Juobalių kaimo. Vilniaus rajonas] / Irena 

Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 12/18 grud. (nr 50), priedas „Rota“ (nr 

1077), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Wieś Sorok Tatary pomiędzy historią i teraźniejszością : prezentacja nowej publikacji / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Zadbać o swoją przyszłość : 18. tradycyjne przedsięwzięcie promujące zdrowy styl życia w 

Wojdatach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 28 lutego/6 mar. (nr 9), 

p. 5. 

 

2020  

Babič, Alina. Mama gamina sveikai ir labai skaniai: [apie Vaidotų mokykloje-darželyje „Margaspalvis aitvrėlis“ 

vykusį projekto „Mano mama gamina sveikai ir skaniai“ baigiamąjį renginį} / Alina Babič, Dalia Versekėnienė. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, saus. 23/29 (Nr. 4), p. 12. 

Baranovskaja, Irena. Meistrės paroda ir karpimo pamoka: [Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos 

Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko edukacinis seminaras „Popieriaus karpymo menas“, skirtas 

Tautodailės metams paminėti]/ Irena Baranovskaja. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 17/23, p. 

13. 

Ekomaratonas“ Vilniaus rajone: [apie Pagiriuose vykusį pirmąjį Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos 

(LSDJS) Vilniaus rajono skyriaus vykdomo projekto „Ekomaratonas“ renginį] / LSDJS Vilniaus rajono skyriaus 

inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, lapkr. 19/25 (Nr. 47), p. 8. 

Mackevič, Edvard. Nepriklausomybė – Lietuvos lemtis: [apie Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos 

Mažųjų Lygainių padalinyje vykusį susitikimą su Lietuvos napriklausomybės atkūrimo akto signataru Romualdu 

Rudziu] / Edvard Mackevič ; Tomašo Bazio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, kovo 12/18 (Nr. 

11), p. 12. 

Mackevič, Edvard. Žolelių gydomoji galia: [apie Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Mažųjų 

Lygainių struktūriniame padalinyje vykusį renginį, skirtą garsios žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 100-osios 

metinėms] / Edvard Mackevič ; Kristinos Razvadauskienės nuotr.. - Iliustr. - Rubrika: 100-osios Eugenijos 

Šimkūnaitės metinės // Trakų žemė. - 2020, rugs. 11, p. 5. 

Mackevič, Edvard. Papierowe cudeńka czyli świat wycinanek : zajęcie edukacyjne w Małych Ligojniach: 

[Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko edukacinis 

seminaras „Popieriaus karpymo menas“, skirtas Tautodailės metams paminėti] / Edward Mackiewicz ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 17/23 wrzes.(nr 38), p. 5. 

Misevičius, Vidmantas. Kaip geležinkeliai milijonus eurų ryja: [apie tai, jog Susisiekimo ministerija, atlikusi 

„Lietuvos geležinkelių“ įgyvendinamo ruožo Kaišiadorys-Klaipėda ir Vilniaus mazgo elektrifikavimo projekto 

auditą, nutarė, kad viskas tvarkoje ir ministro J. Narkevičiaus įsakymu Vilniaus geležinkelio mazgo 

elektrifikavimui iš ES Sanglaudos fondų skirta 38.889 euro. (Str. VŽ. Komentaras su Seimo nario A. Skardžiaus 

komentaru; minimas susisiekimo ministras J. Narkevičius)] / Vidmantas Misevičius ; Egidijaus Jankausko nuotr. // 

Vakaro žinios. - 2020, rugpj. 6, p. 1, 5. 



 

 

Naujų darbo vietų perspektyva: [apie Pagiriuose medžio plaušų plokščių gamyklą ketinančios statyti įmonės 

„Homanit“ atsovų susitikimą su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atsatovais] / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2020, lapkr. 19/25 (Nr. 47), p. 1, 8. 

Sveiki įpročiai, geri genai ir optimizmas : Petronėlė Lukenskienė iš D. Riešės mini 100-tąjį jubiliejų / pagal 

Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, gruod. 10/16 (Nr. 50), p. 1, 5. 

Sveikinimai nuo PSO pasiuntinio: [apie Antaniną Jaraminienę iš Pagirių seniūnijos, švenčiančią 100 metų 

jubiliejų] / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, kovo 5/11 (Nr. 10), p. 13. 

Už fiktyvius egzaminus – tikras teistumas: [apie tai, jog iš fiktyviai lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų 

egzaminus išlaikyti norėjusių užsieniečių Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos direktorė A. Mažonienė paėmė 900 

eurų kyšį; tačiau šie pinigai moteriai laimės neatnešė, nes teks ne tik juos grąžinti ir sumokėti solidžią teismo skirtą 

baudą, bet ir „papuošti" biografiją garbės nedarančiu įrašu apie pirmąjį teistumą] / parengė Darius Čiužauskas. - 

Iliustr. // Vakaro žinios. - 2020, gruod. 31 / 2021, saus. 4, p. 6. 

Vorobej, Teresa. Kai talentas ir darbas eina šalia: [apie Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vykusį Pagirių meno 

mokyklos jubiliejinį koncertą] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, vas. 

13/19 (Nr. 7), p. 1, 8-9. 

 

Babicz, Alina. „Moja mama gotuje smacznie i zdrowo” : projekt w Szkole-Przedszkolu „Malowany Latawiec” w 

Wojdatach / Alina Babicz, Dalia Versekėnienė ; Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 23/29 stycz. (nr 4), p. 

2. 

Mackevič, Edvard. Niepodległość – przeznaczeniem Litwy: [Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos 

Mažųjų Lygainių struktūrinio padalinio salėje vyko šventė „Lietuva pasmerkta Nepriklausomybei“] / Edward 

Mackiewicz ; fot. Tomasz Bazys. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 12/18 mar. (nr 11), p. 2. 

Mackiewicz, Edward. W dobrym nastroju i z humorem : Bożenarodzeniowe spotkanie seniorów w Małych 

Ligojniach: [apie renginį, skirtą senjorams, Mažųjų Ligainių bibliotekoje, Vilniaus rajonas] / Edward Mackiewicz 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 9/15 stycz. (nr 2), priedas „Rota“ (nr 1081), p. 7. 

Mackevič, Edvard. Ziołowa moc uzdrawiania : 100. urodziny Eugeniji Šimkūnaitė: [Vilniaus rajono savivaldybės 

centrinės bibliotekos Mažųjų Lygainių struktūriniame padalinyje vyko žolininkės Eugenijos Šimkūnaitės 

100-osios gimimo metinėms skirta šventė „Žolelių gydomoji galia“] / Edward Mackiewicz ; fot. Krystyna 

Razvadauskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 27 sierp./2 wrzes. (nr 35), p. 5. 

Perspektywa nowych miejsc pracy : niemiecka spółka zamierza inwestować w rejonie wileńskim: [Bendrovė 

„Homanit“ ketina investuoti Pagiriuose (Vilniaus rajone)] / na podst. vrsa.lt ; fot. homanit.pl. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 19/25 listop. (nr 47), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Budować mosty współistnienia : 2021 – Rokiem Historii i Kultury Litewskich Tatarów / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 23/29 stycz. (nr 4), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Kiedy talent i praca idą w parze : srebrny jubileusz Szkoły Sztuk Pięknych w Pogirach / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 13/19 lutego (nr 7), p. 1, 6. 

Życzenia stulatce z Pogir / vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 5/11 mar. (nr 10), p. 2. 

 

 

Riešės seniūnija  

 

2003 

 

Andžejevski, Tadeuš. Pabaigtuvės Pikeliškių panoramoje : Vilniaus rajono derliaus šventė / Tadeuš Andžejevski 

; Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, spal. 2-8 (Nr. 40), p. 1, 6. Anušauskas, 

Arvydas. Pikeliškių Pilsudskis: [Rytų Lietuvos gyventojai vis dar nostalgiškai prisimena lenkų valdymą ir vadina 

gatves jų kovotojų vardais] / Arvydas Anušauskas. - Portr. // Atgimimas. - 2003, spal. 31 - lapkr. 6 (Nr. 39), p. 11. 

Digrytė, Eglė. J. Pilsudskio vardas įamžintas gatvės pavadinimu [Pikeliškės, Vilniaus rajonas] / Eglė Digrytė ; 

[su istoriko A. Bumblausko komentaru]. - Portr. // Respublika. - 2003, spal. 23, p. 2. 

Kačerauskienė, Aldona. Europos parke - skulptūriniai žaidimai: [apie Europos parko skulptūrų muziejų 

Joneikiškių kaime, Vilniaus rajonas] / Aldona Kačerauskienė. - Iliustr. // XXI amžius. - 2003, rugpj. 20, p. 3-4. 

Riešės seniūnijos gyventojų, dėl kurių neišliko asmeninio ūkio žemės sklypų suteikimą patvirtinantys 

dokumentai - Riešės apylinkės tarybos sprendimai - sąrašai // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, rugs. 18-24 

(Nr. 38), p. 5. 

Stabingytė, Nijolė. Sostinės pašonės gyventojai netiki pažadais : prieš referendumą [dėl Lietuvos narystės 

Europos Sąjungoje] Vilniaus apylinkės gyventojams stigo informacijos… / Nijolės Stabingytės ir fotografo 

Kęstučio Svėrio apklausa. - Portr. // Vilniaus žinios. - 2003, geg. 9-22 (Nr. 22), p. 1, 4. 

Verbienė, Irma. Pikeliškių gyventojai mini Pilsudskį geru žodžiu: [Vilniaus rajono savivaldybė nutarė 



 

 

Pikeliškių kaimo vieną gatvių pavadinti taroukario Lenkijos vadovo generolo J. Pilsudskio vardu] / Irma 

Verbienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2003, bal. 29, p. 4. 

 

Tarasiewicz, Stanisław. Piłsudski będzie w Pikieliszkach: [Komisja sejmowa odruciła protest nacjonalistów] / 

Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 13 listopada, p. 1. 

Mickiewicz, Robert. „Chcemy Piłsudskiego“ : skandal wokół nazwy ulicy w Pikieliszkach nabiera obrotów / 

Robert Mickiewicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 30 kwietnia, p. 1, 3. 

Podmostko, Jadvyga. Jesienna defilada gmin : pieczone prosiaki, strusia jajecznica i wieniec żyta w 

Pikieliszkach / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 30 września, p. 1, 3. 

Digrytė, Eglė. Имя Ю. Пилсудского увековечено в названии улицы / Эгле Дигрите. - Iliustr. - Rus. // 

Республика. - 2003, 23 окт., p. 2. 

 

2004 

Andžejevski, Tadeuš. Naujieji metai prie židinio, saunoje ar… eketėje : populiarėja naujametinis agroturizmas: 

[apie Irenos ir Justino Sakalauskų agroturizmo sodybą Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Šaltoniškių kaime] / 

Tadeuš Andžejevski ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, gruod. 30- 2005, saus. 5 

(Nr. 53), p. 1, 6. 

Andžejevski, Tadeuš. Stereotipai apie Pilsudskį…: [ryšium su Vilniaus savivaldybės sprendimu pavadinti 

vieną iš Pikeliškių gatvių Lenkijos politinio veikėjo Juzefo Pilsudskio vardu] / Tadeuš Andžejevski // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2004, liep. 8-14 (Nr. 28), p. 5. 

Andžejevski, Tadeuš. Šventė po sunkaus darbo : Vilniaus rajono derliaus šventė - Pikeliškės, 2004 m., rugsėjo 

25 d. / Tadeuš Andžejevski ; Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, rugs. 30- 

spal. 6 (Nr. 40), p. 1, 6. 

Kartavičius, Robertas. Sostinės žemėtvarkoje - chaosas: [apie Seimo kontrolierės R. Šalaševičiūtės susirūpinimą 

netvarka Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos gautais skundais 

dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę mieste bei kaime; šio rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjos V. 

Griganavičiūtės atleidimo iš pareigų priežastis, Didžiosios Riešės vietovės žemės reformos projektą bei Žemės 

reformos įstatymo 15 str.] / Robertas Kartavičius. - Portr. // Respublika. - 2004, rugs. 20, p. 5. 

Keraitienė, Nijolė. Dar kartą apie lituanistus: [Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos mokytojos mintys apie 

ketvirtąją J. Varno draugijos konferenciją Vilniaus rajono Riešės vidurinėje mokykloje] / Nijolė Keraitienė // 

Nauja vaga. - 2004, lapkr. 17, p. 3. 

Kotvicka, Ana. 2003 metų pasiekimų balansas : Riešės seniūnija / Ana Kotvicka // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2004, bal. 29 - geg. 5 (Nr. 18), p. 5. 

Kriščiūnas, Jonas. Dažasvydžio kulkomis nutapytą paveikslą nuplaus liūtis: [apie renginių organizatoriaus A. 

Nomeikos ir dailininko A. Šlipavičiaus sumanymą netoli Vilniaus esančiame Europos parkesukurti paveikslą 

„Dažomaiša“, skirtą ispanų dailininko S. Dali 100-ųjų gimimo metinių paminėjimui] / Jonas Kriščiūnas. - 

Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2004, bal. 23, priedas „Savaitgalis“, p. 2. 

Kriščiūnas, Jonas. Lenkams dzin: [apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą panaikinti 

Vilniaus rajono Pikeliškių gyvenvietės gatvės pavadinimą, kuriai buvo suteiktas J. Pilsudskio vardas] / Jonas 

Kriščiūnas. - Iliustr. // Ekstra žinios. - 2004, liep. 1, p. 10-11. 

Markovska, Jolanta. Europos piknikas Pikeliškėse: [apie Pikeliškių pagrindinės mokyklos dalyvavimą 

Vilniaus rajono Švietimo skyriaus paskelbtame projekte „Aš - Lietuva - Europa“] 

/ Jolanta Markovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, geg. 6-12 (Nr. 19), p. 6. 

Norkienė, Daiva. Instrukcija, kaip pavogti… kaimą : 2. Vilnius žemgrobių tinkluose: [apie Riešės matininkų ir 

Užuežerės kaimo gyventojų konfliktą dėl pradangintų žemės nuosavybės dokumentų] / Daiva Norkienė. - Iliustr. 

// Lietuvos žinios. - 2004, kovo 2, p. 5. 

Norkienė, Daiva. Zujūnų ir Riešės „lygintojus“ gelbsti senatis: [dėl žemės grąžinimo Vilniaus priemiestyje] / 

Daiva Norkienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2004, kovo 1, p. 5. 

Teismas neleido gatvės Vilniaus rajone pavadinti okupanto vardu: [informuojama, kad Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas, išnagrinėjęs Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje skundą dėl Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos sprendimo, panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo 

paliktas galiuoti 2003 m. spal. 22 d. priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Riešės seniūnijos 

Pikeliškių kaimo vieną gatvę pavadinti J. Pilsudskio vardu ] // Lietuvos aidas. - 2004, birž. 21, p. 4. 

Teismas neleido gatvės Vilniaus rajone pavadinti okupanto vardu : pasak istorikų, aktyviai siekęs Lietuvos ir 

Lenkijos susivienijimo J. Pilsudskis tik sugadino dviejų tautų santykius: [apie Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo sprendimą panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo 

paliktas galioti 2003 m. spalį priimtas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Riešės seniūnijos 



 

 

Pikeliškių kaimo vieną gatvę pavadinti J. Pilsudskio vardu, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininko 

parlamentaro V. Tomaševskio spaudos konferenciją, kurioje buvo komentuojamas teismo sprendimas, kt. 

klausimus] // Kauno diena. - 2004, birž. 18, p. 2. 

Tonkūnas, Juozas. „Auga gražus atžalynas“ : Vilniaus rajono Lietuviškų mokyklų dainų šventė Riešėje / 

Juozas Tonkūnas // Voruta. - 2004, birž. 12, p. 3. 

Vaitiekūnienė, Jolanta. „Baltų arklių“ šansas - vietos bendruomenė: [apie UAB „Eurokempingas“ direktoriaus 

A. Želnio kuriamą turizmo paslaugų kompleksą Riešėje, Vilniaus rajonas] / Jolanta Vaitiekūnienė. - Portr. // 

Verslo žinios. - 2004, birž. 29, p. 16. 

 

Andžejevski, Tadeuš. Architekt polskich sukcesów : gala z okazji 10-lecia AWPL: [apie Lietuvos lenkų 

rinkimų akcijos 10- mečio minėjimus Vilniuje ir Pikeliškėse] / Tadeusz Andrzejewski ; fot. Jerzy Karpowicz. - 

Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 2-8 września (nr 36), priedas „Rota“, p. 1, 2. 

Andžejevski, Tadeuš. Sylwester z kominkiem, sauną i…przeręblą : agroturystyka przeciera szlaki: [apie 

gražiausią Vilniaus rajone Irenos ir Justino Sakalauskų agroturizmo sodybą (Riešės seniūnija, Šaltoniškių km.] / 

Tadeusz Andrzejewski. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 30 grudnia-5 stycznia 2005 (nr 53), 

p. 1, 6. 

Andžejevski, Tadeuš. Święto po ciężkiej pracy : dożynki rejonu wileńskiego - Pikieliszki'2004: [apie Vilniaus 

rajono derliaus šventę Pikeliškėse] / Tadeusz Andrzejewski ; fot. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2004, 30 września-6 października (nr 40), p. 1, 6. 

Andžejevski, Tadeuš. Ulica wpisana w świadomość mieszkańców : wolą mieszkańców, decyzją Rady w 

Pikieliszkach jest ulica J. Piłsudskiego / Tadeusz Andrzejewski. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2004, 29 stycznia - 4 lutego (nr 5), priedas „Rota“, p. 1-2. 

Garliauskienė, Jelena. Popołudnie z poezją w Orzełówce: [apie poezijos popietę, skirtą Salomėjai Nėriai, 

organizuota Ažulaukės bibliotekoje] / Jelena Garliauskienė. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 25 

listopada-1 grudnia (nr 48), p. 3. 

Mickevič, Robert. Uderzenie w Piłsudskiego : sąd anulował decyzję samorządu o nadaniu imienia marszałka 

ulicy w Pikieliszkach / Robert Mickiewicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2004, 17 czerwca, p. 1. 

Senkevič, Jan. Rzesza - wykipiałe Wilno : po Wileńszczyźnie bliższej i dalszej: [apie Riešės miestelį, Vilniaus 

r.] / Jan Sienkiewicz. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2004, 12-14 czerwca (nr 113), p. 8. 

Zajončkovska, Vanda. Wybić ostatnie dołujące argumenty : szkoła Podstawowa w podwileńskiej Rzeszy 

„obrosła“ w nowe 100 m kw. / Wanda Zajączkowska. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2004, 3 czerwca, p. 

6. 

 

2005 

Baronienė, Nijolė. Riešės naujakuriai patenkinti gyvenimu savame name / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // 

Respublika. - 2005, saus. 18, priedas „Pastogė“, p. 6-7. 

Kotvicka, Ana. 2004 metų pasiekimų balansas : Riešės seniūnija / Ana Kotvicka // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2005, liep. 14-20 (Nr. 28), p. 5. 

Markovska, Jolanta. Padėkos žodžių nebūna per daug…: [apie naujos valgyklos atidarymą Pikeliškių 

pagrindinėje mokykloje] / Jolanta Markovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, spal. 20-26 (Nr. 

42), p. 2. 

Mažul, Henrik. Riešės stiprybė - mokinių gausa : paminėtas Riešės pagrindinės mokyklos 40-metis / Henryk 

Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, gruod. 8-14 (Nr. 49), p. 1, 6. 

Ralovec, Danuta.Pagrindinė mokykla irgi yra svarbi: [apie Riešės pagrindinės mokyklos dalyvavimą mokyklų 

tobulinimo programoje] / Danuta Ralovec // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, spal. 20-26 (Nr. 42), p. 5. 

Stašaitytė, Vytenė. Konservatoriai švęsti vyko Seimo autobusu: [apie Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narių, 

pasinaudojusių Seimo Transporto skyriaus autobusu, kelionę į Riešę, kur paminėjo politinio darbo pradžią bei 

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko A. Monkevičiaus pasipiktinimą; konservatorių J. Razmos ir A. 

Matulo pasisakymus. / Vytenė Stašaitytė. - Iliustr. // Respublika. - 2005, rugs. 23, p. 5. 

Strikulienė, Olava. Kai nori gyventi dykai: [žurnalistės požiūris į Konservatorių partijos narių, pasinaudojusių 

Seimo transportu, Riešės kavinėje paminėtą politinio sezono atidarymą bei konservatoriaus J. Razmos 

atsiliepimą (str. minimas kultūros ministras V. Prudnikovas) / Olava Strikulienė. - Iliustr. // Respublika. - 2005, 

rugs. 26, p. 6. 

Svirbutavičiūtė, Aldona. Konfliktą dėl žemės išprovokavo biurokratai: [apie Riešės seniūnijos gyventojų 

bandymus įteisinti žemės sklypus šalia daugiabučių namų] / Aldona Svirbutavičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. 

- 2005, liep. 15, p. 5. 

Vorobej, Teresa. Altorius Viešpaties garbei : JE kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino naująjį altorių 



 

 

Riešės Šv. Stanislovo bažnyčioje / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2005, kovo 17-23 (Nr. 11), p. 1, 3. 

Zoninis seminaras: [apie zoninį seminarą „Netradiciniai mokymo metodai“ , vykusį Riešės pagrindinėje 

mokykloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, lapkr. 24-30 (Nr. 47), p. 6. 

 

Andžejevski, Tadeuš. Niech praca będzie błogosławiona, co ludziom daje chleb i zmęczenie : jubileuszowe 10. 

Święto Plonów rejonu wileńskiego: [apie tradicinę Vilniaus rajono Derliaus šventę] / Tadeusz Andrzejewski ; fot. 

Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 6 - 12 pazdziernika (nr 40), p. 1, 6. 

Kantorowicz, Krystyna. Śladami marszałka Józefa Piłsudskiego po Wileńszczyźnie / Krystyna Kantorowicz ; 

fot. uatorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 20 - 26 pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 357), 

p. 3. 

Kotwicka, Anna. Gmina rzeszańska : bilans dokonań roku 2004: [apie Riešės seniūnijos 2004 metų pasiekimų 

balansa] / Anna Kotwicka // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 14 - 20 lipca (nr 28), p. 5. 

Mažul, Henrik.Rzeszą uczniów Rzesza stoi : uczczono jubileusz 40-lecia szkoł:[apie Riešės pagrindinės 

mokyklos 40-mečio minėjimą] / Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 8 - 14 grudnia (nr 

49), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Pod znakiem ryby : posty pomogły powrócić do zdrowia - wspomina ks. Antoni Dilys / Irena 

Mikulewicz. - Portr. // Kurier Wileński. - - 2005, 10-12 grudnia (nr 238), p. 10. 

Podmostko, Jadvyga. Orzełówka podzieliła się na dwa obozy : likwidacji w spółce rolnej „Ažulaukė“ jeszcze 

nie ogłoszono / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 6-8 sierpnia (Nr.150), p. 6. 

Podmostko, Jadvyga. Radość jak bochen świeżego chleba : w podwileńskich Pikieliszkach odbyło się Święto 

Plonów'2005 / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 4 października, p. 1, 6. 

Rałowicz, Danuta. Szkoła podstawowa też jest bardzo ważna: [apie Riešės pagrindinės mokyklos dalyvavimą 

mokyklų tobulinimo programoje] / Danuta Rałowicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 20 - 26 pazdziernika (nr 

42), p. 5. 

Wojtkiewicz, Lusia. „Dziękujemy, że jesteśmy potrzebni“: [apie Pikeliškių pagrindinės mokyklos moksleivių 

bei mokytojų viešnagę Lenkijoje] / Lusia Wojtkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 7 - 13 lipca 

(nr 27), priedas „Rota“ (nr 342), p. 1, 2. 

Worobiej, Teresa. Ołtarz ku czci Pańskiej : JE kardynał Audrius Bačkis poświęcił nowy ołtarz w rzeszańskim 

pw. św. Staniaława: [apie naujojo altoriaus šv. Stanislovo bažnyčioje pašventinimą] / Teresa Worobiej ; Fot. 

autorka. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 17-23 marca (nr 11), p. 1, 3. 

Zajončkovska, Vanda. Jubileusz szkoły plus siedem nauczycielskich : jutro Szkoła Podstawowa w Rzeszy 

obchodzi jubileusz 40-lecia / Wanda Zajączkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 24 listopada, p. 6. 

Zajončkovska, Vanda. Rzeszański wachlarz pokoleń : Szkoła Podstawowa w Rzeszy wkroczyła w nowe 

dziesięciolecie / Wanda Zajączkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 1 grudnia, p. 1, 7. 

 

2006 

 

Danovska, Danuta. Visi keliai vedė į Pikeliškes : Vilniaus rajono „Derliaus šventė 2006“ / Danuta Danovska ; 

Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, spal. 5-11 (Nr. 40), p. 1, 5-6. 

Gieglis, Božena. Mokytojų seminaras Riešėje: [apie zoninį seminarą „Kompiuterio panaudojimo galimybės 

pradinėse klasėse“, vykusį Riešės pagrindinėje mokykloje]/ Božena Gieglis. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, lapkr. 30 - gruod. 6 (Nr. 48), p. 6. 

Mackonis, Vilius. „Vabalų“ šventėje linksminosi ir maži, ir suaugę:[apie automobilio „Volkswagen Beetle“ 70- 

mečio šventę Riešėje] / Vilius Mackonis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, birž. 6, priedas „Sostinė“, p. 4. 

Mackonis, Vilius. Vilniuje buvo pagerbtas 70-metis „vabalas“:[apie automobilio „Volkswagen Beetle“ 70- 

mečio šventę Riešėje] / Vilius Mackonis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, birž. 5, p. 9. 

Micevičiūtė, Gintarė. Paukščių čiulbėjimą pakeitė pjūklų džeržgesys : Didžiosios Riešės gyventojai stojo ginti 

medžių, kuriuos nelegaliai iškirto darbininkai / Gintarė Micevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, liep. 12, 

priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

Milašius, Arūnas. Dėl grybų keis autobusų maršrutus : kai partneriai nuvylė, verslo ėmėsi patys:[apie Riešės 

(Vilniaus raj.) pievagrybių auginimo UAB „Riešės plantacija“; pateikiamas direktoriaus A. Bakaičio 

komentaras] / Arūnas Milašius. - Portr. // Verslo žinios. - 2006, spal. 25, p. 15. 

Pačkovska, Česlava. Žmogiškojo skausmo vieta : Vasario 11-oji Pasaulinė ligonių diena: [apie Riešės ligoninę, 

jos vyr. gydytoją Vidą Katkevičienę bei pacientų aptarnavimą] / Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, vas. 9-15 (Nr. 6), p. 1, 5. 

Paukštytė, Ona. „A.V. rezidencijoje“ - ir fantastiški pobūviai, ir dalykiški mokymai: [stilingo verslo ir pramogų 

komplekso, įsikūrusio vos 20 km. už Vilniaus Pikeliškėse, šeimininkas ir siela Andrius Norkus] / Ona Paukštytė. 



 

 

- Iliustr. // Veidas. - 2006, Nr. 44 (lapkr. 2), p. 50-51. 

Vitkauskaitė, Viktorija. Riešės gyventojams nosį riečia nuotekų tvaikas : komunalininkai Vilniaus užmiestyje 

kanalizacijos atliekas pildavo namų pašonėje / Viktorija Vitkauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, saus. 

19, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

 

Danowska, Danuta. Wszystkie drogi prawadziły do Pikieliszek : Święto Plonow 2006 rejonu wileńskiego / 

Danuta Danowska ; fotog.Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 5 -11 pazdziernika (nr 

40), p. 1, 5, 6. 

Gieglis, Bożena. Seminarium nauczycielskie w Rzeszy: [apie zoninį seminarą „Kompiuterio panaudojimo 

galimybės pradinėse klasėse“, vykusį Riešės pagrindinėje mokykloje] / Bożena Gieglis. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, 30 listopada - 6 grudnia (nr 48), p. 6. 

Pačkovska, Česlava. Miejsce ludskiego bólu : 11 lutego - Światowy Dzień Ludzi Chorych: [apie Riešės 

ligoninę, jos vyr. gydytoją Vidą Katkevičienę bei pacientų aptarnavimą] / Czesława Paczkowska. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 9 - 15 lutego (nr 6), p. 1 , 6. 

Piasecki, Konrad. Nowy sezon polityczny - nowe wyzwania dla AWPL : kolejną rocznicę założenia AWPL 

obchodziła wspólnie z przedstawicielami kilkudziesięciu polskich organizacji na Litwie: [apie LLRA 

konferenciją, vykusią Pikeliškėse] / Konrad Piasecki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 31 sierpnia - 

6 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 402), p. 1, 2. 

Zajončkovska, Vanda. Lecą głowy urzędników : nie ma kropki nad „i“ w sprawie bezprawnego wycięcia lasu 

w Wielkiej Rzeszy / Wanda Zajączkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 8 września, p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Z myślą o nietypowych plonach : dożynki rejonu wileńskiego w Pikieliszkach: [apie 

pabaigtuvių šventę Pikeliškėse] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 4 października, p. 1, 

6. 

 

2007 

Danovska, Danuta. Puikaus skonio ir kokybės : pievagrybiai iš Riešės plantacijos / Danuta Danovska ; Teresos 

Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, liep. 12-18 (Nr. 28), p. 1, 10. 

Danovska, Danuta. Savotiškas jubiliejus: [apie tradicines artojų varžybas Michalo Rakovskio ūkyje Riešės 

seniūnijos Gegliškių kaime] / Danuta Danovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, liep. 26 - rugpj. 

1 (Nr. 30), p.1, 2. 

Garliauskienė, Jelena. Ir nukeliavo eilės į gegužę žaliąją: [apie poezijos popietę, surengtą Ažulaukės 

bibliotekos vedėjos Irenos Nikončik] / Jelena Garliauskienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, geg. 24-30 

(Nr. 21), p. 3. 

Gatvėms - tik lietuviški pavadinimai: [apie tai, jog Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje J. Jurkevičius 

įpareigojo Vilniaus r. savivaldybę panaikinti Maišiagalos, Riešės, Raudondvario ir Sudervės gyvenvietėse 

esančių gatvių pavadinimų nelietuviškais užrašais lenteles] // Vilniaus diena. - 2007, lapkr. 16, p. 4. 

Mikulevič, Irena. „Kad duonos niekam nepritrūktų…“: [Vilniaus rajono derliaus šventė -2007] / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, spal. 4 - 10, p.1, 5-6. 

Mikulevič, Irena. Kaimo ir miesto sandūroje : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Riešė / Irena Mikulevič ; 

Teresos Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, liep. 5-11 (Nr. 27), p. 1, 13. 

Mikulevič, Irena. Mokykla, kurioje vyrauja ypatinga dvasia : Pikeliškių mokyklai - 70 metų / Irena Mikulevič. 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, gruod. 6 - 12, p. 1. 5. 

Pačkovska, Česlava. „Rinkiminės javapjūtės metas“ : reportažai iš rinkiminių apylinkių: [apie Savivaldybių 

tarybų rinkimus Avižieniuose, Bukiškėse, Didžiojoje Riešėje, Pikeliškėse] / Česlava Pačkovska ; Teresos 

Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, kovo 1-7 (Nr. 9), p. 3, 5. 

Romanova, Galina. „Visa Lenkija“ - jaukiame Vilniaus krašto kampelyje: [apie Lietuvos lenkų rinkiminės 

akcijos (LLRA) organizuotą renginį (Pikiliškėse), skirtą praėjusių rinkimų į savivaldybių tarybą rezultatų 

aptarimą, kuriame dalyvavo Švenčionių skyriaus atstovai] / Galina Romanova ; Galinos Romanovos nuotr. - 

Iliustr. - Užs. Nr. 062 // Žeimenos krantai. - 2007, geg. 16, p. 1, 2, 3. 

Vorobej, Teresa. Jubiliejaus išvakarėse : Ažulaukės pagrindinė mokykla / Teresa Vorobej ; autorės nuotr. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, liep. 5-11 (Nr. 27), p. 1, 14. 

Žemulis, Feliksas. Smėlio karjerų generolai puola: [ Vilniaus rajono kaimų gyventojai protestuoja prieš 

ketinimus šalia Europos geografinio centro įsteigti žvyro karjerą] / Feliksas Žemulis. - Iliustr. // Lietuvos žinios. 

- 2007, lapkr. 29, p. 1, 11. 

 

Adamovič, Kristina. Siedemdziesiąt lat z imieniem Marszałka: [Pikeliškių pagrindinės mokyklos 70-mečiui, 

Vilniaus rajonas] / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 8-10 grudnia (234), p. 4. 



 

 

Garliauskiene, Jelena. I wyfrunęły strofy w zielony maj: [apie pozijos popietę, surengtą Ažulaukės kaimo 

bibliotekos vedėjos Irenos Nikončik / Jelena Garlaiuskiene // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 24-30 maja (nr 

21), p. 3. 

Mickevič, Robert. Głosowanie w dworku Piłsudskiego przy bezimiennej ulicy [Pikeliškės] : polacy jak zwykle 

poparli swoich / Robert Mickiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 27 lutego, p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. „By chleba nie zabrakło nikomu…“ : Święto Plonów 2007 rejonu wileńskiego już po raz 

dwunasty: [Pikeliškėse] / Irena Mikulewicz ; fotog. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2007, 4-10 pazdzirnika (nr 40), p .1, 5-6. 

Mikulevič, Irena. Na granicy wioski i miasta : gmina z dorobkiem w tle - Rzesza / Irena Mikulewicz ; fotog. 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 5-11 lipca (nr 27), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Szkoła, w której czuć duch Marszałka : wszechnicy wiedzy w Pikeliszkach - 70 lat / Irena 

Mikulewicz ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 6-12 grudnia (nr 673), p. 1, 5. 

Pačkovska, Česlava. Czas „wyborczego żniwa“ : reportaże z lokali wyborczych: [apie savivaldybių tarybų 

rinkimus Avižieniuose, Bukiškėse, Didžijoje Riešėje, Pikeliškėse] / Czesława Paczkowska ; fotog. Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 1-7 marca (nr 9), p. 3, 5. 

Pieczarki z rzeszańskiej plantacji : rozwój gospodarczy Wileńszczyzny / Danuta Danowska ; fotog. Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 12-18 lipca (nr 28), p. 1, 6. 

Podmostko, Jadvyga. Urzędnicy zjedli tort, właścicielom zostały okruchy:[apie žemės grąžinimą Vilniaus 

rajone, Riešės sen.] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 7 czerwca, p. 1-2. 

Worobiej, Teresa. Dziękując Bogu i ludziom: [apie Vilniaus krašto lenkų bendrasias padėkos mišias Aušros 

vartose bei gegužinę Pikeliškėse, surengtą LLRA] / Teresa Worobiej ; fotog. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 17-23 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 439), p. 1, 3. 

Worobiej, Teresa. W przededniu jubileuszu: [apie Ažulaukės pagrindinę mokyklą] / Teresa Worobiej ; fotog. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 5-11 lipca (nr 27), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Powyborczy festyn Akcji Wyborczej w Pikieliszkach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2007, 15 maja, p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Tradycyjne imprezy dożynkowe w Pikeliszkach i Rudziszkach / Zygmunt Żdanowicz, 

Alina Sobolewska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2007, 2 października, p, 1, 3. 

2008 

 

Brangi gatvės rekonstrukcija: [apie Vyriausybės skirtas lėšas Riešės rajone esančios Miglės gatvės, kurioje 

gyvena Seimo narė M. Petrauskienė, rekonstrukcijai bei Riešės seniūnės A. Kotvickos ir Seimo narės 

pasisakymus; pateikta informacija, kad konservatorius D. Jankauskas kreipėsi į susisiekimo ministrą A. 

Butkevičių su prašymu išsiaiškinti lėšų skyrimo šios gatvės rekonstrukcijai aplinkybes]. - Iliustr. // Respublika. - 

2008, liep. 11, p. 5. 

Dumalakas, Arūnas. Siekė teisybės - tapo šmeižiku: [apie tai, kad Vyriausią rinkimų komisiją apie galimai 

balsus papirkinėjusį kandidatą P. Naruševičių informavęs Vilniaus r. Ažulaukės žemės ūkio bendrovės vadovas 

V. Pavlovas buvo Vilniaus apygardos teismo nuteistas 1300 Lt bauda už šmeižtą, šio įvykio aplinkybes, 

situaciją komentuoja advokatas K. Pėdnyčia ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z. Vaigauskas] / 

Arūnas Dumalakas // Lietuvos rytas. - 2008, liep. 12, priedas „Sostinė“, p. 1. 

„Europos parkas“ restauruos unikalų vandens malūną:[dėl Liubavo buvusio dvaro sodybos (Vilniaus r.) 

vandens malūno restauravimo] // Lietuvos aidas. - 2008, vas. 29, priedas „Naujausios žinios“, p. 2. 

Girdvainis, Julius. Aplinka niokojama už Europos milijonus:[pateikiami kritiški Didžiosios Riešės gyventojų 

A. Mielkaus ir R. Bubnelio pasisakymai apie tai, kaip bendrovė „Grundolita“ (bendrovės „Vilniaus vandenys“ 

rangovė) įrengė nuotekų ir vandentiekio sistemas (darbai finansuojami ES fondų ir savivaldybės lėšomis), bei 

„Grundolitos“ gamybos skyriaus virš. M. Kisliakovo, už projektą Didžiojoje Riešėje atsakingo P. Vinicko 

nuomonės apie gyventojų skundus] / Julius Girdvainis. - Iliustr., portr. // Respublika.. - 2008, birž. 21, p. 3. 

Lozovskij, Ivan. Kam tarnauja Nacionalinės žemės tarnybos bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos 

valstybės tarnautojai?: [Vilniaus r. Riešės seniūnijos Užuežerės kaimo gyventojo atviras laiškas valdininkams 

dėl korupcijos ištyrimo atkuriant nuosavybės teises į žemę] / Ivan Lozovskij // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2008, geg. 8-14, p. 1, 5. 

Pačkovska, Česlava. Žemės ir žmonių šventė : „Derlius - 2008“ Vilniaus rajone - jau tryliktąjį kartą: [apie 

Derliaus šventę Pikeliškėse] / Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - - 2008, spal. 2-8, p.1, 

6. 

Plungė, Darius. 40 milijonų eurų - vandeniui: [apie bendrovės „Vilniaus vandenys“ įgyvendintą 40 mln. eurų 

vertės ES ISPA projektą „Vilniaus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų plėtra ir renovacija“, kuriam 

50 proc. lėšų skyrė ES, 20 proc. - Lietuvos biudžetas, o 30 proc. sudarė Europos investicijų banko paskola, 

pateikiamas „Vilniaus vandenų“ statybos direktoriaus ir šio projekto vadovo V.D. Valančiausko komentaras] / 



 

 

Darius Plungė. - Portr., iliustr. // Ekstra. - 2008, Nr. 32 (rugpj. 18-24), p. 50-51. 

Rajono gatvės vadinsis lietuviškai:[informuojama, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas įpareigojo 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorę pakeisti rusiškus ir lenkiškus gatvių pavadinimus rajone į 

lietuviškus] // Vilniaus diena. - 2008, kovo 17, p. 2. 

Vanduo pasiekė Didžiąją Riešę: [rašoma, kad įgyvendintas ES iš dalies finansuojamas projektas „Vilniaus 

vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir dabar prie nutiestų tinklų galės 

prisijungti apie 700 Naujosios Riešės gyvenamųjų namų]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2008, saus. 16, p. 5. 

Vitkauskaitė, Viktorija. Europos parką ir malūną jungs dviračių takas: [apie Liubavo dvaro malūno 

rekonstrukciją, Vilniaus rajonas] / Viktorija Vitkauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2008, rugpj. 29, priedas 

„Sostinė“, p. 12. 

Kurłowicz, Łucja. 70-lecie szkoły w Pikieliszkach okazją do wspomnień / Łucja Kurłowicz. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2008, 24 stycznia, p. 7. 

Łozowski, Jan. Komu służą urzędnicy państwowi Narodowej Służby Ziemskiej oraz Administracji Naczelnika 

Powiatu Wileńskiego? : list otwarty:[Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Užuežerės kaimo gyventojo Jano 

Lozovskio atviras laiškas] / Jan Łozowski // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 8-14 maja (nr 19), p. 1, 5. 

Masėnas, Vitalis.Co nieco o dożynkach: [apie Vilniaus rajono Derliaus šventę Pikeliškėse] / Witalis Masenas ; 

fot. Jerzy Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 2-8 pazdziernika (nr 40), priedas „Nasza 

Gazeta“, p. 1, 2. 

Mikulevič, Irena. Moje dziecko to, które kocham : dobroć wśród nas: [apie Kozakų šeimą iš Ažulaukės kaimo, 

šiemet įvaikinusį dvį mergaites iš vaikų namų] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 

24-30lipca (nr 30), priedas „Rota“ (nr 501), p.1, 4. 

Pačkovska, Česlava. Święto ziemi i święto ludzi : „Plony 2008“ w rejonie wileńskim - po raz trzynasty: [apie 

Derliaus šventę Pikeliškėse] / Czesława Paczkowska ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2008, 2-8 pazdziernika (nr 40), p. 1, 6. 

„Pobyt“ radych w Pikieliszkach:[Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariams nepavyko patekti į Pikeliškių 

globos namų vidų] / inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 9-15 lipca (nr 28), p. 3. 

Podmostko, Jadvyga. Bilans roku czytania: [apie renginį Ažulaukės kaimo bibliotekoje, Vilniaus rajonas ] / 

Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 2 grudnia, p. 11. 

Święto Plonów rejonu wileńskiego: [apie tradicinę rajono Derliaus šventę Pikeliškėse]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2008, 3 października, p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. XIII Święto Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2008, 1 października, p. 8. 

2009 

 

Dumalakas, Arūnas. Globos namai liks be globotinių: [apie tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba 

nusprendė nutraukti su Labdaros ir paramos fondu „Padėkime vaikams ir seneliams“ pasirašytą pastato 

Pikeliškėse panaudos sutartį, vaikų globos namams teks išsikraustyti, apie politikų sprendimo priežastis, apie 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierės R. Šalaševičiūtės ir kt. požiūrį į padėtį, apie kt. su globos namais susijusius 

klausimus] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, rugpj. 7, p. 19. 

Dumalakas, Arūnas. Malūną gaivins užsienio šalys: [apie tai, kad Liubavo dvaro Vilniaus rajone sodybos 

malūnui restauruoti pinigų skirs Norvegija, Lichtenšteinas bei Islandija, apie projektą įgyvendinančio Europos 

parko įkūrėjo G. Karoso požiūrį į padėtį, kt. klausimus] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, 

spal. 1, p. 18. 

Dumalakas, Arūnas. Šunis įmonė paliko gaišti iš bado: [apie tai, kad Raudondvaryje badu marinami šunys, 

saugantys Lietuvos ir Estijos bendrovės „Tibus“ autobusų detalių sandėlį, šunis pašeria tik kas trečią parą 

bendrovės „Veikmės statyba“ teritoriją saugantis sargas, apie gyvūnų gelbėjimo problemą, Vilniaus apskrities 

maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko J. Jacunsko, Vilniaus gyvūnų globos namų direktoriaus V. Masiulio, 

Riešės seniūnės A. Kotvickos požiūrį į padėtį] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, gruod. 12, 

priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

Dumalakas, Arūnas. Žvyras statyboms - iš Europos centro: [apie tai, kad nors Prancūzijos mokslininkai 

nustatė, kad Europos geografinis centras yra ne Vilniaus rajono Purnuškių, o Pašilių kaime, tai netapo kliūtimi 

verslininkams, šioje vietovėje įsigeidusiems atidaryti žvyro karjerą, apie VU Geografijos ir kraštotvarkos 

katedros vedėjo P. Kavaliausko, Riešės seniūnės A. Kotvickos, vietos gyventojų požiūrį į padėtį ]/ Arūnas 

Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, lapkr. 17, p. 17. 

Gedris, Eva. Niekryzysowe, a bogate Święto Plonów rejonu wileńskiego! [Pikeliškės] / Ewa Gedris. - Iliustr. // 

Kurier Wileński.. - 2009, 29 września, p. 1, 6-7. 



 

 

Grinevičiūtė, Rūta. Vaikystė Pikeliškėse nustūmė jaunuolius į užribį: [apie gyvenimą Pikeliškių vaikų globos 

namuose (Vilniaus r.). Parengta pagal BTV laidos „Lietuvos žinių“ tyrimas“ medžiagą] / Rūta Janutienė. - 

Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, birž. 19, p. 11. 

Ministras piktinasi:[informuojama, kad socialinės apsaugos ir darbo ministras R. Dagys piktinasi Vaiko teisių 

apsaugos kontrolieriaus tarnyba ir reikalauja, kad tarnybos kontrolierė R. Šalaševičiūtė užtikrintų nepilnamečių 

interesų gynybą Pikeliškių globos namuose] // Respublika. - 2009, kovo 31, p. 2. 

Krikštaponytė, Eglė. Vepriuose remontuojamas tiltas: [apie Ukmergės rajone Vepriuose remontuojamą tiltą 

per Riešės upelį. Remonto darbus atlieka VĮ Vilniaus regiono keliai Ukmergės kelių tarnybos darbininkai] / 

Eglė Krikštaponytė ; Dainiaus Vyto nuotr. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2009, rugpj. 1, p. 4. 

Mikulevič, Irena. Kenčiančių ir vienišų užuovėja : Pasaulio ligonių dienos išvakarėse atidaryta Riešės 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, vas. 

12-18, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Przystań cierpiących i samotnych : w przeddzień Światowego Dnia Chorego otwarto szpital 

w Rzeszy / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 12-18 lutego (nr 7), p. 1, 2. 

Obrazy dla dworku w Pikieliszkach : wizyta delegacji powiatu w Pikieliszkach / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2009, 26 marca - 1 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 536), p. 1, 2. 

Paviržis, Gediminas. Dėmesys vaikų globai: [dėl labdaros ir paramos fondo „Padėkime vaikams ir seneliams“ 

veiklos, Vilniaus rajonas] / Gediminas Paviržis. - Portr. // Voruta. - 2009, rugpj. 22, p. 2. 

Paviržis, Gediminas. Kas svarbiau?: [apie Vilniaus rajone vykusius renginius - Derliaus šventę Pikeliškėse ir 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo paminėjimo šventę Maišiagaloje] / Gediminas Paviržis. - Portr. // 

Voruta. - 2009, spal. 3, p. 16. 

Razmaitė, Inga. Pasirengė Vilniaus aplinkkeliui: [apie spalio 30 d. kelių tiesimo bendrovės „Eurovia Lietuva“ 

Mažojoje Riešėje atidarytą naują asfaltbetonio gamyklą bei ES struktūrinių lėšų panaudojimą kelių tiesimui; 

bendrovės direktoriaus S. Kablio, Vilniaus vicemero R. Adomavičiaus, asociacijos „Lietuvos keliai“ vadovo R. 

Gradausko komentarai : atidaryta asfaltbetonio gamykla] / Inga Razmaitė. - Portr. // Verslo žinios. - 2009, lapkr. 

2, p. 6. 

Svirbutavičiūtė, Aldona. Grumtynių dėl globos įkaitai - vaikai: [apie Vilniaus rajono Pikeliškių vaikų globos 

namus] / Aldona Svirbutavičiūtė. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2009, bal. 4, p. 1, 4. 

Tvaskienė, Jurga. Vaikų teisės - ant daniško verslo pavadžio: [apie Pikeliškių vaikų globos namų vadovų ir 

Danijos verslininko bei šių namų rėmėjo konfliktą] / Jurga Tvaskienė. - Iliustr, portr. // Lietuvos žinios. - 2009, 

rugs 3, p. 10-11. 

Vireliūnaitė, Lauryna. Karas dėl vaikų - be pabaigos: [apie nepilnamečių gyvenimą Pikeliškių globos 

namuose, Vilniaus rajonas] / Lauryna Vireliūnaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2009, kovo 13, p. 10-11. 

Vorobej, Teresa. Prisidengiant labdara : Pikeliškių vaikų globos namų globotiniai perkelti į kitus namus:[apie 

Pikeliškių vaikų globos namų bylą] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, bal. 16-22, 

p. 1, 3, 6. 

Worobiej, Teresa. Pod przykrywką dobroczynności : dzieci z Domu Dziecka w Pikieliszkach przeniesione do 

innych ośrodków: [apie Onos ir Roberto vadovaujamus Pikeliškių vaikų globos namus, kurių globotiniai teismo 

sprendimu perkelti į kitus namus ] / Teresa Worobiej. - Iliustr. - fot. autorka // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 

16-22 kwietnia (nr 16), p. 1, 3, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Kryptis - įveikti krizę : kasmetinė Vilniaus rajono derliaus šventė Pikeliškėse / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, spal. 1-7, p.1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Kurs na wyjście z kryzysu : doroczne święto plonów rejonu wileńskiego w Pikieliszkach / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot.autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 1-7 października (nr 40), p.1, 6. 

 

2010 

Drižius, Aurimas. Vaikų „gelbėtojai“ ir pedofilai : tyrimas: [Pikeliškių vaikų globos namuose] / Aurimas 

Drižius. - Iliustr., faks. - Turinys: A. Sakalas seniai „globoja“ vaikus ; A. Sakalas maldavo nesikreipti į spaudą // 

Laisvas laikraštis. - 2010, saus. 16-22 (Nr. 2), p. 8-9. 

Čerkauskas, Martynas. Klestėjusią salą apsupo gili bedarbių jūra: [apie padėties Vilniaus rajono darbo rinkoje 

aktualija] / Martynas Čerkauskas, Audrė Srėbalienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, bal. 13, priedas „Vartai“, 

p. 3. 

Dumalakas, Arūnas. Dvarą vėl sergės angelas: [apie tai, kad Liubavo dvare (Vilniaus r.) pristatyta restauruota 

„Angelo“ skulptūra, netrukus duris atvers restauruotas malūnas, Liubavo dvaro sodybą ketina prikelti 

skulptorius G. Karosas, vandens malūno restauravimo projektą įgyvendina G. Karoso vadovaujama VĮ 

„Europos parkas“] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2010, spal. 2, priedas „Sostinė“, p. 9. 

Liubavo dvaro malūnas tampa muziejumi [Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2010, liep. 28, p. 



 

 

7. 

Mikulevič, Irena. „Forposto“ netekęs ūkininkas : dešimtmečiais skaičiuojamas kelias į tėvų žemę: [apie 

Pikeliškių kaimo gyventojo M. Taraškevič bandymus susigrąžinti teisėtą žemės nuosavybę - 12 ha žemės 

Gauriliškių ir Mitkuškių kaimuose] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, kovo 18- 

24, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Malūnas primins miltų gamybą : atgimsta Liubavo istorijos paminklai / Irena Mikulevič. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, spal. 28 - lapkr. 3, p. 9. 

Prikeltas Liubavo dvaro malūnas. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2010, gruod. 30, p. 15. 

Šepetytė, Danutė. Katinams laikraščių nereikia: [apie padėtį Vilniaus rajono Ažulaukės bibliotekoje, kuri šiais 

metais gauna ir gaus dar mažiau periodinės spaudos ir knygų, jos ateitį, pateikiamas vedėjos I. Nikončik 

pasisakymas, informacija apie Rudaminos bibliotekai skirtas lėšas spaudai ir knygoms 2009 m. ir šiais metais] / 

Danutė Šepetytė. - Iliustr. // Respublika. - 2010, kovo 27, p. 11. 

Gedris, Eva. Leokadia Mieszkuniec - pół wieku dla szkoły w Orzełówce / Ewa Gedris. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2010, 15 czerwca, p. 7. 

Lapševič, Brigita. Była praca, są i kołacze - Wileńszczyzna obchodziła dożynki [Pikeliškės] / Brygita 

Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 28 września, p. 1, 6-7. 

Mikulevič, Irena. Riešėje atsidarė „Link Molėtų“: [apie prekybos centro atidarymą Didžiojoje Riešėje] 

/ Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2010, bal. 29 - geg. 5, p. 

2. 

Mikulevič, Irena. Rolnik pozbawiony swej „placówki“ : droga do ojcowizny dziesiątkami lat mierzona: [apie 

Pikeliškių kaimo gyventojo M. Taraškevič bandymus susigrąžinti teisėtą žemės nuosavybę - 12 ha žemės 

Gauriliškių ir Mitkuškių kaimuose] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 18-24 

marca (nr 11), p. 1, 5, 6. 

Mikulevič, Irena. W Rzeszy otwarto centrum handlowe: [apie prekybos centro „Link Molėtų“ atidarymą 

Didžiojoje Riešėje / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 29 kwietnia - 5 maja 

(nr17), p. 3. 

Šepetytė, Danutė. Котам газеты не нужны: [apie padėtį Vilniaus rajono Ažulaukės bibliotekoje, kuri šiais 

metais gauna ir gaus dar mažiau periodinės spaudos ir knygų, jos ateitį] / Дануте Шепетите. - Iliustr. // 

Республика. - 2010, 30 марта, p. 3. 

 

2011 

 

Europos parkas baigė restauruoti Liubavo dvaro malūną: [apie Liubavo dvaro malūno restauraciją pagal 

projektą „Liubavo dvaro vandens malūno restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“. - 

Iliustr. // Gimtasis kraštas. - 2011, saus. 14-21 (Nr. 1/2), p. 22. 

Jakučiūnas, Andrius. Trečiasis Lukiškių aikštės sutvarkymo konkursas. (Beveik) nieko naujo: [apie Lukiškių 

aikštės rekonstrukcijos konkursą ir Liubavo dvaro malūno restauracijos pabaigą bei pritaikymą muziejinei 

veiklai] / Andrius Jakučiūnas ; Dalios Survilaitės nuotrauka. - Iliustr. - Rubrika: Vilniaus langas // Nemunas. - 

2011, saus. 6-12 (Nr. 1), p. 10. 

Mikulėnas, Mindaugas. Liubavo malūnas - malūnas tikrąja to žodžio prasme: [apie restauruotą Liubavo 

vandens malūną, Vilniaus rajonas] / Mindaugas Mikulėnas. - Iliustr. // Voruta. - 2011, vas. 26, p. 12. 

Sereikaitė, Jolanta. Kelionė į Liubavo dvarą: [apie Liubavo dvaro istoriją bei muziejų] / Jolanta Sereikaitė ; 

autorės nuotraukos. - Iliustr. - Rubrika: Tiltai // Nemunas. - 2011, birž. 9-15 (Nr. 22), p. 7. 

Vitkūnas, Manvydas. Europos centrą supa įspūdingi dvarai / Manvydas Vitkūnas. - Iliustr. // Savaitė su TV. - 

2011, Nr. 45 (lapkr. 9), p. 18-19. 

 

Lapševič, Brigita. Wileńszczyzna skłoniła czoła przed rolnikami: [apie Vilniaus rajono Derliaus šventę 

Pikeliškėse] / Brygita Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 27 września, p. 1, 4-5. 

 

2012 

 

Bruveris, Vytautas. Prezidentė agitatorė iš karto gavo grąžos: [apie tai, kad prezidentė D. Grybauskaitė 

lankydamasi rekonstruotame Liubavo dvaro malūne ir paklausta, ką mano apie sostinės tarybos rezoliuciją, kuria 

Prezidentė raginama spausti Vyriausybę ir Energetikos ministeriją padidinti supirkimo kvotas termofikacinėms 

elektrinėms, kad elektra iš jų būtų superkama už tokią pat kainą, kokia dabar yra nustatyta Lietuvos elektrinei 

Elektrėnuose, atsakė, kad ši rezoliucija tai rūpinimasis didžiuosiuose miestuose ir pirmiausia Vilniuje 

šeimininkaujančiais monopolininkais ir paragino rinkėjus nebalsuoti už rezoliuciją pasirašiusias partijas 

Sąjungą Taip, LSDP ir Darbo partiją, požiūrį į Prezidentės kišimąsi į rinkimus išsako šių partijų lyderiai A. 



 

 

Zuokas, A. Butkevičius ir V. Uspaskich] / Vytautas Bruveris. - Iliustr., portr. // Lietuvos rytas. - 2012, rugs. 19, 

p. 1, 4. 

Dumalakas, Arūnas. Atsiskyrėlis laimės žiburį surado Riešėje: [apie Riešėje įsikūrusio dailininko tapytojo 

Viačeslavo Jevdokimovo-Karmalitos darbų parodą „Tapyta Riešėje“, eksponuojamą Vilniuje „Meno nišos“ 

galerijoje] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, vas. 26, priedas „Sostinė“, p. 12. 

Europos kultūros paveldo apdovanojimas Liubavo dvarui: [ Europos paveldo organizacija „Europa Nostra“ 

Liubavo dvaro malūną-muziejų pripažino vienu iš geriausių Europos kultūrinio paveldo išsaugojimo 

pavyzdžių]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, kovo 22-28, p. 16. 

Giedraitis, Liudvikas. Tarp Turniškės, Neries ir Riešės upių : Naujieji Verkiai - Staviškės - Bubiniai - Verkių 

Riešė - Naujieji Verkiai (80 km) / Liudvikas Giedraitis. - Iliustr. // Šiaurės Atėnai. - 2012, rugpj. 10, p. 10-11. 

Gudavičius, Stasys. Už nykstantį paveldą - griežtesnės bausmės: [apie tai, kad rugs. 18 d. lankydamasi Liubavo 

dvaro malūne, kuriam suteiktas ES kultūros paveldo prizas ir 2012 m. apdovanojimas „Europa Nostra“, 

prezidentė D. Grybauskaitė pabrėžė, jog Kultūros paveldo departamentas ir kitos atsakingos institucijos turi 

tinkamai vykdyti savo pareigą ir išieškoti valstybei padarytą žalą dėl nesaugomo ir niokojamo paveldo, tačiau 

tokių ieškinių beveik nėra; taip pat prezidentė informavo, kad jos iniciatyva Seimui teikiamos Nekilnojamojo 

kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisos, apibrėžiančios ne tik fizinių, bet ir juridinių asmenų, valdančių 

kultūros paveldo objektus, atsakomybę] / Stasys Gudavičius. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, rugs. 19, p. 7. 

Karosas, Gintaras. Europos parkas - pirmas mano vaikas : [pokalbis su menininku, Europos parko įkūrėju 

Gintaru Karosu / užrašė] Giedrė Budvytienė. - Iliustr. // Šeimininkė. - ISSN 1392-2777. - 2012, Nr. 46 (lapkr. 

16-22), p. 6-9. 

Katiliūtė, Daiva. Liubavo dvaro malūnas prie Vilniaus pelnė Kultūros paveldo „Oskarą“: [ Europos paveldo 

organizacija „Europa Nostra“ Liubavo dvaro malūną-muziejų pripažino vienu iš geriausių Europos kultūrinio 

paveldo išsaugojimo pavyzdžių] / Daiva Katiliūtė. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2012, kovo 21, priedas 

„Naujausios žinios“, p. 1. 

Kazakevičius, Kazys. Vilkų medžioklę sustabdė teismasLenkijos pasienyje esančių kaimų gyventojai dėl vilkų 

padarytų nuostolių skundžiasi vos ne kasdien, anot: [ Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento dir. 

L. Budrio, vilkų mūsų šalyje yra akivaizdžiai per daug, tačiau kitokių būdų, be medžioklės, kontroliuoti jų 

skaičių nėra; min. Liubavas] / Kazys Kazakevičius. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2012, spal. 12, p. 3. 

Kurgonaitė, Aušrinė. Ilga kelionė žvaigždžių link: [ Garliavos vidurinės mokyklos moksleivių kelionė į 

Vilniaus ir Molėtų kraštą; min. Pikeliškės] / Aušrinė Kurgonaitė. - Iliustr. - Skaitytojų laiškai // Naujos tėviškės 

žinios. - 2012, lapkr. 20, p. 4-5. 

Liubavo dvaro malūnas įvertintas kultūros paveldo „Oskaru“: [apie prezidentės D. Grybauskaitės apsilankymą 

Liubavo dvaro malūne Vilniaus r., kuriam „už nuosaikų restauravimą, atliktą rūpestingai, su meile“, suteiktas 

Europos Sąjungos kultūros paveldo prizas ir „Europa Nostra 2012“ apdovanojimas]. - Iliustr. // Valstiečių 

laikraštis. - 2012, rugs. 22, p. 13. 

Liubavo dvaro malūnui - Europos kultūros paveldo „Oskarai“: [įtakingiausia Europos paveldo organizacija 

„Europa Nostra“ netoli Vilniaus esantį Liubavo dvaro malūną-muziejų pripažino vienu ]geriausių Europos 

kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių. - Iliustr. // Savivaldybių žinios. - 2012, Nr. 28 (rugs. 20), p. 2. 

Lukaševič, Alicija. Atimti iš vargšų ir duoti turtuoliams: [laiškas redakcijai apie tai, kad Riešės bendruomenės 

tarybos nariai siūlo atidaryti lietuvių darželinukų grupes lenkų pagrindinėje mokykloje] / Alicija Lukaševič // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, vas. 9-15, p. 8. 

Lukaševič, Alicija. Zabrać biednym, żeby dać bogatym?: [laiškas redakcijai apie tai, kad Riešės bendruomenės 

tarybos nariai siūlo atidaryti lietuvių darželinukų grupes lenkų pagrindinėje mokykloje] / Alicja Łukaszewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 9-15 lutego (nr 6), p. 3. 

Micevičiūtė, Gintarė. Malūnui - kultūros paveldo „Oskaras“: [įtakingiausia Europos paveldo organizacija 

„Europa Nostra“ netoli Vilniaus esantį Liubavo dvaro malūną-muziejų pripažino vienu geriausių Europos 

kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių] / Gintarė Micevičiūtė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, bal. 30, 

priedas „Vartai“, p. 7. 

Milaknienė, Reda. Unikalios skulptūrėlės sudomino Liubavo muziejininkus: [Rokiškio dvaro turimi eksponatai 

XIX a. bronzos skulptūrėlės sudomino Vilniaus rajono, Liubavo dvaro muziejininkus. Šių skulptūrėlių autorius 

Rapolas Slizienis, kuris Liubavo dvarui svarbus tuo, kad Slizieniai yra vieni šio dvaro valdytojų] / Reda 

Milaknienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - ISSN 1822-7740. - 2012, spal. 13, p. 3. 

„Mylėjęs ir vertinęs gyvenimą“ : [konferencija „Lietuvis kunigas Juozas Montvila…“; min. Liubavas] / 

„Suvalkiečio“ informacija ; Ričardo Pasiliausko nuotraukos. - Iliustr. - Sukaktis. // Suvalkietis. - 2012, geg. 5, p. 

4. 

„Oskaras“ - Liubavo dvarui : įtakingiausia Europos paveldo organizacija „Europa Nostra“ netoli Vilniaus 

esantį Liubavo dvarą malūną-muziejų pripažino vienu geriausių Europos kultūrinio paveldo išsaugojimo 

pavyzdžių. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, kovo 26, p. 15. 



 

 

Pačtauskaitė, Laura. D.Grybauskaitė neleis nesirūpinti paveldu: [apie tai, jog Seime registruojamos prezidentės 

D. Grybauskaitės iniciatyva parengtos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pataisos, kuriomis 

siūloma apibrėžti juridinių asmenų, valdančių kultūros paveldo objektus, atsakomybę ir numatyti jiems baudas už 

įstatymo pažeidimus; min. Liubavos dvaras] / Laura Pačtauskaitė ; Stasio Žumbio nuotr. // Vakaro žinios. - 2012, 

rugs. 19, p. 2. 

Pačtauskaitė, Laura. „Oskaras „ malūnui: [apie tai, kad įtakinga Europos paveldo organizacija „Europa 

Nostra“ pripažino netoli Vilniaus esantį Liubavo dvaro malūną-muziejų vienu iš geriausių Europos kultūrinio 

paveldo išsaugojimo pavyzdžių bei už nuosaikų restauravimą, atliktą su meile ir rūpestingai, šiam objektui bus 

suteiktas Europos Sąjungos ir „Europa Nostra“ kultūros paveldo apdovanojimas] / Laura Pačtauskaitė. - Iliustr. 

// Vakaro žinios. - 2012, kovo 21, p. 1, 4. 

Rašimaitė, Teodora. Europa - ne tik poilsinė, bet ir kultūrinė: [apie Europos paveldo dienų renginius Lietuvoje; 

rašoma apie Liubavos dvarą] / Teodora Rašimaitė. - Iliustr. // Savaitė. - 2012, Nr. 38 (rugs. 19), p. 20-21. 

Stražinskas, Laimius. Didybė šalia Vilniaus : savaitės maršrutai: [apie Užutrakio, Liubavo, Abromiškių, 

Bartkuškio dvarus] / Laimius Stražinskas. - Iliustr. // Savaitė. - ] 2012, Nr. 21 (geg. 23), p. 22-23. 

Svirbutavičiūtė, Aldona. Lietuvoje švilpia ne tik vėjai:[ apie UAB „Lietuvos žirgynas“ Riešėje] / Aldona 

Svirbutavičiūtė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2012, rugs. 22-28 (Nr. 38), p. 4-5. 

Treinytė, Nijolė. Kol prisimename, minime - patys esame gyvi : [apie autorių ir jo knygą: A.Babeckas „Išnykę 

(ne)pamiršti dvarai“; rašoma apie Liubavos dvarą] / Nijolė Treinytė ; Romo Linionio nuotrauka. - Iliustr. // 

Suvalkietis. - 2012, vas. 4, p. 2-3. 

Vorobej, Teresa. Laimingo kelio! : atidaryta Molėtų gatvė Didžiojoje Riešėje / Teresa Vorobej. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, saus. 5-11, p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Dainingosios darbo metų pabaigtuvės: [apie Vilniaus rajono derliaus šventę Pikeliškėse] / 

Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, spal. 4-10, p. 1, 5. 

 

Adamovič, Kristina. Rozpacz nas wygnała : wspomnienia niczym powroty do stron ojczystych / Krystyna 

Adamowicz ; fot. archiwum rodzinne Uszackich i Czuchońskich: [Vandos Šereiko (Ušackos) atsiminimai apie 

vaikystę, praleistą Vilniaus krašte; min. Maišiagala, Pikeliškės]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 28 

czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 706), p. 1, 6. 

Derwiński, Gabriel Antoni. Dworek w Pikieliszkach : poznajmy Wileńszczyznę / Antoni Gabriel Derwiński ; 

rys. autora. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 4-10 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 720), p. 

6. 

Lapševič, Brigita. Święto obfitych plonów na Wileńszczyźnie: [ w Pikeliszkach] / Brygita Łapszewicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 2 października, p. 1, 4-5. 

Łukaszewicz, Alicja. Na siłę do polskiej szkoły litewskiego przedszkolaka: [apie Riešės pagrindinę mokyklą, 

Vilniaus r.] / Alicja Łukaszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 4-6 lutego (nr 25), p. 1, 4. 

Mikulevič, Irena. W intencji zdrowia i zgody : poświęcono krzyż w Poszylach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 31 maja - 6 czerwca (nr 702), priedas „Rota“ (nr 702), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Muzeum-młyn dworski w Lubowie otrzymał nagrodę Unii Europejskiej i Europa Nostra 2012 

[įtakingiausia Europos paveldo organizacija „Europa Nostra“ netoli Vilniaus esantį Liubavo dvaro malūną- 

muziejų pripažino vienu geriausių Europos kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2012, 21 września, p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Rozśpiewane dożynki : XVII Święto Plonów Rejonu Wileńskiego w Pikieliszkach / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2012, 4-10 października (nr 40), p. 1, 3. 

Trik, Julitta. Werkowska Rzesza to już prawie małe miasteczko / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2012, 28-30 lipca (nr 145), p. 1, 10-11. 

Peško, Ana. Ślad Wielkiej Armii Napoleona na Wileńszczyźnie / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. 

- 2012, 15-17 grudnia (nr 241), p. 1, 4. 

 

2013 

 

Debiutas dailiojo jojimo varžybose: [Riešėje, Vilniaus r.] / Sporto centro informacija. - Iliustr. // Elektrėnų 

kronika.. - 2013, rugpj. 23-29 (Nr. 34), p. 15. 

Debiutas dailiojo jojimo varžybose: [Riešėje, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2013, rugpj. 23, p. 8. 

Ištvermės jojimo varžybos Dzūkijoje: [Vilniaus raj., Riešėje vyko ištvermės jojimo varžybos, į jas sugužėjo 

duetai iš visos Lietuvos] / Sporto centro informacija. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2013, rugpj. 23-29 (Nr. 34), 



 

 

p. 15. 

Laurinavičienė, Beatričė. Privatus muziejus - kaip balta varna? : laisvės kaina - keturi milijonai; [VšĮ „Europos 

parkas“, Liubavo dvaro malūno muziejaus steigėjas skulptorius G. Karosas apie restauruoto Liubavo dvaro 

istoriją bei jo pritaikymą visuomenės reikmėms, sėkmingą verslo modelio pritaikymą kultūros sričiai, 

nevalstybinių muziejų finansavimą ir kai kuriuos kt. klausimus; str. minimas kultūros ministras Š. Birutis]. - 

Iliustr. // Verslo žinios. - 2013, geg. 10, p. 13, 14-15. 

Mikulevič, Irena. „Norime būti arčiau žmonių“ : Vilniaus regiono kredito unija plečia veiklą; [ Didžiojoje 

Riešėje atidarytas Vilniaus regiono kredito unijos skyrius. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, kovo 

14-20, p. 1, 8-9. 

Mikulevič, Irena. Širdelės - meilės ženklas: [apie Riešės moksleivių, klebono V. Rudžio apsilankymą Riešės 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje minint Pasaulinę ligonių dieną] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, 

vas. 14-20, p. 10. 

Simonovič, Kristina. Vilniaus regiono kredito unija arčiau žmonių: [apie Vilniaus regiono kredito unija, kuria turi 

tris padalinius: centrinį - Vilniuje, po vieną - Šalčininkuose ir Dzidžiojoje Riešėje]. - Nuotr. // Šalčios žinios. - 

2013, gruod. 13, p. 3. 

 

Adamovič, Honorata. Święto Plonów w Pikieliszkach. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 1 października, p. 1, 

6-7. 

Mikulevič, Irena. Serduszka - na znak miłości : w szpitalu w Kalinie obchodzono Światowy Dzień Chorego: 

[apie Riešės moksleivių, klebono V. Rudžio apsilankymą Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje 

minint Pasaulinę ligonių dieną]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 14-20 lutego (nr 7), p. 5. 

Mikulevič, Irena. „Chcemy być bliżej ludzi“ : Unia Kredytowa Regionu Wileńskiego rozwija działalność: 

[Didžiojoje Riešėje atidarytas Vilniaus regiono kredito unijos skyrius]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 14-20 marca (nr 11), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Non nobis, Domine… : dostojny jubileusz 90. urodzin ks. Antoniego Dilysa. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 14-20 marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 743), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Świętowanie… z intelektualną przygodą : ciekawe oferty wypoczynkowe zagrody 

agroturystycznej Sakalauskasów: [apie Irenos ir Justino Sakalauskų kaimo turizmo sodybą „Žaleso respublika“ 

Šaltoniškių kaime Riešės seniūnijoje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 6-12 czerwca (nr 23), p. 6. 

Nadtowicz, Brygida. Dni Papieskie w szkołach; [apie Jono Pauliaus dienas Vilniaus miesto ir rajono 

mokyklose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 777), p. 4. 

Rogalski, Bogusław. Smutna rocznica: [apie masines lenkų žudynes Pikeliškėse (Vilniaus r.) 1944 m. birželio 

20 dieną]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 27 czerwca - 3 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 758), p. 

1, 2. 

Trik, Julitta. Gazeta w moim życiu: „Wszystko i zawsze zawierzałam Bogu“: [apie kunigą Antaną Dilį]. - 

Portr. // Kurier Wileński. - 2013, 15-17 czerwca (nr 113), p. 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. „Droga do chleba“ : po raz 18. przebrzmiały tradycyjne doźynki rejonu wileńskiego. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 3-9 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 772), p. 8, 17. 

 

2014 

Ivančenko, Mychailo. Ukrainietis iš Žemaitijos : [pokalbis su Riešėje (Vilniaus r.) gyvenančiais Mychailo ir 

Stase Ivančenkais apie 60 bendro gyvenimo metų ir mažą Ukrainos muziejų / kalbino] Eglė Kulvietienė. - 

Iliustr. // Moters savaitgalis. - 2014, Nr. 33 (rugpj. 15-21), p. 20-21. 

Mikulevič, Irena. Geras žodis irgi gydo : vasario 11-oji - Pasaulinė ligonių diena: [apie kunigų apsilankymą 

Vilniaus r. Šumsko, Juodšilių ir Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, vas. 13-19, p. 1, 9. 

Milkevičiūtė, Giedrė. Susijęs gyvenimą su medžiu: [apie vilnietį, medžio drožėją ir senų baldų restauratorių G. 

Puzarauską, kuris Mažosios Riešės dvaro teritorijoje, buvusios apgriuvusios fermos pastate įsirengė dirbtuvę ir 

gražiai sutvarkęs aplinką, atrado širdžiai mielą kūrybinį darbą]. - Iliustr. // Savaitė. - 2014, Nr. 44 (lapkr. 1-7), p. 

14-15. 

Sadajska, Elžbieta. Dėkojame, gerieji žmonės, už derlių: [Apie Vilniaus rajono derliaus šventę „Derlius 2014“, 

vykusią Pikeliškėse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, spal. 2-8, p. 1, 8-9. 

Srėbalienė, Audrė. Vilniaus žirgyne jau atėjo pokyčių metas: [apie padėtį Riešės žirgyne bei žirgyno. ateities 

viziją pasakoja bendrovei Lietuvos žirgynui šiemet pavasarį pradėjęs vadovauti Ž.T. Badikonis]- Iliustr., portr. 

// Lietuvos rytas. - 2014, birž. 20, p. 15. 

Tarp stipriausių šalies orientacininkų - šiauliečiai: [apie Lietuvos orientacininkų čempionatą Pikeliškių miške, 

Vilniaus rajonas]. - Iliustr. - „Šiaulių krašto“ inf. - Rubrika: Sportas // Šiaulių kraštas. - 2014, geg. 27, p. 11. 



 

 

Ždanovič, Zigmunt. Nuoširdi, miela ir linksma: [Apie Emiliją Dzedziukevič iš Riešės seniūnijos Petručų kaimo 

švenčiančią 90-metį ir jos prisiminimai apie karo, pokario metus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2014, lapkr.20-26, p. 8. 

Adamovič, Kristina. Powiązani na całe życie : weterani „Wilii“ spotkali się na dożynkach w Pikieliszkach / 

Krystyna Adamowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 9-15 pazdziernika (nr 41), priedas „Rota“ 

(807), p. 2. 

Lapševič, Brigita. Wileńszczyzna obchodziła Dożynki / Brygita Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2014, 30 września, p. 1, 4-5. 

Sadajska, Elżbieta. Dziękujemy, dobrzy ludzie, za ten plon zdobyty w trudzie : w Pikieliszkach już po raz XIX 

odbyły się dożynki rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 2-8 października (nr 40), p. 

1, 6. 

Vorobej, Teresa. Ćwiećwiecze, które ukształtowało pokolenie : uroczystości jubileuszowe Kół ZPL w Rzeszy i 

Miednikach / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 9-15 stycznia (nr 2), 

priedas „Rota“ (nr 786), p. 1, 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Jubileusz w Orzełówce : działalność koła ZPL ściśle powiązana z życiem szkoły / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 791), 

p. 2. 

2015 

 

Ežerskytė, Loreta. Ugniagesių projektas skatins tapti savanoriais: [apie Vilniaus rajone Riešės seniūnijoje 

Pikeliškių kaime vykusį renginį, kurio metu pristatytas Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

(VAPGV) įgyvendinamas projektas „Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengties ir kompetencijų stiprinimas 

sąveikoje su savanorių ugniagesių formuotėmis, tobulinant gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą“; 

renginyje dalyvavo ir Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai]- Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2015, 

spal. 10, p. 8. 

Gražulis, Algimantas. Norvegijos kultūros paveldo apsaugos patirtis Lietuvos paveldosaugininkams: [apie 

viešosios įstaigos „Europos parkas“ organizuotą seminarą]. - Iliustr. // Mokslo Lietuva. - 2015, saus. 15, p. 11. 

Kiek daug turime vaikų: [apie naujų vaikų žaidimų aikštelių Riešėje ir Valčiūnuose atidarymą] // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2015, birž. 11-17, p. 1, 11. 

Levicki, Jan. Stulatka z Michałówki: [apie Vilniaus r. savivaldybės sveikinimus 100-ojo gimtadienio proga 

Mykoliškių gyventojai Franei Morozovai] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 26 lutego 

4 marca (nr 9), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Pagrindinei mokyklai suteiktas Šv. Faustinos Kovalskos vardas: [Riešės miestelio (Vilniaus r.) 

pagrindinei mokyklai, pažyminčiai 150 metų jubiliejų, oficialiai suteiktas Šv. Faustinos Kovalskos vardas; su 

papildomu straipsneliu „Šv. Faustina“]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2015, bal. 17, p. 4. 

Mikulevič, Irena. Sveikam kūnui ir sielai: [apie naują sporto aikštelę ir mokyklinį autobusą Riešėje]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, lapkr. 5-11, p. 10. 

„Riešėje vyko greitųjų šachmatų turnyras…“: [apie Vilniaus rajone Riešėje vykusį greitųjų šachmatų turnyrą, 

kuriame dalyvavo ir Ukmergės šachmatininkai; apie po turnyro vykusį simultaną su Seimo nare Viktorija 

Čmilyte, žaidusia prieš 23 varžovus; ukmergiškis Artūras Mecelis vienintelis iš simultano dalyvių iškovojo 

pergalę prieš V. Čmilytę]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2015, spal. 20, p. 7. 

Ukmergiškis įveikė geriausią Lietuvos šachmatininkę: [apie Vilniaus rajone Riešėje vykusį greitųjų šachmatų 

turnyrą, kuriame dalyvavo ir Ukmergės šachmatininkai; apie po turnyro vykusį simultaną su Seimo nare 

Viktorija Čmilyte, žaidusia prieš 23 varžovus; ukmergiškis Artūras Mecelis vienintelis iš simultano dalyvių 

iškovojo pergalę prieš V. Čmilytę] / „G. ž.“ inform. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2015, spal. 17, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Jubiliejus kaip reikiant: [XX Vilniaus rajono derliaus šventė Pikeliškėse] / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, spal. 1-7, p. 1, 8-9. 

 

20. tradycyjne święto plonów rejonu wileńskiego w Pikieliszkach : fotoreportaż / fot. Zygmunt Żdanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 pazdziernika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 858), p. 8-17. 

Adamovič, Honorata. Uroczystość nadania imienia św. Faustyny Kowalskiej Szkole Podstawowej w Rzeszy: 

[Riešės pagrindinei mokyklai suteiktas Šv. Faustinos Kovalskos vardas, Vilniaus rajonas] / Honorata 

Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 10 kwietnia, p. 1, 5. 

Jubileuszowe dożynki rejonu wileńskiego / opr. B.Ł. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 29 września, p. 6-7. 

Mikulevič, Irena. Dla zdrowego ducha i ciała : w Rzeszy poświęcono nowe boisko i szkolny mikrobus / Irena 

Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 5-11 listopada (nr 45), p. 1, 3. 



 

 

Mikulevič, Irena. Dobre imię - to najlepsze dziedzictwo : Szkoła Podstawowa w Rzeszy pod patronatem św. 

Faustyny Kowalskiej / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 16-22 kwietnia (nr 14), 

priedas „Rota“ (nr 834), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Kosztem chorego nie zaoszczędzisz : w czasie kuracji w szpitalu pieniądze na opiekę nie 

przysługują / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 sierpnia (nr 32), p. 5. 

Nowe placyki zabaw dla dzieci w Rzeszy i Wołczunach / na podstawie inf. vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 11-17 czerwca (nr 24), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Jubileusz na cztery fajerki : 20. tradycyjne święto plonów rejonu wileńskiego w 

Pikieliszkach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 października (nr 40), p. 1, 

3. 

Ždanovič, Zigmunt. Mleczarski węzeł gordyjski : rządowy plan ustawowej regulacji cen skupu mleka / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22-28 stycznia (nr 4), p. 1, 5. 

 

2016 

 

Budvytienė, Giedrė. Europos parkas - vientisas gamtos ir meno kūrinių ansamblis: [Europos parko įkūrimo 25- 

osioms metinėms, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2016, Nr. 27 (liep. 8-14), p. 18-19. 

Dubovičienė, Irma. Dvarų istorija - dar ne iki galo perskaitytas puslapis: [apie Liubavo dvarą, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2016, spal. 8-14 (Nr. 40), p. 22-23. 

Dubovičienė, Irma. Dvarų istorija - dar ne iki galo perskaitytas puslapis; [apie Liubavo dvaro istoriją ir jo 

atkūrimą]. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - 2016, rugs. 29, p. 8-9. 

Karosas, Gintaras. Liubavo dvaras paseno pusantro šimto metų: [rugsėjo 8 d. Europos parko muziejuje ir 

Liubavo dvaro sodyboje įvyko mokslinė konferencija „Rapolas Slizienis - tiltas tarp paribio tautų“, skirta 

Liubavo dvare gyvenusiam ir kūrusiam garsiam XIX a. lietuvių skulptoriui Rapolui Slizieniui]. - Iliustr. // 

Lietuvos aidas. - 2016, rugs. 20, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Linksmybių ir adrenalino zenitas: [apie Pikeliškių vietos bendruomenės šventę]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, liep. 7-13, p. 10. 

Ždanovič, Zigmunt. Liubavas paseno: [apie tarptautinę Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos istorikų konferenciją 

„Rafal Slizen - tiltas tarp pasienio tautų“, vykusią Liubave]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 

15-21, p. 2-3. 

 

Lewandowska, Ilona. Dziękczynienie Bogu i wielkie spotkanie rodaków - Święto Plonów w Pikieliszkach / 

Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 27 września, p. 1, 5-7. 

Ogint, Lilia. Zapusty w Rzeszy / Lilia Ogint. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 lutego (nr 5), 

priedas „Rota“ (876), p.2. 

Ždanovič, Zigmunt. Adrenalina sięgnęła zenitu: Święto Pikieliszek, czyli wszyscy sąsiedzi jak jedna rodzina / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 lipca (nr 27), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Lubowowi urosła broda : Rafał Ślizień - niesłusznie zapomniany rzeźbiarz / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 września (nr 37), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Święto chleba powszedniego : dożynki w Pikieliszkach z modlitwą, tańcem i piosenką 

wkroczyły w trzecie dziesięciolecie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel, Marian Paluszkiewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 29 września - 5 października (nr 39), p. 1, 6. 

 

2017 
 

Anonimas su granitine lentele ir anonimas su kūju. Abu vienodi mulkiai : redakcijos skiltis: [rašoma, kad Vilniaus 

rajone, Didžiojoje Riešėje prie akmens buvo prikalta granitinė lentelė su užrašu „Wielka Rzesza“, kuri vieną naktį 

buvo suskaldyta. Provokacija pavyko dėl vietinės seniūnijos vadovybės vangumo. Seniūnijos vadovybė turėjo 

laiku į šią provokaciją reaguoti. Teisininkai turėtų susidomėti, kodėl Vilnijos krašte atsiranda lentelės su lenkiškais 

gatvių pavadinimais ir kodėl ignoruojama valstybinė lietuvių kalba. Pagal įstatymus, už tokius užrašus reikėtų 

bausti, tačiau Lietuvoje vieni įstatymai galioja, o kiti - ne. Taip šiuo atveju dirbtinai kuriama nacionalinė 

prieprieša] // Mūsų Respublika. - 2017, rugpj. 25-31 (Nr. 34), p. 4. 

Balčiuvienė, Virginija. Pilietiškumo projektas „Augu Lietuvai“: [rašoma, kad 2017 m. lapkričio 9 d. Vilniaus r. 

Riešės gimnazija kartu su Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (MAVM) pakvietė moksleivius bei Bukiškio 

kaimo bendruomenę į gimnazijos pilietiškumo ugdymo tęstinio projekto „Augu Lietuvai“ renginį, skirtą Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Renginio metu moksleiviai ir svečiai sodino tulpes, vyko koncertas bei 

sveikinimo žodžius tarė VAVM vadovė E. Pelakauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų 

skyriaus vedėjas J. Vasiliauskas bei kt. atstovai] / Virginija Balčiuvienė, Agnė Pujanauskienė. - Iliustr. // Voruta. - 



 

 

2017, lapkr. 25, p. 9. 

Gaučaitė, Modesta. Lenkai staiga priminė: čia plyti Wielka Rzesza: [apie tai, kad Didžiojoje Riešėje ant šalikelėje 

stūkstačio akmens atsirado juoda lentelė su lenkišku užrašu „Wielka Rzesza“, apie Riešės seniūno V. 

Rynkevičiaus, Vilniaus r. savivaldybės atstovės J. Gič, su įvairiakalbėmis dekoratyvinėmis gatvių pavadinimų 

lentelėmis Vilniuje kovojančios Vyriausybės atstovės Vilniaus apskrityje V. Vaičiūnienės požiūrį į padėtį]. - 

Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2017, rugpj. 17, p. 1, 3. 

Jančys, Artūras. Vilniaus pašonėje kuriamas ateities miestas: [apie Vilniaus priemiestį Riešę, jos bendruomenės 

veiklą]. - Iliustr. // Sostinė. - 2017, geg. 27, p. 7. 

Mikulevič, Irena. Solidarizuojantis su kenčiančiaisiais: [apie Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 

pacientus ir jų lankymą Pasaulinę ligonių dieną]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, vas. 16-22, p. 1, 5. 

Valančiūtė, Jūratė. Lietuviškas veisles įamžins monetos: [apie tai, jog liepos 21 dieną Lietuvos bankas į apyvartą 

išleidžia 10 eurų ir 1,5 euro kolekcines monetas, skirtas lietuvių skalikui ir žemaitukui, iš serijos „Lietuvos gamta“ 

ir tą pačią dieną, 14 val., naujosios monetos bus pristatytos Lietuvos žirgyne, Riešėje.(str. minimi LB valdybos 

pirmininkas V.Vasiliauskas, gamtininkas S.Paltanavičius, dailininkė R.Ničajienė)] / Jūratė Valančiūtė ; Egidijaus 

Jankausko, redakcijos archyvo nuotr. // Vakaro žinios. - 2017, liep. 18, p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Mylėkite ir tikėkite: [apie Purnuškių kaimo ąžuolinio kryžiaus pašventinimą]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, spal. 26 - lapkr. 1, p. 5.                                                                      

Ždanovič, Zigmunt. Rudens duonos šventė: [apie Vilniaus rajono derliaus šventę Pikeliškėse]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2017, spal. 5-11, p. 1, 8-9. 

 

Dziesiąte osiedle rejonu wileńskiego ma odznaczkę honorową – herb: [apie patvirtintą Didžiosios Riešės herbą, 

kurio autorius - dailininkas Rolandas Rimkūnas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 5-7 sierpnia (nr 147), p. 6. 

Gedroic, Justina. Pikieliszki - ulubione miejsce letnich wakacji Marszałka: [pateikiamas Pikeliškių kaimo 

bibliotekos vedėjos L. Minginowicz pasakojimas] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 21-23 

października (nr 200), p. 8-9. 

Levandovska, Ilona. Dożynki - najważniejsze święto rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 3 

października, p. 1, 6-7. 

Mikulevič, Irena. Solidaryzując się z cierpiącymi : Światowy Dzień Chorego w Rzeszy / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego (nr 7), p. 1, 5.. 

Rośnie poczet herbowych miejscowości : z posiedzenia Rady samorządu rejonu wileńskiego: [vykusiame Vilniaus 

rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta keliasdešimt sprendimų projektų , susijusių su įvairiomis 

Vilniaus rajono gyvenimo sferomis. Iš jų patvirtintas Riešės herbas, kurio autorius yra Rolandas Rimkūnas, o 

geriausiai valstybinius brandos egzaminus išlaikę Vilniaus rajono abiturientai gavo padėką] / Inf. wł.. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 3-9 sierpnia (nr 31), p. 2.. 

Wielka Rzesza ma herb. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 3 sierpnia, p. 3. 

Wojtkiewicz, Lusia. Radośnie spędzony dzień : w Pikieliszkach śpiewano kolędy / Lusia Wojtkiewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 26 stycznia- - 1 lutego (nr 4), priedas „Rota“ (nr 927), p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Miłujcie i wierzcie : podniosła uroczystość poświęcenia krzyża przydrożnego w Purnuszkach 

/ Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, (nr 43), p. 5.. 

Ždanovič, Zigmunt. Szczególne święto chleba : w szczególnym miejscu, w szczególnym roku…: [apie Vilniaus 

rajono derliaus šventę Pikeliškėse] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2017, 5-11 października (nr 40), p. 1, 3.. 

 

2018   
 

Dumalakas, Arūnas. Belmonte nebeliks vietos žirgynui: [informuojama apie policijos ketinimus atsisakyti 

Belmonto žirgyno; pateikiami policijos atstovo P. Radvilavičiaus (teigia, kad bus racionaliau naudojamos lėšos, 

dalis patalpų Belmonte nenaudojamos dėl prastos būklės o jų rekonstrukcijai lėšų biudžete nėra), jojimo 

entuziastės E. Motuzienės (stebisi, kad policija kalba apie sąlygų pagerinimų, tačiau koks pagerinimas, koks 

taupymas, kai iškrausto į Riešę, klausia, kaip policija su žirgais budės Vilniaus centre) pasisakymai. Užsimenama, 

kad nors pastatas Belmonte dar tik planuojamas parduoti, kalbama, kad jau yra pirkėjas, kuris už juos pasiryžęs 

sumokėti 2 mln. Eurų]/ Arūnas Dumalakas. - Iliustr., portr. // Sostinė. - 2018, rugpj. 25, p. 8. 

Miliuvienė, Lina. Dešimt Riešės gimnazijos bendruomenės dovanų Lietuvai: [apie renginius Vilniaus rajono 

Riešės gimnazijoje] / Lina Miliuvienė, Agnė Pujanauskienė. - Iliustr. // Voruta. - 2018, vas. 24, p. 9. 

Rimkus, Vytenis. Nuo Šiaušės pakrantės (1) : pokalbis su profesoriumi Vyteniu Rimkumi / [kalbėjosi] Vladas 

Vertelis. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2018, rugs. 28, priedas „Atolankos“, p. 6, 8. 

Už pavyzdingą motinystę: [Prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo 33 daugiavaikes motinas valstybiniais ordinais 

„Už nuopelnus Lietuvai“ , tarp jų ir Vilniaus r. Riešės seniūnijos gyventoją, dešimties vaikų motiną Stanislavą 



 

 

Podskorbis]/ vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, geg. 10/16 (Nr. 19), p. 4. 

Valinskienė, Aida. Policijos žirgynas kažkam virs pinigais: [apie įtarimų, kad gali būti siekiama perimti verslą 

dominantį sklypą geroje Vilniaus vietoje, keliančią Raitosios policijos būrio reorganizaciją, perkeliant jo buveinę 

iš Belmonto į bendrovei „Lietuvos žirgynas“ priklausiančias patalpas Riešėje, kur pareigūnai į treniruotes žirgais 

kasdien turės vykti maždaug 30 km, Vilniaus apskrities policijos poziciją, kad reorganizacija buvo būtina siekiat 

racionaliai panaudoti pinigines lėšas ir materialinius resursus, pareigūnų profsąjungos vadovės R. Katinienės ir 

viešojo intereso ginti stojančio Seimo nario A. Anušausko požiūrį į situaciją, parlamentaro ketinimus kreiptis į 

Generalinę prokuratūrą ir į Seimo Audito komitetą (minimi policijos generalinis komisaras L. Pernavas, vidaus 

reikalų ministras E. Misiūnas, premjeras, buvęs policijos generalinis komisaras S. Skvernelis)] / Aida Valinskienė. 

- Iliustr. // Vilniaus diena. - 2018, spal. 8/14 (Nr. 7), p. 4-5. 

Valonytė, Ligita. Lietuvio ir belgės dukros Kalėdų dovanas gauna net du kartus: [po ketvirčio amžiaus, praleisto 

užsienyje, kompozitorius ir dirigentas Vykintas Baltakas šįmet grįžo į gimtąjį Vilnių. Pastaruoju metu Belgijoje 

gyvenęs muzikas su savo šeima įsikūrė miškų apsuptame kaime netoli sostinės. Persikėlimą nulėmė svarbi 

priežastis - menininkas norėjo, kad dukros augtų lietuviškoje aplinkoje, geriau išmoktų lietuvių kalbą] / Ligita 

Valonytė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2018, gruod. 29, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Duona, viską jungiančia: [Pikeliškėse 23-iąjį kartą vyko Vilniaus rajono Derliaus šventė] / 

Zygmunt Ždanovič. - lliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, spal. 4/10 (Nr. 40), p. 1, 8-9. 

 

Chcemy ze wszystkimi podzielić się chlebem, kulturą i tradycją. Rejonowe dożynki w Pikieliszkach. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2018, 6/12 października (nr 191), p. 20-21. 

Pietkiewicz, Jadwiga. Przewielebny ks. Antoni Dilys w dniu św. Józefa, 19 marca, obchodzi swoje 95. urodziny / 

Jadwiga Pietkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2018, 17-19 marca (nr 53), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Chleb, który jednoczy : w Pikieliszkach po raz 23. odbyło się Święto Plonów rejonu 

wileńskiego / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marlena Paszkowska, Henryk Sielewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 4/10 paźdz. (nr 40), p. 1, 5. 

 

2019 
 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos dvarai literatūroje kupini jausmų: [apie tai, jog įdomūs senųjų Lietuvos pilių ir dvarų 

paveikslai atsiskleidžia skirtingų autorių, tyrinėtojų raštuose; straipsnyje galima pasimėgauti ištraukomis iš XIX, 

XX amžiaus pradžios ir netgi XV amžiaus literatūrinių aprašymų. (Str. minimi rašytojai J. Biliūnas, V. Sirokomlė, 

A. Žukauskas-Vienuolis ir kiti asmenys)] / Vilma Dečkutė-Žukauskienė ; Gintaro Karoso ir Dainiaus Labučio 

nuotr.. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2019, lapkr. 16, p. 8. 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos pilys ir dvarai. Architektūrinė kelionė / Vilma Dečkutė Žukauskienė. - Iliustr. // 

Tėviškės aidai. - 2019, rugpj. 5, p. 4-6. 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos pilys ir dvarai. Architektūrinė kelionė: [apie tai, jog  Trakų ir Medininkų pilys mena 

net XIV amžių, - tai gotikos stiliumi statytos rezidencinės, gynybinės Lietuvos didžiųjų kunigaikščių tvirtovės, 

keliaujant palei Lietuvos upių tėvą Nemuną, verta aplankyti renesanso stiliaus, XVII amžiaus paveldą 

reprezentuojančią Panemunės pilį, renesanso stiliumi XVII a. pradžioje pastatyti ir Raudondvario dvaro pilies 

rūmai su apvaliu bokštu - ryški jų spalva lėmė ne tik dvaro, bet ir visos gyvenvietės pavadinimą ir t.t. (Str.minimas 

architektas L. Gucevičius ir kiti asmenys)] / Vilma Dečkutė-Žukauskienė ; Stasės Butrimienės nuotr. // Vakaro 

žinios. - 2019, liep. 27, p. 8. 

Dečkutė, Vilma. Lietuvos pilys ir dvarai: architektūrinė kelionė (2) / Vilma Dečkutė-Žukauskienė. - Iliustr. // 

Lietuvos aidas. - 2019, rugpj. 3/10 (Nr. 29), p. 3. 

Marcinkevičius, Andrius. Grafo B.H. Tiškevičiaus pomėgių atodangos Raudondvario pilyje: [apie grafą 

Benediktą Henriką Tiškevičių, jo pomėgius] / Andrius Marcinkevičius ; B.H. Tiškevičiaus nuotraukos. - Iliustr.. - 

Rubrika: Fotografija // Nemunas. - 2019, Nr. 6, p. 34-45. 

Vilniaus rajone atidarytas naujas mokyklos pastatas: [apie Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos Ažulaukės 

pradinio skyriaus naujo pastato atidarymą]. - Iliustr. // Voruta. - 2019, lapkr. 30, p. 9. 

Ždanovič, Zigmunt. Blogų orų gamtoje nebūna : 24-oji tradicinė Vilniaus rajono derliaus šventė Pikeliškėse / 

Zygmunt Ždanovič ; Zygmunt Ždanovič ir Mariano Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2019, spal. 3/9 (Nr. 40), p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Kolektyvinis darbas : buvusios Ažulaukės mokyklos pastate kuriasi Vilniaus krašto švietimo 

muziejus / Zygmunt Ždanovič ; Marijan Dzvinel nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 23/29 

(Nr. 21), p. 8-9. 

 

Dożynki w rejonie wileńskim. Wesołe świętowanie w strugach deszczu. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 5/11 

października (nr 189), p. 38-39. 



 

 

Gedroic, Justina. W rejonie wileńskim powstaje Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie: [buvusios Ažulaukės 

mokyklos pastate kuriamas Vilniaus krašto švietimo muziejus] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2019, 31 maja, p. 1, 4. 

Mikulevič, Irena. Razem - w chwilach radosnych i smutnych : jubileusz 30-lecia koła ZPL w Reszy / Irena 

Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 

1033), p. 1, 6. 

Ważny, by pamięć nie zanikła : zjazd absolwentó szkoły w Orzełówce: [apie Viniaus rajono Ažulaukės 

pagrindinės mokyklos (išregistruota 2010 m.) buvusių mokinių suvažiavimą] / L24.lt ; fot. Wikrot Jusiel. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny.. - 2019, 4/10 lip. (nr 27), priedas „Rota“ (nr 1054), p. 1, 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Fenomen polskiej organizacji: [apie Lietuvos lenkų sąjungos 30-tųjų metinių minėjimą 

Pikeliškėse] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 lutego (nr 8), 

priedas „Rota“ (nr 1035), p. 1, 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Koncert dwóch sióstr : zespół „Jezioranka” z Pikieliszek obchodził jubileusz 30-lecia / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 lip. (nr 28), priedas „Rota“ (nr 

1055), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Nie oddadazą pola bez walki : samorzqd zafundowal stroje drużynie z Pikieliszek: [Vilniaus 

rajono savivaldybė padovanojo sportinę aprangą tinklininkų komandai iš Pikeliškių, Vilniaus rajonas] / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 25 kwiet./1 maja (nr 17), priedas „Rota“ (nr 1044), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Silna i prężna organizacja : obchody jubileuszu 30-lecia ZPL-u w Orzełówce / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Bożena Stelmach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny- 2019, 17/23 stycz. (nr. 3), priedas „Rota“ 

(nr 1030), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. U przyrody nie ma złej pogody : 24. tradycyjne święto plonów rejonu wileńskiego w 

Pikieliszkach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Zygmunta Żdanowicza i Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 3/9 paźdz. (nr 40), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Zbiorowe dzieło : w gmachu byłej szkoły w Orzełówce powstaje Muzeum Szkolnictwa na 

Wileńszczyźnie / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 23/29 

maja (nr 21), p. 1, 3. 

Keras, Algirdas. Достижения юных математиков района: [apie Vilniaus regioninio mokyklų matematikos 

olimpiadą. Olimpiada vyko Riešėje. Šalčininkų rajonui atstovavo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio ir Turgelių 

„Aistuvos“ gimnazijų mokiniai] / Альгирдас Кярас. - Nuotr. // Шальчя. - - 2019, 8 марта, р. 3. 

 

2020  

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Dziękujeny za hojność serc! : Św. Mikołaj z Koszalina zawitał do Pikieliszek i Rudomina 

/ Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 24/30 grud. (nr 52), priedas 

„Rota“ (nr 1131), p. 2. 

 

Rudaminos seniūnija  

 

2003 

 

Vorobej, Teresa. Regėti džiaugsmą ir padėką: [apie Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventę Rudaminoje] / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, birž. 19-25 (Nr. 25), p. 1, 6. 

 

2004 

Kulakovski, Tadeuš. 2003 metų pasiekimų balansas : Rudaminos seniūnija / Tadeuš Kulakovski. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, birž. 24-30 (Nr. 26), p. 5. 

Levicki, Jan. Andriejinės Rudaminoje / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2004, gruod. 2-8 (Nr. 49), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Eina, eina kalėdotojai… : 14-oji kalėdotojų ansamblių peržiūra: [Rudaminos kultūros centre] / Jan 

Levicki ; Ježio Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, saus. 15-21 (Nr. 3), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Gyvenvietės plėtrai : Rudaminoje įkurta nauja visuomeninė organizacija: [apie 

Rudaminos seniūnijos gyventojų bendruomenės steigiamąjį susirinkimą] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2004, kovo 18-24 (Nr. 12), p. 3. 

Levicki, Jan. Joninių naktis Rudaminoje / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2004, liep. 1-7 (Nr. 27), p. 1, 3. 



 

 

Levicki, Jan. Nuo polkos iki breakdance' o : šiuolaikinio šokio festivalis Rudaminoje / Jan Levicki ; autoriaus 

nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, bal. 1-7 (Nr. 14), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Per Kaziuką Rudaminoje… ir… Nemenčinėje / Jan Levicki, Mečislav Borusevič ; Ježio 

Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, kovo 11-17 (Nr. 11), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Prisimenant praėjusius metus: [apie Rudaminos F. Ruščico vidurinės mokyklos prieš metus pradėtą 

pedagogų-veteranų susitikimų tradiciją] / Jan Levicki ; Autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2004, lapkr. 25 - gruod. 1 (Nr. 48), p. 3. 

Levicki, Jan. Susitikimas su svečiais iš Olavos: [apie Olavos valsčiaus (Lenkija) delegacijos viešnagę 

Rudaminoje ]/ Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, kovo 18-24 (Nr. 12), p. 1-2. 

Mocejūnaitė, Simona. Rudaminiečius linksmino ir seniūnas: [apie Rudenėlio šventę Rudaminoje] / Simona 

Mocejūnaitė. - Iliustr. // Dzūkų žinios. - 2004, spal. 22, p. 4. 

Palkovska, Lolita. Šlovinant Popiežiaus vardą: [apie konkurso, skirto popiežiaus Jono Pauliaus II 25- osioms 

pontifikato minėjimo metinėms, baigiamąjį etapą Rudaminos F. Ruščico vidurinėje mokykloje] / Lolita 

Palkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, vas. 5-11 (Nr. 6), p. 1, 6. 

Rudenį neršia ir balsų pirkėjai, ir pardavėjai : žinios iš rinkimų tampa panašios į turgaus ar kriminalinių įvykių 

kroniką: [apie galimą rinkėjų balsų pirkimą per dvi balsavimo paštu dienas, ikiteisminius tyrimus, rinkėjų 

papirkinėjimą pirmojo Seimo rinkimų turo metu, kt. Seimo rinkimų klausimus (minimas Darbo partijos lyderis 

V. Uspaskichas)]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2004, spal. 21, p. 1, 7. 

Šokio virtuozai : „Zgodai“ 15 metų: [apie Rudaminos lenkų folkloro šokio ansamblį „Zgoda“] / tad. ; Ježio 

Karpovičiaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, saus. 29 - vas. 4 (Nr. 5), p. 1, 3. 

 

Adamovič, Kristina. Jest duża, będzie jeszcze większa : dzien „Kuriera Wileńskiego“ w Rudominie: [apie 

Rudaminos vidurinę mokyklą, Vilniaus rajonas] / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 

2004, 18 listopada, p. 6. 

Drukarnia karmicielka / przygotowały Tamara Juctycka, Danuta Bruzgul, Jūratė Katilienė. - Iliustr. - Lenk. // 

Kurier Wileński. - 2004, 19 lutego, p. 6. 

Gladkovska, Helena. Pisanki pokolorowane przez naturę : coturnix coturnix japonica zadomowiła się w 

podwileńskim Rudominie: [apie putpelių auginimą Rudaminoje esančiame „Vilniaus paukštyne“] / Helena 

Gładkowska. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2004, 10-13 kwietnia (nr 70), p. 1, 8. 

Hryszkiewicz, Alfons. Fenomen na skalę światową : kolumna kombatancka: [apie Armijos Krajovos 

organozuotą Lenkų pogrindinę valstybę bei mūšį su vokiečiais Rudaminoje (Vilniaus raj.)] / Alfons 

Hryszkiewicz ; stronę redaguje Tadeusz Andrzejewski. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 7- 

13 października (nr 41), priedas „Rota“, p. 13. 

Kasperowicz, Henryk. Wspaniały prezent „Zgodzie“ na 15-lecie: [pokalbis su lenkų dainų ir šokių ansamblio 

„Zgoda“ (Rudamina) vadovu Henriku Kasperovičiumi apie ansamblio turne po Europą] / rozmawiała Czesława 

Paczkowska ; fot. Henryk Kaspierowicz, Elżbieta Klukowska. - Uliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2004, 25 listopada-1 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 310), p. 3, 4. 

Kułakowski, Tadeusz. Gmina rudomińska: [apie Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos 2003 metų pasiekimų 

balansą] / Tadeusz Kułakowski. - Iliustr. - Lenk. - Bilans dokonań roku 2003 // Tygodnik Wileńszczyzny. - 
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31 maja, p. 1, 7. 
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Pukšto, Andžej. Matecznik polkości : w Wilnie i Rudominie - wielki przegląd zespołów: [apie Lietuvos lenkų 
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Stankevičiene, Elżbieta. Europejski Dzień Języków 2005: [apie Europos kalbų dienos minėjimą Rudaminos 
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stoties vadovų atsisakymą į įvykio vietą atsiųsti reanimobilį] / Аста Мартишюте. - Iliustr. // Республика. - 2005, 

9 авг., p. 3. 

Strazdaitė, Monika. Выводы Министерства здравоохранения ошеломили прокуроров: [apie Sveikatos 

apsaugos ministerijos, tyrusios patekusios į avariją ir reanimobilio nesulaukusios 13-tės A. Čivilytės iš 

Rudaminos kaimo, mirties aplinkybes, išvadas] / Моника Страздайте. - Iliustr. // Республика. - ISSN 1392- 

5881. - 2005, 24 авг., p. 14. 

Лукоянова, Татьяна. „Пчелки“ жужжат семейками: [apie vaikų vasaros stovyklą „Bitelė“ Šalčininkų 

rajone, kurioje atostogavo ir vaikai iš Rudaminos] / Татьяна Лукоянова. - Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 

2005, 11-17 авг. (№ 32), p. 4. 

Публикация в „Республике“ потрясла должностных лиц: [apie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo V. 

Radavičiaus pareiškimą dėl avarijos Rudaminoje, kurios metų žuvo A. Čivilytė] // Республика. - 2005, 10 авг., 

p. 14. 

Žilionis, Martynas. Рядом с Вильнюсом процветает торговля контрабандным горючим: [apie Rudaminos 

gyventojų nepasitenkinimą, kad šalia miestelio turgavietės baltarusių prekiautojai parduoda kontrabandinius 

degalus, Vilniaus rajonas] / Мартинас Жиленис. - Iliustr. // Республика. - 2005, 26 июля, p. 10. 
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Levicki, Jan. Joninės Rudaminoje / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, birž. 29 - liep. 5 

(Nr. 26), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Patenkinti gyventojų poreikius : Rudaminoje po remonto atidaryta pirtis / Jan Levicki. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, gruod. 21-27 (Nr. 51), p. 6. 

Levicki, Jan. Rudaminos gyventojų patogumui: [apie Rudaminos gyvenvietės dujofikavimą pradžią ir šiam 

įvykiui paminėti skirtą iškilmingą koncertą] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, vas. 9-15 (Nr. 6), p. 2. 

Martišiūtė, Asta. Lietuviukų „mokinių krepšeliai“ vis lengvesni : Vilniaus rajono savivaldybė mokykloms 

duoda mažiau lėšų, negu skiria valstybė: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir 

nustatė, jog Vilniaus raj. savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule ir vienoms mokykloms 
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rajone kenčia lietuviškos mokyklos (lent. „Mokyklų finansavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“), pateikiami 
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Jonavos, Vievio, Kaišiadorių, Jašiūnų, Rudaminos, Rūdiškių ir kitų respublikos miestelių meno mokyklų] / Ona 
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Henryk Mażul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 5 -11 stycznia (nr 1), p.1, 7. 
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самоуправление отдает школам меньше средств, чем выделяет государство, а больше всего от этого 

страдают литовские школы: [informuojama, kad Valstybės kontrolė atliko šalies mokyklų auditą ir nustatė, 

jog Vilniaus rajono savivaldybėje nesivadovauja „mokinio krepšelio“ formule, rašoma ir apie Rudaminos 

mokyklą] / Аста Мартишюте. - Portr., iliustr., lent. // Республика. - 2006, 7 июля, p. 3. 
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Adamkus kreipėsi į premjerą G. Kirkilą ir paragino siekti, jog šalies gyventojai turėtų visas sąlygas mokytis 
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Vilniaus rajone jau daugelį metų nesikeičia nei valdžia, nei paprastų žmonių buitis: [apie Vilniaus rajono 

padėtį, Vilniaus kraštą nuo 1995 m. valdančios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veiklą, švietimą, mokyklos 

statybos Maišiagaloje lietuviškai kalbantiems vaikams problemas; pateikiami merės M. Rekst, rajono tarybos 

narių G. Paviržio, J. Vasiliausko komentarai; spausdinamas grafikas „Vilniaus rajono gyventojų tautinė sudėtis 
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Rudaminoje: [apie Prezidento Valdo Adamkaus apsilankymą Rudaminos Ferdinando Ruščico vidurinėje 

mokykloje, Rudaminos 2-ojoje vidurinėje mokykloje bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos 

Rudaminos vaikų darželyje] / Danuta Danovska ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, 

bal. 26 - geg. 2 (Nr. 17), p. 1, 9. 

Girdvainis, Julius. Vilniaus krašte politikai surengė įnirtingą balsų medžioklę: [apie savivaldybių rinkimų 

balsavimą Vilniaus rajono Rudaminos rinkimų apylinkėje, didelį stebėtojų skaičių bei rajono gyventojų 

nusiskundimus papirkinėjimu, Rudaminos seniūno T. Kovalevskio komentarą; politiko kandidato į Šalčininkų 

rajono tarybos narius V. Stančiko pasipiktinimą balsavimo pažeidimais šioje apygardoje bei rajono prokurorų 

pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal Liberalcentristų, Tėvynės sąjungos bei kt. partijų skundą] / Julius Girdvainis. - 
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balsavimą Vilniaus rajono Rudaminos rinkimų apylinkėje] / Юлюс Гирдвайнис. - Iliustr. // Республика. - 

2007, 27 февр., p. 5. 

Gruodienė, Indrė. Pabradėje skambėjo lenkiškos dainos: [apie XII lenkų kultūros festivalį, kuriame dalyvavo ir 

kolektyvai iš Rudaminos] / Indrė Gruodienė. - Iliustr. // Žeimenos krantai. - 2007, biržel. 23, p. 4.  

Juodelienė, Svetlana. „Europos šalies istoriniai paminklai“ - „Europos sostinės“: [apie Rudaminos F. Ruščico 

vidurinėje mokykloje vykusį meno festivalį tema „Europos šalies istoriniai paminklai“ - „Europos sostinės“, kuris 
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Lavaste, Laima. Aukos - ir mokiniai, ir mokytojai : „Lietuvos rytas“ įsitikino: karo mokyklose laimėtojų 

nebus: [apie tai, kad pedagogai mokykloje jaučiasi nesaugūs: iš jų tyčiojamasi, jie patiria smurtą, incidentus 

mokyklose, kurių metu nukentėjo pedagogai ar mokiniai, situaciją komentuoja Rudaminos gimnazijos 

direktorius R. Maniuška, Riešės gimnazijos direktorė S. Civinskienė, šios gimnazijos pedagogai V. 
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Lewicki, Jan. Świadectwo wiary wobec Świata : uroczystość Bożego Ciała [w Rudominie] / Jan Lewicki ; 
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Lewicki, Jan. Święteczny koncert w Rudominie : z okazji Dnia odrodzenia Państwa Litewskiego / Jan Lewicki 

; fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 21-27 lutego (nr 8) priedas „Rota“ (nr 479), p. 1, 2. 
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Wileńszczyzny. - 2008, 2-8 pazdziernika (nr 40), p. 2. 
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Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, vas. 19-25, p. 2. 
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Chikashua, Barbara. 20-lecie „Zgody“ uczczone rock operą „Pan Tadeusz“ / Barbara Chikashua. - Iliustr. // 
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Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 24-30 grudnia (nr 52), priedas „Rota“ (nr 575), p. 1, 5. 
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pristatymą Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 
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Zygmunt Żdanowicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 2-8 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 550), p. 6. 

 

2010 
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Kušlevič-Veršekienė, Dangolia. Dzień 16 Lutego w Rudomińskim Centrum Kultury / Danguole Kuszlewicz- 
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fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 21-27 stycznia (nr 3), priedas „Rota“ (nr 579), p.1, 4. 

Levicki, Jan. W duchu tolerancji i zgody : Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski / Jan Lewicki ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 18-24 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 622), p. 2. 

Lisevič, Janina. Wspólny sukses : 20-lecie koła ZPL w Rudominie / Janina Lisiewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2010, 11-17 lutego (nr 6), priedas „Nasza Gazeta“, p. 1, 2. 

Markiewicz, Teresa. XVIII przegląd Zespołów Kolędniczych w Rudominie / Teresa Markiewicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2010, 19 stycznia, p. 4. 

Miłosz, Alina. Dzień Nauczyciela w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie / Alina Miłosz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 15 października, p. 11. 

Obolevičienė, Ina. By człowiek nie został zapomniany… : [apie Viniaus rajono mokytojų veteranų popietę, 

kuria organizavo Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Vilniaus rajono susivienijimas] / Ina Obolevičiene 



 

 

; Edvardas Germanavičius. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 9-15 grudnia ( nr 49), p. 6. 

Subocz, Krzysztof. Szczepinek i Rudomino - partnerskie gminy / Krzysztof Subocz. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2010, 26 stycznia, p. 4. 

Święta Bożego Narodzenia w Rudominie / Rudomińska Szkoła Sztuk Pięknych. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2010, 7-13 stycznia ( nr 1), p. 5. 

Tarasevič, Stanislav. Kolejny, „ostateczny“ zwrot ziemi na Wileńszczyźnie : [apie žemės grąžinimą 

savininkams] / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 28 października, p. 1, 4. 

Tarasevič, Stanislav. Święto Bożego Narodzenia w Rudominie. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2010, 15 

stycznia, p. 6. 

Vorobej, Teresa. Patrona uczcić godnie i naśladować : podwójny jubileusz Gimnazjum im. F. Ruszczyca w 

Rudomie / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 20-26 maja (nr 20), 

priedas „Rota“ (nr 596), p. 1, 4. 

 

2011 

Baronienė, Nijolė. Į sniegingą žiemą - su šiltais veltiniais : [apie veltinių vėlimo meistrę tautodailininkę 

Gražiną Ivanauskienę, Rudamina, Vilniaus rajonas] / Nijolė Baronienė. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2011, 

saus. 8, p. 26. 

Klimaševska, Ivona. Į biblioteką kaip į pamoką : kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams / Ivona 

Klimaševska // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, spal. 20-26, p. 5. 

Klimaševska, Ivona. Tapo gyvenvietės puošmena : naujo Rudaminos seniūnijos pastato atidarymas / Ivona 

Klimaševska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, lapkr. 3-9, p. 1, 5. 

Levicki, Jan. „Šlovinkime Lietuvos vardą“ : koncertas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga : [apie renginį 

skirtą Vasario 16-ajai Rudaminos kultūros centre] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, 

vas. 17-23, p. 3. 

Mikalauskienė, Danutė. Lūkesčiai pasiteisino : Vilniaus rajono lituanistai aptarė ugdymo problemas : [apie 

Vilniaus rajono lietuvių kalbos mokytojų konferenciją „Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 1-5 klasėse“ 

Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje] / Danutė Mikalauskienė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, saus. 13-19, 

p. 5. 

Sobieska, Elžbieta. Mokytojai mokiniams : Rudaminos meno mokykloje : [apie Rudaminos meno mokyklos 

mokytojų surengtą koncertą mokiniams ir jų tėvams skirtą Valstybės atkūrimo dienai] / Elžbieta Sobieska. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, vas. 24 - kovo 2, p. 2. 

Vilniaus rajone uždaromi trys sąvartynai : [apie Nemenčinės, Rudaminos ir Zujūnų sąvartynų uždarymą]. - 

Iliustr. // Vilniaus diena. - 2011, gruod. 30, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Jauniausiųjų džiaugsmui : Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas Rudaminoje / Teresa 

Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, birž. 9-15, p. 9. 

Vorobej, Teresa. Nelengvo gyvenimo užgrūdinta : ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis - Rudaminos 

gyventojai : [apie daugiavaikę motiną J. Zinkevič iš Čekėnų kaimo, apdovanotą „Už nuopelnus Lietuvai“ 

medaliu] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, liep. 7-13, p. 3. 

Žolinės Rudaminoje - prisimenant didingą praeitį : [apie tradicinių švenčių minėjimą Rudaminoje] / Gintarė 

Škarnulytė. - Iliustr. // Dzūkų žinios. - 2011, rugpj. 18, p. 9. 

 

20 rocznica wydarzeń styczniowych w Wilnie. „Solidarność“ była wzorem : z rejonu wileńskiego : [apie 1991 

m. sausio 13-osios įvykių 20-osioms metinėms skirtą renginį Rudaminoje]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 

14 stycznia, p. 6. 

Germanavičius, Edvardas. Poważny partner i pomocnik : konferencja związków zawodowych pracowników 

oświaty : [apie Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos Vilniaus rajono susivienijimo atstovų ataskaitinę 

rinkiminę konferenciją] / Edvardas Germanavičius. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 28 kwietnia - 4 

maja (nr 17), p. 6. 

Kasperowicz, Henryk. „Pan Tadeusz“ w wydaniu „Zgody“ już eksportowy : [rozmowa z kierownikiem 

zespołu pieśni i tańca „Zgoda“ z Rudominy Henrykiem Kasperowiczem] / rozmawiała Helena Gładkowska. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2011, 26-28 marca (nr 58), p. 11. 

Klimaševska, Ivona. Do biblioteki na szkolenia : kursy komputerowe dla mieszkańców / Iwona Klimaszewska 

; fot. Renata Nowik. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 13-19 października (nr 41), p. 6. 

Klimaševska, Ivona. Gmach stał się ozdobą osiedla : otwarcie nowego budynku starostwa w Rudominie / 

Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 3-9 listopada (nr 

44), p. 1, 6. 

Lapševič, Brigita. Na lśniących grzbietach rumaków - gwiazdorów z Peteszy : [apie Rūtos ir Artūro Nemanių 



 

 

auginamus žirgus Rudaminos seniūnijos Petešos kaime] / Brygita Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2011, 24-26 września (nr 183), p. 6-7. 

Levicki, Jan. Jednoczenie ludzi i uczciwe działanie : spotkanie z politykami i przedstawicielami inteligencji w 

Rudominie / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 10-16 lutego (nr 6), priedas 

„Rota“ (nr 867), p. 1, 2. 

Levicki, Jan. Organista, jakich niewielu : jubileusz 70-lecia Jana Drutela z Rudominy / Jan Lewicki ; fot. autor. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 21-27 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 644), p. 7. 

Levicki, Jan. Polka, hip-hop i rumba : festiwal tańca w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 9-15 czerwca (nr 23), priedas „Rota“, p. 7. 

Levicki, Jan. „Rozsławiajcie imię Litwy“ : koncert z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego : [apie 

renginį skirtą Vasario 16-ajai Rudaminoje] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 17-23 

lutego (nr 7), p. 3. 

Mikalauskienė, Danutė. Nadzieje nie były płonne : lituaniści rejonu wileńskiego omówili problemy 

kształcenia : [apie Vilniaus rajono lietuvių kalbos mokytojų konferenciją „Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 1-5 

klasėse „ Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje] / Danute Mikalauskiene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2011, 13-19 stycznia (nr 2), p. 5. 

Sobieska, Elžbieta. Nauczyciele - uczniom : obchody Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego : [apie 

Rudaminos meno mokyklos mokytojų surengtą koncertą mokiniams ir jų tėvams skirtą Valstybės atkūrimo 

dienai] / Elżbieta Sobieska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 24 lutego - 2 marca (nr 8), p. 2. 

Szatkiewicz, Józef. „Jestem przeciw…“ w Rudominie / Józef Szatkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2011, 14-20 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 643), p. 8. 

Vorobej, Teresa. Zahartowana przez niełatwe życie : [apie daugiavaikę motiną J. Zinkevič iš Čekėnų kaimo, 

apdovanotą „Už nuopelnus Lietuvai“ medalių] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 

7-13 lipca (Nr 27), p. 3. 

Ždanovič, Zigmunt. „Solidarność“ była wzorem : 20. rocznica wydarzeń styczniowych w Wilnie / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 13-19 stycznia (nr 2), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Kolęda na tradycyjną i współczesną nutę : przegląd programów bożonarodzeniowych rejonu 

wileńskiego / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 20-26 strycznia (nr 

3), priedas „Rota“ (nr 631), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Ku radości i zadowoleniu najmłodszych : obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w 

Rudominie / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 9-15 czerwca (Nr 23), p. 6. 

 

2012 

 

Argustas, Justinas. Vilniaus rajoną T. Barštys gramzdina į skolas: [apie Vilniaus rajono savivaldybės ketinimus 

iš verslininko T. Barščio koncerno valdomos bendrovės Vilniaus paukštynas išpirkti Rudaminos kaimo 

infrastruktūrą; pateikiami rajono merės M. Rekst, tarybos narių J. Šimkuvienės, G. Paviržio, savivaldybės 

administracijos dir. pavaduotojo V. Kondratovičiaus komentarai (str. minimi tuometė rajono merė L. Počikovska, 

europarlamentaras R. Paksas) / Justinas Argustas. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, bal. 25, p. 1, 2, 3. 

Levicki, Jan. Bankas su žmogišku veidu : Rudaminoje - naujas Vilniaus regiono kredito unijos skyrius / Jan 

Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, birž. 14-20, p. 9. 

Mikulevič, Irena. Būti vertiems iškovotos laisvės : Lietuvos laisvės atkūrimo dienos minėjimas Rudaminoje / 

Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, vas. 16-22, p.1, 8. 

Pateko į finalą: [apie Ukmergės rajone Taujėnų vidurinėje mokykloje vykusias Lietuvos mokinių Olimpinio 

festivalio kaimo vietovių mokyklų berniukų krepšinio 3x3 tarpzonines varžybas, kuriose dalyvavo Taujėnų 

vidurinės mokyklos, Molėtų rajono Alantos ir Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazijų berniukų 

komandos; pirmąją vietą ir teisę atstovauti rajonui finalinėse krepšinio varžybose iškovojo Taujėnų vidurinės 

mokyklos berniukų komanda] / „G. ž.“ inform. // Gimtoji žemė. - 2012, bal. 26, p. 6. 

Rakauskaitė, Gabija. Išleistuvių tradicijos nepajudinamos. Kaip ir jų kaina: [apie abiturientų išleistuves 

pasakoja Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos direktorė V.Kirkilienė, Rudaminos „Ryto“ gimnazijos 

abiturientė E.Babnytė] / Gabija Rakauskaitė. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2012, liep. 13, p. 4. 

Taujėniškiai pateko į finalą / UŽ inf. - Svajokliai: [apie Ukmergės rajone Taujėnų vidurinėje mokykloje 

vykusias Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų berniukų krepšinio 3x3 tarpzonines 

varžybas, kuriose dalyvavo Taujėnų vidurinės mokyklos, Molėtų rajono Alantos ir Vilniaus rajono Rudaminos 

„Ryto“ gimnazijų berniukų komandos; pirmąją vietą ir teisę atstovauti rajonui finalinėse krepšinio varžybose 

iškovojo Taujėnų vidurinės mokyklos berniukų komanda] // Ukmergės žinios. - 2012, geg. 8, p. 4. 

Vaicekauskas, Leonas. Progimnazijos jaunieji futbolininkai - respublikos finale : sportas: [apie Lietuvos 

mokinių olimpinio festivalio mažojo futbolo pusfinalines varžybas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje. 



 

 

„Atžalyno“ progimnazijos sportininkės užėmė trečiąją vietą] / Leonas Vaicekauskas. - Iliustr. // Širvintų kraštas. 

- 2012, saus. 21, p. 7. 

Vorobej, Teresa. Geram mokslui - geros sąlygos : atnaujintos Vilniaus rajono (Rudamina, Avižieniai, Pagiriai, 

Egliškės, Maišiagala) švietimo įstaigos / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, rugpj. 

30 - rugs. 5, p. 2-3. 

Ždanovič, Zigmunt. Objektas būsimiems olimpiečiams : Rudaminos daugiafunkcinio aikštyno atidarymas / 

Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, spal. 11-17, p. 1, 4. 

Levicki, Jan. Bank o ludzkim obliczu : nowy oddział Unii Kredytowej Regionu Wileńskiego: [Rudaminoje - 

naujas Vilniaus regiono kredito unijos skyrius] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 14- 

20 czerwca (nr 24), p. 5. 

Levicki, Jan. Folklor, spektakl i „odkurzone“ przeboje : przegląd programów koncertowych w Rudominie / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 5-11 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 694), p. 5. 

Levicki, Jan. Kierkasz, biesiada i koncert galowy : X Kaziuki Wileńskie w Stargardzie Szczecińskim: [apie 

meno koletyvą „Rudomianka“] / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 15-21 

marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 691), p. 17. 

Mikulevič, Irena. Być godnymi zdobytej wolności : Święto Odrodzenia Państwa Litewskiego w Rudominie / 

Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 16-22 lutego (nr 7), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Weterani - na zakrętach historii : 67. rocznica zwycięstwa nad faszyzmem: [67-osios metinės 

prieš fašizmą Vilniaus rajone, t.t. Rudaminoje] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 

10-16 maja (nr 19), p. 1, 3. 

Miłosz, Alina. „Wesołe sztafety“ : impreza zdrowotna w gimnazjum w Rudominie / Alina Miłosz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 8-14 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 690), p. 2. 

Nadzieja na rewanż: [apie žolės riedulio varžybas Rudaminoje] / Inf. wł. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 

21-27 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 705), p. 24. 

Podmostko, Jadvyga. Wileńska opera rockowa w świątecznym Olsztynie: [apie Rudaminos lenkų folkloro 

šokio ansamblio „Zgoda“ spektaklį „Ponas Tadas“] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 

15 listopada, p. 4. 

Siwicka, Agnieszka. W roboczej atmosferze : spotkanie metodyczne przeėdszkolanek: [apie Vilniaus rajono 

ikimokyklinių įstaigų metodininkų seminarą Rudaminoje] / Agnieszka Siwicka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - ] 2012, 5-11 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 694), p. 2. 

Streła, Helena. Nauka poprzez wycieczkę : tropem F. Ruszczyca, Radziwiłłów oraz polskich literatów Wł. 

Syrokomli, A. Mickiewicza i E. Orzeszkowej: [apie Rudaminos F. Ruščico gimnazijos auklėtinių, jų tėvų bei 

mokytojų eksursiją po Lietuvą ir Baltarusiją] / Helena Streła. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ] 2012, 3-9 

maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 698), p. 7. 

Šalkovska, Edita. Unia Kredytowa Regionu Wileńskiego - już w podwileńskiej Rudominie / Edyta 

Szałkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 9-11 czerwca (nr 112), p. 1-2. 

Vorobej, Teresa. Dla dobrej nauki - dobre warunki : odnowiono placówki oświatowe rejonu wileńskiego / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 30 sierpnia - 5 września (nr 35), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. „Już idziemy i za kolędę dziękujemy“ : przegląd kolędniczy rejonu wileńskiego / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 19-25 stycznia (nr 3), priedas „Rota“ (nr 

683), p.1, 4. 

Vorobej, Teresa. Zgłębiając bogactwo mowy ojczystej : 23. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 29 marca - 4 kwietnia (nr 13), priedas 

„Rota“ (nr 693), p. 7. 

W Rudominie za 2 300 000 litów odnowiono boisko : z rejonu wileńskiego: [apie Rudaminos daugiafunkcinio 

aikštyno atidarymą] - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 5 października, p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Obiekt dla przyszłych olimpijczyków : uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego stadionu w 

Rudominie / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 11-17 października (nr 41), p. 

1, 3. 

 

Рудамина. Крестоносцы, ошибка Витовта и полонез Огинского: [iš Rudaminos kaimo istorijos, Vilniaus 

r.]. - Iliustr. // Литовскiй курьеръ. - 2012, 1-7 марта (№ 9), p. 10. 

 

2013 

Baudė seniūną: [Informuojama, kad Vilniaus r. apylinkės teismas nusprendė Rudaminos seniūnui T. 

Kulakovskį nubausti 16 tūkst. Lt pinigine bauda ir atimti teisę 3 m. dirbti karjeros tarnautoju vietos savivaldos 

struktūrose - T. Kulakovskis nuteistas už tai, jog seniūnijoje viešuosius darbus dirbančius asmenis panaudojo 



 

 

savo namų ūkio ir savo šeimos narių ūkio darbams nuo 2009 iki 2011 m. (minima teisėja L. Leipuvienė)] // 

Lietuvos rytas. - 2013, rugpj. 6, p. 5. 

Dumalakas, Arūnas. Europa šalia Vilniaus - ne svečių akims: [apie tai, kaip atrodo skambiai Europos Tarybos 

vardu pavadinta gatvė prie Vilniaus pietinio pakraščio esančiose Kalviškėse ir Europos kaimas] . - Iliustr. // 

Sostinė. - 2013, birž. 1, p. 7. 

Klimaševska, Ivona. Muzikinė draugystė : Europos šalių jaunųjų muzikų forumas: [apie Europos šalių jaunųjų 

muzikų forumą, koncertus, vyksiančius Rudaminos meno mokykloje ir Vilniaus kolegijos menų fakultete]// 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, bal. 11-17, p. 4. 

Klimaševska, Ivona. Su muzika per gyvenimą : šimtametis iš Rudaminos seniūnijos: [Vilniaus rajono Pyšnos 

kaimo gyventojas Stanislav Stankevič šventė šimtąjį gimtadienį]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, 

saus. 10-16, p. 5. 

Kuprys, Vytautas. Po Lietuvos „ašaros kraštą“…“: [Kelionės į Dieveniškių kraštą įspūdžiai, min. Rudamina]. - 
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bibliotekose: Bibliotekos jaunimui“, globojamo skaitytojų aptarnavimo sk. vedėjos Elenos Veikšnienės, 

įgyvendinimą]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 4-10 września (nr 36), p. 1, 3. 

Klimaševska, Ivona. 300 blynų svečiams!: [Kaziuko mugė ir Užgavėnės Rudaminoje]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2014, kovo 6-12, p. 10. 

Kuziniewicz, Barbara. „Zgoda“ pod słońcem Chorwacji / Barbara Kuziniewicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier 

Wileński. - 2014, 2-4 sierpnia (nr 145), p. 14-15. 

Levicki, Jan. Azyl do codzienności: wernisaż malarstwa Ireny Fedorowicz-Wasilewskiej [w Rudominie] / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p. 17. 

Levicki, Jan. „Idy Teatralne“ na marcowy weekend: obchody Międzynarodowego Dnia Teatru / Jan Lewicki. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 3-9 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 780), p. 1, 7. 

Levicki, Jan. Koncert, gry integracyjne i zawody sportowe : Dzień Dziecka w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 5-11 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 789), p. 5. 

Levicki, Jan. Malarz z zamiłowania : wystawa Pawła Łopackiego w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 27 marca - 2 kwietnia (nr 13), priedas „Rota“ (nr 797), p. 4. 

Levicki, Jan. O tym, Polskę stanowi : poezja i pieśni patryoteczne na Dzień Niepodleglości w Rudominie / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 812), p. 4. 

Levicki, Jan. Pejzaże, portrety i ikony : wernisaż wystawy malarskiej Nikołaja Stiiopkina w Rudominie / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca - 6 sierpnia (nr 31), priedas „Rota“ (nr 797), p. 2. 

Levicki, Jan. Pejzaże, portrety i obrazy sakralne : wystawa Teresy Stasiełowicz w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“, p.6. 

Levicki, Jan. Uroczysty koncert w Rudominie : Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego / Jan Lewicki. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 lutego (nr 8), p. 1, 5. 

Levicki, Jan. W czołówce na rzecz polskości : 25-lecie koła ZPL w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 13-19 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 791), p. 6. 

Levicki, Jan. W oczekiwaniu na święta : wystawa Inesy Borkowskiej w Rudominie: [apie floristės Inesos 

Barkovskos naujametinių konpozicijų parodą Rudaminos daugiafunkcineme kultūros centre / Jan Lewicki. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 grudnia (nr 50), priedas „Rota (nr 816), p. 6. 

Levicki, Jan. W wielonarodowym tyglu : II Festiwal Etnokultury „Wileńszczyzna - pogranicze kultur na 

przestrzeni wieków / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 18-24 września (nr 38), p. 6. 

Levicki, Jan. Wyjątkowy kwiat paproci : rejonowa zabawa świętojańska w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 26 czerwca - 2 lipca (nr 26), p. 6. 

Levicki, Jan. Zrodzona z pamięci o Kresach : XI. Biesiada Wileńska w Giżycku: [apie folklorinio ansamblio 



 

 

„Rudomianka“ viešnagę Gižycke (Lenkija) / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 18-24 

wrzesnia (nr 38), priedas „Rota“ (nr 804), p. 20. 

Markiewicz, Teresa. Noc Świętojańska w Rudominie - wielobarwne święto Janin i Janów / Teresa 

Markiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 26 czerwca, p. 6-7. 

Markiewicz, Teresa. Rudomiński „Kaziuk w Zapustach“ czyli powroty do tradycji / Teresa Markiewicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 4 marca, p. 5. 

Mikulevič, Irena. Brak porozumienia - niewygoda dla ludzi : rondo w Rudominie. Ciągle w stanie oczekiwania 

/ Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 14-20 sierpnia (nr 33), p. 5. 

Przygotowania do roku szkolnego : remonty w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego / na podst. inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 5. 

Simanowicz, Maria. Niełatwe zadanie : konkurs poetycki wśród uczniów polskich i rosyjskich szkół. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 794), p.7. 

Simonowicz, Maria. Projekt „Historia powstania szkoły w Rudominie“. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2014, 18-24 grudnia (nr 51), priedas „Rota“ (nr 817), p. 4. 

Vojevudzkaja, Marija. „Festiwal Tańca - 2014“: [apie tradicinį Vilniaus rajono šokio festivalį Rudaminos F. 

Ruščico gimnazijoje] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 29 maja- 4 czerwca ( nr 22), p. 5. 

Vorobej, Teresa. „Kropla nieba“ dla rudomińskiej dziatwy : w rejonie wileńskim poświęcono świetlicę / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 10-16 kwietnia (nr 15), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Radość stawiania pierwszych kroków : pierwsza rocznica działalności świetlicy w 

Rudominie: [apie katalikišką vaikų kaimo klubą „Dangaus lašas“ („Kropla Nieba“) Rudaminoje, Vilniaus r.] / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 18-24 grudnia (nr 51), priedas „Rota“ (nr 817), 

p. 1, 8. 

Waskań, Elena. „Semafor 2014“ w Rudominie: [apie Vilniaus rajono lenkų ir lietuvių mokyklų „Šviesoforo“ 

konkursą, vykusį Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 22-28 maja 

(nr 21), p. 5. 

Żuk-Butkuviene, Aleksandra. Święto Seniorów w Czrnym Borze / Aleksandra Żuk-Butkuviene. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 pazdziernika (nr 42), priedas „Rota“ (nr 808), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Debiuty pod egidą gwiazd : finał konkursu „Talenty Wileńszczyzny 2013“ w Niemenczynie 

i Rudominie / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 2-8 stycznia (nr 1), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Małe dziecięce państewko : „Wesoła spartakiada“ przedszkolaków w Rudominie / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 22-28 maja (nr 21), p. 3. 

2015 

 

Andrijevska, Lucija. „Šviesoforo“ konkursas Rudaminoje: [apie „Šviesoforo“ konkursą pradinių klasių 

moksleiviams, vykusį Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. -, geg. 21-27, p. 

10. 

Apmąstymų ir maldos vieta: [Gailestingojo Jėzaus skulptūros pašventinimas Rudaminos kapinėse] / T. V. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, spal. 29 - lapkr. 4, p. 1, 4. 

Levicki, Jan. Gyventojų sveikatai: [apie Rudaminos bendruomenės laisvalaikio ir sporto megėjų klubo 

atidarymą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, bal. 23-29, p. 11. 

Levicki, Jan. Linksmos ožkų išdaigos: [Apie Naujųjų metų šventę, vykusią Rudaminos kultūros centre]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, saus. 22-28, p. 11. 

Levicki, Jan. Žvakelė užgesusiam gyvenimui: [Mmnint Pasaulinę kelių eismo įvykių aukų atminimo dieną 

Rudaminoje pagerbti žuvusieji keliuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, lapkr. 19-25, p. 5. 

Mikulevič, Irena. Jėgų konsolidavimas dėl saugumo: [apie gyventojų susitikimą su policijos pareigūnais, kurio 

metu buvo pateikta Vilniaus rajono policijos metinė ataskaita]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, 

saus. 29 - vas. 4, p. 10-11. 

Senelių šventė Rudaminos darželyje: [apie renginį, skirtą tradicijų pažinimui, Rudaminos lopšelyje-darželyje]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, vas. 5-11, p. 12. 

Stacevič, Alina. Sekant globėjo pėdsakais: [apie Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos 

jubiliejų ir švietimo įstaigos globėjo F. Ruščico 145-ųjų gimimo metinių minėjimą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2015, bal. 30 - geg. 6, p. 1, 10-11. 

Sumažino baudą: [žinutė, kuria informuojama, kad buvęs Rudaminos seniūnas T. Kulakovskis dirbti valstybės 

tarnautoju negalės trejus metus ir turės sumokėti 1883 eurų baudą, tai paskelbė Vilniaus apygardos teismo 

teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, Vilniaus r. apylinkės teismas T. Kulakovskį buvo nuteisęs už 

dokumentų klastojimą, panaudojimą bei piktnaudžiavimą ir skyrė jam per 4633 eurų baudą, taip pat atėmė teisę 

trejus metus dirbti vietos savivaldos struktūrose] // Lietuvos rytas. - 2015, saus. 21, p. 3. 



 

 

Turonis, Kęstutis. Žaliosios Kalėdos: [Lietuvos žaliųjų partijos aktyvas, kartu su miškininkais ir jaunaisiais 

miško bičiuliais, jau ketvirtą kartą prieš Šv. Kalėdas miško gyventojams veža dovanėles]. - Iliustr. // Žaliasis 

pasaulis. - 2015, gruod. 17, p. 1, 7. 

 

20-lecie sióstr bernardynek w Rudominie : wieści z Wileńszczyzny. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2015, 22-28 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“ (nr 861), p. 2. 

Adamovič, Kristina. „Pierwsza uczyła mnie babcia“ : XXI Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie / Krystyna 

Adamowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 13-19 sierpnia (nr 33), priedas „Rota“ (nr 851), p. 1, 

6-7. 

Andrijewska, Łucja. Regionalny konkurs „Semafor“: [Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje vyko „Šviesoforo“ 

konkurso regioninis etapas]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 21-27 maja (nr 21), p. 6. 

Burawlowa, Wiktoria. W przedszkolu - o ząbkach : [Rudaminos vaikų darželyje lankėsi „Alstomos“ 

stomatologai] / - Iliustr // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 listopada (nr 47), priedas „Rota“ (nr 865), p. 

20. 

Korkuć, Krystyna. „Zgoda“ na Ładodze… w Szczecinie: [apie Rudaminos lenkų folkloro šokio ansamblio 

„Zgoda“ gastroles]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 20 marca, p. 6-7. 

Levicki, Jan. Dla zdrowia mieszkańców : uroczyste otwarcie klubu sportowego w Rudominie / Jan Lewicki. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 23-29 kwietnia (nr 17), p. 6. 

Levicki, Jan. Na wesoło i z modlitwą : zabawa świętojańska w Rudominie i odpust w Ławaryszkach / Jan 

Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 2-8 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (845), p. 1, 8. 

Levicki, Jan. „Niech powiewa w sercach“ : 11 Marca - 25. rocznica Odrodzenia Niepodległości Litwy / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 12-18 marca (nr 11), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Powtórka z Czerwonego Kapturka : Polskie Studio Teatralne w Rudominie / Jan Lewicki. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 819), p. 7. 

Levicki, Jan. Światełko dla zgasłego życia : upamiętniono ofiary wypadków drogowych w rejonie wileńskim / 

Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 listopada (nr 47), p. 3. 

Levicki, Jan. Uroczysty koncert w Rudominie : z okazji Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego / Jan Lewicki. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 lutego (nr 8), p. 6. 

Levicki, Jan. Wesołe popisy Kozy i Koziołka : zabawa karnawałowa w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22-28 stycznia (nr 4), p. 6. 

Levicki, Jan. Wystawa, magiczne show i tańce : zabawa andrzejkowa w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 3-9 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 867), p. 20. 

Levicki, Jan. Zabawa mikołajkowa w Rudominie: [apie eglutės ižiebimo ir Knygų Kalėdų šventę Rudaminoje, 

kurios organizavime dalyvavo ir VRSCB darbuotojai] / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 grudnia (nr 50), priedas „Rota“ (nr 868), p. 2. 

Miejsce refleksji i modlitwy : figura Jezusa Miłosiernego na cmentarzu w Rudominie / T. W. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 29 października - 4 listopada (nr 44), p. 1, 2. 

Mikulevič, Irena. Konsolidacja sił w imię bezpieczeństwa : roczne sprawozdanie policji rejonu wileńskiego / 

Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 29 stycznia - 4 lutego (nr 5), p. 5. 

Najważniejsze wartości przekazała dzieciom : 90-lecie Genoefy Wojciulewicz / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 4-10 kwietnia (nr 23), priedas „Rota“ (nr 841), p. 17. 

Peško, Ana. Podwójny jubileusz w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie / Anna Pieszko. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2015, 23 kwietnia, p. 1, 12-13. 

Stacewicz, Alina. Idąc śladami patrona : podwójny jubileusz w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w 

Rudominie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 30 kwietnia - 6 maja (nr 18), p. 1, 6. 

Stacewicz, Alina. Wznosząc pieśń uwielbienia : 4. Festiwal Muzyki Sakralnej „Chrystus Króluje Alleluja!. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 23-29 kwietnia (nr 17), p. 1, 3. 

Urbanovič, Monika. „Wszystko, co Polską stanowi“ : święto Niepodległości w WOK w Rudominie: [apie 

Lenkijos Nepriksausomybės dienos minėjimą Rudaminoje] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 12-18 listopada (nr 46), priedas „Rota“ (nr 864), p. 1, 4. 

 

2016 

 

Akordeonistų paradas: [apie Rudaminos meno mokyklos vykdomą projektą „Rudaminos akordeono mėgėjų 

orkestras“] / Rudaminos meno mokyklos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 10-16, p. 10. 

Babarskienė, Dineta. Dalins sėklas mėgstančioms daržus sodinti, o rudenį suruoš derliaus šventę // XXI 

amžius. - 2016, bal. 22, p. 13. 

Bielskienė, Silvija. Chorų festivalio-konkurso Kazokiškėse atgarsiai: [apie Kazokiškių kultūros namuose 



 

 

apsilankiusius festivalio-konkurso „Mūsų dainose“ vaikų ir jaunučių chorus iš Vievio, Rudaminos meno 

mokyklų]. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2016, lapkr. 18, p. 9, 10. 

Bielskienė, Silvija. Chorų festivalio-konkurso Kazokiškėse atgarsiai: [apie Kazokiškių kultūros namuose 

apsilankiusius festivalio-konkurso „Mūsų dainose“ vaikų ir jaunučių chorus iš Vievio, Rudaminos meno 

mokyklų] / Jolanta Cesiūnaitė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2016, lapkr. 18-24 (Nr. 46), p. 15. 

Černeckis, Romualdas. Festivalio-konkurso „Mūsų dainose 2016“ vaikų ir jaunimo diena: [Apie Vievio gimn. 

vykusią festivalio-konkurso II dalį]. - Iliustr. // Elektrėnų žinios. - 2016, lapkr. 18, p. 8-9. 

Džiaugsmas būti laisviems: [kaip paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Vilniaus rajone] / 

Redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis.. - 2016, kovo 17-23, p. 1, 8-9. 

Knygos pristatymas… su orkestru: [apie I. Fedorovič-Vasilevskos knygos „Niegasnący promyk“ (Neblėstantis 

spindulys“) pristatymą Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre] / RDKC inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, liep. 14-20, p. 10. 

Levicki, Jan. Dainavo net žiūrovai: [Rudaminos daugiafunkcio kultūros centro Juodšilių skyriuje vyko 5-asis 

čiastuškų ir humoristinių dainų festivalis]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, lapkr. 24-30, p. 4. 

Levicki, Jan. Konferencija ir margaspalvis reginys. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, spal. 13-19, 

p. 1, 4-5. 

Levicki, Jan. Linksmybės su čigoniška, ir ne tik, ugnele: [apie Joninių šventę Rudaminoje]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, birž. 30 - liep. 6, p. 10. 

Levicki, Jan. Pirmoji bendra iniciatyva: [apie Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos atlaidus Rudaminos 

bažnyčioje, koncertą daugiafunkciniame kultūros centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, bal. 28 

- geg. 4, p. 1, 4-5. 

Levicki, Jan. Ugniagesių mašina, mokantis zebras: [Saugaus eismo diena Vilniaus rajono pradinukams 

Rudaminoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, bal. 14-20, p. 1, 4. 

Levicki, Jan. Užkoduota tautinė savastis: [apie edukacinius užsiėmimus „Liaudiški ženklai - užkoduota tautinė 

savastis“ Rudaminos kultūros centre, minint Vasario 16-ąją]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, vas. 

18-24, p. 1, 4. 

Mikalauskienė, Danutė. Mūsų lašelis pasaulio akcijoje: [apie Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje vykusį 

renginį, skirtą akcijai „Žemės valanda“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, bal. 7-13, p. 10. 

Mikulevič, Irena. Knygos - pasaulio išmintis po ranka: [Zujūnų viešosios bibliotekos 40-metis].- Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, lapkr. 24-30, p. 1, 4-5. 

Mikulevič, Irena. Mūsų dienų didvyriai: [Vilniaus rajono savivaldybė apdovanojo geriausius Vilniaus rajono 

policijos pareigūnus]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, kovo 17-23, p. 1, 10. 

Mikulevič, Irena. Su viltimi ir linkėjimais: [apie Rugsėjo pirmosios šventę Vilniaus rajone; rajono merės M. 

Rekst apsilankymą Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje ir Medininkų Šv. Kazimiero vidurinėje 

mokykloje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 8-14, p. 1, 4-5. 

 

Radevič, Elena. Erelio piešimas ant marškinėlių: [Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjimas Rudaminos 

daugiafunkciame centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, lapkr. 17-23, p. 4. 

Radevič, Helena. Šventė ir mažiems ir dideliems piliečiams: [Lietuvos valstybės dienos minėjimas Zujūnuose 

ir Rudaminoje (Vilniaus rajone)]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, liep. 14-20, p. 1-2. 

Sockis, Borisas. ,,SM-Ježvitui“ - aukso medaliai: [Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos stadione finišavo 

2015-2016 metų Lietuvos vyrų žolės riedulio ,,B“ diviziono čempionato varžybos. Širvintų ,,SM-Ježvitas“ 

(treneris Romualdas Chmeliauskas) iškovojo aukso medalius]. - Iliustr.; Lent. - Alfredo Pliadžio nuotr. // Širvintų 

kraštas. - 2016, geg. 25, p. 12. 

Stacevič, Alina. Bibliotekų vaidmuo neskaitymo laikais: [apie Vilniaus rajono centrinės bibliotekos paslaugas, 

skaitytojus ir jų poreikius pasakoja bibliotekos direktorius Miroslav Voiciulevič]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, liep. 14-20, p. 1, 4-5. 

Stepankevičiūtė, Audronė. Chorų festivalyje-konkurse „Mūsų dainose“ skambėjo vaikų balsai: [apie Vievio 

gimn. vykusią festivalio-konkurso II dalį]. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2016, lapkr. 18-24 (Nr. 46), p. 9. 

Tumelienė, Loreta. Rudaminos bažnyčią remontuoja marijampoliečiai: [apie Rudaminos bažnyčią ir ją 

remontuojančią Marijampolės statybų bendrovę „Kegisa“] Ričardo Pasiliausko nuotraukos. - Iliustr. // 

Suvalkietis. - 2016, rugpj. 6, p. 1, 3. 

Vienuolikmetės kūną paženklino kankinanti liga: [apie reta liga sergančios mergaitės rūpesčius] / Gerda 

Morozovienė // Bičiulystė. - 2016, spal. 6-12 (Nr. 39), p. 7. 

Vorobej, Teresa. Laimės hormonai iš Parapijoniškių: [apie šokolado gamybos bendrovę „Šilavoto B&B“ 

Vilniaus rajone Parapijoniškėse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 15-21, p. 8-9. 

Žygis pėsčiomis kunigo pėdsakais: [apie piligriminį žygį monsinjoro J. Obrembskio pėdsakais Turgeliai- 

Rudamina-Sudervė-Maišiagala]. - Iliustr. - Pagal Vilniaus rajono savivaldybės informaciją // XXI amžius. - 



 

 

2016, liep. 1, p. 14. 

Ždanovič, Zigmunt. Pažvelgti į gyvenimą kitaip: [Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventė Rudaminos 

Ferdinando Ruščico gimnazijoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, lapkr. 3-9, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Į Rudaminą atvykome neatsitiktinai: [IV tarptautinis fortepijono muzikos festivalis 

„Lenkų kompozitorių kūryba“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, bal. 7-13, p. 1, 4-5. 

 

Adamovič, Honorata. „Wileńszczyzna śpiewa, tańczy, gra…“ - „Rudomianka“ krzewi polskość / Honorata 

Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 3-5 grudnia (nr 229), p. 16-17. 

Festiwal wielu narodów w Rudominie: [apie IV etnokultūros festivalį „Vilniaus kraštas - kultūros paribys 

amžių tėkmėje“, vykusį Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2016, 15-17 października (nr 196), p. 7. 

Herman, Ilona. Wiele narodów pod jednym dachem : współpraca uczniów różnej narodowości / Ilona Herman, 

Alina Miłosz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 listopada (nr 47), p. 6. 

I miejsce dla rolników z gminy rudomińskiej : gospodarstwo roku 2016: [Konkurso „Metų ūkis 2016“ Vilniaus 

rajono laimėtojai] / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 listopada (nr 47), p. 3. 

Levicki, Jan. Gry, zabawy i prezenty : w Rudominie na placu przy RWOK rozświetliła siė choinka: [apie eglės 

įžiebimo šventę Rudaminoje, kurios organizavime dalyvavo ir VRSCB] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 grudnia (nr 50), priedas „Rota“ (nr 921), p. 2. 

Levicki, Jan. Ku pokrzepieniu duszy i ciała: zapusty w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 lutego (nr 6), p. 1, 6. 

Levicki, Jan. Odnowiono kaplicę w Skojdziszkach / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 

8-14 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 907), p. 4.. 

Levicki, Jan. Patriotyczne zajęcia edukacyjne : Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego w Rudominie / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 18-24 lutego (nr 7), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Penas ir sielai, ir kūnui: [apie Užgavėnes Rudaminoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2016, vas. 11-17, p. 1, 8-9. 

Levicki, Jan. Pierwsze wspólne przedsięwzięcie : uroczystości odpustowe MB Dobrej Rady w Rudominie / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 kwietnia - 4 maja (nr 17), p. 1, 6. 

Levicki, Jan. Potencjał twórczości młodzieży z Wileńszczyzny i Polski : wystawa „Mazury cud natury“ w 

Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ 

(nr 908), p. 7. 

Levicki, Jan. Wesoła zabawa : V Festiwal Czastuszek i Piosenek Humorystycznych: [Rudaminos 

daugiafunkcio kultūros centro Juodšilių skyriuje vyko 5-asis čiastuškų ir humoristinių dainų festivalis] / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 listopada (nr 47), p. 6. 

Levicki, Jan. Wykład i barwne widowisko : IV Festiwal Etnokultury „Wileńszczyzna - pogranicze kultur na 

przestrzeni wieków“: [apie IV Etnokultūros festivalį „Vilniaus kraštas - kultūros paribys amžių tėkmėje“, 

vykusį Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2016, 13-19 października (nr 41), p. 1, 6. 

Levicki, Jan. Wóz strażacki, radiowóz i inne „atrakcje“ : Dzień Bezpiecznego Ruchu Drogowego w Rudominie 

/ Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 kwietnia (nr 15), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Zabawa z efektami specjalnymi : huczny Jan w Rudominie: [Apie Joninių šventę Rudaminoje] / 

Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 30 czerwca - 6 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 897), 

p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Bohaterowie naszych dni : uznanie za nienaganną służbę i wzorowe pełnienie obowiązków / 

Irena Mikulewicz ; fot. Beata Barsul. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 marca (nr 11), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Z nadzieją i dobrymi życzeniami: w szkołach rejonu wileńskiego przebrzmiał pierwszy 

dzwonek / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 września (nr 36), p. 1, 6. 

Parada orkiestr akordeonistów: projekt Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie / Inf. Szkoły Sztuk Pięknych w 

Rudominie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 10-16 marca (nr 10), p. 2. 

Piosenka liryczna w Rudominie: [apie tradicinį romansų vakarą Rudaminos kultūros centre, Vilniaus rajonas] / 

Organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 919), p. 6. 

Radewicz, Elena. Orzeł Biały przetrwał: [Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjimas Rudaminos 

daugiafunkciame centre]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 listopada (nr 46), p. 2. 

Radewicz, Helena. Niezapomniane chwile i spotkania : owocny marzec w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury 

w Rudominie / fot. archiwum WOKR. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 kwietnia (nr 14), 

priedas „Rota“ (nr 885), p. 6. 

Radewicz, Helena. Święto dla małych i dorosłych obywateli: obchody Dnia Państwowości Litwy w rejonie 

wileńskim / Helena Radewicz, Rima Dubickaja ; fot. Krzysztof Rakowski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 



 

 

- 2016, 14-20 lipca (nr 28), p. 1, 3. 

Stacewicz, Alina. Rola biblioteki w czasach nieczytania : trwa Rok Bibliotek / fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 lipca (nr 28), p. 1, 5. 

Stacewicz, Alina. „Zgoda“ dała czadu! : polski zespół z Rudamina laureatem programu „Duokim Garo!“ / fot. 

Marian Paluszkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 30 czerwca - 6 lipca (nr 26), priedas „Rota“ 

(nr 897), p. 1, 7. 

Urbanovič, Monika. Randka z teatrem: II Rejonowy Festiwal Teatrów Szkolnych / Monika Urbanowicz ; fot. 

Mirosława Klim. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 886), 

p. 1, 17. 

Vorobej, Teresa. Po hormony szczęścia… do Parfianowa : podwileńska fabryka czekolady / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 września (nr 37), p. 6. 

Wolność w radości, radość z wolności : Dzień Odrodzenia Niepodległości Państwa Litewskiego: [Apie 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą Vilniaus rajone] / Inf. wł. ; fot. Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 marca (nr 11), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Nie straci na popularności : IV Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny Muzyki Polskich 

Kompozytorów: [IV tarptautinis fortepijono muzikos festivalis „Lenkų kompozitorių kūryba“ Rudaminoje] / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 7-13 kwietnia (nr 14), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Nie zawiedli się w oczekiwaniach : Kaziukowy wojaż zespołu „Zgoda“ i „Kapeli 

Świętojańskiej“ / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Aurelia Endriekutė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 

10-16 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 881), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Spojrzeć na życie inaczej : święto sportu osób niepełnosprawnych rejonu wileńskiego w 

Rudominie / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 3-9 listopada (nr 44), p. 1, 6. 

Żuk-Butkuvienė, Aleksandra. Kultura i tradycje poprzez taniec ludowy: [apie renginius Rudaminos 

daugiafunkciniame kultūros centre, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 9-11 stycznia (nr 5), 

p. 7. 

 

2017 
 

Balsys, Saulius. Nuo seksteto iki orkestro: [Rudaminos meno mokyklos pučiamųjų instrumentų klasei 10 metų]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, gruod. 14-20, p. 3. 

Herbas - gyventojus vienijantis ženklas: [apie Rudaminos (Vilniaus r.) herbo ir vėliavos pašventinimo iškilmes]. - 

Iliustr. - Pagal „Vilniaus krašto savaitraštį“ // XXI amžius. - 2017, birž. 2, p. 13, 16. 

Levicki, Jan. Darniai gyventi ir dalytis talentais: [apie V Tarptautinį etnokultūros festivalį „Vilniaus kraštas - 

kultūrų paribys amžių tėkmėje“, vykusį Rudaminos daugiafunkciame centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, lapkr. 23-29, p. 1, 4-5. 

Levicki, Jan. Jaunimas folkloro sukūryje: [apie tarptautinį šokio festivalį, vykusį Rudaminoje daugiafunkciame 

kultūros centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, geg. 18-24, p. 1, 4. 

Levicki, Jan. Juoko pliūpsniai ir karšti plojimai: [VI častuškų ir humoristinių dainų festivalis Rudaminoje]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, lapkr. 30 - gruod. 6, p. 13. 

Levicki, Jan. Kaip mokėjo, taip grojo ir dainavo: [tradicinė Užgavėnių šventė Rudaminos daugiafunkciame 

centre]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, kovo 2 - 8, p. 1, 4. 

Levicki, Jan. Nuo Gepert dainų iki akrobatikos numerių: [Vilniaus krašto talentų konkursas Rudaminoje]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, lapkr. 9-15, p. 4. 

Levicki, Jan. Polka, valsas, džiazas: [akordeonų orkestrų paradas Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje]/. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, kovo 23-29, p. 2. 

Levicki, Jan. Stebuklų ir pramogų kupina naktis: [tradicinė Joninių šventė Rudaminoje]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2017, birž. 29 - liep. 5, p. 1, 4-5. 

Savickaitė, Danutė. Daina padeda užmegzti ryšį su vaikais; [apie į Rugsėjo 1-osios šventę susirinkusius Vilniaus 

rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazijos mokinius daina pasveikinusį,  gimnazijos direktorių R. Maniušką]. - Iliustr. 

// Vakaro žinios. - 2017, rugs. 9, p. 10. 

Strela, Helena. Sujungė F. Ruščicas ir Vilnius: [apie Baltarusijos moksleivių ir Rudaminos F. Ruščico gimnazijos 

bendrą projektą „Vilnius - Ferdinando Ruščico miestas ir jo gimtasis kraštas“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, bal. 13-19, p. 12. 

Vorobej, Teresa. Kai yra kas išklausys, supras, patars: [[apie socialinius darbuotojus, socialinį darbą Vilniaus 

rajono seniūnijose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugs. 28 - spal. 4, p. 1, 8-9. 

Vorobej, Teresa. Stengtis gyventi tiesoje: [apie piligriminę kelionę Turgeliai-Rudamina-Maišiagala „ Kunigo 

prelato Juzefo Obrembskio keliais“ kun. J. Obrembskiui atminti]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, 

birž. 15-21, p. 1, 4-5. 



 

 

 

Balkuvienė, Alina. Puchar dla gimnazjum : młodzież z Rudominy koncertowała w Polsce / Alina Balkuvienė. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 grudnia (nr 49), priedas „Rota“ (nr 972), p. 2. 

Balsys, Saulius. Harmonijne brzmienia w Rudominie : 10-lecie klasy instrumentów dętych Szkoły Sztuk Pięknych 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 14-20 grudnia (nr 50), p. 6.. 

Klim, Mirosława. Dar serc: [apie labdaros akciją Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 5-11 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 924), p. 17. 

Levicki, Jan. Gyventojus vienijantis ženklas: Rudaminos herbo ir vėliavos pašventinimas] - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis.. - 2017, bal. 27 - geg. 3, p.1, 8-9. 

Levicki, Jan. Hip-hop, dance show, zumba : festiwal „Żyj tańcem“ w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 2-8 lutego (nr 5), p. 3. 

Levicki, Jan. Jak umieli, tak grali i śpiewali : wesołe i huczne zapusty w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 2-8 marca (nr 9), p. 1, 3.. 

Levicki, Jan. Koncert i wycieczka : „Rudomianka“ na XIX Jarmarku Mazurskim w Szczytnie / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 31 sierpnia - 6 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 958), p. 8. 

Levicki, Jan. Na góralską i wileńską nutę : karnawałowy koncert w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 26 stycznia - 1 lutego (nr 4), p. 1, 5.. 

Levicki, Jan. Noc pełna dziwów, radości i atrakcji : zabawa świętojańska w Rudominie: [Joninių šventė 

Rudaminoje] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 29 czerwca-5 lipca (nr 26), p. 1, 5.. 

Levicki, Jan. Od Geppert po popisy akrobatyczne : konkurs „Talenty Wileńszczyzny“ w Rudominie / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 listopada (nr 45), p. 1, 5. 

Levicki, JanPolka, walc, jazz : przegląd orkiestr akordeonowych w Rudominie: [akordeonų orkestrų paradas 

Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 23-29 marca (nr 12), 

p. 1, 3.. 

Levicki, Jan. Roztańczony Mikołaj, prezenty i szczęśliwa loteria : w Rudominie zajarzyła się choinka: [apie 

eglutės įžiebimo šventę Rudaminoje, kurios organizavime dalyvavo ir VRSCB darbuotojai] / Jan Lewicki. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 14-20 grudnia (nr 50), p. 6. 

Levicki, Jan. Salwy śmiechu i gorące oklaski : VI Festiwal Czastuszek i Piosenek Humorystycznych w 

Rudominie / Jan Lewicki ; fot. Elena Radewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017,  30 listopada - 6 

grudnia (nr 48), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Show tańca ludowego : festiwal „Tańcuj, tańcuj, okręcaj…“ w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 18-24 maja (nr 20), p. 1, 5.. 

Masłowa, Wanda. Pierwszy Festiwal Tańca Współczesnego w Rudominie. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 

4-6 lutego (nr 25), p. 7. 

Pątniczy szlak modlitwy i bycia razem: [apie piligriminę kelionę Turgeliai-Rudamina-Maišiagala „Kunigo prelato 

Juzefo Obrembskio keliais“]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 17-19 czerwca (nr 115), p. 6-7. 

Potrójne święto „Ruszczycówki“ : jubileusze gimnazjum w Rudominie; [Rudaminos Ferdinando Ruščico 

gimnazijos jubiliejai] / vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 25-31 maja (nr 21), p. 3. 

Radewicz, Elana. Piernikowe serca dla zakochanych : romantyczna zabawa w Rudominie: [apie renginį, skirtą 

Valentino dienai, Rudaminoje] / fot. Edaward Stankiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 

lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 930), p. 1, 2. 

Skakunowa, Renata. Dziadkowe święto w Rudominie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego 

(nr 7), priedas „Rota“ (nr 930), p. 2. 

Streła, Helena. Śladami patrona : uczniowie z Rudomina uczestniczyli w międzynarodowym projekcie: [apie 

Baltarusijos moksleivių ir Rudaminos F. Ruščico gimnazijos bendrą projektą „Vilnius - Ferdinando Ruščico 

miestas ir jo gimtasis kraštas“]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 13-19 kwietnia (nr 15), p. 2.. 

Urbanovič, Monika. „Semper fidelis teatrowi i sztuce“ : VIII Wileńskie spotkania Sceny polskiej / Monika 

Urbanowicz, Teresa Worobiej ; fot. Teresa Worobiej, Bartosz Frątczak. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 26 pazdziernika - 1 listopada (nr 43), priedas „Rota“ (nr 966), p. 1 , 8, 17. 

Vorobej, Teresa. By żyć w prawdzie… : święto Mejszagoły pod patronatem św. Antoniego i ku czci ks. Józefa 

Obrembskiego: [apie piligriminę kelionę Turgeliai-Rudamina-Maišiagala „ Kunigo prelato Juzefo Obrembskio 

keliais“] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 15-21 czerwca (nr 24), p. 1, 5.. 

Vorobej, Teresa. Jest taki ktoś, kto wysłucha, zrozumie, doradzi : pracownik socjalny - odpowiedzialny za 

wszystko: [apie socialinius darbuotojus, socialinį darbą Vilniaus rajono seniūnijose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 28 września - 4 października (nr 39), p. 1, 6.. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 



 

 

Wielofunkcyjne ośrodki kultury - popularyzatorzy kultury i tradycji Wileńszczyzny : z rejonu wileńskiego. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 8-10 lipca (nr 127), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Perspektywiczny projekt: [Vilniaus rajono ir Valažino rajono (Baltarusija) vadovai priėmė 

sprendimą dalyvauti tarptautiniame projekte, kurio metu bus plečiamas Lietuvos ir Baltarusijos verslininkų 

bendradarbiavimas ir atnaujintos turgavietės Rudaminoje ir Valažine] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 2-8 listopada (nr 44), p. 3. 

 

2018  
 

Levicki, Jan. Atskleisti jaunus talentus: [apie lenkų dainų konkursą „Šimtai balsų“ Rudaminoje, skirtą Lietuvosir 

Lenkijos nepriklausomybės šimtmečiui paminėti] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, 

rugpj. 2/8, (Nr. 31), p. 4. 

Levicki, Jan. Blynai, grikių košė ir „stebuklingoji mikstūra“: [Užgavėnių šventė Rudaminoje] / Jan Levicki. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, vas. 15-21, p. 8-9. 

Levicki, Jan. Gyventi su Kristumi, reiškia gyventi gražų gyvenimą: [Rudaminos Švč. Mergelės Marijos Gerosios 

Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, bal. 

26/geg. 2 (Nr. 17), p. 4. 

Levicki, Jan. Magiškos Joninės Rudaminoje / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, birž. 

28/liep. 4 (Nr. 26), p. 3. 

Levicki, Jan. Mus vienija kultūra: [Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre vyko VI Tarptautinis 

etnokultūros festivalis „Vilnijos kraštas - kultūrų paribys amžių tėkmėje“] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, lapkr. 22/28, (Nr. 47), p. 1, 8-9. 

Levicki, Jan. Sužavėti liaudies šokių: [apie II Tarptautinį šokių festivalį Rudaminoje] / Jan Levicki. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, geg. 17/23 (Nr. 20), p. 8-9. 

Levicki, Jan. Vilniaus kraštas stiprus savo talentais: [apie finalinį „Vilniaus krašto talentų“ koncertą Rudaminos 

daugiafunkciame kultūros centre] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 11-17, p. 3. 

Pometka, Jelena. Nauji profesiniai iššūkiai: [apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius Vilniaus r. 

savivaldybės centrinėje bibliotekoje] / Jelena Pometka. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, geg. 17/23 

(Nr. 20), p. 4. 

Radevič, Elena. Jaunimas tikrai myli Lietuvą: [apie vaikų piešinių konkursą „Kodėl aš myliu Lietuvą“ Rudaminos 

daugiafunkciame kultūros centre] / Elena Radevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, kovo 15/21 (Nr. 

11), p. 4. 

Radevič, Elena. Šimtas priežasčių padėkoti: [apie Valstybės dienos minėjimą, kurį surengė Vilniaus rajono 

savivaldybės Centrinė biblioteka ir Rudaminos daugiafunkcis kultūros centras] / Elena Radevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, liep. 12/18 (Nr. 28), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Pelėdos užburtas: [apie plėšriųjų paukščių augintoją Slavomirą Tabero iš Rudaminos] / 

Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugs. 13/19 (Nr. 37), p. 1, 12-13. 

 

Adamovič, Honorata. Pierwsza Dama RP z wizytą w hospicjum oraz Gimnazjum im Ferdynanda Ruszczyca / 

Honorata Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 20 lutego, p. 6-7. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Roztańczone Rudomino: [apie tarptautinį liaudies šokių festivalį Rudaminoje, Vilniaus 

rajona] / Andrzej Aszkiełowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 16 maja, p. 10-11. 

Aszkielowicz, Andrzej. Uroczystości odpustowe Matki Bożej Dobrej Rady i święto gminy Rudomino: 

[Rudaminoje įvyko Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė, Vilniaus 

rajonas] / Andrzej Aszkielowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 25 kwietnia, p. 14. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Wdzięczni Litwie… : Dzień Państwa Litewskiego w Rudominie: [apie Valstybės dienos 

minėjimą, kurį surengė Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka ir Rudaminos daugiafunkcinis kultūros 

centras] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. Alona Wengrowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 12/18 

lipca (nr 28), p. 3. 

Bartoševič, Miroslava. Nieugięty krzewiciel wiary: [Vilniaus r. savivaldybės Centrinėje bibliotekoje įvyko 

renginys „Tėvo Stanislovo tremtis ir dabartis“, skirtas Tėvo Stanislovo (tikrasis vardas - Algirdas Mykolas 

Dobrovolskis) 100-osioms gimimo metinėms] / Mirosława Bartoszewicz ; fot. Elena Radewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 8/14 listop. (nr 45), p. 2. 

Bielski, Janusz. „Nie lękajcie się”: [apie renginį, skirtą Irenai Sendlerovei, įvykusį Vilniaus rajono savivaldybės 

Centrinėje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo literatūros istorikas, poetas Juzef Šostakovski] / Janusz Bielski // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 1/7 listop. (nr 44), priedas „Rota“ (nr 1019), p. 17. 

Fedorovič, Irena. Kolorowo, wesoło i słonecznie: [apie Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimą 

Rudaminoje, Vilniaus rajonas] / Irena Fedorowicz-Wasilewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 21/27 



 

 

czerwca (nr 25), priedas „Rota” (nr 1000), p. 8. 

Fedorovič-Vasilevska, Irena. W szkole im. św. Cyryla i Metodego w Bułgarii : w Rudominie zakończono 

miėdzynarodowy projekt Erazmus+ : [apie tarptautinį projektą Erazmus+, realizuoto RudaminosF. Ruščico 

gimnazijoje]/ Irena Fiedorowicz-Wasilewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 31 maja/6 czerwca (nr 

22), priedas „Rota“ (nr 997), p. 20. 

Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca wzięło udział w międzynarodowym projekcie: [apie Rudaminos F. 

Ruščico gimnazijos dalyvavimą tarptautiniame projekte „Erasmus+”, Vilniaus rajonas] 

. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 11 maja, p. 10. 

Levicki, Jan. „Dlaczego kocham Litwę?” : wystawa prac malarskich dzieci i młodzieży: [apie vaikų piešinių 

konkursą „Kodėl aš myliu Lietuvą“ Rudaminoje] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

15/21 mar. (nr 11), p. 6. 

Levicki, Jan. Bliny, kasza i „cudowna mikstura“ : zapusty w Rudominie: [apie vykusią Užgavėnių šventę 

Rudaminoje, kurioje dalyvavo ir VRSCB darbuotojai] / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

15/21 lutego (nr 7), p. 1, 5. 

Levicki, Jan. Dzielić się miłością : świąteczne spotkanie kola ZPL w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 25/31 stycz. (nr 4), priedas „Rota” (nr 979), p. 17. 

Levicki, Jan. Karnawał czas zacząć : noworoczna zabawa w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 4-10 stycznia (nr 1), p. 1, 5.. 

Levicki, Jan. Łączy nas kultura : VI Międzynarodowy Festiwal Etnokultury w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 listop. (nr 47), p. 1, 6. 

Levicki, Jan. Magiczny Jan w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

28 czerwca/4 lipca (nr 26), p. 6. 

Levicki, Jan. Na Kaziukach w Gietrzwałdzie : wojaż „Rudomianki” do polskiego Lourdes / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 mar. (nr 11), priedas „Rota” (nr 986), p. 1, 8. 

Levicki, Jan. Od klasyki po pieśni patryotyczne : młodzi muzycy z Łodzi dali koncert w Rudominie / Jan Lewicki 

; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11/17 paźdz. (nr 41), priedas „Rota“ (nr 1016), p. 4. 

Levicki, Jan. Pieśń na cześć Ojczyzny : uroczysty koncert na 100-lecie odrodzenia państwowości w Rudominie / 

Jan Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 lutego (nr 8), p. 5. 

Levicki, Jan. Polska w naszych sercach : uroczystości 100-lecia Niepodległości Polski w Rudominie / Jan 

Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 listop. (nr 46), priedas „Rota“ (nr 1021), p. 

21. 

Levicki, Jan. Wileńszczyzna talentami stoi : finałowy konkurs świąteczny w Rudominie / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11-17 stycznia (nr 3), p. 1, 3.. 

Levicki, Jan. Wyłonić młode talenty : konkurs pieśni polskiej „Setki głosów” w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 2/8 sierp. (nr 31), p. 1, 6. 

Levicki, Jan. Zafascynowani tańcem ludowym : II międzynarodowy festiwal taneczny w Rudominie / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 17/23 maja (nr 20), p. 1, 6. 

Levicki, Jan. Żyć z Chrystusem, znaczy żyć życiem pięknym : odpust Matki Bożej Dobrej Rady w Rudominie: 

[Rudaminoje įvyko Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė, kuriai 

knygų parodą „Rudamina senesnė už Vilnių“ parengė Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė bibliotek] / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 26 kwietnia/2 maja (nr 17), p. 1, 3. 

Mackiewicz, Katarzyna. „Rudamianka”, „Hałas” i „Kropelki“ na I międzynarodowym dziecięcym i 

młodzieżowym festiwalu „Golden Ant 2018”: [apie kelionę į tarptautinį meno festivalį Bulgarijoje] / Katarzyna 

Mackiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 9 sierpnia, p. 10-11. 

Radewicz, Elena. All Digital Week 2018 : w Centralnej Bibliotece Rejonu Wileńskiego: [Saugaus interneto 

savaitę Vilniaus rajono Centrinės bibliotekoje vyko renginys, kuriuo metu bibliotekos darbuotojos supažindino 

vaikus su saugiu naršymu internete] / Elena Radewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 29 mar./4 

kwiet. (nr 13), p. 2. 

Radzewicz, Elena. Tajemniczy świat książek w zasięgu ręki : 18. Narodowy Tydzień Bibliotek: [apie Tarptautinės 

bibliotekų savaitės minėjimą Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje]/ Elena Radzewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 17/23 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 995), p. 17. 

Radewicz, Elena. 390. rocznica urodzin Charlesa Perraulta: [Vilniaus rajono savivaldybės Centrinėje bibliotekoje 

paminėtos Šarlio Pero 390-tosios gimimo metinės] / Elena Radewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

22/28 mar. (nr 12), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Dziękuje za polskość : pierwsza Para RP spotkała się z rodakami na Litwie: [apie Lenkijos 

prezidento Andžejaus Duda ir jo žmonos Agatos Kornhauser-Duda vizitą Vilniaus krašte] / Teresa Worobiej ; fot. 

Teresa Worobiej, Marlena Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 lutego (nr 8), priedas 

„Rota” (nr 983), p. 1, 6-7. 



 

 

Wołejko, Krystyna. Na złotym wybrzeżu Morza Czarnego : zespoły z rejonu wileńskiego na gestiwalu w Bułgarii 

/ Krystyna Wołejko, Katarzyna Mackiewicz ; fot. Krystyna Wołejko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

9/15 sierp. (nr 32), priedas „Rota“ (nr 1007), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Młodzież rzuca wyzwanie : 11. tradycyjne zawody oraczy rejonu Wileńskiego / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. wydział rolny. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 26 lipca/1 sierpnia (nr 30), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Zauroczony sową : Sławomir Tabero - jedyny hodowca ptaków drapieżnych na Litwie / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 13/19 wrzes. (nr 37), p. 1, 6. 

 

2019 
 

Aškelovič, Andžej. Ansamblio „Rudomianka“ jubliejus: [apie liaudies dainų ir šokių kolektyvo „Rudomianka“ 

veiklos 30-mečiui skirtą koncertą, vykusį Lenkų kultūros namuose] / Andžej Aškelovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 24/30 (Nr. 43), p. 1, 4-5. 

Aškelovič, Andžej. Juokas švelnina papročius: [apie Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre vykusį rusų 

komikų Valerijaus ir Aleksandro Ponomarenkų pasirodymą] / Andžej Aškelovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 7/13 (Nr. 45), p. 4. 

Aškelovič, Andžej. Kalėdų Senelio diena: [apie tradicinę Kalėdų senelio šventę „Mikołajki“ (Mykolinės) 

Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre] / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

gruod. 12/18, Nr. 50, p. 3. 

Aškelovič, Andžej. Lietuvių kalbos dienos Rudaminoje: [apie Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre 

vykusią viktoriną „Moki žodį - žinai kelią“] / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

kovo 14/20 (Nr. 11), p. 2. 

Aškelovič, Andžej. Malonūs įspūdžiai ir muzikavimo džiaugsmas: [apie trečią kartą Avižieniuose surengtą 

liaudies kapelų koncertą] / Andžej Aškelovič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 31/lapkr. 6 (Nr. 44), p. 12. 

Aškelovič, Andžej. Prie šventinio stalo: [apie susitikimą skirtą Rudaminos daugiafunkcio kultūros centro metinės 

veiklos apibenrinimui] / Andžej Aškelovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, saus. 

3/9 (Nr. 1), p. 13. 

Aškelovič, Andžej. S. Moniuškos jubiliejiniais metais: [apie Vilniaus mieste ir rajone vykusį VI Tarptautinį 

sakralinės muzikos festvalį „Kristus karaliauja! Aleliuja!“] / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2019, geg. 9/15 (Nr. 19), p. 3. 

Aškelovič, Andžej. Su Lenkija ateities link: [apie Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre vykusį šventinį 

koncertą, skirtą Lenkijos nepriklausomybės atgavimo 101-osioms metinėms paminėti] / Andžej Aškelovič ; 

autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 21/27 (Nr. 47), p. 8-9. 

Aškelovič, Andžej. Šiaudinės aistros: [apie Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre vykusį pynimo iš šiaudų 

užsiėmimą] / Andžej Aškelovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 18/24 (Nr. 

29), p. 5. 

Aškelovič, Andžej. Šiokiadieniai ir šventės su menu: [apie koncertą skirtą Rudaminos meno mokyklos 15 metų 

veiklos jubiliejui] / Andžej Aškelovič ; Elanos Rudevič nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, kovo 

14/20 (Nr. 11), p. 3. 

Aškelovič, Andžej. Talentų turtingos apylinkės : Rudaminos seniūnijos šventė / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 2/8 (Nr. 18), p. 5. 

Aškelovič, Andžej. Tautos istorija įamžinta kino juostoje: [apie Lietuvos Nepriklausomybės šventei skirtą renginį 

Rudaminoje] / Andžej Aškelovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, vas. 21/27 (Nr. 

8), p. 3. 

Aškelovič, Andžej. Teptuku tapytas pasaulis…: [apie Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre atidarytą 

Lietuvos lenkų dailininkų kūrybinės sąjungos „Elipsa“ narių darbų parodą] / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2019, birž. 20/26 (Nr. 25), p. 9. 

Klim, Miroslava. Padėti gali kiekvienas ir visur: [apie Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje vykusią 

mokyklinę visuomeninę akciją „Labdaros lašas“] / Miroslava Klim. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

saus. 31/vas. 6 (Nr. 5), p. 2. 

Kovo 11-osios šventė Rudaminoje: [2019 m. kovo 11 d. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 

(KASP) Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai Rudaminoje (Vilniaus r.) šventė Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kartu paminėjo rinktinės įkūrimo 28-ąsias metines] / LK SKD inf. // Krašto 

apsauga. - 2019, Nr. 4 (vas. 25/kovo 12), p. 12. 

Leparskienė, Lina. Lietuviai ir baltarusiai kultūros šaltinio ieško kaimo vietovėse: [apie pradėtą įgyvendinti 

Trakų ir Lydos kultūros įstaigų projektą „Kaimo vietovių tapatumo stiprinimas per tradicinius amatus ir turizmą“] / 

Lina Leparskienė. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2019, rugpj. 23, p. 5. 

Levicki, Jan. Seniūnija perspektyvi verslo plėtrai: [apie Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre vykusią 



 

 

vietos verslo šventę] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 31/lapkr. 

6 (Nr. 44), p. 4. 

Mikulevič, Irena. Audra vandens stiklinėje…: [apie darbo pokyčius 6-iose Vilniaus r. centrinės poliklinikos 

ambulatorijose] / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, birž. 13/19 (Nr. 24), p. 2, 5. 

Miloš, Alina. Išmokti gyventi sveikai: [apie Rudaminos F. Ruščico gimnazijos dalyvavimą 

pažintiniame-edukaciniame projekte „Sveikata visus metus“] / Alina Miloš. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2019, saus. 24/30 (Nr. 4), p. 12. 

Sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!“: [apie VI Tarptautinio skaralinės muzikos festivalio 

finalinį koncertą, vykusį Rudaminos daugiafunkciame kultūros centre (Vilniaus r)]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2019, 

geg. 24, p. 11. 

Vorobej, Teresa. Buvimas, kuris yra dovana: [apie Rudaminos dienos centro „Kropla nieba“ („Dangaus lašas“) 

jubiliejų] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, saus. 10/16 (Nr. 2), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Graži kiekviena: [apie Tarptautinės moters dienos proga Rudaminos daugiafuknkciame kultūros 

centre surengtą fotosesiją moterims] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2019, kovo 21/27 (Nr. 12), p. 3. 
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Aszkiełowicz, Andrzej. „Z Polską ku przyszłości” : koncert z okazji Dnia Niepodległości w Rudominie / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 listop. (nr 47), p. 1, 5. 

Aszkiełowicz, Andrzej. „Zabiorę Cię dziś na bal” : koncert pamięci Zbigniewa Wodeckiego w Rudominie / 

Andrzej Aszkiełowicz ; fot autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 17/23 pazdz. (nr 42), priedas 

„Rota“ (nr 1069), p. 21. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Bajeczny wieczór w Rudominie / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 3/9 stycz. (nr 1), priedas „Rota“ (nr 1028), p. 8. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Chrystus króluje, Alleluja! : VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 9/15 maja (nr 19), p. 3. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Humorystyczne popołudnie w Rudominie: [apie Rusijos liaudies artistės ir populiarios 

humoristės Klaros Novikovos koncertą Rudaminoje] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 28 lutego/6 mar. (nr 9), priedas „Rota“ (nr 1036), p. 2. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Losy narodu w filmie : święto Odrodzenia Litwy w Rudominie / Andrzej Aszkiełowicz ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 lutego (nr 8), p. 1, 5. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Pasją ich życia jest śpiew i taniec : koncert jubileuszowy zespołu „Rudomianka” / 

Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 24/30 paźdz. (nr 43), p. 1, 3. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Pokazać to, co najlepsze : tradycyjne Święto Gminy Rudomino / Andrzej Aszkiełowicz ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 2/8 maja (nr 18), p. 2. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Poznajmy swój kraj : quiz o nazwach miejscowości w Rudominie: [apie viktoriną 

„Pažinkime savo kraštą“, skirtą Vietovardžių metams paminėti, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centre, 

Vilniaus rajonas] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 6/12 czerw. (nr 

23), priedas „Rota“ (nr 1050), p. 7. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Słomiane pasje : spotkanie ze sztuką ludową w Rudominie / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 18/24 lip. (nr 29), p. 6. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Śmiech łagodzi obyczaje : bracia-humoryści gościnnie w Rudominie / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 listop. (nr 45), p. 1, 5. 



 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Świat pędzlem malowany… : otwarcie wystawy w Rudominie / Andrzej Aszkiełowicz ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 20/26 czerw. (nr 25), p. 5. 

Aszkiełowicz, Andrzej. W krainie lalek : Mięndzynarodowy Dzień Teatru w Rukojniach: [apie Tarptautinės teatro 

dienos minėjimą Rukainių ir Rudaminos kultūros centruose] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), priedas „Rota“ (nr 1041), p. 6. 

Aszkiełowicz, Andrzej. W poszukiwaniu kwiatu paproci… : Noc Świętojańska w Rudominie / Andrzej 

Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 27 czerw./3 lip. (nr 26), priedas „Rota“ (nr 

1053), p. 1, 8, 17. 

Fedorovič, Irena. Piękna tradycja jasełek: [apie kalėdinę Vilniaus rajono F. Ruščico gimnazijos tradiciją] / Irena 

Fedorowicz-Wasilewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 3/9 stycz. (nr 1), priedas „Rota“ (nr 1028), 

p. 17. 

Fedorovič, Irena. Wystawa „Elipsy” w Rudominie: [apie Lietuvos lenkų dailininkų draugijos narių darbų parodą 

Rudaminoje, Vilniaus rajonas] / Irena Fiedorowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 20 czerwca, p. 12. 

Gedroic, Justina. „Zgoda” obchodziła jubileusz 30-lecia: [apie dainų ir šokių ansamblio „Zgoda” 30-metį, 

Rudamina, Vilniaus rajonas] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 11 czerwca, p. 1, 4-5. 

Gedroic, Justina. Zgoda świętuje 30-lecie!: [apie dainų ir šokių ansamblio „Zgoda” 30-metį, Rudamina, Vilniaus 

rajona] / Justyna Giedrojć. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 15/21 czerwca (nr 113), p. 18-19. 

Herman, Iliona. Łączy nas Polska : uroczystości w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca: [apie Lenkijos 

nepriklausomybės dienos minėjimą Rudaminos F. Ruščico gimnazijoje, Vilniaus rajonas] / Iliona Herman. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 listop. (nr 47), priedas „Rota“ (nr 1074), p. 8. 

Klim, Mirosława. Pomagać może każdy i wszędzie : akcja społeczno-charytatywna „Kropla dobra” w Rudominie 

/ Mirosława Klim. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2019, 31 stycz./6 lutego (nr 5), p. 3. 

Levicki, Jan. Gmina perspektywiczna dla biznesu : święto przedsiębiorczości w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 paźdz./6 listop. (nr 44), p. 3, 5. 

Levicki, Jan. Karinės ginkluotės ir technikos paroda : Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Rudaminoje / 

Jan Levicki ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2019, kovo 14/20 (Nr. 

11), p. 1, 13. 

Levicki, Jan. Od jazzu po muzykę filmową : Międzynarodowa Parada Orkiestr Akordeonowych w Rudominie / 

Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 mar. (nr 11), priedas „Rota“ (nr 1038), 

p. 6. 

Levicki, Jan. W szampańskim nastroju : noworoczna zabawa w rosyjskim stylu w Rudominie / Jan Lewicki ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2019, 10/16 stycz. (nr 2), priedas „Rota“ (nr 

1029), p. 21. 

Levicki, Jan. Wystawa broni i techniki wojskowej : Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy w Rudominie / Jan 

Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 mar. (nr 11), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Burza w  szklance wody… : w ambulatoriach rejonu pielęgniarki wspólnotowe zamiast 

laborantek / Irena Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 24), p. 2. 

Miłosz, Alina. Konferencja „Przyszłość Ziemi tworzymy wszyscy” w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie 

/ Alina Miłosz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 25 kwietnia, p. 11. 

Miłosz, Alina. Mój zieliony parapet : ogólnokrajowy projekt w „Ruszczycówce”  [Rudaminos Fedinando Ruščico 

gimnazujos moksleiviai dalyvavo respublikiniame projekte „Mano žalioji palangė“, Vilniaus rajonas] / Alina 

Miłosz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 30 maja/5 kwiet. (nr 22), priedas „Rota“ (nr 

1049), p. 1, 8. 

Miłosz, Alina. Projekt „Zdrowie przez caly rok” w Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie / Alina Miłosz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2019, 25 kwietnia, p. 10. 

Vorobej, Teresa. Być blisko człowieka : skarby świętomichalskich bernardynek (II): [apie bernardinų ordino 

istoriją. Šiuo metu seserys bernardinės gyvena Rudaminoje, Vilniaus rajone] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 18/24 kwiet. (nr 16), priedas  „Rota“ (nr 1043), p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Kreatywni, zdolni i wrażliwi na piękno : jubileusz 15-lecia działalności Szkoły Sztuk Pięknych 

w Rudominie / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 16/22 maja (nr 20), 1, 

3. 

Vorobej, Teresa. Obecność, która jest darem : jubileusz świetlicy „Kropla nieba” w Rudominie / Teresa Worobiej 

; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 10/16 stycz. (nr 2), p. 5. 

 

 

 

 



 

 

 

2020  

Aškelovič, Andžej. Vaikų vasaros stovykla Rudaminoje baigėsi: [apie Rudaminos daugiafunkcio kultūros centro 
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kultūros centro surengtą virtualią viktoriną „Kas tu esi? Mažasis lenkas“] / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // Vilniaus 
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čempionato 3 rato baigiamose rungtynėse trenerio Romualdo Chmeliausko vadovaujami „Baltic Champs-Ježvitas“ 
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statoma Bareikiškių kaime prie Vilniaus, čia kuriasi Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius, kurio 

steigėja yra kino studija, Muzikos ir teatro akademija bei Dailės akademija, Bareikiškėse siekiama sukurti kuo 

didesnę kino kūrėjų koncentraciją, Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius šiuo metu yra pati 

moderniausia vieta filmams kurti, tai vienas iš aštuonių Lietuvos meno inkubatorių, kuriems iš ES struktūrinių 



 

 

fondų prieš ketverius metus buvo skirta 54 mln. litų, apie kt. klausimus (pateikti Lietuvos kino studijos 

direktoriaus R. Škiko, naujojo meno inkubatoriaus direktorės I. Kurklietytės, animacinių filmų režisieriaus T. 

Mitkaus, Ūkio ministerijos atstovės R. Armonienės komentarai)]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2013, vas. 18, 

priedas „Vartai“, p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. Podróż po Wyżynie Oszmiańskiej: z Rudomina do Holszan i Polan: [apie projekto „Dvi 

šalys - viena kultūra ir istorija“ turistinio maršruto „Ašmenos aukštumos istoriniai keliai“ pristatymą V. 

Sirokomlės muziejuje Bareikiškių kaime]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 26 września- 2 

października (nr 39), p. 1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. Poeta z aparatem fotograficznym w kieszeni : wystawa zdięć Józefa Szostakowskiego. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4-10 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 759), p. 1, 2. 

Klimaševska, Ivona. Miejscowość o ogromnym potencjale : propozycja dla mieszkańców i przedsiębiorców // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 17-23 stycznia (nr 3), p. 1, 6. 

Klimaševska, Ivona. Per Ašmenos aukštumą: [apie projekto „Dvi šalys - viena kultūra ir istorija“ turistinio 

maršruto „Ašmenos aukštumos istoriniai keliai“ pristatymą V. Sirokomlės muziejuje Bareikiškių kaime]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugs. 26 - spal. 2, p. 1, 8. 

Kodz, Adolf. Zachowajmy na zawsze : nowości wydawnicze: [apie Juzefo Šostakovskio knygos „Śladami 

pamięci“ pristatimą Vladilavo Syrokomlės muziejuje Bareikiškėse]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2013, 7-13 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 742), p. 5. 

Levicki, Jan. Dziękczynienie za tegoroczne plony : trdycja dożynkowa zawitała do Sawiczun. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 26 wrzesnia - 2 pazdziernika (nr 39), priedas „Rota“ (nr 771), p. 17. 

Levicki, Jan. Święto poezji w Borejkowszczyźnie : w ramach projektu „Dva kraje - wspólna kultura i historia“. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 30 maja - 5 czerwca (nr 22), priedas „Rota“ (nr 754), p. 4. 

Levicki, Jan. „Wileńszczyzna - pogranicze kultur“ : Międzynarodowy Festiwal Etnokultury w 

Borejkowszczyźnie i Miednikach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 10-16 pazdziernika (nr 41), 

priedas „Rota“ (nr 773), p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. „Polonista - to nie zawód, hobby“ : konferencja sprawozdawcza w Borejkowszczyźnie: [apie 

Vilniaus rajono mokyklų lenkų kalbos mokytojų konferenciją Bareikiškėse (Vilniaus r.). - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny.. - 2013, 20-26 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 757), p. 2. 

 

2014 

Klimaševska, Ivona. Spalvingos karusėlės ir supynės: [apie naujų žaidimų aikštelių įrengimą iš ES fondų 

Kalvelių, Marijampolio ir Rūkainių seniūnijose (Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, 

geg. 1-7, p. 1, 11. 

Vorobej, Teresa. Rukainių valstiečiai - žmonijos bičiuliui: [Rukainiuose atidengta ir pašventinta kunigui 

Povilui Ksaverui Bžostovskiui skirta atminimo lenta]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, lapkr. 27 - 

gruod. 3, p. 1, 9. 

Klimaszewska, Iwona. Litwini interesują się Syrokomlą : wileńskie Targi Turystyczne „Adventur 2014“: 

[Vilniaus rajono Vladislavo Sirokomlės turizmo informacijos centras dalyvavo tarptautinėje turizmo, sporto ir 

laisvalaikio parodoje „Adventur 2014“]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 30 stycznia - 5 lutego (nr 

5), p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. Nowe placyki zabaw w Mariampolu, Kowalczukach i Rukojniach / Iwona 

Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 1-7 maja (nr 18), p. 1, 6. 

Klimaszewska, Iwona. Orzeszkowa i widoki Wilna sprzed 130 lat : nowa wystawa w Muzeum Władysława 

Syrokomli. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 26 czerwca - 2 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 792), p. 

1, 7. 

Klimaszewska, Iwona. Setna wiosna Zofii Budziewicz : piękny jubileusz najstarszej mieszkanki gminy 

rukojńskiej / Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 3-9 kwietnia (nr 

14), priedas „Rota“ (nr 780), p. 2. 

Levicki, Jan. Działalność na rzecz rodaków : 25-lecie koła ZPL w Rukojniach / Jan Lewicki. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 stycznia (nr 3),priedas „Rota“ (nr 787), p. 4. 

Levicki, Jan. Zabawa świętojańska w Sawiczunach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 26 czerwca - 

2 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 792), p. 2. 

Mikulevič, Irena. „Lubię, kiedy sztuka przemawia“ : wystawa Elżbiety Jankowskiej-Bortkiewicz w 

Borejkowszczyźnie / Irena Mikulewicz. - Portr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 12-18 czerwca (nr 24), 

priedas „Rota“ (nr 790), p. 6. 

Stecewicz, Alina. Kim jestem i dokąt zmierzam? : konferencja naukowa „Tożsamość na styku kultur“: [spalio 

16-17 dienomis Bareikiškėse (Vilniaus r.) įvyko tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lenkijos ir Lietuvos 



 

 

tautų kultūroms]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 pazdziernika (nr 43), priedas „Rota“, p. 

1,4. 

Vorobej, Teresa. Strofy, które pasują do jesieni : Henryk Mażul w kawiarence literackiej Muzeum Wł. 

Sykokomli / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 listopada (nr 45), priedas 

„Rota“ (nr 811), p. 2. 

2015 

 

Baranovskaja, Irena. Tėvynainio pėdsakais: [apie baltarusių rašytoją F. Bahuševičių ir 175-ųjų gimimo 

metinių paminėjimą Savičiūnų bibliotekoje]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, kovo 26 - bal. 1, p. 

12. 

Klimaševska, Ivona. Visada esame kartu: [Rukainių (Vilniaus r.) bažnyčios 200-ųjų metinių minėjimas]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, birž. 25 - liep. 1, p. 1, 8-9. 

Kol skambutis sukvies į klases: [apie Bezdonių, Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus 

rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Pagal vrsa.lt // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugpj. 27 - rugs. 2, p. 1, 

8-9. 

Mikulevič, Irena. Žaidimų aikštelė mažyliams iš Ašmenėlės: [apie naujos vaikų žaidimų aikštelės atidarymą 

Rukainių seniūnijoje Ašmenėlės kaime]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, rugs. 3-9, p. 4. 

Šiauliečiai tapo Lietuvos čempionais: [apie Lietuvos orientavimosi sporto slidėmis čempionatą Senasalyje, 

Vilniaus rajonas]. - „Šiaulių krašto“ inf. - Rubrika: Sportas // Šiaulių kraštas. - 2015, vas. 24, p. 9. 

Vorobej, Teresa. Pažinkime savo kraštą!: [apie Vilniaus rajono turizmo informacijos centro ir Vladislavo 

Sirokomlės muziejaus Bareikiškėse surengtą konferenciją Vilniaus rajono turizmo klausimais]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, bal. 16-22, p. 8. 

 

Bielski, Janusz. Widoki z dorożki i… dronu: [Nemėžio kaimo bendruomenės išleisto Žygimanto Jasiulionio ir 

Evaldo Černiausko nuotraukų albumo „Skrydis virš Ašmenos aukštumos“ pristatymas Vladislovo Sirokonlės 

muziejuje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22-28 stycznia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 822), p. 1, 2. 

Jankowska-Bortkiewicz, Elżbieta. Obchody 200-lecia kościoła w Rukojniach. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2015, 13-15 czerwca (nr 111), p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. „Zawsze jesteśmy razem“ : obchody 200-lecia kościoła w Rukojniach.- Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 25 czerwca - 1 lipca (nr 26), p. 1, 6. 

Lapševič, Brigita. Prezydent odwiedziła Borejkowszczyznę: [apie prezidentės D. Grybauskaitės apsilankymą 

Bareikiškėse, Vilniaus rajonas] / Brygita Łapszewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 31 marca, p. 1-2. 

Mikulevič, Irena. Placyk zabaw dla maluchów z Oszmianki / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 3-9 września (nr 36), p. 5. 

Mikulevič, Irina. Obrazy podyktowane pięknem rodzimej natury : Janusz Subotowicz - malarz z podwileńskich 

Dukszt / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 2-8 lipca (nr 27), priedas 

„Rota“ (845), p. 6. 

Podmostko, Jadvyga. Cudze chwalicie, swego nie znacie: [apie literatūrinę kelionę, Vilniaus rajonas] / Jadwiga 

Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 24-26 października (nr 202), p. 14. 

Podmostko, Jadvyga. „Moja czasoprzestrzeń“ - nowa książka Wojciecha Piotrowicza: [apie V. Piotrovičiaus 

knygos pristatymą Bareikiškėse, Vilniaus rajonas] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. - Rec. kn.: Moja 

czasoprzestrzeń / Wojciech Piotrowicz. Wilno [i.e. Bareikiškės, Vilniaus r.] : Muzeum Władysława Syrokomli, 

2015 // Kurier Wileński. - 2015, 23-25 maja (nr 96), p. 4. 

Podmostko, Jadvyga. Nie kończy lato u Lirnika Wioskowego: [apie poetų susitikimą Bareikiškėse, Vilniaus 

rajonas] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 25 sierpnia, p. 10. 

 

Przykład miłości do Ojczyzny : prezydent i mer wspólnie z dziećmi Wileńszczyzny zdobiły pisanki na 

Wielkanoc / Informacja samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 2-8 

kwietnia (nr 14), p. 5. 

Vorobej, Teresa. „Poznajmy swój kraj“ : turystyczne propozycje rejonu wileńskiego / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 16-22 kwietnia (nr 16), p. 5. 

Zanim dzwonek zawoła do klas : uczniowie rozpoczną naukę w odnowionych szkołach: [apie Bezdonių, 

Rukainių, Mickūnų, Avižienių, Pagirių gimnazijų ir kt. Vilniaus rajono ugdymo įstaigų atnaujinimą] / Na 

podstawie: vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 27 sierpnia - 2 września (nr 35), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Mleczarski węzeł gordyjski : rządowy plan ustawowej regulacji cen skupu mleka / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 22-28 stycznia (nr 4), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Pomnik Wileńszczyźnie : prezentacja książki Wojciecha Piotrowicza w Borejkowszczyźnie 



 

 

/ Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 28 maja - 3 czerwca (nr 22), priedas „Rota“ 

(nr 840), p. 4. 

Trik, Julitta. 200. rocznica kościoła w Rukojniach pw. św. Michała Archanioła / Julitta Tryk. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2015, 20-22 czerwca (nr 116), p. 1, 10-11. 

Urbanovič, Monika. Nacieszyć się ciszą poezji : „Kawiarenka literacka“ w Muzeum Władysława Syrokomli: 

[apie susitikimą su poetu, literatūros istoriku Juzefu Šostakovskiu Wladislavo Sirokomlės muziejuje 

Bareikiškėse] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 27 sirpnia - 2 wrzesnia (nr 

35), priedas „Rota“ (nr 853), p. 1, 4. 

 

2016 

 

Levicki, Jan. Vietos talentų fiesta: [Tarptautinės šeimos dienos minėjimas Rukainių seniūnijoje]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, geg. 19-25, p. 4. 

Mes mylime savo mokyklą: [Rukainių gimnazijos inauguracija]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, 

spal. 6-12, p. 5. 

Mikulevič, Irena. Rajono turistinės atrakcijos: [apie tarptautinę turizmo ir laisvalaikio parodą „Adventur“, 

vykusią Vilniaus rajono turizmo informacijos centre prie V. Sirokomlės muziejaus Bareikiškėse]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, saus. 28 - vas. 3, p. 12. 

Urbanovič, Monika. Namai, kur gyvens kultūra: [Rukainių bendruomenės namų atidarymas. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, saus. 21-27, p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Kad giesmė išliktų…: [apie poezijos ir muzikos šventę „Sirokomlės lyra 2016“, kurią 

organizavo V. Sirokomlės muziejus Bareikiškėse ir Vilniaus rajono centrinė biblioteka]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2016, geg. 26 - birž. 1, p. 1, 8-9. 

 

Bielski, Janusz. Niegasnący promyk wiejskiej szkoły: [apie Irenos Fedorowicz Vasilevskos knygos 

„Negestantis spindulys“ („Niesnący promyk“) pristatymą Bareikiškių Vl. Syrokomlės muziejuje. Knyga skirta 

Rakonių pagrindinėj mokyklai]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 9-15 czerwca (nr 23), priedas 

„Rota“ (nr 894), p. 17. 

Kolejne spotkanie w Kawiarence Literackiej: [apie susitikimą su jaunosiomis poetėmis Teresa Markevič ir 

Miroslava Bartoševič, kuris vyko Vlavislavo Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse, Vilniaus r.] / Inf. wł.; fot. 

Jurgis Sinkevičius. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25-31 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 905), 

p. 1, 4. 

Levicki, Jan. Dożynki jak się patrzy: Święto polonów w Sawiczunach / Jan Lewicki; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 906), p. 1, 8. 

Levicki, Jan. Fiesta lokalnych talentów : obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny w Rukojniach / Jan 

Lewicki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 19-25 maja (nr 20), p. 6. 

Lira Syrokomli: [apie poetinių-muzikinių renginių ciklą Bareikiškėse, Vilniaus rajonas]. - 2016 // Kurier 

Wileński. - 2016, 14-16 maja (nr 91), p. 7. 

Masłowska, Wanda. Oryginalne i pomysłowe dekoracje wielkanocne : zajęcia edukacyjne w Centrum 

Wspólnoty w Rukojniach / Wanda Masłowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 17-23 marca (nr 

11), priedas „Rota“ (nr 882), p. 2. 

Masłowska, Wanda. Udana i poznawcza wycieczka : rajd rowerowy: Szumsk-Rukojnie-Borejkowszczyzna / 

Wanda Masłowska ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 sierpnia (nr 320, priedas 

„Rota“ (nr 903), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Takiego święta Rukojnie jeszcze nie widziały!: wielka fiesta dla młodycz i nie tylko: [apie 

kultūros ir sporto šventę Rukainiuose, Vilniaus r.] / Irena Mikulewicz ; fot.Diana Benkevičiūtė. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25-31 sierpnia (nr 34), priedas „Rota“ (nr 905), p. 1, 6. 

Podmostko, Jadvyga. Antologia „W zakolu Wilii“ - święto młodej poezji / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. - Rec. 

kn.: W zakolu Wilii / [wybór oraz redakcja: Józef Szostakowski]. Wilno [i.e. Bareikiškės, Vilniaus r.]: Muzeum 

Władysława Syrokomli, 2016: [apie knygos pristatymą Bareikiškėse, Vilniaus rajonas] // Kurier Wileński. - 

2016, 25 października, p. 14. 

Podmostko, Jadvyga. Zakwitły jabłonie, zagrała „Lira Syrokomli-2016“: [apie poetinių-muzikinių renginių 

ciklą Bareikiškėse, Vilniaus rajonas] / Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 24 maja, p. 10. 

Purpurowicz, Janina. Nie wystarczy chcieć - trzeba działać! : uroczystość inauguracji Gimnazjum w 

Rukojniach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 6-12 października (nr 40), p. 6. 

Uczniowie Gimnazjum w Rukojniach: kochamy naszą szkołę: [apie Rukainių gimnazijos inauguraciją, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 8-10 października (nr 191), p. 6. 

Urbanovič, Monika. Miejsce, gdzie będzie mieszkała kultura : otwarcie Domu Wspólnoty w Rukojniach / 



 

 

Monika Urbanowicz ; fot. Oleg Shilko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 21-27 stycznia (nr 3), p. 1, 

3. 

Vorobej, Teresa. By pieśń uszła cało…: „Lira Syrokomli 2016“ w Borejkowszczyźnie: [apie poezijos ir 

muzikos šventę „Sirokomlės lyra 2016“, kurią organizavo V. Sirokomlės muziejus Bareikiškėse ir Vilniaus 

rajono centrinė biblioteka] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 czerwca 

(nr 21), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Pracownia pereł w Rukojniach: w rejonie wileńskim działa świetlica „Muszelka“ / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 15-21 grudnia (nr 50), p. 6. 

Vorobej, Teresa. „W zakolu Wilii“ : antologia wierszy młodych poetów Wileńszczyzny: [apie jaunųjų Vilniaus 

krašto poetų poezijos rinkinio „W zakolu Wilii“ prezentaciją Vladislovo Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse 

(Vilniaus rajonas)] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 27 pazdziernika 

- 2 listorada (nr 43), priedas „Rota“ (914), p. 1, 17. 

Zapusty na Wleńszczyźnie: [fotoreportaż]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 lutego (nr 6), 

priedas „Rota“ (nr 877), p. 1, 2. 

 

2017 
 

Dalyvavo pasodinant ąžuolų giraitę „Izraelita“: [balandžio 21 d. Vilniaus rajone, netoli Rukainių, Izraelio 

valstybės ambasada Lietuvoje, bendradarbiaudama su Aplinkos ministerija, VĮ Vilniaus miškų urėdija ir Vilniaus 

rajono savivaldybe, padedant moksleiviams iš visos Lietuvos, pasodino ąžuolų giraitę. Visus metus minint 

Lietuvos ir Izraelio diplomatinių santykių atkūrimo 25 -metį, pasodinti ąžuoliukai liudija apie tvirtą ir vis 

stiprėjantį ryšį tarp valstybių. Giraitei suteiktas „Izraelitos“ vardas. Giraitė pasodinta 0,9 hektaro teritorijoje. Prie 

iniciatyvos prisijungė vaikai ir iš Prienų rajono mokyklų] / [„Gyvenimo“ informacija] // Gyvenimas. - 2017, bal. 

26, p. 6. 

Damynas, Povilas. Prienų „Žiburio“ gimnazistai padėjo sodinti ąžuolų giraitę „Izraelita“: [balandžio 21 -ąją 28 

Prienų „Žiburio“ gimnazijos pirmokai, lydimi istorijos mokytojų Vidos Degutytės ir Vilijos Juodsnukienės, 

Izraelio ambasados kvietimu važiavo į Vilniaus rajoną, šalia Rukainių, sodinti ąžuolų giraitės. Ąžuolų giraitė buvo 

pavadinta „Izraelita“ ir skirta 25 -osioms Lietuvos ir Izraelio diplomatinių santykių užmezgimo metinėms] / 

nuotraukos Gabijos Barštytės. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2017, bal. 29, p. 1. 

Dumalakas, Arūnas. Pasidžiaugti sniegu keliauja 30 kilometrų: [apie Baltarusijos pasienyje esančiame 

Senasalyje, kur sniegas išsilaiko ilgiausiai, savaitgaliais rangiamus slidininkų „Snaigės“ žygius]. - Iliustr. // 

Sostinė. - 2017, vas. 18, p. 5. 

Gerai išauklėti vaikai - nuopelnas šaliai: [Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota daugiavaikė 

motina Stefanija Šuškevič iš Čepurniškių kaimo] / redakcijos inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, 

spal. 26 - lapkr. 1, p. 4. 

Mikulevič, Irena. Macierzyństwo - to najcenniejsza nagroda : 7 maja - Dzień Matki: [apie Vilniaus rajono 

daugiavaikes motinas apdovanotas Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 4-10 maja (nr 18), p. 1, 3. 

Paškovska, Marlena. Metus trukęs brangių perlų šlifavimas: [apie dienos centrą „Muszelka“ („Kriauklelė“), 

vadovaujamą Angelų seserų kongregacijos vienuolių, Rukainiuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, 

spal. 19-25, p. 12. 

Stacevič, Alina. Darbas su vaikais žavi: [apie geriausią 2016 m. logopedę - Rukainių gimnazijos ir Vilniaus rajono 

pedagoginės psichologinės tarnybos logopedę Beatą Juknevičiūtę] / Alina Stacevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, vas. 9-15, p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Ąžuolų giraitė - draugystės simbolis: [apie Izraelio ambasadoriaus A. Mamono apsilankymą 

Vilniaus rajono savivaldybėje diplomatinių santykių užmezgimo 25-mečio proga]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, vas. 23 - kovo 1, p. 5. 

Vorobej, Teresa. „Izraelita“ - sėkmingai ateičiai: [apie ąžuolų giraitės sodinimą Vilniaus r. Rukainiuose, skirtą 

Lietuvos-Izraelio santykių priminimui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, bal. 27 - geg. 3, p.1, 4. 

 

Adamovič, Honorata. Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie / Honorata Adamowicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2017, 26-28 sierpnia (nr 160), p. 10-12. 

Dobre wychowanie dzieci -to zasługa dla kraju : medal za macierzyństwo dla Stefanii Szuszkiewicz: [Ordinu „Už 

nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota daugiavaikė motina Stefanija Šuškevič iš Čepurniškių kaimo] / Inf. wł. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, (nr 43), p. 1, 2. 

Karpowicz, Alicja. Projekt „W obronie Ziemi“ zaprowadził z Rukojń do Polski / Alicja Karpowicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2017, 15 czerwca, p. 12. 

Karpowicz, Alicja. W obronie Ziemi : projekt uczniów Gimnazjum w Rukojniach. - Iliustr. // Tygodnik 



 

 

Wileńszczyzny. - 2017, 22-28 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 948), p. 20. 

Klonowska, Alicja. Dzień Dziedzictwa Europejskiego w muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. 

- Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 21 września, p. 13. 

Klonowska, Alicja. Projekt „Szkoła - Ambasadorem Parlamentu Europejskiego“ w gimnazjum w Rukojniach / 

Alicja Klonowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 25 maja, p. 13. 

Masłowska, Wanda. Kolędnicze przedstawienie : przedstawienie bożonarodzeniowe w Rukojniach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 26 stycznia- - 1 lutego (nr 4), priedas „Rota“ (nr 927), p. 7. 

Masłowska, Wanda. Międzynarodowy Dzień Tańca w Rukojniach / Wanda Masłowska. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 4-10 maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 941), p. 8. 

Paszkowska, Marlena. Roczne szlifowanie drogocennych pereł : świetlica „Muszelka“ w Rukojniach świętowała 

urodziny / fot. Maria Semenaitė // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 12-18 października (nr 41), p. 3. 

Stacewicz, Alina. Majowe spotkanie z Konopnicką : rozstrzygnięcie uczniowskiego konkusu recytatorskiego: 

[apie Marijos Konopnickos poezijos dailiojo skaitymo konkurso rezultatus]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 7. 

Stacewicz, Alina. Praca z dziećmi mnie fascynuje : Beata Juknevičiūtė - najlepszym logopedą 2016 roku / Alina 

Stacewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 lutego (nr 6), p. 1, 3. 

Tradycyjne spotkanie u Syrokomli: nowe tomiki Ireny Duchowskiej: [apie susitikimą su poete I. Duchowska, 

Bareikiškės, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 14 kwietnia, p. 7. 

Vorobej, Teresa. Dąbrowa - symbolem przyjaźni : wizyta ambasadora Izraela w samorządzie rejonu wileńskiego / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 23 lutego - 1 marca (nr 8), p. 3. 

Vorobej, Teresa. Dźwięki „Liry Sykokomli“ pod parasolami : święto poezji i muzyki w Borejkowszczyźnie: [apie 

tradicinę poezijos šventę Bareikiškėse, kurią organizavo VRSCB ir Vladislavo Sirokomlės muziejus]/ Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 25-31 maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 944), p. 1, 2. 

Vorobej, Teresa. „Izraelita“- dla pomyślnej przyszłości : w Rukojniach zasadzono litewsko-izraelską dąbrowę / 

Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 27 kwietnia - 3 maja (nr 17), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Na urodzinach u patrona szkoły : uczniowie „Syrokomlówki“ odwiedzili Muzeum Władysława 

Syrokomli / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 4-11 pazdzienika (nr 40), 

priedas „Rota“ (nr 963), p. 4. 

Vorobej, Teresa. Niech moc wrażeń nie gaśnie : 1 czerwca dzieci miały swoje święto: [apie Vaikų gynimo dienos 

šventes Vilniaus rajono kultūros ir švietimo įstaigose] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 8-14 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 946), 1, 8, 17. 

Wystawa prac Heleny Bakuło : w Muzeum Władysława Syrokomli / Inf. wł. - Portr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 26 pazdziernika - 1 listopada (nr 43), priedas „Rota“ (nr 966), p. 20. 

 

2018  
 

Aškelovič, Andžej. Tai didžiausias turtas: [apie šeimos šventę Rukainiuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, geg. 24/30 (Nr. 21), p. 4. 

Geresnė kokybė - žmonėms į sveikatą: [apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valyklos atidarymą Rukainių 

kaime]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 9/15 (Nr. 32), p. 4. 

Vorobej, Teresa. Žemdirbių ir kenčiančių globėjas: [Šv. Roko atlaidai Rukainiuose]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, rugpj. 23/29 (Nr. 34), p. 8-9. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. „Kulfon” i „Echo” gościnnie w Glinciszkach: [apie teatriuko „Kulfon“ ir vokalinio 

ansamblio „Aidas“ iš Rukainių koncertą Glitiškėse, Vilniaus rajone] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 12/18 mar. (nr 15), priedas „Rota”, p. 20. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Był człowiekiem, kóry łączył : ku pamięci Daniela Karpowicza: [apie sporto šventę 

Rukainiuose, skirtą sportininko Danielio Karpovičiaus atminimui] / fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 30 sierp./5 wrzes. (nr 35), priedas „Rota“, p. 2. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Skarb sam w sobie : festyn rodzinny w Rukojniach / Andrzej Aszkiełowicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 24/30 maja (nr 21), p. 5. 

Markevič, Teresa. Poezja potrzebuje blichtru : muzyczno-literackie uwieńczenie „Liry Syrokomli” w 

Borejkowszczyźnie / Teresa Markiewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 24/30 maja 

(nr 21), priedas „Rota“ nr 996), p. 6. 

Masłowska, Wanda. Dzień na wesoło : ponad 300 miłośników tańca na stadionie w Rukojniach / Wanda 

Masłowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 3/9 maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 993), p. 7. 

Nowa jakość, lepsze zdrowie : długoterminowa inwestycja w Rukojniach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2018, 9/15 sierp. (nr 32), p. 1, 3. 



 

 

Peško, Ana. Baśniowe opowiadania z okolic Wilna - prezentacja książki Józefa Szostakowskiego: [apie knygos 

pristatymą Bareikiškėse, Vilniaus rajonas] / Anna Pieszko. - Iliustr.. - Rec. kn.: Podwilénskie bajanie / [wybór, 

komentarze oraz opracowanie literackie: Józef Szostakowski]. Wilno [i.e. Brejkowszczyzna, Rej. Wileński] : 

Muzeum Władysława Syrokomli, 2017 // Kurier Wileński. - 2018, 16 stycznia, p. 10. 

Ulicy w gminie Rukojnie rejonu wileńskie zostanie nadane imię dra Gabriela Jana Mincewicza. - Portr. // Kurier 

Wileński. - 2018, 28 kwietnia/2 maja (nr 82), p. 7. 

Urbanovič, Monika. Gdy artyzm barw styka się z artyzmem słowa : prezentacja albumu „Palmy Wileńszczyzny”: 

[apie Vladislavo Sirokomlės muziejaus Bareikiškėse išleisto albumo „Vilniaus krašto verbos“ prezentaciją 

Houvaltų dvare Maišiagaloj] / Monika Urbanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2018, 12/18 mar. (nr 15), priedas „Rota” p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Święto rzemiosła tradycyjnego : w Mejszagole otwarto ekspozycje z programu INTERREG 

V-A Litwa - Polska / Monika Urbanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 

14/20 czerwca (nr 24), p. 5. 

Vorobej, Teresa. O czrtach w młynach, świętym dębie i ukrytych skarbach : prezentacja książki „Podwileńskie 

bajanie. Legendy, podania, bajki z okolic Wilna”: [[apie Juzefo Šostakovskio knygos „Podwileńskie bajanie. 

Legendy,  podania, bajki z okolic Wilna“ pristatymą Vladislavo Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse, Vilniaus r.] / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 stycz. (nr 3), priedas „Rota” (nr 

978), p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Patron rolników i cierpiących : parafialny odpust św. Rocha w Rukojniach / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 23/29 sierp. (nr 34), p. 6. 

 

2019 
 

Rukainių paštas naujose patalpose: [apie Rukainių seniūnijoje duris atvėrusį atnaujintą Lietuvos pašto Rukainių 

filialą] / pagal vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 30/birž. 5 (Nr. 22), p. 2. 

Urbanovič, Monika. Kad laikui bėgant neišnyktų: [apie projekto „Atraskime regionų šaknis iš naujo“ metu 

Bareikiškėse vykusį tapybos plenerą] / Monika Urbanovič ; V. Sirokomlės muziejaus Bareikiškėse nuotr.. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugs. 19/25 (Nr. 38), p. 4-5. 

Vorobej, Teresa. Kai plunksna merkiasi į rašalinę: [apie kasmetinius V. Sirokomlės muziejaus Bareikiškėse 

organizuojamus kaligrafijos užsiėmimus „Gražiosios raidės savaitė“] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 21/27 (Nr. 47), p. 1, 3. 

Vorobej, Teresa. Prieš kalėdaičiui atsirandant ant stalo: [apie V. Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse Advento 

vakarų metu kepamus kalėdaičius] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

gruod. 19/25 (Nr. 51), p. 1, 3. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. W krainie lalek : Mięndzynarodowy Dzień Teatru w Rukojniach: [apie Tarptautinės teatro 

dienos minėjimą Rukainių ir Rudaminos kultūros centruose] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), priedas „Rota“ (nr 1041), p. 6. 

Klonowska, Alicja. Gimnazjum w Rukojniach na szkoleniach międzynarodowego programu Erasmus+ / Alicja 

Klonowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 12 grudnia, p. 12. 

Kondratowicz, Lilija. Podnieść rangę języka ojczystego : XIV Miniolimpiada Języka Polskiego i Literatury w 

Lendwarowie / Lilija Kondratowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 listop. (nr 47), priedas 

„Rota“ (nr 1074), p. 1, 7. 

Kuzborska, Lucja. Tydzień Języka Polskiego w gimnazjum w Rukojniach / Lucja Kuzborska. - Iliustr. // Kurier 

Wileński. - 2019, 21 listopada, p. 13. 

Mikulevič, Irena. Dziś ja piszę, jutro ktoś inny : Kawiarenka Literacka w Borejkowszczyźnie: [apie susitikimą su 

Vilniaus krašto poetais Tamara Justycka ir Danieliumi Doveika Vladislavo Sirokomlės muziejuje Bareikiškėse, 

Viniaus rajonas] / Teresa Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 kwiet. (nr 

15), priedas „Rota“ (nr 1042), p. 6. 

Szostakowski, Józef. „Liry Syrokomli” różne odsłony: [apie tradicinę poezijos pavasario šventę Bareikiškėse, 

kurios organizavime dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, Vilniuas rajonas] / Józef 

Szostakowski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 23/29 maja (nr 21), priedas „Rota“ (nr 1048), p. 17. 

Urbanovič, Monika. By nie zagubił ich czas : plener malarski w Borejkowszczyźnie / Monika Urbanowicz ; fot. 

Muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 wrzes. (nr 38), 

p. 5. 

Vorobej, Teresa. Gdy pióro w kałamarzu się zanurza : „Tydzień Pięknej Litery” w Borejkowszczyźnie / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 listop. (nr 47), p. 1, 2. 

Vorobej, Teresa. Zanim opłatek pojawi się na stole : adwentowe wieczory w Muzeum Władysława Syrokomli / 



 

 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr 51), p. 1, 3. 

 

2020  

Aškelovič, Andžej. Šiltai ir šeimyniškai: [apie Rukainių kultūros centre vykusį edukacinį užsiėmimą – rudens 

vainikų pinimą] / Andžej Aškelovič ; Alionos Vengrovskos nuotr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, spal. 

15/21 (Nr. 42), p. 13. 

Integruokimės, dalykimės tuo, ką žinome: [apie Rukainių seniūnijoje vykusį Rudaminos daugiafunkcio kultūros 

centro Savičiūnų skyriaus atidarymą] / pagal Vrsa.lt ; L24.lt nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, 

rugs. 24/30 (Nr. 39), p. 1, 3. 

Seminaras „Pažangaus kaimo link": [pristatyta du verslo projektai: „UAB „Derota“ investicijos į pirtį ir 

akvaparką“ ir „MB „Projektas miške“ maitinimo ir renginių erdvės kūrimas gamtos apsuptyje“] / Elektrėnų VVG 

inf. // Elektrėnų žinios. - 2020, saus. 31, p. 3. 

Urbanovič, Monika. Į natas sugulusi istorija : dainos iš močiutės skrynios skambėjo Bareikiškėse: [apie senovinių 

dainų dainyną, išleistą įgyvendinant Europos sąjungos finansuojamą projektą „Atraskime regiono šaknis iš naujo“, 

ir jo pristatymo renginį Bareikiškėse / Monika Urbanovič ; Marijano Dzvinelio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2020, rugs. 3/9 (Nr. 36), p. 12–13. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Ciepło i rodzinnie w Rukojniach : zajęcie edukacyjne / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. Alona 

Wengrowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 15/21 paźdz. (nr 42), p. 2. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Hej zapusty! Zapusty! : wesoła zabawa ostatkowa w Rukojniach / Andrzej Aszkiełowicz ; 

fot. organizatorów. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 5/11 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 1089), p. 

1-2. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Kultura w czasie epidemii : działalność Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie 

/ Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 16/22 kwiet. (nr 16), p. 6. 

Rok Światowego Dziedzictwa UNESCO na Litwie: [Vilniaus rajono turizmo informacijos centre prie V. 

Sirokomlės muziejaus buvo paminėti UNESCO pasaulio paveldo metai Lietuvoje] / vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 25 czerw./1 lip. (nr 26), p. 1, 6. 

Urbanovič, Monika. Dzieje zamknięte w nutach : Piosenki z babcinego kuferka rozbrzmiewały w 

Borejkowszczyźnie / Monika Urbanowicz ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 

wrzes. (nr 36), p. 6. 

 

Sudervės seniūnija  

 

2003 

 

Akmens skulptūrų parką papuošė naujos skulptūros: [apie skulptūras Vilnojos ežero pakrantėje Sudervėje, 

Vilniaus rajonas] // Respublika. - 2003, geg. 27, p. 18. 

Andžejevski, Tadeuš. Europa arti geografiniu, bet tolima mentaliteto požiūriu? : pavadinimai ir topografija 

lenkų kalba Vilniaus karšte neginčytini: [apie gatvių pervadinimą Sudervėje (Vilniaus rajonas) į lenkų kalbą] / 

Tadeuš Andžejevski // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, vas. 6-12 (Nr. 6), p. 1, 6. 

Andžejevski, Tadeuš. Lenkų kalbos ir… sveiko proto darkymas : teismas atšaukė baudą, bet kaltę paliko: [apie 

nuobaudą Sudervės (Vilniaus raj.) seniūnei dėl Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimo rašant gatvių 

pavadinimus] / Tadeuš Andžejevski // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, kovo 20-26 (Nr.12), p. 1, 3. 

Andžejevski, Tadeuš. Sudervėje - pilietinės pozicijos dvasia : G. Dalinkevičius: Lietuva paisys Europos 

tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos / Tadeuš Andžejevski. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2003, vas. 13, p. 1-2. 

Andžejevski, Tadeuš. Tegu sprendžia Strasbūras : Vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti kuriozinį 

sprendimą dėl Sudervės gatvių pavadinimo: [ryšium su Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo sprendimu 

dėl dvejopų (lietuvių ir lenkų kalbomis) gatvių pavadinimų Sudervėje (Vilniaus raj.)] 

/ Tadeuš Andžejevski // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, rugs. 18-24 (Nr. 38), p. 2. 

Andžejevski, Tadeuš. Teisinė painiava - botagas mažumoms? : Europos Tarybos ekspertai kritikuoja Lietuvą 

už nenuoseklumą bei teisinių standartų mažinimą tautinių mažumų kalbų vartojimo viešajame gyvenime 

klausimu / Tadeuš Andžejevski. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, rugs. 25 - spal. 1 (Nr. 39), p. 1, 5. 

Deltuvaitė, Aldona. Sudervėje išrinkti geriausi skulptoriai: [apie trečiojo lauko akmens (granito) skulptūrų 

simpoziumo Vilnojos ežero pakrantėje laureatus, Vilniaus rajonas] / Aldona Deltuvaitė // Respublika. - 2003, 

geg. 27, p. 21. 



 

 

Garšva, Kazimieras. Sudervės gatvių užrašai: [dėl gatvių rašybos Sudervėje, Vilniaus rajonas] / Kazimieras 

Garšva. - Portr. // Lietuvos aidas. - 2003, vas. 20, p. 9. 

Jarmalis, Saulius Suderviškiams lietuvių kalba - nesuprantama : Vilniaus rajono miestelyje gatvių 

pavadinimai ant namų skelbiami ir lenkiškai / Saulius Jarmalis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2003, saus. 4, 

priedas „Sostinė“, p. 1-2. 

Kačerauskienė, Aldona. Sudervės akmens skulptūrų parkas [Vilniaus rajonas] / Aldona Kačerauskienė. - 

Iliustr. // XXI amžius. - 2003, geg. 21, p. 4. 

Karaliūnaitė, Violeta. Tylusis draugas akmuo : jau trečią kartą Sudervėje, prie Vilnojos ežero, į skulptorių 

simpoziumą susirinko Lietuvos ir užsienio šalių menininkai / Violeta Karaliūnaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 

2003, geg. 6, p. 32. 

Keista Švietimo komiteto idėja : negerbia konvencijos: [apie nustatytus Valstybinės kalbos įstatymo 

pažeidimus, rašant gatvių pavadinimus Sudervėje, Vilniaus rajonas] / [su Tadeušo Andžejevskio komentaru 

„Protingos galvos“ nustatė] // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, kovo 6-12, p. 2. 

Kuizinaitė, Milda. Akmeninės skulptūros rikiuojasi Vilnojos ežero paviršiuje: [apie užsienio ir lietuvių 

skulptorių sukurtas skulptūras apie „Vilnojos“ viešbutį Sudervėje, Vilniaus rajonas] / Milda Kuizinaitė. - Iliustr. 

// Lietuvos rytas. - 2003, geg. 10, priedas „Sostinė“, p. 12. 

Lapėnaitė, Daiva. Naujas akmens kvėpavimas : „Vilnojos“ skulptūros simpoziumui pasibaigus / Daiva 

Lapėnaitė. - Iliustr. // 7 meno dienos. - 2003, birž. 13, p. 8. 

Mažul, Henrik. Mokyklos puošiasi lyg elegantiškos damos: [apie Vilniaus rajono pagrindinių mokyklų 

pasirengimą naujiesiems mokslo metams] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2003, rugpj. 21- 27 (Nr. 34), p. 1, 6. 

Skulptūros - Vilnojos ežere: [Vilnojos ežero pakrantėje Sudervėje baigėsi tarptautinis granito skulptūrų 

simpoziumas „Vilnoja 2003“] // Lietuvos rytas. - 2003, geg. 27, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2. 

Žeimantas, Vytautas. Tarptautinis lauko akmens skulptūrų simpoziumas prie Vilnojos ežero [Sudervė, 

Vilniaus rajonas] / Vytautas Žeimantas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2003, geg. 9, p. 12. 

Žigutienė, Genovaitė. Ir kelionės padeda išgyventi: [apie elektrėniečių bendrijos „Mes esame“ narių kelionę į 

Sudervę, Musninkus, Kernavę] / Genovaitė Žigutienė. - Iliustr. // Elektrėnų kronika. - 2003, rugpj. 1-7 (Nr.31), 

p. 7. 

 

Adamovič, Kristina. Suderwiańska - najprędzej: [delegacja z Senatu RP odwiedziła ponad 20 szkół] / Krystyna 

Adamowicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2003, 18 listopada, p. 1-2. 

Karpovičius, Ježis Antonis. Symbole na miarę historii : poświęcono kamień węgielny pod rozbudowę szkoły w 

Suderwie / Jerzy Karpowicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2003, 22-28 maja (nr 21), p. 1-2. 
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Akmens skulptūrų parką papuoš septynios skulptūros: [ketvirtame tarptautiniame lauko akmens skulptūrų 

simpoziume „Vilnoja“ darbuojasi septyni Lietuvos ir užsienio šalių skulptoriai: Valeriu Ciumacu (Vokietija), 
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Andžejevski, Tadeuš. XXI amžiaus mokykla : Sudervės pagrindinės mokyklos priestato atidarymas - didelė 
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Jarutienė, Jovita. Lauko akmenis skulptoriai paverčia meno kūriniais: [apie Sudervėje vykstantį tarptautinį 

lauko akmens (granito) skulptūrų simpoziumą „Vilnoja 2004“] / Jovita Jarutienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 

2004, geg. 26, priedas „Sostinė“, p. 8. 

Kačerauskienė, Aldona. Skulptūrų parke - nauji kūriniai: [apie šių metų ketvirtojo tarptautinio lauko akmens 

skulptūrų simpoziumo „Vilnoja“ darbų pristatymą Vilniaus rajono Sudervės skulptūrų parke] / Aldona 

Kačerauskienė. - Nuotr. // XXI amžius. - 2004, birž. 16, p. 4. 

Šaknys, Bernardas. Dvi Sudervės mokyklos: sava ir svetima: [apie lietuvišką pradinę ir lenkišką pagrindinę 

mokyklas, Vilniaus rajonas] / Bernardas Šaknys. - Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2004, lapkr. 2, p. 9-10. 

Versekėnas, Gintautas. Be miškininkų - kaip be rankų : [pokalbis su Sudervės girininkijos girininku L. 

Šidlovskiu, Dūkštų girininkijos girininku G. Versekėnu ir Neries regioninio parko direktore A. Žičkute] / 

kalbėjosi K. Kvietkauskas ir T. Trumpa. - Iliustr. // Žalioji Lietuva. - 2004, birželis (Nr. 11), p. 2-3. 



 

 

Žemulis, Feliksas. Pelkėje įsikūrę darbštuoliai kaimynus pasiekia valtimi: [apie D. ir Z. Suzanovičių sodą 

Rastinėnuose] / Feliksas Žemulis. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2004, liep. 2, priedas „Savaitgalis“, p. 15. 

Žukovskaja, Regina. Draugystė daro stipresnius: [apie Rastinėnų pagrindinėje mokykloje vykusį Tarakonių, 
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Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, bal. 15-21 (Nr. 16), p. 3. 
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mokyklą Sudervėjė, Vilniaus rajonas] / Krystyna Adamowicz. - Iliustr. - Lenk. // Kurier Wileński. - 2004, 24-26 

stycznia (nr 16), p. 1-2. 

Andžejevski, Tadeuš. Szkoła na miarę XXI wieku : oddanie do użytku dobudówki szkoły podstawowej w 

Suderwie - dużym świętem całej iokainej społeczności: [apie Sudervės pagrindinės mokyklos priestato 

atidarymą] / Tateusz Andrzejewski ; fotog. Marian Paliuszkiewicz. - Iliustr. - Lenk. - Turinys: 

Supernowoczesna architektura; Święto dla suderwian i ich przyjaciół; Spełnione obietnice // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2004, 29 stycznia - 4 lutego (nr 5), p. 1, 6. 
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testamento variacijas, dėl kurių mirusiosios Viktorijos Suboč vaikai negali atgauti teisėto motinos palikimo] / 
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Mažul, Henrik. Oczyścić wodę, zutylizować ścieki: [apie senų vandentekio bei nuotakų valymo įrenginių 
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Worobiej. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 1-7 stycnia (nr 1), priedas „Rota“, p. 3-4. 
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Arlauskienė, Aurelija. Sudervėje bręsta sukilimas dėl žemės : [rašoma apie su žemės grąžinimu Sudervėje 

susijusius klausimus, Sudervės seniūnės Č. Stupenko iniciatyva surengtą gyventojų susitikimą su Vilniaus apskr. 

viršininku G. Gibu, Seimo kontroliere V. Pilipavičiene, UAB „Minoratė“ savininke bei direktore A. 

Čekauskiene, per kurį gyventojai išsakė nepasitenkinimą žemėtvarkininkų darbu, restorano „Marceliukės klėtis“ 

savininko K. Urbos, turinčio 9 ha Sudervės žemės, inicatyvai įgyvendinti jo norimus projektus (dalyvauja 

SAPARD programoje ir nori įkurti žemės ūkio technikos muziejų), kritikavo A. Čekauskienės bendrovės 

atliekamus žemės matavimus ir kt., informuojama, kad V. Pilipavičienė pasiūlė sudaryti komisiją minėtiems 

nusisikundimams ištirti, supažindinama su G. Gibo pasisakymu apie žemės grąžinimo reikalus Vilniaus apskr., 

A. Čekauskienės požiūriu į pareikštus kaltinimus] / Aurelija Arlauskienė. - Iliustr. // Respublika. - 2005, liep. 

25, p. 3. 

Augustauskas, J. Kalvos: [apie Zabarijos kalvyną netoli Grabijolų kaimo (Elektrėnų sav.), rašoma ir apie 

Sudarvę] / J. Augustausko nuotr. - Iliustr. - Pažinkime savo kraštą // Elektrėnų kronika. - 2005, lapkr. 18-24 (Nr. 

46), p. 7. 

Jokūbaitis, Algirdas. Rudens šventė „Periodikoje“: [apie sodų bendriją „Periodika“ (Rastinėnų sodų masyvas), 

Vilniaus rajonas] / Algirdas Jokūbaitis. - Iliustr. // Rasos. - 2005, lapkr. 2-15 (Nr. 21), p. 11. 

Kaip ilgai dar lauksime…?: [apie žemės grąžinimo problemas Sudervėje, ryšium su žemėtvarkos firmos 
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„Wspolnota Polska“ Palenkės skyriaus] / Henryk Mažul. ; Stanislavo Dzieržinskio nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2005, rugpj. 11-17 (Nr. 32), p. 1, 6. 

Mažul, Henryk. Viešbutis akmens skulptūrų parke: [apie „Vilnojos“ viešbutį, įsikūrusį netoli Sudervės ant 

Vilnojos ežero kranto] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2005, rugpj. 

11-17 (Nr. 32), p. 1, 6. 

Mikšionienė, Rūta. Skulptūrų parkas rengiasi brandai: [birželio pradžioje ant Vilnojos ežero kranto Sudervėje 

atšvęstas kasmet čia vykstančio tarptautinio granito skulptūrų simpoziumo „Vilnoja“ penkmetis] / Rūta 

Mikšionienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 14, priedas „Mūzų malūnas“, p. 2. 

Milašius, Arūnas. Šunys, kurių negalima rišti prie grandinės: [apie senbernarų ir retriverių veislės šunis] / 

Arūnas Milašius. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2005, liep. 9, p. 7-8. 

Remienė, Marija. Lankytinos Vilniaus apylinkės: [apie Sudervę] / Marija Remienė. - Iliustr. // Draugas. - 2005, 

birž. 29, p. 5. 

Stupenko, Česlava. 2004 metų pasiekimų balansas : Sudervės seniūnija / Česlava Stupenko // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2005, birž. 30- liep. 6 (Nr. 26), p. 5. 



 

 

Jak długo jeszcze mamy czekać…? / Mieszkańcy gminy Suderwa: [apie viešąjį Sudervės seniūnijos gyventojų 

susirinkimą, kuriame buvo svarstomi žemės grąžinimo savininkams klausimai] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2005, 28 lipca - 3 sierpnia, (nr 30), p. 1, 3. 

Klimaszewska, Edyta. Suderwa przyjęła rodzinnie : letnie warsztaty artystyczne dla uczniów / Edyta 

Klimaszewska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 18 sierpnia, p. 7. 

Maciejkianiec, Ryšard. Mordują nas przez czternaście lat…: [apie žemės grąžinimą Sudervės seniūnijoje] / 

Ryszard Maciejkianiec. - Iliustr. // Nasz Czas. - 2005, 28 lipca - 10 sierpnia (nr 15), p. 6. 

Mažul, Henrik. Hotel w parku rzeźb: [apie netoli Sudervės (Vilniaus raj.), prie Vilnojos ežero, akmens 

skulptūrų parke iškilusius įspudingus poilsio namus] / Henryk Mażul ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2005, 11 - 17 sierpnia (nr 32), p. 1, 6. 

Podmostko, Jadvyga. Jedyna droga - przez Strasburg : Suderwa protestuje przeciwko machinacjom z ziemą: 

[dėl žemės grąžinimo Vilniaus rajone] / Jadwyga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2005, 23-25 lipca 

(nr 140), p. 5. 

Senkevič, Jan. W Zameczku nadal straszy : po Wileńszczyźnie bliższej i dalszej / Jan Sienkiewicz. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2005, 21 września, p. 1, 8. 

Stefanowicz, Łucja. Matematyka zmienia ludzi: [apie renginį Rastinėnų pagrindijėje mokykloje] / Łucja 

Stefanowicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 3-9 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 324), p. 2. 

Stefanowicz, Łucja. Matka - służebnicą miłości: [apie renginį, skirtą Motinos dienai paminėti, įvykusį 

Rastinėnų pagrindinėje mokykloje] / Łucja Stefanowicz. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 26 maja 1 

czerwca (nr 21), priedas „Rota“ (nr 336), p. 1, 2. 

Stupeiko, Czesława. Gmina suderwska : bilans dokonań roku 2004: [apie Sudervės seniūnijos 2004 metų 

pasiekimo balansą] / Czesława Stupeiko // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 30 czerwca 6 lipca (nr 26), p.5. 

Arlauskienė, Aurelija. В Судерве назревает земельный бунт: [apie su žemės grąžinimu Sudervėje susijusius 

klausimus] / Аурелия Арлаускене. - Iliustr. // Республика. - 2005, 26 июля, p. 3. 
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Andžejevski, Tadeuš. Visiškas nepasitikėjimas žemėtvarka : Sudervėje grąžinta tik 33 proc. žemės: [apie 

Sudevės seniūnijoje vykusį eilinį žemėtvarkos valdininkų susitikimą su buvusiais šios vietovės žemės 

savininkais, kuriems negrąžinama jų nuosavybė] / Tadeuš Andžejevski // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, 

rugpj. 3-9 (Nr. 31), p. 1-2. 

Andžejevski, Tadeuš. „Žemetvarka“ pod pręgierzem : w Suderwie - zaledwie 33 proc. zwróconej ziemi; [apie 

eilinį žemėtvarkos valdininkų susitikimą su buvusiais Sudervės seniūnijos žemės savininkais] / Tadeusz 

Andrzejewski // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 3 - 9 sierpnia (nr 31), p. 1, 2. 

Beržinskas, Tomas. Vandalai pasityčiojo iš mirusiųjų ir policijos: [apie vandalų išniekintas šalia Sudervės kelio 

esančias žydų kapines bei teisėsaugos institucijų pradėtą tyrimą; anksčiau vandalų išniekintas kapines bei 

prezidento V. Adamkaus ir buvusio laikinojo premjero Z. Balčyčio pareikštą pasipiktinimą] / Tomas  

Beržinskas. - Iliustr. // Respublika. - 2006, rugs. 8, p. 4. 

Danovska, Danuta. „Lyg perlas karūnoje“ : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Sudervė / Danuta Danovska. 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, spal. 19-25 (Nr. 42), p. 1, 5. 

Lauko akmenis menininkai pavertė įspūdingomis skulptūromis: [apie tarptautinį lauko akmens skulptūrų 

simpoziumą Sudervėje]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, birž. 3, priedas „Sostinė“, p. 12. 

Lisauskaitė, Dovilė. Sudervės gyventojai neatgauna savo žemės / Dovilė Lisauskaitė. - Iliustr. // Vilniaus 

žinios. - 2006, geg. 26 (Nr. 20), p. 6. 

Lisauskaitė, Dovilė. Šalia Vilniaus apsigyveno danieliai: [gegužės 1-ąją į Vilniaus apskritį, Sudervės 

girininkiją, iš Lenkijos ir Čekijos atkeliavo pirmieji danieliai] / Dovilė Lisauskaitė. - Iliustr. // Vilniaus žinios. - 

2006, geg. 19 (Nr. 19), p. 6. 

Martikonis, Vidmantas. „Vilnojos“ parke - naujos skulptūros : [pokalbis su akmens skulptūrų parko 

šeimininku V. Martikoniu / užrašė] Milda Kniežaitė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2006, birž. 3, p. 18. 

Mažul, Henrik. Nuotykiai vietoj vadovėlių : vaikų vasaros poilsis prasidėjo: [apie poilsio stovyklą 

„Promyczek“ („Spindulėlis“), veikiančią Sudervės pagrindinėje mokykloje] / Henryk Mažul ; autoriaus nuotr. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, birž. 15-21 (Nr. 24), p. 1-2. 

Mikulevič, Irena. Savivalė vietoj žemės grąžinimo : nesibaigiančios grumtynės dėl žemės sostinės apylinkėse / 

Irena Mikulevič ; Teresos Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, spal. 26 - lapkr. 1 (Nr. 

43), p. 1-3. 

Mikulevič, Irena. Vertingų minčių kupini namai : kaimo bibliotekų įdomios iniciatyvos: [apie Vilniaus rajono 

Centrinės bibliotekos Sudervės kaimo filialą, jame dirbančią bibliotekininkę Genovaitę Paldavičiūtę ir Viešosios 

interneto prieigos kompiuterių salės vedėją Barbarą Gavrilenko] / Irena Mikulevič ; Teresos Vorobej nuotr. - Portr. 



 

 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, lapkr. 2-8 (Nr. 44), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Vizitas pas šeimos gydytoją / Irena Mikulevič ; Teresos Vorobej nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2006, lapkr. 2-8 (Nr. 44), p. 1, 3. 

Pačkovska, Česlava. Ansamblis „Zorza“: „dainuojame, nes mums patinka dainuoti“: [apie folkloro ansamblį 

„Zorza“ iš Sudervės] / Česlava Pačkovska. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, spal. 19-25 (Nr. 42), 

p. 3. 

Stupenko, Česlava. 2005 metų pasiekimų balansas : Sudervės seniūnija / Česlava Stupenko // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2006, rugpj. 3-9 (Nr. 31), p. 6. 

Trinkūnaitė, Sandra. Mokykloje aidi vienintelės pradinukės žingsniai : Vilniaus rajono lietuviai pasipiktinę 

valdžios dėmesiu lenkų švietimo įstaigoms: [apie Vilniaus rajone gyvenančių lietuvių pasipiktinimą, jog 

lenkiškoms mokykloms skiriama daugiau dėmesio ir lėšų nei lietuvių švietimo įstaigoms, Sudervės M. 

Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Putiniškių skyriuje mokomą tik vieną mokinę, prie lietuviškos 

Marijampolio vidurinės mokyklos prijungtą pradinę lenkų mokyklą, pateikiami švietimo draugijos „Rytas“ 

pirmininko A. Masaičio, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje J. Jurkevičiaus, lygių galimybių kontrolierės 

A. Burneikienės, Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo J. Narkevičiaus komentarai] / Sandra 

Trinkūnaitė, Viktorija Vitkauskaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2006, spal. 28, priedas „Sostinė“, p. 1, 2. 

[VI tarptautinis skulptorių simpoziumas „Vilnoja“] : [pirmoji vieta atiteko A. Kmieliausko skulptūrai 

„Svajonė“]. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 2006, birž. 9, p. 3. 

Vyšniauskienė, Lina. Seimo narys pajuto pavojų: [apie vilniečio A. Žukausko ir Seimo nario V. Tomaševskio 

konfliktą dėl žemės grąžinimo Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos teritorijoje bei Vilniaus apylinkės teismo 

pradėtą nagrinėti baudžiamąją bylą dėl viešosios tvarkos pažeidimo] / Lina Vyšniauskienė // Respublika. - 2006, 

bal. 25, p. 7. 

Vorobej, Teresa. Rastinėnų akalicos užuovėja : Vilniaus rajono seniūnijų pasiekimai - Sudervė / Teresa 

Vorobej ; autorės nuotr. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2006, spal. 19-25 (Nr. 42), p. 6. 

Zemlickas, Gediminas. Josifas Brodskis: pirma kelionė į Lietuvą: [apie Nobelio premijos laureato poeto 

viešnagės Lietuvoje 1966 m. 40-ųjų ir jo mirties 10-ųjų metinių minėjimą Venclovų namuose-muziejuje, 

Vilnius] / [Gediminas Zemlickas]. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 15 // Mokslo Lietuva. - 2006, lapkr. 9-22 (Nr. 

19), p. 8-9. 

 

Bobryk, Adam. Polaków do rządzenia nie dopuszczać! : dr Adam Bobryk: Polacy na Litwie 1987-1997 (33) / 

adaptacja Jan Sienkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 23 lutego, p. 8. 

Bobryk, Adam. Ustawowe likwidowanie demokracji : dr Adam Bobryk: Polacy na Litwie 1987-1997 (34) / 

adaptacja Jan Sienkiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 24 lutego, p. 8. 

Danowska, Danuta. „Niczym perełka w koronie“ : gmina z dorobkiem w tle - Suderwa / Danuta Danowska ; 

fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 19 -25 pazdziernika (nr 42), p. 1, 5. 

Danowska, Danuta. Zaradni potrafią wiele: [apie Vilniaus rajone veikiantį žemės ūkio kooperatyvą „Skanaus“ 

bei jo valdytoją Stanislavą Radulevičių ]/ Danuta Danowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 6 - 12 

lipca (nr 27), p. 1, 3. 

Masėnas, Vitalis. Międzynarodowe sympozjum : w parku „Vilnoja“ - tworzą artyści z całego świata / Witalis 

Masenas. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2006, 20-22 maja (nr 94), p. 3. 

Mažul, Henrik. Marian Zdziechowski wrócił : szkoła podstawowa w Suderwie ma patrona / Henryk Mażul ; 

fotog. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 30 listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 

415), p. 1, 2. 

Mažul, Henrik. Przygody zamiast podręczników : rozpoczął się letni wypoczynek dzieci: [apie vaikų vasaros 

stovyklą „Spindulėlis“ („Promyczek“), organizuotą Sudervės pagrindinėje mokykloje] / Henryk Mażul. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 15 -21 czerwca (nr 24), p. 1, 2. 

Mikulevič, Irena. Dom pełen cennych myśli : ciekawe inicjatywy wejskich biblotek: [apie Vilniaus rajono 

Centrinės bibliotekos Sudervės kaimo filialą, jame dirbančią bibliotekininkę Genovaitę Paldavičiūtę ir Viešosios 

interneto prieigos kompiuterių salės vedėją Barbarą Gavrilenko] / Irena Mikulewicz ; fotog. Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 2 -8 listopada (nr 44), p. 4, 5. 

Mikulevič, Irena. Wizytuje lekarz rodzinny: [apie Sudervės bendrosios praktikos gydytoją Valentiną Gorbacz ir 

vyriasniąją bendruomenės slaugytoją Renetą Mozarską] / Irena Mikulewicz ; fotog. Teresa Worobiej. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 2 - 8 listopada 9 (nr 44), p. 1, 3. 

Mikulewicz, Irena. Bezprawie zamiast zwrotu ziemi : niekończąca się potyczka o podwileńską ziemię: [apie 

Sudervės seniūniją] / Irena Mikulewicz ; fotog. Irena Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 26 

pazdziernika -1 listopada (nr 43), p. 1, 2, 3. 

Pačkovska, Česlava. Zespół „Zorza“ - „śpiewamy, bo lubimy śpiewać“„: [apie folkloro ansamblį „Zorza“ iš 

Sudervės] / Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 19 -25 pazdziernika (nr 42), 



 

 

p. 3. 

 

2007 

 

Apdovanojo skulptorius : [Sudervėje apdovanoti tarptautinio lauko akmens simpoziumo nugalėtojai] : 

[informacija] // Lietuvos rytas. - 2007, birž. 5, priedas „Mūzų malūnas“, p. 1. 

Bružinskas, Andrius. Prašnekinti granitą : baigėsi VII lauko akmens skulptūrų simpoziumas „Vilnoja 2007“, 

kurio metu dešimt įvairių šalių skulptorių kūrė iš lietuviško granito: [straipsnyje minimi skulptoriai - portugalas 

Paulo Marujo ir vengrė Beata Rostas] / Andrius Bružinskas. - Iliustr. // Literatūra ir menas. - 2007, birž. 15, p. 6. 

Čyžiūtė, Laura. Politikai - vėl be stabdžių: [apie tai, kad į renginį, organizuotą Sudervėje esančiame Vilniaus 

tarybos ir Liberalų sąjūdžio nariui V. Martikoniui priklausančiame motelyje „Vilnoja“, dauguma savivaldybės 

politikų, tarp kurių vicemeras liberalcentristas A. Štaras, tarybos narys liberaldemokratas V. Avinas, 

administracijos dir. pavaduotojai J. Urbanavičius ir Lenkų rinkimų akcijos narys J. Narkevičius, atvyko 

tarnybiniu transportu, pateikiami A. Štaro, V. Avino komentarai] / Laura Čyžiūtė. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 

2007, lapkr. 17, p. 1, 5. 

Dumalakas, Arūnas. Vilniaus rajono valdžią tramdys teismas: [apie tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos direktorė L. Kotlovska neįvykdė per nustatytą terminą reikalavimo pakeisti Valstybinės kalbos 

įstatymo neatitinkančias Vilniaus rajono gyvenviečių gatvių pavadinimų lenteles, todėl Vyriausybės atstovas 

Vilniaus apskrityje J. Jurkevičius kreipėsi į teismą (str. minimas vicemeras A. Liudkovskis ant kurio namų 

Nemenčinėje gatvės pavadinimas užrašytas lietuvių ir lenkų kalbomis)] / Arūnas Dumalakas. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2007, gruod. 11, priedas „Sostinė“, p. 1, 3. 

Gatvėms - tik lietuviški pavadinimai: [apie tai, jog Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje J. Jurkevičius 

įpareigojo Vilniaus r. savivaldybę panaikinti Maišiagalos, Riešės, Raudondvario ir Sudervės gyvenvietėse 

esančių gatvių pavadinimų nelietuviškais užrašais lenteles] // Vilniaus diena. - 2007, lapkr. 16, p. 4. 

Jablonskienė, Audronė. Akmenų rojus prie Vilnojos ežero: [apie tarptautinio akmens simpoziumo uždarymo 

šventę, Vilniaus rajonas, Sudervė] / Audronė Jablonskienė. - Iliustr. // Respublika. - 2007, birž. 7, p. 18. 

Jonušaitė, Aurelija. Gražiausios - lietuvių nukaldintos skulptūros: [apie lauko akmenų skulptūrų simpoziumą 

„Vilnoja 2007“ Sudervėje] / Aurelija Jonušaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, birž. 2, priedas „Sostinė“, p. 

12. 

Jonušaitė, Aurelija. Vilnojos ežero pakrantėje ir vėl kaukši skulptorių kaltai: [apie tarptautinį lauko akmens 

skulptūrų simpoziumą „Vilnoja 2007“ Sudervėje] / Aurelija Jonušaitė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2007, geg. 

12, priedas „Sostinė“, p. 12. 

Kelias: duobė duobėje: [apie duobėtą kelią Vilniaus raj. Bubų autobusų stotelėje, Rastinėnų kaimas] - Iliustr. // 

Vakaro žinios. - 2007, rugpj. 24, p. 7. 

„Mūsų kraštietis želviškis Vaidas Ramoška…“: [apie Vilniaus rajone Sudervėje vykusį septintąjį lauko akmens 

skulptūrų simpoziumą, kuriame daugiausiai palankių įvertinimų už kompoziciją „Pasiklydęs“ sulaukė Ukmergės 

rajone Želvoje gyvenantis skulptorius Vaidas Ramoška]. - Naujienų kaleidoskopas // Gimtoji žemė. - 2007, birž. 

7, p. 1. 

Paldavičiūtė, Genovaitė. „Moterys rašytojos - Nobelio literatūros premijos laureatės“: [apie Sudervės 

bibliotekoje vykusį renginį „Parašyta moterų“, skirtą tarptautinei Moters dienai pažymėti] / Genovaitė 

Paldavičiūtė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, kovo 29- bal. 4 (Nr. 13), p. 3. 

Skujaitė, Ilona. Vilniaus valdininkams vaikai - beverčiai?: [Vilniaus rajone gyvenančių vaikų tėvai 

kreipėsi į miesto ir rajono savivaldybes, kad jos pasirūpintų galimybe vaikams saugiai nuvykti į Pilaitės 

vidurinę mokyklą ir parvykti namo] / Ilona Skujaitė. - Iliustr. // Miesto žinios. - 2007, gruod. 1, p. 1-2. 

[VII lauko akmens skulptūrų simpoziumo „Vilnoja 2007“ rezultatai] : [laureatais tapo V. Ramoška, G. Piekuras 

ir B. Rostas (Vengrija)] // Literatūra ir menas. - 2007, birž. 8, p. 3. 

Žilevičienė, Ligija. Prie Sudervės rotondos: [apie vienintelę Lietuvoje rotondo formos bažnyčią - XIX a. 

pradžios architektūros paminklą bei prie jos įkurtą skulptūrų parką, Sudervė, Vilniaus rajonas] / Ligija 

Žilevičienė. - Iliustr. // Rasos. - 2007, vas. 7-20 (Nr. 3), p. 15. 

 

Paldavičiute, Genovaite. „Pisarki - laureatki literackiej Nagrody Nobla“: [apie Sudervės bibliotekoje vykusį 

renginį „Parašyta moterų“, skirtą tarptautinėei Moters dienai pažymėti ] / Genovaite Paldavičiute. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 29 marca - 4 kwietnia (nr 13), p. 3. 

Szaranda, Ewelina. Na turystycznych szlakach Wileńszczyzny: [rašoma ir apie Sudervę] / Ewelina Szaranda ; 

Sabina Bielawska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 445), p. 

1, 3. 

Tomaszewska, Jadwiga. „Starałam się pracować sumiennie“ : [rozmowa z polonistką Jadwigą Tomaszewską] / 

[rozmawiała] Czesława Paczkowska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2007, 6-12 



 

 

wrzesnia (nr 36), p. 3.2007, 6-12 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 455), p. 3, 4. 

Worobiej, Teresa. Teatr - sposobem na wakacje : letnia szkoła warsztatów tetralnych w Suderwie / Teresa 

Worobie ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 5-11 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 

446), p. 1, 2. 

Jablonskienė, Audronė. Каменный рай у озера Вилноя: [ apie tarptautinio akmens simpoziumo uždarymo 

šventę, Vilniaus rajonas, Sudervė] / Аудроне Яблонскене. - Iliustr. // Республика. - 2007, 7 июня, p. 12. 

 

2008 

 

Jelezauskaitė, Lina. Neries baseino investicinės programos I etapo projekto įgyvendinimas Maišiagalos ir 

Sudervės gyvenvietėse / Lina Jelezauskaitė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, rugs. 25 - spal. 1, p. 6. 

Paldavičiūtė, Genovaitė. Biblioteka - Kraštotyra - Knyga: [apie Sudervės ir Rastinėnų bibliotekų surengtą 

kraštotyrinę išvyką Rastinėnų pagrindinės mokyklos moksleiviams] / Paldavičiūtė Genovaitė. - iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, liep. 10-16, p. 5. 

Paldavičiūtė, Genovaitė. Kur gyvena knygos: [apie vaikų knygos savaitės renginius Sudervės bibliotekoje] / 

Genovaitė Paldavičiūtė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, bal. 3-9 (Nr. 14), p. 2. 

Paldavičiūtė, Genovaitė. Šiaurės šalių savaitė: [apie Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginius Sudervės 

bibliotekoje] / Genovaitė Paldavičiūtė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, gruod. 4-10, p. 2. 

Šemelytė, Rita. Sudervės akustinis šedevras: [apie Švč. Trejybės bažnyčią bei privatų akmens skulptūrų parką 

„Vilnoja“, Vilniaus rajonas, Sudervė] / Rita Šemelytė. - Iliustr. // Šeimininkė. - 2008, spal. 15-21 (Nr. 41), p. 12. 

Šulcaitė, Kamilė. Sudervėje prabyla akmenys: [apie Sudervėje įsikūrusį verslininko ir politiko V. Martikonio 

akmens skulptūrų parką „Vilnoja“, jame rengiamus skulptorių simpoziumus, V. Martikonio komentarus] / Kamilė 

Šulcaitė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2008, rugpj. 1, p. 12. 

Šulcaitė, Kamilė. Sudervėje prabyla akmenys : akmenų karalystės šeimininkas svajoja įkurti moterų alėją: [apie 

Sudervėje įsikūrusį verslininko ir politiko V. Martikonio akmens skulptūrų parką „Vilnoja“, jame rengiamus 

skulptorių simpoziumus, V. Martikonio komentarus] / Kamilė Šulcaitė. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2008, rugpj. 

1, p. 15. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - B. d. // Mokslo Lietuva. - 2008, 

liep. 10 (Nr. 13), p. 1, 12-13. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // Mokslo 

Lietuva. - 2008, liep. 24 (Nr. 14), p. 4-5. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // 

Mokslo Lietuva. - 2008, rugs. 4 (Nr. 15), p. 14-15. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // Mokslo 

Lietuva. - 2008, spal. 23 (Nr. 18), p. 8-9. 

Zemlickas, Gediminas. Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą: [apie Cingų labdaros fondo ir Všį Sintautų 

akademija suorganizuotą ekskursiją Zanavykų patriotų takais Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų 

moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto, skirtą 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 20-mečiui] / Gediminas Zemlickas. - Iliustr. - Tęs. Pradžia: Nr. 13 // Mokslo 

Lietuva. - 2008, spal. 9 (Nr. 17), p. 8-9. 

Zolubas, Algimantas. Meile tėvynei paženklintas: [apie Vilniuje veikiančios entuziastų grupelės rūpinimąsi 

Vilnijos mokyklomis, organizuojant renginius Sudervėje, Dūkštose, puoselėjant nacionalines, kultūrines ir 

moralines vertybes] / Algimantas Zolubas. - Iliustr. // XXI amžius. - 2008, liep. 9, p. 6, 13. 

Železauskaitė, Lina. Švarus vanduo Vilniaus m. ir rajono gyventojams - jau netrukus: [apie ES lėšomis 

remiamą projektą ir geriamojo vandens kokybės gerinimą Maišiagalos ir Sudervės gyventojams] / Lina 

Železauskaitė // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, gruod. 25-31, p. 10. 



 

 

 

Paldavičiute, Genovaite. Biblioteka - krajoznawstwo - książka: [apie Sudervės kaimo bibliotekos kraštotyros 

darbą] / Genovaite Paldavičiute. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 10-16 lipca (nr 28), p. 5. 

Paldavičiute, Genovaite. Miłośników księżki zaprosił Tydzień Bibliotek Krajów Nordyckich: [apie Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitę Sudervėje] / Genovaite Paldavičiute. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 4-10 

grudnia (nr 49), p. 2. 

Sinkiewicz, Krystyna. Dzień Babci i Dziadka - święto polskich szkół: [apie šventę Sudervės mokykloje] / 

Krystyna Sinkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 7-13 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p.4. 

 

2009 

 

Ypatingos architektūros Sudervės bažnyčia rengiasi sukakčiai. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2009, rugpj. 19, p. 5. 

Kurs rutulius: [apie tai, kad Sudervėje įkurtą akmens skulptūrų parką „Vilnoja“ šią vasarą papuoš J. 

Naruševičiaus skulptūra, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui įprasminti]. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2009, vas. 

7, priedas „Sostinė“, p. 3. 

Kuznecovaitė, Asta. Grasinimų byla - finišo tiesėje: [rašoma apie Generalinės prokuratūros atliekamą ikiteisminį 

tyrimą dėl grasinimų nužudyti Vyriausybės atstovą Vilniaus apskrityje J. Jurkevičių, pateikiamas prokuroro S. 

Slapšinsko komentaras, primenama, kad tyrimas pradėtas po to, kai J. Jurkevičius elektroniniu paštu gavo laišką, 

kuriame teigiama, kad jei jis nenutrauks savo veiklos, su juo bus susidorota, manoma, jog grasinimai susiję su J. 

Jurkevičiaus veikla lenkiškoje Vilniaus apskrities dalyje, ypač - draudimu gatvių pavadinimus rašyti nevalstybine 

kalba, pateikiamas į Europos Parlamentą išrinkto Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininko V. Tomaševskio 

požiūris į šią istoriją (minimi Šalčininkų rajono meras Z. Palevičius, savivaldybės administracijos direktorius B. 

Daškevičius, Sudervės miestelio seniūnė Č. Stupenko, ignoruojantys teismų įpareigojimą ant pastatų kabinti 

gatvių pavadinimų lenteles tik lietuvių kalba)] / Asta Kuznecovaitė. - Iliustr. // Vilniaus diena. - - 2009, gruod. 

28, p. 7. 

Micevičiūtė, Gintarė. Kūrinys džiugins porą mėnesių: [apie tai, kad Vilniuje, Konstitucijos prospekte atidengta 

J. Naruševičiaus skulptūra „Lietuva istorijos glėbyje“, simbolizuojanti šalies vardo paminėjimo tūkstantmetį, 

vėliau skulptūra iškeliaus į Sudervėje esantį akmens skulptūrų parką „Vilnoja“] / Gintarė Micevičiūtė. - Iliustr. 

// Lietuvos rytas. - 2009, birž. 16, p. 25. 

Statys valyklas: [apie tai, kad iki kitų metų pabaigos Vilniaus rajone esančiose Sudervės ir Maišiagalos 

gyvenvietėse iškils nuotekų valyklos] // Lietuvos rytas. - 2009, gruod. 2, p. 18. 

Vorobej, Teresa. Kaip suvaldyti stresą : seminaras Vilniaus rajono socialiniams darbuotojams [Sudervėje] / 

Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, birž. 25 - liep. 1, p. 10. 

Ždanovič, Zigmunt. Vykdytojai turėtų pasitempti : įsibėgėja didžiausio investicinio projekto įgyvendinimas: 

[apie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklo tiesimo Maišiagaloje ir Sudervėje projektą Vilniaus rajone] / 

Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, gruod. 3-9, p. 2. 

Podwileńska Suderwa : Wileńszczyzna z bliska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 28 maja-3 

czerwca (nr 22), priedas „Nasza Gazeta“, p. 2, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Wykonawcy muszą się sprężyć : realizacja największego projektu inwestycyjnego nabiera 

rozpędu: [apie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklo tiesimo Maišiagaloje ir Sudervėje projektą Vilniaus 

rajone] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 3-9 grudnia ( nr 49), p. 1, 

3. 

 

2010 

 

Mikulevič, Irena. Interesų kryžkelėje : lentelės su lenkiškais gatvių pavadinimais - ašaka valstybės pareigūnų 

gerklėje: [rašoma ir apie Sudervę] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, saus. 14-20, 

p. 1, 4-5. 

Mikulevič, Irena. Patogumui ir geresnei gyvenimo kokybei : trigubas investicinis projektas Maišiagaloje ir 

Sudervėje: [apie investicijas į vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimą bei rekonstrukciją Maišiagaloje ir 

Sudervėje] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, spal. 21-27, p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Pyragų nebus be noragų : ką pranašauja šių metų javapjūtė: gerovę ar badą: [apie Vilniaus r. 

Rastinėnų kaime gyvenantį ūkininką, auginantį ekologinius javus S. Radulevičių] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, rugpj. 26 - rugs. 1, p. 1, 9. 

Petraitytė, Astrida. Šviesaus gedulo triptikas : mecenato Petro Jauniaus (1913 02-2010 05 02) atminimui / 

Astrida Petraitytė. - Iliustr. // Voruta. - 2010, rugs. 18, p. 2. 

Mikulevič, Irena. Na skrzyżowaniu interesów : tablice z polskimi nazwami ulic - kością w gardle urzędników 

państwowych: [rašoma ir apie Sudervę] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 



 

 

- 2010, 14-20 stycznia (nr 2), p. 1, 5, 6. 

 

2011 

 

Maželytė, Edita. Lietuviškų riedulių menas žavės ir ateities kartas: [apie verslininką V.Martikonį, įkūrusį 

„Vilnojos“ akmens skulptūrų parką, svajojantį įkurti Lietuvos menininkų kurtų akmens statulų parką bei 

verslininko sukauptą menininkų autoportretų kolekciją] / Edita Maželytė ; Vyginto Skaraičio nuotr. // Vakaro 

žinios. - 2011, vas. 25, p.1, 4. 

 

2012 

 

Grigolytė, Rūta. Per brangi paskutinė kelionė: [apie tai, kad Vilniaus m. savivaldybė du kartus skelbė Sudervės 

ir Karveliškių kapinių kolumbariumų statybos, jų nuomos ir eksploatavimo konkursus, tačiau nė viena įmonė 

nepateikė paraiškos dalyvauti; pateikiamas savivaldybės Miesto tvarkymo sk. vyr. specialistės J. Nauckuvienės 

komentaras] / Rūta Grigolytė. - Iliustr., lent. // Vilniaus diena. - 2012, rugs. 27, p. 2, 3. 

Leonovienė, Eglė. Gyvenimas, sudarytas iš „pirmų kartų“ :[ apei avių augintojus S. ir K. Kuorus, Maišiagala, 

Vilniaus r., min. Sudervė] / Eglė Leonovienė. - Iliustr. // Kaimo laikraštis. - 2012, rugs. 29 - spal. 5 (Nr. 39), p. 

1, 10-11. 

Žukovskis, Andrejus. Pilaitės istorijoje - Lizdeikos giminės pėdsakai:[ apie archeologinius radinius Pilaitės 

dvaro teritorijoje, Vilnius. Min. Sudervė] / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, kovo 24, 

priedas „Pilaitė“, p. 4-5. 

Mikulevič, Irena. Sztuka…jak nieuleczalna choroba : galeria nad brzegiem Jeziora Rzeszańskiego: [ apie 

skulptorių Vladą Kančiauską ir jo „Kranto galeriją“ prie Riešės ežero Grikienių kaime] / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 13-19 września (nr 37), p. 3. 

Mikulevič, Irena. Wdzięczność czynem mierzona : grób patrona szkoły pod opieką uczniów z Suderwy / Irena 

Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 7-13 czerwca (nr 23), priedas „Rota“ (nr 

703), p. 1, 6. 

Peško, Ana. Sztandar suderwskiej szkole Zdziechowskiego / Anna Pieszko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 

23 listopada, p. 1, 8-9. 

Wyświęcenie sztandaru Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie : z rejonu wileńskiego. 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 30 listopada, p. 6. 

Klimaszewska, Iwona. Otwarta księga, pióro i kaganiec : Szkoła w Suderwie ma sój sztandar / Iwona 

Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 29 listopada - 5 grudnia (nr 48), 

priedas „Rota“ (nr 728), p. 1, 4. 

 

2014 

Baronienė, Nijolė. Ūkininkas nešykšti žinių: [apie ūkininką S. Radulevič iš Rastinėnų, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. 

// Valstiečių laikraštis. - 2014, vas. 26, p. 1, 9. 

Červokienė, Daiva. Meniškų verbų tėvynė - Vilniaus kraštas: [apie verbų rišimo tradicijas Vilniaus krašte]. - 

Iliustr. // Savaitė. - 2014, Nr. 15 (bal. 9), p. 12-13. 

Jodeluk, Jadwiga. Rostyniańskie święto dala dziadków: [apie švenę, vykusią Nemenčinės kultūros cenre, kurios 

organizavime dalyvavo ir Rastinėnų kaimo bibliotekininkė]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 

marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 794), p.8. 

Klimaszewska, Iwona. Jak jedna wielka rodzina: [Jubileusz AWPL w Suderwie]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 grudnia (nr 4), priedas „Rota“ (nr 788), p. 6. 

Przygotowania do roku szkolnego : remonty w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego / na podst. inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 5. 

Twórczość natchniona pejzażem : jubileusz Heleny Subotowicz - poetki z Rostynian / Inf. wł. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 794), p.2. 

Ždanovič, Zigmunt. Do ziemi odnosi się z szacunkiem : Zenon Borkowski, rolnik z Wojgieliszek, stawia na 

modernizację: [apie ūkininką iš Sudervės seniūnijos Vaigeliškių kaimo Z. Borkovskį] / Zygmunt Żdanowicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 3-9 kwietnia (nr 14), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Gerbia gimtąją žemę: [apie ūkininką iš Sudervės seniūnijos Vaigeliškių kaimo Z. 

Borkovskį] . - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 2014, bal. 3-9, p. 8. 

 

 



 

 

2015 

 

Vorobej, Teresa. Didžiausi nuopelnai - išauklėti vaikai: [Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis įteiktas 

Vilniaus r. gyventojai Juzefai Michalkevič]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, geg. 21-27, p. 1, 4. 

 

Klimaszewska, Iwona. Na huczne ostatki - zabawy, koncerty i dużo blinó : zapustowy weekend na 

Wileńszczyźnie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 826), p. 1, 

8, 17. 

Klimaszewska, Iwona. Studenci z Polski zawitali do uczniów w Suderwie : projekt „Koła Naukowe uczą na 

Litwie“: [apie Varšuvos technikos universiteto studentų įgyvendinamą projektą „Moksliniai būreliai moko 

Lietuvoje“, pagal kurį mokslo populiarinimo užsiėmimai vyko Sudervės ir Rastinėnų mokyklose]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 października (nr 40), p. 1, 6. 

Klimaševska, Ivona. Automobiliai iš Sudervės. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, spal. 1-7, p. 5. 

Levicki, Jan. Pogodna mimo trudu lat : Józefa Błażewicz - stulatka z Suderwy / Jan Lewicki ; fot. autor. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 25 czerwca - 1 lipca (nr. 26), priedas „Rota“ (nr 844), p. 2. 

Młyńska, Teresa. Zabawa z dobrą dawką humoru : echa nocy świętojańskiej na Wileńszczyźnie: [apie Joninių 

šventę Sudervėje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 2-8 lipca (nr 27), priedas „rota“ (nr 845), p. 17. 

Stacewicz, Alina. Malowanie dające smak życiu : ludzie z pasją: [apie tapytoją Jadvygą Volodko ir jos darbų 

parodą Rastinėnų kultūros centre, Vilniaus r.]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 1-7 pazdziernika (nr 

40), priedas „Rota“ (nr 858), p. 20. 

Stacewicz, Alina. Rozśpeiwana jesień w Rostynianach / Alina Stacewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

2015, 29 pazdziernika - 4 listopada (nr 44), priedas „Rota“ (nr 862), p. 2. 

Vorobej, Teresa. Największe zasługi - to wychowanie dzieci : odznaczenie prezydent RL dla matki z rejonu 

wileńskiego: [apie ordino įteikima Juzefai Vincentai Michalkevič „Už nuopelnus Lietuvai“ medalį] / Teresa 

Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 21-27 maja (nr 21), p. 1, 3. 

 

2016 

 

Gustevičiūtė, Monika. „Verkniukai“ - vicečempionai: [apie Aukštadvario gimnazijos jaunųjų miško bičiulių 

„Verkniukų“ išvyką į Sudervę, Vilniaus miškų urėdijos buvusią Sudervės girininkiją] / Monika Gustevičiūtė, 

Kamilė Asanavičiūtė ; Č. Pociūnienės nuotr. - Iliustr // Trakų žemė. - 2016, geg. 20, p. 9. 

Ilgūnas, Aleksandras. Į gyvenimą išleido keliasdešimt vaikų: [pokalbis su Šv. Martyno šeimynos įkūrėju A. 

Ilgūnu]: [apie Šv. Martyno šeimyną ir jos įkūrėją, užauginusį du savo ir keliasdešimt svetimų vaikų, dabar 

besirūpinantį devyniais globotiniais]. / [kalbino] Laima Samulė. - Iliustr. // Ji. - 2016, Nr. 5 (vas. 5-11), p. 20- 

21. 

Kazakevičius, Kazys. Darželiuose neskamba lietuviškas žodis: [apie tai, kad šeimoms, norinčioms savo atžalas 

leisti į lopšelį-darželį, kuriame ugdymo procesas vyktų valstybine lietuvių kalba, surasti tokią ugdymo įstaigą 

Vilniaus rajone tampa beveik neįmanoma. Rastinėnų-Bubų kaimo bendruomenės pirmininkė K. Bykovienė 

pripažino, kad jaunų tėvų bėdos ieškant vaikams ugdymo įstaigos šiuo metu tikrai yra opiausios (žurnalistinis 

tyrimas)]. - Iliustr., portr. // Lietuvos žinios. - 2016, vas. 26, p. 1, 5. 

Kiliulienė, Jūratė. Amžino poilsio ne į žemę: [apie UAB „Labradoras“ Sudervės kapinių kolumbariumo 

pirmojo bloko statybos pabaigą bei galimybes urnas laidoti žemėje arba saugoti kolumbariumo nišoje (str. 

projekto vadovo A. Džiovelio komentaras)] / Irmanto Sidarevičiaus nuotr. // Vakaro žinios. - 2016, rugpj. 11, p. 

4. 

Mockutė, Dangė. Pavergia ne žiedų, o lapų grožis: [apie gėlininkę Eglė Railienę, gyvenančią Sudervėje, 

Vilniaus rajona]. - Iliustr. // Namie ir sode. - 2016, Nr. 13 (birž. 28), p. 12-14. 

Strazdienė, Eugenija. Stilizuotas paukščio lizdas: [apie Generalinės miškų urėdijos paskelbtą konkursą 

jauniesiems miško bičiuliams - „Stilizuotas paukščio lizdas-2016“]. - 2016 / Eugenija Strazdienė. - Iliustr. // 

Giružis. - 2016, bal. 29, p. 9. 

„Vilniaus rajono Avižienių gimnazijoje ir Sudervės pagrindinėje mokykloje vyko…“: [apie Vilniaus rajono 

Avižienių gimnazijoje ir Sudervės pagrindinėje mokykloje vykusias LMŽ kaimo vietovių zonines tinklinio 

varžybas, kuriose Ukmergės rajonui atstovavo Taujėnų gimnazijos mergaičių ir berniukų komandos] // 

Ukmergės žinios. - 2016, saus. 22, p. 7. 

Žygis pėsčiomis kunigo pėdsakais: [apie piligriminį žygį monsinjoro J. Obrembskio pėdsakais Turgeliai- 

Rudamina-Sudervė-Maišiagala]. - Iliustr. - Pagal Vilniaus rajono savivaldybės informaciją // XXI amžius. - 

2016, liep. 1, p. 14. 

 

Vorobej, Teresa. Obfite plony najmłodszych : bogaty rok Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w 



 

 

Suderwie / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 29 wrzesnia - 5 pazdziernika (nr 39), 

priedas „Rota“ (nr 910), p. 17. 

Vorobej, Teresa. W chemii magia, a na ringu roboty : warsztaty z robotyki i chemii dla uczniów w Suderwie / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 29 wrzesnia - 5 pazdziernika (nr 

39), priedas „Rota“ (nr 910), p. 17. 

Zapusty na Wleńszczyźnie: [fotoreportaż]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 lutego (nr 6), 

priedas „Rota“ (nr 877), p. 1, 2. 

 

2017 
 

Vercinkevičiūtė, Aušra. Piliečių ugdymas valstybine kalba? Neįtikėtina, tačiau Pietryčių Lietuvoje tai - misija 

neįmanoma: [apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumą Pietryčių Lietuvoje] / Aušra Vercinkevičiūtė. - Iliustr. // 

Voruta. - 2017, kovo 25, p. 9. 

 

Jodeliuk, Jadwiga. Dzień seńjorów w Rostynianach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego 

(nr 7), priedas „Rota“ (nr 930), p. 2. 

Niezapomniany pobyt w Polsce uczniów z Suderwy / uczestnicy wycieczki. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2017, 29 czerwca - 5 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 949), p. 7. 

Podmostko, Jadvyga. Poetycki „Maj nad Wilią“ - spotkanie z niezwykłymi ludźmi: [apie tarptautinį poezijos 

festivalį „Maj nad Wilią“]/ Jadwiga Podmostko. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 3-5 czerwca (nr 105), p. 1, 

12-13. 

Premier Saulius Skvernelis z wizytą w rejonie wileńskim: [Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi 

Vilniaus rajone, kur susitikime su savivaldybės vadovais aptarė šio krašto perspektyvas, aplankė vaikų darželius, 

domėjosi socialiniais reikalais bei rajono verslumo aplinka]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 10-12 czerwca (nr 

110), p. 6. 

Schoenbeck, Lilija. Książka pomaga poznawać świat : Dzień Języków Europejskich w Ciechanowiczkach: 

[Sudervės kaimo bibliotekoje vyko Europos kalbų dienos minėjimas, kuriame dalyvavo Čekoniškių pagrindinės 

mokyklos moksleiviai] / Lilija Schoenbeck, Ludmila Kuzborska ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 4-11 pazdzienika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 963), p. 21. 

Stacewicz, Alina. By zachować piosenki tej ziemi : jubileuszowy koncert zespołu „Wspomnienie“: [Apie 

Rastinėnų kultūros namų meno kolektivą „Prisiminimai“ („Wspomnienie“)] / Alina Stacewicz ; fot. autorka. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 15-21 czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 947), p. 1, 7. 

Stefanowicz, Łucja. Czytać i poznawać języki: [Sudervės kaimo bibliotekoje  Europos kalbų dienos minėjimo 

proga vyko anglų kalbos pamokėlės, kuriose dalyvavo Rastinėnų pagrindinės mikyklos moksleiviai] / Łucja 

Stefanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 4-11 pazdzienika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 963), p. 21. 

Udany pod każdym względem : XII Międzynarodowy Turniej Pilki Siatkowej o Puchar Gimnazjum w 

Awiżeniach / Inf. wł. ; fot. Waldemar Szumski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 9-15 listopada (nr 

45), priedas „Rota“ (nr 968), p. 24. 

Urbanovič, Monika. Na chwałę Pana : szchola „Barka“ z Suderwy w świętecznej odsłonie: [apie Sudervės 

parapijos choro „Barka“ koncertą Vilniuje] / Monika Urbanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 

20-26 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 939), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Rzeczowa i konstruktywna rozmowa : premier Saulius Skvernelis wizytował rejon wileński: 

[Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis lankėsi Vilniaus rajone, kur susitikime su savivaldybės vadovais, aptarė 

šio krašto perspektyvas, aplankė darželinukus, domėjosi socialiniais reikalais bei rajono verslumo aplinka] / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 8-14 czerwca (nr 23), p. 1, 3. 

 

2018  
 

Urbanovič, Monika. Gdy splata się przyjaźń i radość : kolędowe tournee chóru łączonego „Pszujaciele“ / Monika 

Urbanowicz ; fot. archiwum zespołu. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11-17 stycznia (nr 2), priedas 

„Rota“ (nr 977), p. 7. 

XXV Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią“ : program: [apie tarptautinį poezijos festivalį „Maj nad 

Wilią“] / J.P.. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2018, 24 maja, p. 10. 

 

2019  
 

Bundžiuvienė, Vida. Kampelis papuoštas žydinčiais augalais: [apie Sudervės M. Zdziechovskio pagrindinėje 

mokykloje tęsiamą projektą „Pažink valstybę“] / Vida Bundžiuvienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 



 

 

2019, spal. 24/30 (Nr. 43), p. 2. 

Sekmadienį - Pasaulinė sniego diena : savaitgalio skaitiniai : ir juokais, ir rimtai: [tarptautinės slidinėjimo 

federacijos iniciatyva trečiasis sausio sekmadienis paskelbtas Pasauline sniego diena. Kaip teigiama, šia proga 

įvairiose pasaulio šalyse rengiamos šventės, kuriose kviečiama slidinėti, čiuožti rogėmis, snieglentėmis. Jei šalyje 

nėra sniego, šventė rengiama įvairiose Sniego arenose ant dirbtinio sniego. 2015-ųjų spalį „Širvintų kraštas“ rašė 

apie Musninkuose (Širvintų r.) dirbusį „fizruką“ Vytautą Gaigalą, kuris tos mokyklos mokinius buvo užkrėtęs 

slidinėjimo aistra. Buvusiai mokinei Helenai Vaicekauskienei, jos sutuoktiniui Leonui Vaicekauskui atmintyje 

iškilo Vytauto Gaigalo vestos slidinėjimo pamokos: „Pats mokytojas puikiai slidinėjo. Kopimo į kalną, 

nusileidimo, stabdymo technikos mokė Musninkų miestelio bei aplinkinių kaimų vaikus. Musninkų apylinkių 

kalnai ir kalneliai mirgėdavo nuo jaunųjų slidininkų“] / parengė Gintaras Bielskis. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 

2019, saus. 18, p. 8. 

Zinkuvienė, Alia. Valstybinės reikšmės projektas - labai nesvarbus: [apie tai, jog Valstybės valdomas Turto 

bankas atidėjo operatoriaus, kuris turėtų valdyti vietoje nebenaudojamų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų kuriamą 

Vilniaus kongresų centrą, konkursą; pastatas pastatytas Šnipiškių žydų (Piromonto) kapinių vietoje ir žydai 

nesutinka, jog čia būtų kasinėjama. (Str. architekto A.Kaušpėdo, Turto banko komunikacijos vadovo T. Bagdono 

komentarai; minimi Izrelio pilietis Y. Y .Pinesas, premjerai A. Butkevičius, S. Skvernelis ir kiti asmenys)] / Alia 

Zinkuvienė ; Butauto Barausko nuotr.. - Portr. // Vilniaus diena. - 2019, lapkr. 11/17, p. 1, 4-5. 

 

Adamaitis, Waleria. Bo u nas jest tyle do odkrycia : międzyszkolny projekt Mejszagoła-Suderwa: [apie 

Maišiagalos ir Sudervės gimnazijų moksleivių bendrąjį projektą „Viskas apie Vilniaus rajoną“] / Waleria 

Adamaitis ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 17/23 pazdz. (nr 42), priedas „Rota“ (nr 

1069), p. 8. 

Burzdžiuvienė, Vita. Projekt „Poznaj państwo” w Suderwie trwa / Vita Burzdžiuvienė. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 31 paźdz./6 listop. (nr 44), p. 2. 

Jodeluk, Jadwiga. Mikołalki w Rostynianach: [apie kalėdinę šventę Rastinienuose, kurios organizavime dalyvavo 

ir Kasmiškių kaimo biblioteka] / Jadwiga Jodeliuk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr. 

51), priedas „Rota“ (nr 1078, p. 8. 

Łapszewicz, Lucyna. Wyjątkowa podróż sentymentalna : z Suderwy na Żmudź: [apie Vilniuas rajono Sudervės 

pagrindinės mokyklos moksleivių ekskursiją į Žemaitiją] / Lucyna Łapszewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 5/11 grud. (nr 49), priedas „Rota“ (nr 1076), p. 1, 4. 

Pawiłowicz, Czesława. Wspólnota od dziadków do wnuków : koło ZPL im. Emilii Plater w Suderwie - 30 lat 

razem / Czesława Pawiłowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 stycz./6 lutego (nr 5), priedas 

„Rota“ (nr 1032), p. 8. 

Stefanowicz, Łucja. By poznać zakątki swej małej ojczyzny : śladami wybitnych ludzi Wileńszczyzny / Łucja 

Stefanowicz ; fot. Lilia Schoenbeck. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), priedas 

„Rota“ (nr 1041), p. 8. 

Stupienko, Jan. Semper Firlis i suderwianie : wycieczka członów ZPL im. Emilii Plater do Lwowa / Jan 

Stupienko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 7/13 listop. (nr 45), priedas „Rota“ (nr 1072), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Ogólnie było super : konkurs wiedzy o parlamentaryzmie w Zujunach / Zygmunt Żdanowicz 

; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 mar. (nr. 11), priedas „Rota“ (nr 1038), p. 1, 4. 

 

2020  

 

Pabradės liaudiškos muzikos kapela ir vokalinė grupė „Žeimena“ savo koncertine veikla džiugina žiūrovus: [apie 

vykusį Pabradės liaudiškos muzikos kapelų ir vokalinės grupės „Žeimena“ koncertinį turą po Respubliką] / 

parengė Roberta Žavoronkovienė. - Iliustr. // Žeimenos krantai. - 2020, spal. 9, p. 7. 

Turistinis maršrutas į Vilniaus rajono vakarus: [apie vakarinio Vilniaus rajono turistinius maršrutus ir lankytinas 

vietas] / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 23/29 (Nr. 30), p. 8–9. 

Valinskienė, Aida. Lietuvos rieduliai tapo meno kūriniais: [apie Sudervėje (Vilniaus r.) įkurtą akmens skulptūrų 

parką „Vilnoja“, kur lankytojai nemokamai gali pasigėrėti skulptorių iš viso pasaulio darbais; pateikiami parko 

įkūrėjo V. Martikonio komentarai] / Aida Valinskienė. - Iliustr. // Kauno diena. - 2020, rugpj. 1, p. 30–31. 

Valinskienė, Aida. Lietuvos rieduliai tapo meno kūriniais: [apie Sudervėje (Vilniaus r.) įkurtą akmens skulptūrų 

parką „Vilnoja“, kur lankytojai nemokamai gali pasigėrėti skulptorių iš viso pasaulio darbais; pateikiami parko 

įkūrėjo V. Martikonio komentarai] / Aida Valinskienė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2020, rugpj. 5, p. 16–17. 

Ždanovič, Zigmunt. Tokios šventės Sudervėje dar nebuvo: [Apie Sudervėje vykusią V Kaimo kapelų vakaronę 

"Iki ryto grot, po šokių miegot!"] / Zygmunt Ždanovič ; Teresos Markevič, vrsa.lt nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 10/16 (Nr. 37), p. 1, 5. 

 



 

 

Mikulevič, Irena. Tajemnica długowieczności : setny jubileusz Aleksandry Markowskiej z Suderwy / Irena 

Mikulewicz ; fot. Justyna Czerniawska, Dainius Stankus. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 6/12 sierp. 

(nr 32), priedas „Rota“ (nr 1111), p. 1, 6. 

Trasa turystyczna na zachodzie rejonu wileńskiego : dla miłośników skarbnic przyrody i dziedzictwa kulturowego 

/ vrsa.lt ; fot. Park Regionalny Wilii oraz Archiwum parafialne Suderwie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2020, 23/29 lip. (nr 30), p. 5. 

W wyśmienitym humorze : Święto plonów w Rostynianach: [apie Derliaus šventę Sudervės seniūnijoje Rastinėnų 

kaime, Vilniaus rajonas] / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 17/23 wrześ. (nr 38), priedas 

„Rota“ (nr 1117), p. 1. 

Ždanovič, Zigmunt. Marzenia trenera z Suderwy : ludzie z pasją: [apie krepšinio komandos "Sudervė Team" 

žaidėją, jaunųjų sudervėčių trenerį Gžegožą Jasinskį, Vilniaus rajonas] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Grzegorz 

Jasiński. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 27 lutego/4 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 1088), p. 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Takiego święta w Suderwie nie było! : V Międzynarodowa Biesiada Kapel Wiejskich „Do 

rana grać, po tańcu spać” / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor i Teresa Markiewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 10/16 wrzes. (nr 37), p. 1, 6. 

 

Пабрадская капелла народной музыки и вокальная группа «Жеймена» радовали своими концертами 

зрителей: [apie vykusį Pabradės liaudiškos muzikos kapelų ir vokalinės grupės „Žeimena“ kocertinį turą po 

respubliką} / подготовила Роберта Жаворонковене. - Iliustr. // Жеймянос крантай. - 2020, 9 окт., р. 7 

 

 

Sužionių seniūnija  

 

2003 

 

Pečiūnienė, D. Muzikuokime kaip išgalime: [apie seminarą Vilniaus rajono pradinių klasių mokytojams 

„Muzikuokime pačių pasigamintais ritminiais muzikos instrumentais“, vykusį Veriškių (Vilniaus raj.) pradinėje 

mokykloje 2003 m. balandžio 24 dieną] / D. Pečiūnienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2003, geg. 15- 

21 (Nr. 20), p. 3. 

 

2004 

Andžejevski, Tadeuš. Po trudnej kampanii-wsólny wypoczynek : IV rodzinny zlot turystyczny Akcji Wyborczej 

Polaków na Litwie : [apie tradicinį šemyninį turistinį sąskrydį, kurį organizavo LLRA Sužionyse] / Tadeusz 

Andrzejewski. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 15-21 lipca (nr 29), priedas „Rota“, p. 1, 2. 

Czerniawski, Mieczysław. Gmina sużańska: [apie Vilniaus rajono Sužionių seniūniją 2003 metų pasiekimų 

balansą] / Mieczysław Czerniawski. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 27 maja- 2 czerwca (nr22), p.5. 

Černiavskij, Mečislav. Sužionių seniūnija : 2003 metų pasiekimų balansas / Mečislav Černiavskij // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2004, geg. 27- birž. 2 (Nr. 22), p. 5. 

Lewicki, Jan. Piosenki z kuferka wyjęte : jubileusz 15- lecia zespołu folklorystycznego „Sużanianka“: [apie 

folklorinio ansamblio „Sužanianka“ 15 metų jubiliejų] / Jan Lewicki. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2004, 29 lipca - 4 sierpnia (nr 31), priedas „Rota“, p. 1, 5. 

Lewicki, Jan. Wrócili jako zwycięzcy : zespół kolędniczy z Sużan i „Rudomianka“ na XXI Przeględzie 

Zespołów Kolędniczych w Węgorzewie / Jan Lewicki. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2004, 29 

styznia- 4 lutego (nr 5), priedas „Rota“, p. 1, 2. 

Su giliu liūdesiu pranešame… : [nekrologas]: [mirė Vilniaus rajono Sužionių parapijos kunigas Antoni Dziekan 

/ Vilniaus rajono merė ir savivaldybės taryba. - Portr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2004, vas. 19-25 (Nr. 8), 

p. 2. 

 

2005 
 

Andžejevski, Tadeuš. Wymarzona pogoda, wyśmienity odpoczynek : V rodzinny zlot turystyczny AWPL: [apie 

tradicinį V šeimininį turistinį sąskridį, kurį organizavo Vilniaus rajono LLRA skyrius Sužionyse] / Tadeusz 

Andrzejewski ; fot.Dariusz Borusewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 14 - 20 lipca (nr 28), priedas 

„Rota“ (nr 343), p. 1, 2. 

Czerniawski, Mieczysław. Gmina sużańska : bilans dokonań roku 2004: [apie Sužionių seniūnijos 2004 metų 

pasiekimų balansą] / Mieczysław Czerniawski // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 11 - 17 sierpnia (nr 32), p. 5. 



 

 

Černiavskij, Mečislav. 2004 metų pasiekimų balansas : Sužionių seniūnija / Mečislav Černiavskij // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2005, rugpj. 11-17 (Nr. 32), p. 5. 

Mažul, Henrik. Kwiecień w wiersze obleczony: [apie poezijos šventę Sužionių vidurinėje mokykloje] / Henryk 

Mażul ; fot. Bronisława Kondratowicz. - Iliustr. - Lenk. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 28 kwietnia 4 maja 

(nr 17), p. 1, 3. 

Worobiej, Teresa. Śladami polskości ziemi wileńskiej: [minimas Sužionys] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2005, 3 - 9 listopada (nr 44), priedas „Nasza gazeta“, p. 2. 

 

2006 

Czerniawski, Mieczysław. Bilans dokonań roku 2005 : gmina sużańska / Mieczysław Czerniawski // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2006, nr. 10 - 16 sierpnia (nr 32), p. 5, 6. 

Černiavskij, Mečislav. 2005 metų pasiekimų balansas : Sužionių seniūnija / Mečislav Černiavskij // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2006, rugpj. 10-16 (Nr. 32), p. 5-6. 

Jakštas, Algis. „Norėčiau, kad tikintieji suprastų, jog bažnyčia - tai jie“: [apie Pabradės Šv. Juozapato parapijos 

klebono Voldemaro Ulčukevič susitikimą su Pabradės miesto seniūnu ir rajono meru] / Algis Jakštas. - Iliustr. // 

Švenčionių kraštas. - 2006, spal. 7, p. 1, 2. 

Jakštas, Algis. „Хочу, чтобы прихожане поняли, что храм - их, а они - храма“: [apie Pabradės Šv. 

Juozapato parapijos klebono Voldemaro Ulčukevič susitikimą su Pabradės miesto seniūnu ir rajono meru] / 

Альгис Якштас. - Илюстр. // Швенчёнский край. - ISSN 1822-0673. - 2006, 7 окт. p. 1, 2. 

Levicki, Jan. Sužionyse pas Joną: [apie Jonines Sužionyse ] / Jan Levicki ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2006, birž. 29 - liep. 5 (Nr. 26), p. 3, 6. 

Navickaitė, Valdonė. Dalykinis susitikimas Veriškių mokykloje: [apie Vilniaus rajono Veriškių pradinėje 

mokykloje vykusį renginį] / Valdonė Navickaitė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 

2006, lapkr. 16-22 (Nr. 46), p. 3. 

Pačkovska, Česlava. W duchu przyjaźni, rywalizacji i zwycięstw : VI Rodzinny Zlot Turystyczny ZPL-AWPL 

„Sużany 2006“ / Czesława Paczkowska ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 20 -26 

lipca (nr 29), priedas „Nasza gazeta“, p. 2, 3. 

Uczniowie mają swój parlament: [apie atrankinį rajoninį rinkimų į Lietuvos moksleivių parlamentą, kuriame yra 

ir moksleivių iš Sužionių mokyklos] / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2006, 9 - 15 listopada (nr 

45), p. 1, 2. 

 

2007 

Gerdvilis, Rimantas. Įgyvendinamas Europos Sąjungos iš dalies finasuojamas projektas „Nemenčios upelio 

ankstesnių taršos padarinių likvidavimas“: [rašoma ir apie Veriškių kaimą] / Rimantas Gerdvilis. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2007, birž. 21-27 (Nr. 25), p. 7. 

Gerdvilis, Rimantas. Trwa realizacja finansowanego częściowo ze środków Unii Europiejskiej projektu 

„Likwidacja skutków wcześniejszych zanieczyszczeń zreczki Niemenczynki“:[rašoma ir apie Veriškių kaimą] / 

Rimantas Gerdvilis. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 21-27 czerwca (nr 25), p. 7. 

Poetka Wileńszczyzny: „Być dobrą dla ludzi“: [apie poetę Reginą Pščolovską iš Sužionių] / przygotowała 

Jadwiga Podmostko. - Portr. // Kurier Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2007, 19 czerwca, p. 6. 

Pszczołowska, Regina. Wieś ; Obojętność ; Szczęście ; Czas ; Nic więcej o miłości ; Czekanie na łaskę życia ; 

Dziwna walizka : [wiersze] / Regina Pszczołowska. - Portr. // Kurier Wileński. - 2007, 19 czerwca, p. 6. 

Worobiej, Teresa. „W sużańskich lasach nad Ilgisa wodą“ : VII Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZPL: [w 

Sużnach] / Teresa Worobiej ; fotog. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2007, 19-25 lipca (nr 29), 

priedas „Rota“ (nr 448), p. 1, 4-5. 

 

2008 

Adamowicz, Katarzyna. Studniówki czar: [apie šimtadienį Sužionių vidurinėje mokykloje] / Katarzyna 

Adamowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 14-20 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 478), p. 1, 2. 

Kuckiewicz, Katarzyna. Jubileusz d-ooo-brej zabawy - XX Zlot Turystyczny Polaków na Litwie: [w Sużanach] / 

Katarzyna Kuckiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 12-14 lipca (nr 132), p. 8-9. 

Łakis, Andrzej. Przed XX Zlotem Turystycznym Polaków na Litwie: [w Sużnach] / Andrzej Łakis. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2008, 28-30 czerwca (nr 122), p. 13. 

Markiewicz, Teresa. Obchody święta Nocy Świętojańskiej w Jaszunach i Sużanach / Teresa Markiewicz. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 25 czerwca, p. 1-2. 

Peciūnienė, Dalia. Drąsiai naudoti kompiuterius pamokose: [apie konkursą „Virtuali kelionė klasėje“ ir vieną iš 



 

 

konkurso nugalėtojų - Vilniaus rajono Veriškių pradinę mokyklą] / Dalia Peciūnienė, Valdonė Navickaitė. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2008, kovo 13-19, p. 6. 

Peciuniene, Dalia. W gronie najbardziej nowatorskich szkół - reprezentantka rejonu wileńskiego: [apie konkursą 

„Virtuali kelionė klasėje“ ir vieną iš konkurso nugalėtojų - Vilniaus rajono Veriškių pradinę mokyklą] 

/ Dalia Peciuniene ; Valdone Navickaite. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 13-19 marca (nr 11), p. 6. 

Pszczołowska, Renata. Poezja ; Ciernie róży ; Ta gwiazda ; Wiosna : [wiersze] / Renata Pszczołowska ; [su 

prierašu apie autorę]. - Portr. // Kurier Wileński. - ISSN 1392-0405. - 2008, 22-25 marca (nr 56), p. 5. 

Raginytė, Lina. Ceikinius drebino muzikantai iš visos Lietuvos : Kaimynų pasiutvakaris 2008: [apie liaudiškos 

muzikos šventę Ceikiniuose (Ignalinos raj.), kurioje dalyvavo ir laidies kapela iš Sužionių] / Lina Raginytė ; J. 

Baltakio nuotr. - Iliustr. - Savaitgalis: MI penktadienio priedas visai šeimai. - Turinys: Nei pridėsi, nei atimsi ; 

Su ūsais ir barzdom, ir moteriškėm nešpėtnom ; Rokiškio armonikieriai ; „Linksmuolė“ iš Visagini ; Leliūnų 

„Bigula“ ; Svečiai sako - svečiai žino ; Vienos didžiulės Ceikinių šeimos suėjimas // Mūsų Ignalina. - 2008, 

rugpj. 25, p. 6-7. 

Worobiej, Teresa. Rodzinnie i z młodzieńczym zapałem w sużańskich lasach : VIII Rodzinny Zlot 

Turystyczny AWPL-ZPL [w Sużnach] / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2008, 17-23 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 500), p.1, 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Impreza zdominowana przez młodzież : IX Rodzinny Zlot Turystyczny Akcji Wyborczej 

Polaków na Litwie [w Sużnach] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2008, 

9-15 lipca (nr 28), priedas „Rota“, p. 1, 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Rekordowa liczba uczestników na VIII Rodzinnym Zlocie Turystycznym „Sużany 2008“ / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2008, 15 lipca, p. 1, 4. 

 

2009 

Baltakis, Jonas. Ceikiniai svaigo smagiame „Kaimynų pasiutvakario“ glėbyje: [apie Ceikiniuose (Ignalinos r.) 

vykusią 5-ąją visos Lietuvos regionų liaudiškos muzikos šventę „Kaimynų pasiutvakaris 2009“, kurioje 

dalyvavo ir laidies kapela iš Sužionių] / Jonas Baltakis ; autoriaus nuotr. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2009, 

rugpj. 21, p. 7-8. 

Klimaszewska, Iwona. Beztrostki czas w przedszkolu: [apie Sužionių vaikų darželį] / Iwona Klimaszewska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 12-18 lutego (nr 7), priedas „Rota“ (nr 530), p. 17. 

Klimaszewska, Iwona. Sużański sposób na kryzys: [apie Sužionių kaimo biblioteką] / Iwona Klimaszewska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ] 2009, 19-25 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 535), p. 1, 4. 

Krzyżewska, Margarita. Jubileusz 20-lecia „Sużanianki“: [apie folklorinio ansamblio „Sužanianka“ 20 metų 

jubiliejų] / Margarita Krzyżewska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2009, 7 sierpnia, p. 6. 

Mikulevič, Irena. Gdzie „zmierzch zapada nad cichym jeziorem…“ : Wileńszczyzna z bliska - Sużany / Irena 

Mikulewicz ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 5-11 lutego (nr 6), p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Kur „sutemos leidžias prie tyliojo ežero…“ : Vilniaus kraštas iš arti - Sužionys / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, vas. 5-11, p. 1, 5. 

Mikulevič, Irena. Magiczne święta : prezenty od Świętego Mikołaja dla najmłodszych mieszkańców 

Sużan / Irena Mikulewicz ; fot. Władysław Maluk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 31 grudnia 

2009 r. - 6 stycznia 2010 r. (nr 53), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Magiškos Kalėdos : Kalėdų senelio dovanos jauniausiems Sužionių gyventojams / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2009, gruod. 31 - 2010, saus. 6, p. 3. 

Mikulevič, Irena. Rozwijać piśmienność komputerową : wdrożenie projektu „Postęp dla biblioteki“ w rejonie 

wileńskim / Irena Mikulewicz ; fot. Alina Adamowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 24-30 

grudnia (nr 52), p. 6. 

Miliuvienė, Laima. Beveik penkios valandos muzikos: [apie per Žolinę pašventintą varpą ir vykusią „Kaimynų 

pasiutvakario“ šventę , skirtą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui Ceikiniuose (Ignalinos r.), kurioje 

dalyvavo ir laidies kapela iš Sužionių] / Laima Miliuvienė ; autorės nuotr. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2009, rugpj. 

22, p. 7. 

Premjeras nulenkė galvą prieš Metų mokytojų autoritetą: [informuojama, kad kovo 4 d. Vyriausybės rūmuose 

buvo pagerbti penki geriausi 2008 m. mokytojai, už reikšmingus darbus Mažeikių M. Račkausko gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytojui ekspertui M. Januškai, Kelmės J. Graičiūno gimnazijos muzikos mokytojui ekspertui 

S. Klimui, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui J. 

Mikiparavičiui, Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei V. 

Navickaitei ir Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui S. Nedzinskienei 

įteiktos 15,6 tūkst. litų premijos, Metų mokytojo premijos laureatus pasveikino premjeras A. Kubilius (str. 

cituojamas premjeras A. Kubilius)] // Lietuvos aidas. - 2009, kovo 6, priedas „Naujausios žinios“, p. 3. 



 

 

Pščolovska, Regina. „Piękno rodzimych pól i łąk - motywacją twórczości“ : [rozmowa z poetką z Sużan 

Reginą Pszczołowską / rozmawiała]Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 5-11 lutego 

(nr 6), priedas „Rota“ (nr 529), p. 5. 

Worobiej, Teresa. Codzienność szkolnego gwaru : Wileńszczyzna z bliska - Sużany: [apie Sužionių vidurinę 

mokyklą] / Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 5-11 marca (nr 10), priedas „Rota“, 

p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Przykład do naśladowania : folklorystyczny zespół „Sużanianka“ obchodził jubileusz 20- 

lecia / Zygmunt Żdanowicz ; fot.autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2009, 6-12 sierpnia ( nr 32), 

priedas „ Rota“, p.1, 2. 

 

2010 

Klimaszewska, Iwona. Jubileuszowa impreza nad jeziorem Oświe : X Rodzinny Zlot Turystyczny Akcji 

Wyborczej Polaków na Litwie „Sużany '2010“ / Iwona Klimaszewska ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2010, 22-28 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 605), p. 1, 6, 15. 

Kreipimasis į Lietuvos lenkų rinkimų akciją : viešas kreipimasis į Vilniaus rajono savivaldybės merę p. Mariją 

Rekst ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininką Valdemarą Tomaševskį; [kreipėsi Veriškių kaimo 

gynentijai] // Opozicija. - 2010, spal. 13-26 (Nr. 21), p. 1-2. 

Metų mokytojos galvos skausmas - draskoma mokykla: [apie tai, kad pernai metų mokytojos apdovanojimą 

gavusi Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos mokytoja Valdonė Navickaitė ir jos kolegos nepritaria 

rajono valdžios sprendimui inovatyviai dirbančią dvikalbę (lietuvių ir lenkų) Veriškių mokyklą išdalinti dviem 

gimnazijom]. - Portr. // Dialogas. - ] 2010, bal. 2, p. 9. 

Mikulevič, Irena. Kraina mlekiem płynąca : rolne gospodarstwo ekologiczne w Werusowie: [apie Giedrio 

Andrijaičio ekologinį ūkį / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2010, 29 kwietnia - 5 maja 

(nr17), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Pienu plaukiantis kraštas : ekologinis ūkis Veriškių kaime: [apie G. Andrijaičio ekologinį 

pieno ūkį] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2010, bal. 29 - geg. 5, p. 6. 

Pietryčių - tik ar dar Lietuva? : viešas Vilniaus r. Veriškių pradinės mokykos kreipimasis į Vilniaus rajono 

merę Mariją Rekst ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininką Valdemarą Tomaševskį: [apie Vilniaus rajono 

savivaldybės sprendimą išskaidyti Veriškių dvikalbę (lietuvių ir lenkų) pradinę mokyklą, prijungiant prie 

lenkiškos ir lietuviškos gimnazijų]. - Iliustr. // Dialogas. - 2010, spal. 1, p. 4. 

Renowacja Szkoły Średniej w Sużanach dobiegła końca : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2010, 19 marca, p. 7. 

Šatkauskaitė, Gintarė. Lietuviai kairėn, lenkai dešinėn; [apie Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos 

mokytojų ir rajono savivaldybės atstovų susirinkimą, kuriame buvo svarstyta, kaip išsaugoti dvikalbę pradinę 

mokyklą; mokytojų pasisakymus] / Gintarė Šatkauskaitė. - Iliustr., portr. // Respublika. - 2010, kovo 13, p. 11. 

Viešas kreipimasis į Vilniaus rajono savivaldybės merę p. Mariją Rekst ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 

pirmininką p. Valdemarą Tomaševskį: [apie Vilniaus rajono savivaldybės sprendimą išskaidyti Veriškių 

dvikalbę (lietuvių ir lenkų) pradinę mokyklą, prijungiant prie lenkiškos ir lietuviškos gimnazijų] / Vilniaus r. 

Veriškių pradinė mokykla. - Iliustr. // Voruta. - 2010, spal. 2, p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Šešiametis žalčių gaudytojas : ropliai užvaldė Sužionių seniūniją: [apie žalčius, jų 

paplitimą Sužionių kaime ir berniuką Dominiką - žalčių gaudytoją] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2010, geg. 13-19, p. 1, 6. 

 

2011 

Baltakis, Jonas. „Kaimynų pasiutvakaris“ dūko septintą kartą: [apie Ceikiniuose (Ignalinos r.) vykusią 

„Kaimynų pasiutvakario“ šventę, kurioje dalyvavo ir laidies kapela iš Sužionių] / Jonas Baltakis ; autoriaus nuotr. - 

Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2011, rugpj. 19, p. 7. 

Mikulevič, Irena. Ypatingas dėmesys „užmirštam kraštui“ : iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio: 

[buvo kalbėta apie Veriškių mokyklą] / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2011, rugs. 22-28, p. 1, 

3. 

Mikulevič, Irena. Szczególna uwaga na „zapomniany zakątek“ : z posiedzenia Rady samorządu rejonu 

wileńskiego: [buvo kalbėta apie Veriškių mokyklą] / Irena Mikulewicz // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2011, 22- 

28 września (nr 38), p. 3. 

Miliuvienė, Laima. Ceikinių pasiutvakaris: [apie Ceikiniuose (Ignalinos r.) vykusią „Kaimynų pasiutvakario“ 

šventę, kurioje dalyvavo ir laidies kapela iš Sužionių] / Laima Miliuvienė ; autorės ir Juozo Veličkos nuotr. - 

Iliustr. - Subatėlės ilgai laukus // Nauja vaga. - - 2011, rugpj. 20, p. 7. 



 

 

 

2012 

 

Mūsų apygardoje daugėja rinkimų apylinkių : [Molėtų - Švenčionių rinkimų apygarda padidėjo dviem rinkimų 

apylinkėmis, tai Sužionis ir Skirlėnai] / „Vilnies“ informacija // Vilnis. - 2012, rugs. 7, p. 1. 

Levicki, Jan. Zabawy świętojańske w Sużanach i Ławaryszkach / Jan Lewicki ; fot. Emilia Żdanowicz. - Iliustr. 

// Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 28 czerwca - 4 lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 706), p. 2. 

Wasiljewa, Lidia. Odkurzanie tradycji : XI Międzinarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z 

Konopielką / Lidia Wasiljewa. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 26 kwietnia - 2 maja (nr 17), 

priedas „Rota“ (nr 697), p. 19. 

Ždanovič, Zigmunt. Święto sportu i zdrowia w Sużanach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 23-29 lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 688), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Treściwy odpoczynek przed wytężoną pracą : XII Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL- 

ZPL Sużany' 2012 / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor oraz MEW. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 

19-25 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 709), p. 1, 8, 17. 

 

2013 

 

Kaušinienė, Jolanta. Mokyklą reikia gelbėti : laiškas švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui: [Vilniaus 

r. Veriškių pradinės mokyklos tarybos pirmininkės J. Kaušinienės kreipimasis į ministrą su prašymu padėti 

Veriškių mokyklos bendruomenei išsaugoti dvidešimt metų veikiančią lietuvišką pradinę kaimo mokyklą, kurią 

pastaruosius trejus metus pavyksta išlaikyti tik Lietuvos teismų dėka nuo Vilniaus r. savivaldybės tarybos 2010 

m. priimto sprendimo šią mokyklą reorganizuoti išdalijimo būdu. - Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2013, vas. 

27, p. 16. 

Kova už lietuviškų mokyklų išlikimą: [apie tai, jog Vilniaus rajono gyventojai prie rajono savivaldybės surengė 

protesto akciją prieš lietuviškos Veriškių mokyklos uždarymą ir rajono valdžiai įteikė reikalavimą peržiūrėti 

sprendimą dėl šios mokyklos (str. Vilniaus r.savivaldybės atsakingos darbuotojos D.Levko, Veriškių mokyklos 

tėvų bendruomenės atstovės L.Puraitės komentarai)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, lapkr. 13, p. 4. 

Pepcevičiūtė, Indrė. Rajono valdžia taupo naikindama lietuvybę?: [apie Vilniaus r. savivaldybės sprendimą 

pertvarkant bendrojo lavinimo mokyklų tinklą reorganizuoti lietuvišką Veriškių pradinę mokyklą, Veriškių 

bendruomenės bylinėjimąsi su savivaldybe dėl šio sprendimo, lapkr. 12 d. prie savivaldybės pastato vykusį 

visuomeninių organizacijų mitingą, kuriame reikalauta nutraukti lietuviškų mokyklų Vilniaus r. diskriminacijos 

politiką ir užtikrinti lygias teises bei galimybes visiems asmenims, nepaisant jų tautybės; rajono valdžia tvirtina 

viską daranti pagal įstatymus ir siekianti taupyti; pateikiami mokyklos direktorės D. Peciūnienės, Vilniaus r. 

savivaldybės vicemero G.J. Mincevičiaus komentarai]. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2013, lapkr. 14-20, p. 2, 3. 

Smūgis lietuvybei; [žinutė, jog Vilniaus rajono gyventojai prie rajono savivaldybės surengė protesto akciją prieš 

lietuviškos Veriškių mokyklos uždarymą ir rajono valdžiai įteikė reikalavimą peržiūrėti sprendimą dėl šios 

mokyklos] // Respublika. - 2013, lapkr. 13, p. 2. 

Šaknys, Bernardas. Teismai neapgina naikinamų švietimo židinių; [apie Švietimo ir mokslo ministerijos 

siūlomą Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo naują projektą]. 

Iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2013, birž. 29, p. 28. 

Ždanovič, Zigmunt. Veidmainystė ir melas; [apie protesto akciją prie Vilniaus r. savivaldybės dėl lenkiškų ir 

lietuviškų mokyklų padėties Vilniaus rajone ir Veriškių pradinės mokyklos išsaugojimo] // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2013, lapkr. 21-27, p. 1, 8-9. 

Klimaszewska, Iwona. Najważniejsza we wsi osoba : urząd sołtysa na Litwie: [apie seniūnaičių pareigas 

Vilniaus rajono seniūnijose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 22-28 sierpnia (nr 34), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Zabawić się na Jana : noc świętojańska w rejonie wileńskim. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 20-26 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 757), p. 1, 5. 

Klimaševska, Ivona. Svarbiausias žmogus kaime: [apie seniūnaičių pareigas Vilniaus rajono seniūnijose]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, rugpj. 22-28, p. 1, 10. 

Peško, Ana. Litewscy nacjonaliści atakują Samorząd rejonu wileńskiego: [apie piketą prie Vilniaus rajono 

savivaldybės]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 13 listopada, p. 1, 4. 

Vorobej, Teresa. Święto, jakiego nie było: [apie Vikų gynimo dienos šventę, kurią organizavo Veriškių 

kultūros centras ir kaimo biblioteka]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 20-26 czerwca (nr 25), 

priedas „Rota“ (nr 757), p. 8. 

Vorobej, Teresa. Trzy dni w duchu rywalizacji : XXV Zlot Turystyczny Polaków na Litwie. - Iliustr. - 

reportažas // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 25-31 lipca (nr 30), priedas „Rota“, (nr 762), p. 1, 8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Do zobaczenia za rok! : II spotkanie zespołów folklorystycznych w Sużanach. - Iliustr. // 



 

 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 11-17 lipca (nr 28), priedas „Rota“ (nr 760), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. II spotkanie zespołów folklorystycznych w Sużanach. Do spotkania w Rudominie!. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 20-22 lipca (nr 136), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Trzynastka nie musi być feralna : XIII Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL-ZPL w 

Bieliszkach. - Iliustr // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 18-24 lipca, nr 29, priedas „Rota“ (nr 761), p. 1, 8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Z piosenką na ustach : święto sportowe, koncert i dyskoteka na pożegnanie lata w 

Sużanach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 29 sierpnia - 4 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 767), 

p. 1,6. 

 

2014 

Mikulevič, Irena. Velykų tradicijų pristatymas Veriškėse: [apie Velykų papročių, liaudies meno dirbinių ir 

tradicinių Gavėnios užsiėmimų pristatymą Veriškių apylinkių gyventojams. Renginio organizatorės - vyr. 

bibliotekininkė Alina Adamovič ir kultūros namų administratorė Renata Reichinbach]. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - 2014, bal. 17-23, p. 9. 

Mincevič, Jan. „Šventa karvė“ iš Veriškių (arba: veidmainystės anatomija): [apie Vilniaus rajono švietimo 

įstaigų reorganizaciją ir sprendimus palikti Veriškių pradinę mokyklą nereorganizuotą] // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, saus. 2-8, p. 10-11. 

Mincevič, Jan. „Šventa karvė“ iš Veriškių (arba: veidmainystės anatomija) (2): [apie Vilniaus rajono švietimo 

įstaigų reorganizaciją ir sprendimus palikti Veriškių pradinę mokyklą nereorganizuotą]. - Tęs. Pradžia: Nr. 1 // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, saus. 9-15 (Nr. 2), p. 7. 

Peško, Ana. XXV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego: eliminacje rejonowe w Sużanach / Anna Pieszko. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 5 lutego, p. 6. 

Podmostko, Jadvyga. „Sużanianki“ śpiew 25 lat!: [apie folklorinio ansamblio 25 metų jubiliejų]. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2014, 9 września, p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Maži didelės bažnyčios namai: [Skirlėnų kaimo gyventojai paminėjo savo koplyčios 15-ąjį 

jubiliejų] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, spal. 23-29, p. 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Beveik vengriškas kalnas: [apie Sužionių seniūnijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį 

su Silezijos vaivadijos Žyveco apskrities Viengierska Gura valsčiumi]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2014, rugpj. 14-20, p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Iki ryto grot, po šokių miegot!: [apie I tarptautinę kaimo kapelų vakaronę Sužionyse 

(Vilniaus r.)]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, liep. 31 - rugpj. 6, p. 1, 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Kaip ant parako statinės: [apie pirmąjį afrikinio kiaulių maro atvejį Vilniaus rajone ir 

saugos priemones]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, spal. 23-29, p. 1, 10-11. 

Ždanovič, Zigmunt. Kameralne spotkanie przy komimku / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 30 stycznia - 5 liutego (nr 5), priedas „Rota“ (nr 789), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Świąteczne obyczaje w Werusowie: [apie Velykų papročių, liaudies meno dirbinių ir 

tradicinių Gavėnios užsiėmimų pristatymą Veriškių apylinkių gyventojams. Renginio organizatorės - vyr. 

bibliotekininkė Alina Adamovič ir kultūros namų administratorė Renata Reichinbach] / Irena Mikulewicz. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 kwietnia (nr 16), p. 1, 6. 

Mincevič, Jan. „Święta krowa“ z Werusowa: anatomia obłudy: [apie Vilniaus rajono Veriškių pradinę 

mokyklą] / G.J. Mincewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 8 stycznia, p. 6-9. 

Mincevič, Jan. Święta krowa“ z Werusowa [czyli: anatomia obłudy] [I]: / Gabriel Jan Mincewicz. - Iliustr. - 

(Ciag dalszy nastąpi) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 8 stycznia (nr 1), p. 1, 6. 

Mincevič, Jan. „Święta krowa“ z Werusowa [czyli: anatomia obłudy] [II]: [apie Vilniaus rajono švietimo 

įstaigų reorganizaciją ir sprendimus palikti Veriškių pradinę mokyklą nereorganizuotą] / G. J. Mincewicz. - 

(Pocz. w nr 1) // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 9-15 stycznia (nr 2), p. 1, 6. 

Uczniowie klas początkowych Szkoły Średniej w Sużanach o kochanych babciach i dziadkach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p. 8. 

Vorobej, Teresa. „Bądź Idź“ : Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na półmetku / Teresa Worobiej. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 6-12 lutego (nr 6), priedas „Rota“, p. 1, 7. 

Vorobej, Teresa. Mały dom wielkiego Kościoła : 15-lecie kaplicy w Skirlanach / Teresa Worobiej. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 października (nr 43), p. 1, 5. 

Z miłości do mamy : koncert w Werusowie / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 8-14 maja (nr 

19), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. „Do rana grać, po tańcu spać!“ : I Międzynarodowa Biesiada Kapel Wiejskich w 

Sużanach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 



 

 

6. 

Ždanovič, Zigmunt. Iść drogą sławy : 25-lecie ludowego zespołu folklorystycznego „Sużanianka“ / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 803), p. 1, 

8. 

Ždanovič, Zigmunt. Korzyści dla obu stron : starostwo sużańskie pozyskało nowego partnera: [apie Sužionių 

seniūnijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Silezijos vaivadijos Žyveco apskrities Viengierska Gura 

valsčiumi] / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 14-20 sierpnia (nr 33), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Na beczce prochu : pierwszy przypadek pomoru świń w rejonie wileńskim / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 23-29 października (nr 43), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Spotkanie, które jednoczy i wzmacnia : XVI Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL i ZPL w 

Bieliszkach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 24-30 lipca (nr 30), priedas 

„Rota“ (nr 796), p. 1, 4-5. 

2015 

 

Ždanovič, Zigmunt. Įvykis, kurio laukta ilgai: [Sužionių bendruomenės namų atidarymas] / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, vas. 19-25, p. 1, 5. 

Perveinis, Viačeslav. Pas svetingus kaimynus - sąlygos nepalyginamai geresnės: [apie renovuotas Sužionių 

bendruomenės patalpas ir jose vykusį šachmatų turnyrą tarp Pabradės, Dubingių ir Sužionių bendruomenių 

komandų]. - Iliustr. // Žeimenos krantai. - 2015, vas. 25, p. 1. 

Pietryčių Lietuvai - svarus valstybės dėmesys: [apie tai, kad Pietryčių Lietuva - gausiai tautinių mažumų 

gyvenamas kraštas. Čia kylančios problemos kitokios negu daugumoje Lietuvos regionų, nes socialinis ir 

ekonominis atotrūkis yra gana didelis. Mažinant atotrūkį jau daug padaryta. Dar daugiau bus nuveikta per 

ateinančius šešerius metus. 15 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų skirta 

projektams įgyvendinti Pietryčių Lietuvos savivaldybėse vien pagal VRM administruojamas 2007-2013 m. 

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemones. Apie savivaldybėse numatomus darbus]. - Iliustr. // 

Lietuvos rytas. - 2015, rugpj. 27, p. 6. 

 

Klimaszewska, Iwona. W Sużanach otwarcie Domu Wspólnoty i Zapusty.- Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 

18 lutego, p. 8-9. 

Ždanovič, Zigmunt. Dech zapierało… : delegacja z Sużan na XXII Dniach Węgierskiej Górki / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 6-12 sierpnia (nr 32), priedas „Rota“ (nr 850), p. 1, 20. 

Ždanovič, Zigmunt. O tradycjach kaziukowych w Werusowie: [apie Kaziukų mugę Veriškių kultūros namuose, 

kurios organizavime dalyvavo ir Veriškių kaimo biblioteka]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 12-18 

marca (nr 11), priedas „Rota“ (nr 829), p. 20. 

Ždanovič, Zigmunt. Świėtojański koncert i dyskoteka w Sużanach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2015, 25 czerwca - 1 lipca (nr. 26), priedas „Rota“ (nr 844), p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wydarzenie, na które długo czekano : zapusty, walentynki i otwarcie Domu Wspólnoty w 

Sużanach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 19-25 lutego (nr 8), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Wysiłek nie był daremny : tradycyjne święto sportu w Sużanach / Zygmunt Żdanowicz ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 10-16 wrzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 856), p. 24. 

 

2016 
 

Ždanovič, Zigmunt. Aktyvūs gyventojai, geras vadovas: [šventinis koncertas Sužionių kultūros centre]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, saus. 7-13, p. 10. 

Ždanovič, Zigmunt. Bendradarbiavimas įgauna spalvų: [apie Močiutės dienos minėjimą, kurį organizavo 

Lietuvos lenkų sąjungos Arnionių poskyris]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, vas. 4- 10, p. 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Laukia nauji iššūkiai: [Lietuvos kaimo bendruomenių konkurse „Spindulys 2016“ 

Sužionių bendruomenė tapo nugalėtoja kategorijoje „Už socialinį jautrumą“]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2016, spal. 6-12, p. 1, 13. 

Ždanovič, Zigmunt. Orai leido pagroti ir nemiegoti: [Tarptautinė kaimo kapelų vakaronė „Iki ryto grot, po 

šokių miegot“ Sužionyse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, rugs. 8-14, p. 1, 10. 

 

Gladkovska, Helena. Jak świętować Jana, to w Janowie! / Helena Gładkowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 

2016, 23-27 czerwca (nr 119), p. 1, 13-15. 

Klimaszewska, Iwona. „Kapeła Świętojańska“ dała czadu. Jubileuszowy koncert w Sużanach : z rejonu 

wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 3-5 grudnia (nr 229), p. 6. 



 

 

Reichenbach, Renata. Wieczorek poetycki w Werusowie: [apie poezijos vakarą Veriškėse, skirtą Tarptautiniai 

poezijos dienai paminėti. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 24-30 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 

883), p. 20. 

Reichinbach, Renata. Jesienny koncert e Werusowie. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 grudnia 

(nr 48), priedas „Rota“ (nr 919), p. 6. 

Rogalski, Bogusław. Bóg - Honor - Ojczyzna!: komentarz: [Lenkų politologo Buguslavo Rogalskio komentaras 

apie ulonų iš Lenkijos viešnagę Vilniaus krašte bei tradicinį Lietuvos lenkų šeimyninį sąskrydį]. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 lipca - 3 sierpnia (nr 30), priedas „Rota“ (nr 901), p. 4. 

Urbanovič, Monika. Było głośno, było radośnie!: srebrny jubileusz „Kapeli Świętojańskiej“ / Monika 

Urbanowicz ; fot. Iwona Klimaszewska, Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 

grudnia (nr 48), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Czekają nowe wyzwania : „Wspólnota Sużańska“ - zwycięzcą ogólnokrajowego konkursu 

„Spindulys'2016“ / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 6-12 października (nr 

40), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. „Do rana grać, po tańcu spać“ : II Międzynarodowa Biesiada Kapel Wiejskich w 

Sużanach / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Władysław Maluk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 

września (nr 36), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Dwa zające za jednym strzałem : koncert i zebranie koła ZPL w Skirlanach / Z. Ż. ; fot. 

Stanisław Krzyżewski. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 4-10 lutego (nr 5), priedas „Rota“ (876), 

p.2. 

Ždanovič, Zigmunt. Nie zawiedli się w oczekiwaniach : Kaziukowy wojaż zespołu „Zgoda“ i „Kapeli 

Świętojańskiej“ / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Aurelia Endriekutė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 

10-16 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 881), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Oby worki pękały w szwach: akcja „Magiczne Święta Bożego Narodzenia dla dzieci na 

wsi“ / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 grudnia (nr 49), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Spora dawka dobrego grania : X Zlot Muzykantów Wileńszczyzny nad jeziorem Oświe / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 18-24 sierpnia (nr 33), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Szaleństwo do białego rana: [apie Joninių šventę Sužionyse, Vilniaus r.] 

/ Zygmunt Żdanowicz ; fot. Władysław Maluk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 30 czerwca - 6 

lipca (nr 26), priedas „Rota“ (nr 897), p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Wyróżnienie za wzorowq pracę: świąteczny koncert w Ośrodku Kultury w Sużanach / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Władysław Maluk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2016, 

7-13 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 872), p. 1, 4. 

 

2017 
 

Šachmatininkai varžėsi svečiuose. - Iliustr. // Švenčionių kraštas. - 2017, vas. 18, p. 8. 

Ždanovič, Zigmunt. Su orkestru per Sužionis:[ III tarptautinė kaimo kapelų vakaronė Sužionyse (Vilniaus r.)]. - 

Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2017, rugs. 7-13, p. 1, 5. 

 

III Międzynarodowa Biesiada Kapel w Sużanach : z rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 9-11 

września (nr 170), p. 6. 

Reichinbach, Renata. Akcja sprzątania oraz inne atrakcje w Werusowie: [apie akciją „Darom“ ir kitus renginius, 

kurių organizavime dalyvavo ir Veriškių kamo biblioteka]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. -  2017, 4-10 

maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 941), p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. „Kaziuki“ nad Słupią : wileński jarmark w nietradycyjnym miejscu i o nietradycyjnej porze: 

[apie netradicinę Kaziuko mugę Slupske (Lenkija), kurioje dalyvavo meno kolektivai iš Vilniaus krašto ir Gardino 

(Baltarusija)] / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Michał Rzepiak. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 22-28 

czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 948), p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. „Do rana grać, po tańcu spać“ : III Międzynarodowa Biesiada Kapel Wiejskich w Sużanach / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. Genadiusz Fedorowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 7-13 września (nr 

36), p. 1, 3.. 

Ždanovič, Zigmunt. Gwarno i wesoło : XVII Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL - ZChR - ZPL w Bieliszkach 

nad Oświą / Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor i Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 20-26 

lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 952), p. 1, 8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Rodzinnie, wesoło i syto : święto plonów starostwa sużańskiego w Skirlanach / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 14-20 wzesnia (nr 37), priedas „Rota“ (nr 

960), p. 1, 2. 



 

 

Ždanovič, Zigmunt. Tradycja z brodą : jubileuszowe obchody nocy świętojańskiej w Sużanach / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Wławysław Maluk. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 29 czerwca - 5 lipca (nr 26), 

priedas „Rota“ (nr 949), p. 7. 

 

Шахматисты соревновались в гостях. - Iliustr. // Швенчёнский край. - 2017, 25 февр. - 3 марта, р. 3. 

 

2018  
 

Vorobej, Teresa. Prasidėjo agurkų sezonas: [apie Alicijos ir Jano Stacevičių ūkį Batviniškių kaime Sužionių 

seniūnijoje] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, liep. 12/18 (Nr. 28), p. 4-5. 

Ždanovič, Zigmunt. Aktyvumas apsimoka: [apie Sužionių seniūniją, šventinius kalėdinius renginius] / Zygmunt 

Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, saus. 11-17, p. 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Gerai parinkta vieta: [apie archeologinius kasinėjimus Žingių gyvenvietėje prie Asvejos 

ežero (vadovas - Darius Balsas)] / Zygmunt Ždanovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, geg. 24/30 

(Nr. 21), p. 8-9. 

 

Krzyżewska, Margaryta. Święto Rodziny w Skirlanach: [apie Šeimos šventę Skirlėnuose, Vilniaus rajonas] / 

Margaryta Krzyżewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 28 czerwca/4 lipca (nr 26), priedas „Rota” 

(nr 1001), p. 2. 

Krzyżewska, Margaryta. Trzej Królowie zawitali do Skirlan: [apie Trijų Karalių šventę Skirlėnuose, Vilniaus 

rajonas] / Margaryta Krzyżewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 18/24 stycz. (nr 3), priedas „Rota” 

(nr 978), p. 2. 

Levicki, Jan. Apgaubta dukters Teresos rūpesčio: [apie 100-metę Vilniaus rajono Sužionių gyventoją Juzefą 

Kulešo] / Jan Levicki. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, kovo 29/bal. 4 (Nr. 13), p. 12. 

Levicki, Jan. Jubilatka z Sużan : Józefa Kuleszo skończyła 100 lat / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2018, 29 mar./4 kwiet. (nr 13), priedas „Rota” (nr 988), p. 2. 

Reichinbach, Renata. Koncert W Wierusowie z okazji święta dziadków / Renata Reichinbach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 1/7 lutego (nr 5), priedas „Rota” (nr 980), p. 6. 

Vorobej, Teresa. Malownicze zakątki litewskiej przyrody w zasięgu ręki : aktywny weekend nad Oświem / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 16/22 sierp. (nr 33), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Rozpoczął się sezon ogórkowy : Alicja i Jan Stacewiczowie z Botwiniszek: „Uprawa warzyw - 

to nasz żywioł” / Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 12/18 lipca (nr 28), 

p. 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Aktywność popłaca : starostwo sużańskie ma się czym szczycić i chwalić / Zygmunt 

Żdanowicz ; fot. Eglė Žaltauskienė. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 11-17 stycznia (nr 3), p. 2.. 

Ždanovič, Zigmunt. Godni ucznia i szacunku : 50. rocznica ślubu Marii i Tadeusza Balcewiczów z Werusowy / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 pazdz. (ne 47), priedas „Rota“ (nr 1022), 

p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Trafnie wybrane miejsce : w Żyngach znaleziono przedmioty z epoki kamienia / Zygmunt 

Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 24/30 maja (nr 21), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Wymierne korzyści : szkoły w Sużanach i Psymiu podpisały porazumienie o współpracy: 

[Vilniaus rajono Sužionių pagrindinė mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pasymio mokykla (Lenkija)] / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 lutego (nr 7), priedas „Rota” 

(nr 982), p. 2. 

 

2019   
 

Lenkų tigras maiše: [„Kapela Świętojańska“ („Joninių kapela“) iš Sužionių dalyvavo Tarptautiname  kaimo 

kapelų sąskrydyje Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centre] / redakcijos inf. ; Henriko Dasevičiaus 

nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, spal. 17/23 (Nr. 42), p. 13. 

Stadalnykaitė, Irma. Įteikta Pietryčių Lietuvos metų mokytojo premija: [Vilniaus rajono Veriškių pradinės 

mokyklos vadovei Daliai Peciūnienei įteikta Pietryčių Lietuvos metų mokytojo premija] / Irma Stadalnykaitė. - 

Portr., iliustr. // Voruta. - 2019, lapkr. 30, p. 9, 16. 

Ždanovič, Zigmunt. Išsipildžiusi seniūno svajonė: [apie Sužionyse vykusią 4-ąją Kaimo kapelų vakaronę „Iki 

ryto grot, po šokių miegot!“] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, 

rugpj. 29/rugs. 4 (Nr. 35), p. 12. 

 

Reichinbach, Renata. Święto Rodziny w Werusowie / Renata Reichinbach ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik 



 

 

Wileńszczyzny. - 2019, 13/19 czerw. (nr 24), priedas „Rota“ (nr 1051), p.  7. 

Śnieżko, Krystyna. Z Wesołówki do Onikszt: [apie Vilniaus rajono Visalaukės mokyklos-daugiafunkcinio centro 

moksleivių kraštotyrinę ekskursiją į Anykščius] / Krystyna Śnieżko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 

27 czerw./3 lip. (nr 26), priedas „Rota“ (nr 1053), p. 4. 

Tygrys w worku : międzynarodowy zlot kapel wiejskich na Żmudzi / Inf. wł. ; fot. Henryk Dasewicz. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 17/23 paźdz. (nr 42), p. 1, 3. 

Ždanovič, Zigmunt. Koło młode i perspektywiczne : zetpeelowcy ze Skirlan odznaczyli jubileusz organizacji / 

Zygmunt Żdanowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 31 stycz./6 lutego (nr 5), priedas 

„Rota“ (nr 1032), p. 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Pamiętajmy, że od Boga wszystko mamy : 30-lecie wokalnego zespołu folklorystycznego 
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būsimo žvyro karjero eksploatavimo projektą] / Zygmunt Ždanovič ; autoriaus nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2020, vas. 6/12 (Nr. 6), p. 1, 5. 

Ždanovič, Zigmunt. Padėkoti Viešpačiui už derlių : nuostabi atmosfera ir puikios linksmybės per derliaus šventę 

Sužionyse / Zygmunt Ždanovič ; Agnieškos Podlipskos nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, rugs. 

1/7 (Nr. 40), p. 1, 8–9. 

Ždanovič, Zigmunt. Simpatiška ir reikalinga iniciatyva: [apie 11-tą kartą vykusią Sužionių bendruomenės 

labdaringąakciją „Magiškos Kalėdos kaimo vaikams“] / Zygmunt Ždanovič ; Sužionių bendruomenės archyvo 
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p. 1, 5. 

 

W rytmie disko i walczyka : XIV Zlot Muzykantów Wileńszczyzny: [apie XIV Vilniaus krašto muzikantų 
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triukus nukrito verslininko ir piloto Š. Staniulio pilotuojamas galingas „Edge“ lėktuvas, tragiškai pasibaigusį 

incidentą komentuoja Europos ir pasaulio akrobatinio skraidymo čempionas J. Kairys; žinutėje „Skrydžiai 

aukšti, o kryčiai - tragiški“ rašoma apie tragiškai pasibaigusius skrydžius, kurių metu žuvo pilotai D. Išganaitis, 

R. Žiaugrė, H. Grušnys, V. Lapėnas, D. Aleksandravičius, V. Galvonas]. - Iliustr., portr. // Lietuvos rytas. - 

2016, birž. 18, p. 5. 

Paksas, Rolandas. Lietuvos karo aviacijos pradžia - rūsti ir romantiška: [pokalbis su lakūnu ir politiku Rolandu 

Paksu]: [Pokalbis apie Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) Aviacijos junginio su Vilniaus, 

Panevėžio ir Šilutės eskadrilėmis susikūrimą prieš 25-erius metus su junginiui vadovavusiu lakūnu R.Paksu (str. 

minimi Nepriklausomybės Akto signataras A.Norvilas, buvęs Krašto apsaugos departamento generalinis 

direktorius A.Butkevičius, tuometinis SKAT vadovas J.Gečas, monsinjoras A.Svarinskas, lakūnas S.Verbaitis ir 

kt.)] / kalbėjosi Jūratė Kielė; Stasio Žumbio archyvo nuotr. - Portr. // Vakaro žinios. - 2016, rugs. 24, p. 1, 2. 

Pocius, Jaunius. Treniruotė nauju lėktuvu 53-ejų pilotui buvo lemtinga: [apie tai, jog birželio 16d.Kyviškių 

aerodrome įvyko skaudi nelaimė - sudužo akrobatinio skraidymo lėktuvas ir žuvo juo skridęs lakūnas 

Nacionalinio aeroklubo vadovas Š. Staniulis (str. Teisingumo ministerijos atsakingo darbuotojo L.Naujokaičio 

komentaras)] // Vakaro žinios. - 2016, birž. 18, p. 6. 

Vorobej, Teresa. Kai žmonės nutyla, šaukia akmenys / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 



 

 

- 2016, saus. 21-27, p. 8-9. 

 

Vorobej, Teresa. Najpiękniejsze zwrotki dla mamy : festiwal polskiej piosenki / Teresa Worobiej ; fot. Jerzy 

Karpowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 2-8 czerwca (nr 22), priedas „Rota“ (nr 893), p. 1, 6. 

Lewandowska, Ilona. Zwrócić ziemię… choćby przy masowym grobie / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2016, 24 listopada, p. 1, 4. 

Starykowicz, Halina. Zwody siatkarskie w Grygaiciach / Halina Starykowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2016, 16-22 czerwca (nr 24), priedas „Rota“ (nr 895), p. 24. 

Tuczyńska, Ilona. Radość z przemian: odnowiono budynek Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach / Ilona 

Tuczyńska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 22-28 września (nr 38), p. 2. 

Klimaszewska, Iwona. Rodzinnie i sportowo w Grygajciach: [apie šeimų ir sporto šventę Grigaičiuose, 

Vilniaus r.] / fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 1-7 wrzesnia (nr 35), priedas 

„Rota“ (nr 906), p. 17. 

 

2017 
 

Strikulienė, Olava. Vaikų gelbėjimas ar didysis rūšiavimas?: [apie tai, jog prezidentė D. Grybauskaitė sausio 9d. 

surengė pasitarimą, kaip apsaugoti vaikus, augančius socialinės rizikos šeimose, kaip paspartinti mažųjų Lietuvos 

piliečių įvaikinimą ir globą (str.minimi Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, Vaiko teisių apsaugos 

kontrolierė E. Žiobienė)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2017,  saus. 10, p. 1, 2. 

 

„Młodzi przewodnicy po polskości“ - uczniowie z Kiwiszek w Warszawie: [apie Kyviškių (Vilniaus rajonas) 

pagrindinės mokyklos moksleivių dalyvavimą tarptautiniame projekte „Młodzi przewodnicy po polskości“]. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 15 grudnia, p. 4-5. 

Levandovska, Ilona. Góry i przełamywanie barier - wspólny projekt z Kiwiszek i Szczecina: [apie Kyviškių 

(Vilniaus rajonas) pagrindinės mokyklos moksleivių dalyvavimą tarptautiniame projekte „Chcę i potrafię…“] / 

Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 9 czerwca, p. 5. 

Levandovska, Ilona. Pięcioletnia propagatorka polskiej piosenki na Litwie: [apie tarptautinių konkursų dalyvę 

penkiametę Nikol Aleksejevą] / Ilona Levandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 22 czerwca, p. 5. 

Levandovska, Ilona. Szkola Podstawowa w Kiwiszkach rozpoczyna współpracę z Podkarpaciem / Ilona 

Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 3 marca, p. 5. 

Levandovska, Ilona. W szkołach trwa akcja promująca służbę wojskową: [apie Kyviškių pagrindinės mokyklos 

moksleivių susitikimą su kariškiais] / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 22 lutego, p. 1, 10. 

Spiridowicz, Lilia. „Idźmy naprzód z nadzieją“ : uczennice z Wileńszczyzny laureatkami międzynarodowego 

konkursu: [Kyviškių pagr. mokyklos moksleivė Lilia Spiridovič  ir Marta Klevinska iš Kalvelių gimnazijos tapo 

tarptautinio konkurso, skirto Jonui Pauliui II, laureatėmis]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 

listopada - 6 grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 971), p. 2. 

Spiridowicz, Lilia. Szczególna aura świąt: wigilijne spotkanie w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach / Lilia 

Spiridowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 5-11 stycznia (nr 1), priedas „Rota“ (nr 924), p. 20. 

Stankiewicz, Jadwiga. Będziemy kochać i szanować książki: [apie Vaikų knygos šventę Kyviškių pagrindinėje 

mokykloje]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 20-26 kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 939), p. 6. 

Wizyta ważna i potrzebna : polacy z Woleńszczyzny goścmi Powiatu Szydłowskiego: [apie Šatrininkų seniūnijos 

mokyklų moksleivių viešnagę Lenkijoja] / www.szydłowiecpowiat.pl. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017,6-12 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 950), p. 7. 

 

2018  
 

Cepelinų balius: [apie derliaus šventę Kyviškėse]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugs. 27/spal. 3 

(Nr. 39), p. 2. 

   

Aszkiełowicz, Andrzej. Rodzina to siła! : festyn sportowo-rodzinny w Grygajciach / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. 

autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 6/12 wrzes. (nr 36), priedas „Rota“ (nr 1011), p. 21. 

Aszkiełowicz, Andrzej. W duchu radości i wspólnoty : 30-lecie koła ZPL w Grygajciach / Andrzej Aszkiełowicz ; 

fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 13/19 grud. (nr 50), priedas „Rota“ (nr 1025), p. 4. 

 

2019 
 

Aškelovič, Andžej. Miedniki“ išsivežė taurę: [apie Šatrininkų seniūnijoje Grigaičių gyvenvietje vykusį tinklinio 



 

 

turnyrą Grigaičių taurei laimėti] / Andžej Aškelovič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, liep. 25/31 (Nr. 

30), p. 4. 

Vorobej, Teresa. Kyvijos cepelinai: [apie ketvirtą kartą Kyviškių kaimo bendruomenės „Kyvija“ surengtą rudens 

šventę „Cepelinų balius“] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, rugs. 

26/spal. 2 (Nr. 39), p. 1, 5. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Turniej siatkarski o puchar Grygajć / Andrzej Aszkiełowicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2019, 25/31 lip. (nr 30), p. 2. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Uznanie za inicjatywę, pomysły i uczciwą pracę : tradycyjne „Oskary” dla zasłużonych 

mieszkańców Grygajć / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 21/27 

lutego (nr 8), priedas „Rota“ (nr 1035), p. 20. 

Lewandowska, Ilona. Być Polakiem na Litwie - rozmowy uczniów i nauczycieli / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2019, 5/7 stycznia (nr 3), p. 1, 8-9. 

Lewandowska, Ilona. Jubileusz Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach: [apie Kyviškių pagrindinės mokyklos 

80-metį, Vilniaus rajonas] / Ilona Lewandowska. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2019, 15 listopada, p. 9. 

Vorobej, Teresa. Bal cepelinów” w Kiwiszkach : lokalne inicjatywy wspólnot wiejskich cieszą się popularnością 

/ Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 26 wrzes./2 paźdz. (nr 39), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Różne drogi w świecie wiedzy : szkoła Podstawowa w Kiwiszkach - 80 lat na straży oświaty / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 listop. (nr 46), p. 1, 5. 

 

2020  

Čiužauskas, Darius. Paskutinis meistro ir mokinio skrydis: [apie tai, jog gegužės 9 d. netoli Kyviškių aerodromo 

nukrito lėktuvas „Piper“, kuriuo skrido vienas geriausių pastarojo dešimtmečio šalies akrobatinio skraidymo 

lakūnų D. Bleifertas ir jo mokinys iš Italijos] / Darius Čiužauskas. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2020, geg. 12, p. 6. 

Misevičius, Vidmantas. Kaip geležinkeliai milijonus eurų ryja: [apie tai, jog Susisiekimo ministerija, atlikusi 

„Lietuvos geležinkelių“ įgyvendinamo ruožo Kaišiadorys-Klaipėda ir Vilniaus mazgo elektrifikavimo projekto 

auditą, nutarė, kad viskas tvarkoje ir ministro J. Narkevičiaus įsakymu Vilniaus geležinkelio mazgo 

elektrifikavimui iš ES Sanglaudos fondų skirta 38.889 euro. (Str. VŽ. Komentaras su Seimo nario A. Skardžiaus 

komentaru; minimas susisiekimo ministras J. Narkevičius)] / Vidmantas Misevičius ; Egidijaus Jankausko nuotr. // 

Vakaro žinios. - 2020, rugpj. 6, p. 1, 5. 

 

Klimaszewska, Iwona. Najlepsza podstawówka mniejszości narodowych na Litwie : szkoła w Kiwiszkach: [apie 

Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinę mokyklą] / Iwona Klimaszewska ; fot. Teresa Worobiej. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 14/20 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 1099), p. 1-2.. 

Levicki, Jan. Oskar dla Tadeusza Andrzejewskiego : uroczystość zapustowa w Grygajciach okazyją do rozmowy 

o problemach: [apie tradicinį Šatrininkų seniūnijos Užgavėnių šventę ir Apdovanojimų bendruomenės nariams 

įteikimo renginį, kuris vyko Grigaičių kultūros namose, Viniaus rajonas] / Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 27 lutego/4 marca (nr 9), priedas „Rota“ (nr 1088), p. 1, 8. 

Vorobej, Teresa. Bliżej nieba, bliżej słońca : Beata Andrzejewska – kobieta za sterem samolotu / Teresa Worobiej 

; fot. archiwum rodziny Andrzejewskich. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 5/11 mar. (nr 10), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. Kolorowy świat widziany oczyma Kasi : malarstwo sposobem na przezwyciężenie choroby: 

[apie jaunąją dailininkę iš Vilniaus rajono Grigaičių kaimo Katažiną Sevruk ir jos piešinius] / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 6/12 lutego (nr 6), priedas „Rota“ (nr 1085), p. 4. 

 

Zujūnų seniūnija  

 

2012 

 

Adomaitis, Justina. Ar bites išgelbėtų karvių žindenių išmokos?: [apie mokslinę praktinę konferenciją 

Buivydiškėse, skirtą bičių sveikatingumo problemoms aptarti, Vilniaus r.] / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // 

Ūkininko patarėjas. - 2012, vas. 18, p. 12. 

Adomaitis, Justinas. Bičių žūtys - mokslininkų patvirtintas dėsningumas?: [apie mokslinę-praktinę 

konferenciją „Bičių sveikatingumas“ Buivydiškėse, Vilniaus r.] / Justinas Adomaitis. - Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. - 2012, vas. 25, p. 12. 

Buivydiškėms žada vandenį: [informuojama, kad artimiausiu metu Buivydiškių gyvenvietėje bus pradėta 

vandentiekio ir nuotekų surinkimo infrastruktūros plėtra ir jos prijungimas prie Vilniaus m. tinklų]. - Iliustr. // 



 

 

Vilniaus diena. - 2012, saus. 5, p. 4. 

Klimaševska, Ivona. Sąmyšis dėl plėtros : Čekoniškių gyventojai baiminasi dėl savo sveikatos: [apie bendrovę 

„Lietpak“ Čekoniškėse, numatomą plėtrą ir gyventojų susirūpinimą dėl galimo neigiamo poveikio sveikatai ir 

gyvenvietės ekologijai] / Ivona Klimaševska // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, liep. 5-11, p. 1-2. 

Mikšiūnas, Gintaras. Po nauju stogu saugiau ir sveikiau gyventi: [Lietuvos gyventojai džiaugiasi pagerėjusia 

gyvenimo kokybe, pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“ „Asbestinių stogų keitimas“ įgyvendinimu ir Europos Sąjungos parama, pakeitus senus 

asbestinius stogus naujais kokybiškais ; minma Zujūnų sen.] / Gintaras Mikšiūnas. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 

2012, rugpj. 6, p. 17. 

Mikulevič, Irena. Dėl formalumų ar pagal užsakymą?:[ apie Zujūnų sen.] / Irena Mikulevič // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2012, rugpj. 30 - rugs. 5, p. 10. 

Mikulevič, Irena. Išreiškė pagarbą žuvusiems : akcijos „Ostra Brama“ 68-ųjų metinių minėjimas: [ Lietuvos 

lenkų sąjungos Vilniaus rajono skyrius surengė Vilniaus išvadavimo nuo vokiečių okupacijos 68-ųjų metinių 

minėjimą prie žuvusių Armijos Krajovos paminklo Kriaučiūnuose] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus 

krašto savaitraštis. - ISSN 1648-5300. - 2012, liep. 19-25, p. 1, 10-11. 

Mikulevič, Irena. Margaspalvė liaudies kultūros pynė: [apie folkloro festivalį Čekoniškėse, kurį organizavo 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyrius bei Čekoniškių verbų ir buities 

seklyčia] / Irena Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, liep. 12-18, p. 8-9. 

Mikulevič, Irena. Pasitraukiančios Vyriausybės dovana? : „Lietpak“ plečia savo valdas Čekoniškėse / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2012, lapkr. 1-7, p. 1, 4. 

Najlepsze mienie - mieć czyste sumienie…: ludzie losu: [apie Čekoniškių kaimo gyventoją Alfredą Romančik] 

/ Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2012, 17-23 maja 

(nr 20), priedas „Rota“ (nr 700), p. 6. 

Rinkimų pažeidimai: [žinutė, jog Širvintų-Vilniaus apygardos rinkimų komisija pašalino Buivydiškių rinkimų 

apylinkės komisijos narius P. Prekevičių ir T. Mikučionį už atsisakymą įteikti rinkėjams rinkėjo korteles; kt. dėl 

įvairių Seimo rinkimų įstatymo pažeidimų padariusius pašalintus rinkimų komisijų narius] // Respublika. - 2012, 

spal. 13, p. 2. 

Stasiulytė, Laima. Laukiami vandentvarkos pasikeitimai Buivydiškėse: [apie Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ 

įgyvendinimą] / Laima Stasiulytė. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, gruod. 7, p. 4. 

Stasytis, Aloyzas. Nauja knyga apie Baublius ir dainas: [Vilniuje, Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejuje 

pristatytas leidinys „Žemaičių kultūros savastys. Nuo Vilniaus kalvų prie Baublio slenksčio“, kuris tarsi nusako 

pagrindines temų ir Šilalės kraštiečių draugijos misijos kryptis; min. Zujūnai] / Aloyzas Stasytis. - Iliustr. // 

Šilalės žinios. - 2012, spal. 11, p. 6. 

Tamošiūnas, Rapolas. Didžiausias nerimas dėl ligų : įpusėjus vasariui Vilniaus kolegijos Agrotechnikos 

fakultete Buivydiškėse pirmą kartą vyko veterinarijos gydytojų, bitininkų ir Žemės ūkio ministerijos atstovų 

susirinkimas respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Bičių sveikatingumas“ / Rapolas Tamošiūnas. 

Portr., iliustr. // Valstiečių laikraštis. - 2012, vas. 25, p. 23, 25. 

Tikėkime savo šalies gerove ir ateitimi :[Lavoriškių pagrindinės mokyklos direktorės R. Katinauskienės ir 

Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų švietimo skyriaus vedėjo laiškai Tautos fondo garbės 

pirmininkui emeritui J. Valaičiui bei jo atsakymas į minėtus laiškus; min. Buivydiškės]. - Portr. - Aut.: Ramunė 

Katinauskienė, Jonas Vasiliauskas, Jurgis Valaitis // Valstiečių laikraštis. - 2012, vas. 29, p. 15. 

Žibaitis, Evaldas. Vandentvarkos projektas jau įpusėjo: [apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto 

„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Vilniuje“ įgyvendinimą; šis 

investicinis projektas Vilniaus regiono gyventojams suteiks galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio 

ir nuotekų tinklų] / Evaldas Žibaitis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, birž. 26, p. 4. 

Žukovskis, Andrejus. Juristui tenka guosti moteris: [ nemokamas teisines konsultacijas Vilniaus rajone 

teikiantis Slavomiras Morozas per savo praktiką prisiklausė ir graudžių ir juokingų istorijų; min. Zujūnai] / 

Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, lapkr. 17, p. 1, 6. 

Žukovskis, Andrejus. Rajono miškai - sostinės šiukšlinė: [apie nelegalių sąvartynų problemą Vilniaus rajone; 

pateikiami Vilniaus rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjo M. Bekasėno, Zujūnų seniūno R. Adaškevičiaus 

komentarai] / Andrejus Žukovskis. - Iliustr. // Vilniaus diena. - 2012, geg. 30, p. 1, 2. 

 

Derwiński, Antoni Gabriel. Pałacyk w Bujwidziszkach : poznajmy Wileńszczyznę / Antoni Gabriel 

Derwiński. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 3-9 maja (nr 18), priedas „Rota“ (nr 698), p. 2. 

Klimaševska, Ivona. Zamieszanie wokół rozbudowy : mieszkańcy Ciechanowiszek żyją w obawie o swe 

zdrowie: [apie bendrovę „Lietpak“ Čekoniškėse, numatomą plėtrą ir gyventojų susirūpinimą dėl galimo 

neigiamo poveikio sveikatai ir gyvenvietės ekologijai] / Iwona Klimaszewska // Tygodnik Wileńszczyzny. - 



 

 

2012, 5-11 lipca (nr 27), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Barwny warkocz kultury ludowej : pierwszy zlot zespołów folklorystycznych w 

Ciechanowiszkach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 12-18 lipca (nr 28), p. 5. 

Mikulevič, Irena. Dar ustępującego rządu? : „Lietpak“ rozszerza włości w Ciechanowiszkach : [Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas anuliavo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą gatvę Zujūnų 

seniūnijoje pavadinti lenkų poeto Juliano Tuvimo vardu] / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2012, 1-7 listopada (nr 44), p. 1, 3. 

Mikulevič, Irena. Na straży interesu publicznego : ważą się losy zabytkowego dworu w Mazuryszkach / Irena 

Mikulewicz ; fot. Bożena Macinkiewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 26 kwietnia - 2 maja (nr 

17), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. Oddano hołd poległym bohaterom : obchody 68. rocznicy opeacji „Ostra Brama“ w 

Krawczunach / Irena Mikulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 19-25 lipca (nr 29), p. 1, 5. 

Samorząd Rejonu Wileńskiego wygrał w sądzie w sprawie nadania ulicy imienia J. Tuwima (w Zujunach) // 

Kurier Wileński. - 2012, 6 stycznia, p. 6. 

„Sport i my“ : X święto sportu osób niepełnosprawnych: [apie Vilniaus rajono neigaliųjų šventę Zujūnuose] / 

Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2012, 8-14 listopada (nr 45), priedas „Rota“ (nr 725), p. 1, 6. 

Tarasevič, Stanislav. Rząd rozdaje ziemię prywatnym spółkom: [rašoma apie Čekoniškes] / Stanisław 

Tarasiewicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2012, 24 października, p. 1, 3. 

Tarasevič, Stanislav. Ulicy Juliana Tuwima na razie nie będzie ( w Zujunach) / Stanisław Tarasiewicz. - Iliustr. 

// Kurier Wileński. - 2012, 22 sierpnia, p. 1, 4. 

 

2013 

Baliukevičius, Genius. Nuo Zujūnų iki Uralo: [ apie buvusių Permės srities Galiašoro ir aplinkinių gyvenviečių 

tremtinių ekspediciją į tremties vietas]. - Iliustr. // Tremtinys. - 2013, lapkr. 15, p. 6. 

Burvytė, Monika. Verbų sekmadienį ir popiežius sutiks su lietuviška verba: [ apie Vilniaus verbas, Čekoniškių 

seklyčios moteris, rišančias verbas (str. Čekoniškių seklyčios vadovės J.Norkūnienės, narės T.Michalkevič 

komentarai ir VŽ.Patarimai)]. - Iliustr. // Vakaro žinios. - 2013, kovo 23, priedas „Geras!“, p. 12 - 13. 

D. Grybauskaitė surišo verbą: [žinutė, jog prezidentė D. Grybauskaitė apsilankė Čekoniškių kaimo verbų ir 

buities seklyčioje, kur surišo verbą bei padėkojo tautodailininkėms]. // Respublika. - 2013, kovo 25, p. 2. 

Klimaševska, Ivona. Gabi ir nuovoki „mokinė“: [apie prezidentės D. Grybauskaitės apsilankymą Čekoniškių 

kaimo verbų ir buities seklyčioje ir verbų pynėją T. Michalkevič]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2013, 

kovo 28 - bal. 3, p. 1, 5. 

Šaknys, Bernardas. Sudervė laukia lietuviškos gimnazijos: [apie Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės 

skyrių, Vilniaus rajonas ]. - Portr. // Valstiečių laikraštis. - 2013, spal. 30. 

Vitienė, Liudvika. Įkurtuvės Sudervėje: [apie Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės skyrių, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Voruta. - 2013, rugs. 28, p. 15. 

Gladkovska, Helena. Do wicia palm potreba światła w duszy…. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 23-25 

marca (nr 56), p. 1, 10-11. 

Gladkovska, Helena. Kosze z Szyłan - korzeniami plecione: [apie Šilėnų kaimą, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2013, 2-4 marca (nr 42), p. 1, 8-9. 

Klimaszewska, Iwona. Zabawić się na Jana : noc świętojańska w rejonie wileńskim: [Rudamina, Sužionys, 

Sudervė, Zujūnai]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 20-26 czerwca (nr 25), priedas „Rota“ (nr 757), 

p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Zdolna i pojętna „uczennica“ : prezydent uczyła się wicia palm w Ciechanowiszkach / 

Iwona Klimaszewska ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 28 marca - 3 kwietnia 

(nr 13), p. 1, 3. 

Levicki, Jan. Po upałach - burza z gradem : mieszkańcy liczą straty podwójnego żywiołu. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2013, 15-21 sierpnia(nr 33), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. W duchu dziękczynienia za dar natury : majówka w Gudelach / Irena Mikulewicz ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 16-22 maja (nr 20), priedas „Rota“ (nr 752), p. 1, 7. 

Skalski, Marcin. 69. rocznica Operacji „Ostra Brama“: - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2013, 16 lipca, p. 11. 

Širvydienė, Laimutė. „Etnograficzna Litwa“ : projekt uczniów z Zujun: [ apie Vilniaus Taikos progimnazijos, 

Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos ir Vilniaus r. Zujūnų vidurinės mokyklos etnokultūrinį projektą 

] // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 listopada (nr 45), p. 5. 

Trzaska-Korowajczyk, Władysław. Zamopniane rocznice - Powstanie Wileńskie (lipiec 1944) : tam za 



 

 

jałtańskim Bugiem biją serce polskie [ mineimas Kriaučiūnose]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 4- 

10 lipca (nr 27), priedas „Rota“ (nr 759), p. 19. 

Vorobej, Teresa. Apel ku czci bohaterów : 69. rocznica bitwy pod Krawczunami / Teresa Worobiej ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013,18-24 lipca (nr 29), priedas „Rota“ (nr 761), p. 1, 5. 

Wojciechowski, Kazimierz. Festiwal Sportu w Zujunach / Kazimierz Wojciechowski ; fot. autor. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2013, 7-13 marca (nr 10), priedas „Rota“ (nr 742), p. 24. 

2014 

Červokienė, Daiva. Kaip verbos vasaros žiedais suspindi: [apie Vilniaus kraštui būdingų verbų rišėjų, 

susibūrusių Čekoniškėse į ansamblį „Cicha Nowinka“, kuriamas unikalias verbas, Verbų ir buities seklyčioje 

pristatomas šio krašto tradicijas, papročius ir kūltūrą]. - Iliustr. // XXI amžius. - 2014, bal. 11, p. 3. 

Červokienė, Daiva. Meniškų verbų tėvynė - Vilniaus kraštas: [apie verbų rišimo tradicijas Vilniaus krašte. - 

Iliustr. // Savaitė. - 2014, Nr. 15 (bal. 9), p. 12-13. 

Gyvenimo kokybei pagerinant: [įgyvendinant sporto infrastruktūros projektus, Vilniaus rajone bus įrengtos 6 

naujos sporto aikštelės, t.t. Zujūnuose] / Vilniaus rajono savivaldybės inf. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. 

- 2014, rugs. 11-17, p. 4. 

Gurskaja, Jelena. Menas neturi ribų…: [apie Zujūnų vidurinės mokyklos moksleivių dalyvavimą projekte 

„Sveiks, sveteli margs“, skirtame 2014-iems jubiliejiniams K. Donelaičio metams]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2014, lapkr.20-26, p. 10. 

Klimaševska, Ivona. Centras vaikams ir tėvams: [apie atidarytą Buivydiškių neįgaliųjų vaikų dienos socialinės 

globos centrą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, birž. 12-18, p. 10. 

Klimaševska, Ivona. Kaimo namų langai - liaudies kultūros dokumentas : medinių namų puošyba Vilniaus 

krašte: [apie Neries regioninio parko organizuotas praktines-edukacines pamokas apie medinių Vilnijos krašto 

namų puošybą]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, liep. 24-30, p. 10. 

Mikulevič, Irena. Sveikame kūne - sveika dvasia: [atidarytas naujas Zujūnų sporto aikštynas]. - Iliustr. // 

Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, spal. 16-22, p. 4. 

Vorobej, Teresa. Bendrų susitikimų namai: [apie atidarytą daugiafunkcinį Zujūnų bendruomenės centrą, kurio 

įkūrimui panaudotos ES fondų lėšos]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2014, saus. 16-22, p. 1, 8-9. 

Zibalas, Romas. Ant asfalto užaugęs vaikas pasirinko kaimą : prie Širvintų krašto kultūros versmių : svečiuose 

pas Širvintų krašto žmones. - Iliustr. - Nuotr. iš asm. Artūro Krapo albumo. - Turinys: Veterinaro kelią rinkosi 

gerai apgalvojęs ; Pasiilgsta kaimo erdvės ir gaivos ; Su muzika nesiskiriantis nuo mokyklos laikų ; Kai vaikai 

užauginti, galima imtis ir visuomeninės veiklos. // Širvintų kraštas. - 2014, lapkr. 29, p. 6. 

Czerniel, Anna. Święto Książki w Zujunach: [apie Knygos šventę Zujūnų kaimo bibliotekoje, Vilniaus 

rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2014, 23 maja, p. 11. 

Klimaszewska, Iwona. Ośrodek dla dzieci i rodzicòw : Centrum Dziennego Pobytu dla Dzieci 

Niepełnosprawnych w Bujwidziszkach / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 12- 

18 czerwca (nr 24), p. 5. 

Klimaszewska, Iwona. Placyki sportowe na użytek mieszkańców rejonu : w zujunach i Niemenczynie 

powstaną nowe boiska / Iwona Klimaszewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 10-16 kwietnia (nr 

15), p. 5. 

Klimaszewska, Iwona. Wieś, gdzie turyści zaglądają do okien : tradycyjne zdobienia domów w Szyłanach: 

[Vilniaus r. Zujūnų seniūnijos Šilėnų kaime penki mediniai namai papuošti tradiciniais langų ir stogų puošybos 

elementais vykdant Neries regioninio parko projektą „ Mūs pirkelė dailiai inrėdzyta“]. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 września (nr 37), p. 1, 5. 

Klimaszewska, Iwona. Zmagania z poprawną polszczyzną : konkursy z języka polskiego w Ciechonowiczkach. 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 10-16 kwietnia (nr 15), priedas „Rota“ (nr 781), p. 1, 6. 

Mikulevič, Irena. W zdrowym ciele - zdrowy duch : otwarto nowe boisko sportowe w Zujunach. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 października (nr 42), p. 1, 3. 

Przygotowania do roku szkolnego : remonty w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego / na podst. inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 31 lipca-6 sierpnia (nr 31), p. 1, 5. 

Vorobej, Teresa. Akcja radomskich „Kazików“ : sprzęt komputerowy dla szkoły w Zujunach / fot. archiwum 

szkoły w Zujunach. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 20-26 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 796), 

p. 4. 

Vorobej, Teresa. „Dom wspólnych spotkań“ : Wielofunkcyjne Centrum Wspólnoty Zujuńskiej - dobrze 

wykorzystane fundusze unijne. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 16-22 stycznia (nr 3), p. 1, 6. 

Wielkanocny turniej koszykarski w Mejszagole / Inf. wł. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 17-23 

kwietnia (nr 16), priedas „Rota“ (nr 782), p. 24. 



 

 

Z myślą o ludziach : do końca roku w rejonie wileńskim będzie urządzonych 6 boisk sportowych / Inf. 

samorządu rejonu wileńskiego. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2014, 11-17 września (nr 37), p. 3. 

2015 

 

Midverytė, Monika. Rekonstruoti „Betzatos“ namai: [informuojama, jog internetinėje svetainėje bernardinai.lt 

autorė pasakoja apie tarptautinės bendruomenės „Arka“ dalies „Betzata“ (Čekoniškių k., Vilniaus r.), kurioje 

proto negalią turintys žmonės gali gyventi oriai, Gyvenimo namų rekonstrukciją] // Bičiulystė. - 2015, birž. 4-10 

(Nr. 22), p. 7. 

Ždanovič, Zigmunt. Draugiška ir aktyvi bendruomenė: [apie naują vaikų žaidimų aikštelę, lauko treniruoklius, 

pastatytus „Betzata“ bendruomenės namus Čekoniškėse ir Lietuvos prezidentės dalyvavimą iškilmėse]. - Iliustr. 

// Vilniaus krašto savaitraštis. - 2015, birž. 4-10, p. 5. 

 

Adamovič, Honorata. Prezydent: polskiej mniejszości należy się więcej uwagi: [apie prezidentės D. 

Grybauskaitės dalyvavimą naujos vaikų žaidimų aikštelės atidaryme Čekoniškėse, Vilniaus rajonas] / Honorata 

Adamowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 29 maja, p. 1, 4. 

Czerniel, Anna. Tydzień bibliotek państw północnych pt. „Przyjaźń“ w Zujunach: [apie Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitės renginį Zujūnų bibliotekoje, Vilniaus rajonas]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2015, 27 

listopada, p. 9. 

Levicki, Jan. 20 lat minęło : spotkanie absolwentów drugiej promocji ze Szkoły Średniej w Ciechanowiskiej / 

Jan Lewicki ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 9-15 lipca (nr 28), priedas „Rota“ (nr 846), 

p. 2. 

Mikulevič, Irena. Wielopokoleniowy łańcuch tradycji : Agata Granicka - dziedziczka podwileńskiej spuścizny 

palmiarskiej: [Apie Agatą Granicką - verbų pynėją iš Platiniškių kaimo (Zujūnų sen., Vilniaus r.)] / Irena 

Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 2-8 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 

832), p. 6. 

Norkūnienė, Janina. Radość z twórczości i bycia razem : jubileusz zespołu folklorystycznego „Cicha 

Nowinka“ z Ciechanowiszek / Janina Norkuniene. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 29 stycznia - 4 

lutego (nr. 5), priedas „Rota“ (nr 823), p. 2. 

Olimpiada muzyki dla uczniów Litwy w rejonie wileńskim / www.vrsa.lt. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. 

- 2015, 5-11 listopada (nr 45), p. 5. 

Vorobej, Teresa. Cierpliwość - recepta na wszystkie bolączki : diamentowe wesele Jadwigi i Wacława 

Szuszków / Teresa Worbiej. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 28 maja - 3 czerwca (nr 22), priedas 

„Rota“ (nr 840), p. 1, 6. 

Vorobej, Teresa. „To nasze wileńskie Monte Cassino“ : 71. rocznica bitwy pod Krawczunami / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka i Lucjan Szuszko. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 16-22 lipca (nr 29), 

priedas „Rota“ (nr 847), p. 1, 6. 

Ždanovič, Zigmunt. Koleżeńska i aktywna wspólnota : prezydent Litwy i mer rejonu wileńskiego gościły w 

Ciechanowiszkach / Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2015, 4-10 czerwca (nr 23), p. 

1, 6. 

 

2016 

 

Ambrazas, Goda. Tarp veterinarų bedarbių nepasitaiko: [apie veterinarijos felčerių rengimą Vilniaus kolegijos 

Agrotechnologijų fakultete]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, vas. 4, p. 10. 

Ambrazas, Goda. Vilniaus krašte rišamos gražiausios verbos: [rašoma, kad etnografė Janina Norkūnienė jau du 

dešimtmečius su Vilniaus krašto moterimis stengiasi išlaikyti ir puoselėti unikalią verbų rišimo tradiciją. 

Čekoniškėse (Vilniaus r.) jos suburtas ansamblis „Cicha novinka“ išlaiko tik Vilniaus regionui būdingą verbų 

rišimo amatą]. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - 2016, kovo 19, p. 14-15. 

Boruta, Vilmantas. Kelias į žmonių širdis: [apie tai, jog minint Tarptautinę slaugytojų dieną Europos 

Parlamento narys prezidentas R. Paksas viešėjo Buivydiškių seniūnijoje Vilniaus rajone ir kartu su jos 

darbuotojais lankė socialinės priežiūros reikalingas šeimas (str. europarlamentaro R.Pakso mintys; minimi 

Buivydiškių seniūnas M. Narunecas ir seniūnijos socialinė darbuotoja V. Makevic)] // Vakaro žinios. - 2016, 

geg. 21, p. 4. 

Kasperavičius, Vladas. Zujūnų bibliotekos jubiliejus: [apie bibliotekos jubiliejaus šventę Vilniaus rajono Zujūnų 

daugiafunkciniame kultūros centre] // Ūkininko patarėjas. - 2016, lapkr. 22, p. 13. 

Mikulevič, Irena. Knygos - pasaulio išmintis po ranka: [Zujūnų viešosios bibliotekos 40-metis] / Irena 

Mikulevič. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, lapkr. 24-30, p. 1, 4-5. 

http://www.vrsa.lt/


 

 

Radevič, Helena. Šventė ir mažiems ir dideliems piliečiams: [Lietuvos valstybės dienos minėjimas Zujūnuose 

ir Rudaminoje (Vilniaus rajone)]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2016, liep. 14-20, p. 1-2. 

Rutkauskaitė, Rima. „Lietpak“ plečiasi: sudėliojo naujas investicijas: [apie „Lietpak“ įmonės veiklą, planus ne 

tik didinti maisto ir ne maisto pakavimo plėvelės gamybos mastą, bet ir diegti taršos mažinimo ir prevencines 

priemones / [su „Lietpak“ generalinio direktoriaus Prano Kiznio, Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto 

departamento direktorės Ginos Jaugielavičienės pasisakymais] ; Rima Rutkauskaitė // Verslo žinios. - 2016, birž. 

3, p. 3. 

Vaicekauskas, Leonas. Šaudymo varžybose grūdinama jaunoji Lietuvos gynėjų karta: Lietuvos gynėjas: 

[Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-oji kuopa žymių datų - Lietuvos kariuomenės 

dienos, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos progomis organizuoja 

įvairias šaudymo varžybas. Šiais metais rimčiausias jaunųjų šaulių išbandymas buvo Vilniaus rajono Zujūnų 

šaudymo sporto mokyklos bazėje vykusios Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės šaudymo iš pneumatinio 

pistoleto ir pneumatinio šautuvo varžybos]. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2016, bal. 2, p. 6. 

 

Dubicka, Rima. „Nad moimi wodami“: wystawa fotografii Wojciecha Klimaszewskiego: [apie Voiciecho 

Klimaševskio fotografijų parodos atidarymą Zujūnų kultūros centre, kurios organizavime dalyvavo ir Zujūnų 

kaimo bibliotekininkė Jadvyga Rybakova]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 28 stycznia - 3 lutego 

(nr 4), priedas „Rota“ (nr 875), p. 2. 

Dubicka, Rima. Wystawa fotografii Wojciecha Klimaszewskiego „Nad moimi wodami“ / Rima Dubicka. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 30 stycznia - 1 lutego (nr 20), p. 7. 

Kuzborska, Ludmiła. Dla mamy i taty : Dzień Rodziny w Ciechanowiszkach / Ludmiła Kuzborska ; fot. 

Tatjana Wiszniewska. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 2-8 czerwca (nr 22), priedas „Rota“ (nr 

893), p. 8. 

Milewska, Anna. Wspólnota jak jedna rodzina: Zujuńskie święto plonów / Inf. wł. ; fot. Anna Milewska. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 8-14 wrzesnia (nr 36), priedas „Rota“ (nr 907), p. 17. 

Ostrovska, Helena. „Ja wśród tych książek… żyję“: 2016 - Rokiem Bibliotek na Litwie: [apie Zujūnų 

bibliotekos vedėją Jadwigą Rybakową] / Helena Ostrowska. - Iliustr. // Magazyn Wileński. - 2016, nr 7, p. 18- 

20. 

Otwarcie wakacyjnego sezonu w Zujunach: [apie Šeimos šventę Zujūnose} / organizatorzy. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 26 maja - 1 czerwca (nr 21), priedas „Rota“ (nr 892, p. 6. 

Pierwsza herbowa wieś : z posiedzenia Rady samorządu rejonu wileńskiego: [Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos posėdyje pristatytas Šilėnų kaimo herbas] / Inf. wł. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 25 lutego - 2 

marca (nr 8), p. 3. 

Planuje się akredytację czterech szkół Wilna i rejonu wileńskiego: [apie Švietimo ir mokslo ministerijos 

pateiktą informaciją]. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 26 maja, p. 2. 

Radewicz, Helena. Święto dla małych i dorosłych obywateli : obchody Dnia Państwowości Litwy w rejonie 

wileńskim. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 14-20 lipca (nr 28), p. 1, 3. 

Święto Plonów w Zujunach. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2016, 10-12 września (nr 171), p. 7. 

Zapusty na Wleńszczyźnie: [fotoreportaż]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2016, 11-17 lutego (nr 6), 

priedas „Rota“ (nr 877), p. 1, 2. 

 

2017 
 

Graži ir logiška kaimynystė : iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio: [apie Tadeušo Konvickio vardo 

suteikimą vienai iš Zujūnų seniūnijos Pustalaukio kaimo gatvių]/ redakcijos inf.. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, bal. 6-12, p. 3. 

Išparceliuota įmonė greitai tapo saldžiu spekuliantų grobiu: [apie tai, jog bankroto byla bendrovei „FF lizingas“ 

(buvusi UAB „Parex lizingas“) iškelta 2013 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi ir bankroto 

administratoriumi paskirta UAB „Admivita“;signataras Z.Vaišvila nuolatos bergždžiai įrodinėjo, kad bankroto 

procedūra apie 8 mln. litų turto tuo metu turėjusiai bendrovei pradėta nepagrįstai  ir t.t.(str. Generalinės 

prokuratūros Komunikacijos sk. vedėjos E.Martinonienės, UAB „Admivita“ atstovės I.Dūdienės komentarai)] // 

Vakaro žinios. - 2017, birž. 30, p.  2. 

Joteikaitė, Evelina. Nykstanti vilnietiškų verbų tradicija: [apie verbų rišimo tradicijas Vilniaus krašte]. - Iliustr. // 

Lietuvos žinios. - 2017, kovo 4, p. 1, 11. 

Kasperavičius, Vladas. Čekoniškių verbų seklyčia - vienintelė pasaulyje: [apie Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos 

Čekoniškių verbų ir buities seklyčią, unikalaus kultūrinio paveldo Vilnijoje puoselėjimą]. - Iliustr. // Ūkininko 

patarėjas. - 2017, bal. 8, p. 16. 

Virvičienė, Aušra. XXI-ojo amžiaus Lietuva. „Norime mokytis lietuvių kalba. Ar galima?“: [pasakojama apie 



 

 

Buivydiškių (Vilniaus r.) pagrindinę mokyklą - jos istoriją, dabartį, problemas]. - Iliustr. // Voruta. - 2017, kovo 

25, priedas „Tėviškės šviesa“ (Nr. 3), p. 8. 

Ždanovič, Zigmunt. Mūsų širdžių katedra: [Zujūnų gimnazijos inauguracijos iškilmės]. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2017, spal. 26 - lapkr. 1, p. 1, 8-9. 

 

Giermanowicz, Wiera. W Zujunach o  miłości: [apie susitikimą su poetu Aleksandru Sniežko, kurio 

organizavime dalyvavo ir Zujūnų kaimo biblioteka]. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 30 listopada - 6 

grudnia (nr 48), priedas „Rota“ (nr 971), p. 6. 

Mikulevič, Irena. Początek dobrej tradycji : wesołe pożegnanie lata w Ciechnowiszkach: [apie vasaros palydų 

šventę Čekoniškėse, Vilniaus rajonas] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 31 sierpnia - 6 wrzesnia (nr 35), priedas „Rota“ (nr 958), p. 1, 6. 

Na ceremonii inauguracji Gimnazjum w Zujunach - masa uśmiechów i pięknych życzeń : z rejonu wileńskiego. - 

Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 28-30 października (nr 205), p. 7. 

Peško, Ana. Radny Karosas nie chce ulicy imienia Konwickiego: [apie nesutarimus dėl Tadeušo Konvickio vardo 

suteikimo vienai iš Zujūnų seniūnijos Pustalaukio kaimo gatvių, Vilniaus rajonas] / Anna Pieszko. - Iliustr. // 

Kurier Wileński. - 2017, 29 marca, p. 1, 4. 

Piękne i logiczne sąsiedztwo : z posiedzenia Rady samorządu rejonu wileńskiego: [apie Tadeušo Konvickio vardo 

suteikimą vienai iš Zujūnų seniūnijos Pustalaukio kaimo gatvių] / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 6-12 kwietnia (nr 14), p. 1, 3.. 

Pszczołowski, Marek. Marek Pszczołowski: nasza trudna, ale zwycięska droga do gimnazjum : [rozmowa z 

dyrektorem Gimnazjum w Zujunach] / [rozmawiała] Barbara Sidorowicz. - Iliustr. // Kurier Wileński. - 2017, 25 

maja, p. 12-13. 

Rybakowa, Jadwiga. Jak bezpiecznie korzystać z Internetu; [apie Vilniaus rajono savivaldybės centrinės 

bibliotekos Zujūnų filialo dalyvavimą renginyje] „Interneto savatės 2017“. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 

2017, 13-19 kwietnia (nr 15), p. 2.. 

Schoenbeck, Lilija. Książka pomaga poznawać świat : Dzień Języków Europejskich w Ciechanowiczkach: 

[Sudervės kaimo bibliotekoje vyko Europos kalbų dienos minėjimas, kuriame dalyvavo Čekoniškių pagrindinės 

mokyklos moksleiviai] / Lilija Schoenbeck, Ludmila Kuzborska ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 4-11 pazdzienika (nr 40), priedas „Rota“ (nr 963), p. 21. 

Ulica Konwickiego w Zujunach jest zgodna z prawem: [dėl Tadeušo Konvickio vardo suteikimo vienai iš Zujūnų 

seniūnijos Pustalaukio kaimo gatvių] // Kurier Wileński. - 2017, 19 kwietnia, p. 3. 

Vorobej, Teresa. „Kresowy Płomień“ w śpiewanym nastroju : zespół z Zujun obchodził 15-lecie istnienia / Teresa 

Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 2-8 listopada (nr 44), priedas „Rota“ (nr 967), 

p. 1, 2. 

Walentynkowe zapusty : [w Zujunach] / organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, 16-22 lutego 

(nr 7), priedas „Rota“ (nr 930), p. 2. 

Wyroby twórców rękodzieła : przedświąteczny kirmasz w Zujunach i Mejszagole / Inf. wł.. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2017, 6-12 kwietnia (nr 14), priedas „Rota“ (nr 937), p. 1, 2. 

Ždanovič, Zigmunt. Katedra naszych serc : gimnazjum w Zujunach otwarło nową kartę w historii szkoły / 

Zygmunt Żdanowicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2017, (nr 43), p. 1, 3. 

 

2018  
 

Babinskienė, Aurelija. Kai yra iniciatyva, atsiranda ir problemos sprendimas: [Buivydiškėse, Vilniaus rajone, 

įsikūręs dienos centras teikia dienos socialinės globos paslaugas Vilniaus miesto ir rajono autizmo sutrikimą bei 

proto negalią turintiems vaikams, o paslaugų turinį lemia tėvų norai bei iniciatyvos. Asociacijos „Lietaus vaikai“ 

pirmininkė Lina Sasnauskienė sako, kad toks bendradarbiavimas gimė iš poreikio - mokyklinio amžiaus vaikams 

su negalia labai trūksta užimtumo ir paslaugų po pamokų] / Aurelija Babinskienė. - Iliustr. // Bičiulystė. - 2018, 

vas. 8/14 (Nr. 6), p. 1, 3. 

Bičiūnaitė, Vilma. Buivydiškiai ir Buivydžiai - du kaimai, dvi istorijos: [apie Buivydžių kaimą, jo gyventojus, 

istoriją, sodybas, iš šio krašto kilusius žymius žmones. Plačiau apie kaimą jo ilgametė gyventoja J. Vilkienė] / 

Vilma Bičiūnaitė. - Iliustr.. - Rubrika: Rokiškis - triskart Lietuva // Gimtasis Rokiškis. - 2018, spal. 11, p. 4-5. 

Galias, Inga. Džiaugsmas viena širdimi: [apie šeimos šventę Zujūnuose] / Inga Galias. - Iliustr. // Vilniaus krašto 

savaitraštis. - 2018, geg. 24/30 (Nr. 21), p. 5. 

Šimtmečio verba iš Vilniaus rajono: [apie unikalią Vilniaus krašto verbą, sukurtą tautodailininkės Teresos 

Michalkevič Lietuvos šimtmečiui]. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, vas. 15-21, p. 2. 

Vorobej, Teresa. Geresnės mokymo ir mokymosi sąlygos: [apie mokyklų ir vaikų darželių renovavimą Vilniaus 

rajone] / Teresa Vorobej. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2018, rugpj. 16/22 (Nr. 33), p. 1, 3. 



 

 

 

Galias, Inga. Święto Rodziny w Zujunach / Inga Galias. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 24/30 maja 

(nr 21), p. 5. 

Klimaszewski, Wojciech. Integracja uczy współpracy : wizyta uczniów z Polski w Gimnazjum w Zujunach / 

Wojciech Klimaszewski ; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 24/30 maja (nr 21), priedas 

„Rota“ nr 996), p. 7. 

Kuzborska, Ludmiła. Treściwa książka wiele ci powie : podsumowanie projektu „Zaciekawić czytaniem” w 

Ciechnowiszkach / Ludmiła Kuzborska ; fot. Lilija Schoenbeck. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, vas. 

8/14, (nr 6), priedas „Rota” (nr 981), p. 4. 

Mikulevič, Irena. Powiało świętami… : wielkanocny kiermasz i wystawa w Zujunach / Irena Mikulewicz ; fot. 

autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 22/28 mar. (nr 12), priedas „Rota” (nr 987), p. 17. 

Rybakowa, Jadwiga. Rób to, co lubisz : spotkanie z Mariusem Jovaišą w Zujunach / Jadwiga Rybakowa ; fot. 

Anna Milewskaja. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 10/16 maja (nr 19), p. 2 

W barwach flagi litewskiej : pokaźnych rozmiarów palma z rejonu wileńskiego zdobi gmach Sejmu / vrsa.lt. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 15/21 lutego (nr 7), p. 3. 

Wspólnota jak jedna rodzina : podziękowanie za plony - dożynki w Zujunach / fot. Anna Milewska. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2018, 20/26 wrzes. (nr 38), priedas „Rota“ (nr 1013), p. 7. 

 

2019 
 

Aškelovič, Andžej. Susitvarkyti su stresu: [apie Zujūnų kultūros centre vykusį užsiėmimą „Kaip valdyti savo ir 

kitų emocijas?“] / Andžej Aškelovič ; Ingos Galias nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, lapkr. 

14/20 (Nr. 46), p. 3. 

Schoenbeck, Lilija. Verba plaka, neužplaka…:[apie Čekoniškių kaimo verbų ir buities seklyčioje vykusį 

tarpmokyklinį projektą „Vilniaus krašto verbos - nematerialinis Lietuvos kultūrinis paveldas“] / Lilija Schoenbeck, 

Diana Lūžienė. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2019, geg. 16/22 (Nr. 20), p. 14. 

Ščipokas, Arvydas. Lokali istorija: sumąstymai ir permąstymai: [pamąstymai apie tikslesnę Kuršėnų įkūrimo 

datą, Šiaulių rajonas] / Arvydas Ščipokas. - Iliustr. // Kuršėnų krašto žinios. - 2019, birž. 21, p. 6. 

Šeškevičienė, Irena. Gyvenimo namuose - gyvenimas be kaukių: [apie žmonių su intelekto negalia Gyvenimo 

namus „Betzatos bendruomenė“ Čekoniškių kaime, Vilniaus rajone. Pasisako Gyvenimo namų vadovas R. 

Ramonas] / Irena Šeškevičienė. - Iliustr. // Vakarų Lietuva. - 2019, saus. 22/28 (Nr. 3), p. 1, 3. 

Šiaulytis, Kazys Kęstutis. Žalieji ilgadieniai senajame Buivydiškių parke : dailininko pasivaikčiojimai po Vilnių, 

pasižvalgymai Lietuvoje / Kazys Kęstutis Šiaulytis. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2019, kovo 23/29 (Nr. 12), p. 1, 

16. 

Uktveris, Augustas. Dūkštos šnektos paakinti : keliavimas vilniečių pamėgto Dūkštos upelio pakrantėmis, 

atsigręžiant į gamtinį paveldą: [Su Neries regioninio parko direktorės Audronės Žičkutės komentarais] / Augustas 

Uktveris. - Iliustr. // Žaliasis pasaulis. - 2019, spal. 10, p. 1, 5, 7. 

Žalnierukynaitė, Kristina. Didžiausia rajono braškininkė ieško verslo alternatyvų: [Apie Gudelių kaime 

gyvenančią ūkininkę Viliją Rastauskienę] / Kristina Žalnierukynaitė ; autorės nuotr.. - Iliustr.. - Rubrika: 

Gyvenimas // Santaka. - 2019, rugpj. 13, p. 3, 5. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Mikołaj Cudotwórca gościł w Zujunach: [apie kalėdinę šventę Zujūnuose, kurios 

organizavime dalyvavo ir Zujūnų kaimo biblioteka] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. Rima Dudicka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 19/25 grud. (nr. 51), priedas „Rota“ (nr 1078, p. 17. 

Mikulevič, Irena. Dziedzictwo pokoleniowe od babci-prababci : rodzinna tradycja palmiarek z Wojewodziszek: 

[apie Rynkevičių šeimos verbų pynėją Stanislavą ir jos dukrą Renatą iš Vaivadiškių kaimo, Vilniaus rajonas] / 

Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 18/24 kwiet. (nr 16), priedas  „Rota“ 

(nr 1043), p. 8, 17. 

Radulewicz, Danuta. Zwiedzamy rodzinne strony : wycieczki krajoznawcze uczniów z Zujun / Danuta 

Radulewicz. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 6/12 czerw. (nr 23), priedas „Rota“ (nr 1050), p. 7. 

Schoenbeck, Lilija. W tatrach nadal zima… : uczniowie z Zujun w Zakopanem / Lilija Schoenbeck ; fot. autorka. 

- Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 30 maja/5 kwiet. (nr 22), priedas „Rota“ (nr 1049), p. 7. 

Stefanowicz, Łucja. By poznać zakątki swej małej ojczyzny : śladami wybitnych ludzi Wileńszczyzny / Łucja 

Stefanowicz ; fot. Lilia Schoenbeck. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 4/10 kwiet. (nr 14), priedas 

„Rota“ (nr 1041), p. 8. 

Vorobej, Teresa. Siedlisko ludowych rzeźbiarzy : jubileusz 300-lecia podwileńskich wsi Prepoły i Wierbieliszki / 

Teresa Worobiej ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 8/14 sierp. (nr 32), p. 1, 3. 

 



 

 

Vorobej, Teresa. Wyjść spod strechy do ludzi : wielkanocne piękno i bogactwo Wileńszczyzny: [apie velykines 

muges Zujūnuose ir Maišiagaloje, Vilniaus rajonas] / Teresa Worobiej ; fot. autorka, Janina Wołejszo. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 11/17 kwiet. (nr 15), priedas „Rota“ (nr 1042), p. 1, 8, 17. 

Ždanovič, Zigmunt. Ogólnie było super : konkurs wiedzy o parlamentaryzmie w Zujunach / Zygmunt 

Żdanowicz; fot. autor. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 14/20 mar. (nr. 11), priedas „Rota“ (nr 1038), 

p. 1, 4. 

Ždanovič, Zigmunt. Przykład na dalsze życie : w Krawczunach uczczono 75. rocznicę ostatniej zwycięskiej bitwy 

AK / Zygmunt Żdanowicz ; fot. Wiktor Jusiel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2019, 18/24 lip. (nr 29), 

priedas „Rota“ (nr 1056), p. 1, 4. 

 

2020  

Auksorė, Nijolė. Verpstė iš ilgo rudens vakaro: [apie Zujūnuose gyvenančią Bronislavą Tursienę, sulaukusią 

šimto metų jubiliejaus] / Nijolė Auksorė ; nuotr. iš sūnaus Jono archyvo. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 

2020, lapkr. 12/18 (Nr. 46), p. 4. 

Bielskis, Janušas. Mozūriškėse atnaujintas tikėjimo simbolis / Janušas Bielskis ; Juzefo Šostakovskio, Michalo 

Treščinskio nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, spal. 1/7 (Nr. 40), p. 12. 

Pagerbti už laisvą ir demokratišką Tėvynę kovojusių karių atminimą : 76-osios Kriaučiūnų mūšio metinės: [apie 

Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus rajono skyriaus surengtą Vilniaus išvadavimo iš vokiečių okupacijos 76-ųjų 

metinių minėjimą prie žuvusių Armijos Krajovos paminklo Kriaučiūnuose] / pagal L24.lt ; Mariano Dzvinelio, 

Marlenos Paškovskos nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 16/22 (Nr. 29), p. 1, 5. 

Turistinis maršrutas į Vilniaus rajono vakarus: [apie vakarinio Vilniaus rajono turistinius maršrutus ir lankytinas 

vietas] / pagal Vrsa.lt. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, liep. 23/29 (Nr. 30), p. 8–9. 

Vorobej, Teresa. Paslaptingą Joninių naktį: [apie Čekoniškių verbų ir buities seklyčios kieme surengtą vainikų 

pynimo pristatymą] / Teresa Vorobej ; autorės nuotr.. - Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. - 2020, birž. 25/liep. 1 

(Nr. 26), p. 1, 8. 

 

Aszkiełowicz, Andrzej. Korale z pieśni : świąteczny koncert w Zujunach / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. 

organizatorzy. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 9/15 stycz. (nr 2), p. 5. 

Aszkiełowicz, Andrzej. Ogrzej dobrocią : uroczystość ku czci św. Jana Pawła II w Zujunach: [apie šv. Jono 

Pauliaus II gimimo metinių minėjimą Zujūnuose, Vilniaus rajonas] / Andrzej Aszkiełowicz ; fot. organizatorzy. - 

Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 10/16 wrześ. (nr 37), priedas „Rota“ (nr 1116), p. 1, 4. 

Auksorė, Nijolė. Przędła nić długiego jesiennego wieczoru : stulatka z Zujun: [Zujūnų kaimo gyventoja 

Bronislava Tursienė atšventė 100 metų jubiliejų] / Nijolė Auksorė ; fot. archiwum. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 12/18 listop. (nr 46), p. 2. 

Barsul, Beata. Piękna, dumna i bliska każdemu z nas : obchody 11 marca w Zujūnach: [apie renginį, skirtą 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kurį organizavo Zujūnų kultūros centras kartu su Zujūnų 

kaimo biblioteka] / Beata Barsul ; fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 12/18 marca (nr 11), 

priedas „Rota 0147 (nr 1090), p. 2. 

Mikulevič, Irena. Tradycja nabiera rumieńców : pożegnanie lata w Ciechanowiszkach: [apie Čekoniškėse vykusią 

tradicinę „Atsisveikinimo su vasara“ šventę, Vilniaus rajonas] / Irena Mikulewicz ; fot. autorka. - Iliustr. // 

Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 3/9 wrześ. (nr 36), priedas „Rota“ (nr 1115), p. 1, 6. 

Przywołać pamięć żołnierzy walczących o wolną i demokratyczną Ojczyznę : 76. rocznica bitwy pod 

Krawczunami / L24.lt ; fot. Marian Dźwinel. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - ISSN 1648-5319. - 2020, 

16/22 lip. (nr 29), p. 1, 3. 

 Trasa turystyczna na zachodzie rejonu wileńskiego : dla miłośników skarbnic przyrody i dziedzictwa 

kulturowego / vrsa.lt ; fot. Park Regionalny Wilii oraz Archiwum parafialne Suderwie. - Iliustr. // Tygodnik 

Wileńszczyzny. - 2020, 23/29 lip. (nr 30), p. 5. 

Vorobej, Teresa. W piękną noc świętego Jana : etnograficzne spotkanie w Ciechanowiszkach / Teresa Worobiej ; 

fot. autorka. - Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. - 2020, 25 czerw./1 lip. (nr 26), p. 1, 5. 
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