
Organizacje polonijne na Litwie

Polacy na Litwie to społeczność ok. 235-300 tysięcy osób. Polacy są najliczniejszą 
mniejszością narodową na Litwie, gdzie stanowią ok. 6,7% ludności tego kraju. Mieszkają 
głównie w Wilnie i w zwartym osadnictwie w rejonach: wileńskim, solecznickim, 
święciańskim i trockim (gdzie w rejonach solecznickim i wileńskim stanowią większość 
lokalną). 

Związek Polaków na Litwie (ZPL) - polska organizacja zrzeszająca członków mniejszości 
polskiej (Polonii) na Litwie. Liczy około 11 tys. członków. Organizuje m.in. Zjazdy Polaków 
na Litwie. Powstał w 1990 roku i zastąpił o rok wcześniejsze Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne Polaków na Litwie (pierwszą powojenną oficjalną organizację polską na Litwie). 

ZPL broni praw mniejszości polskiej, prowadzi działalność oświatową i kulturalną, wspiera 
polskie inicjatywy gospodarcze; uczestniczy w wyborach parlamentarnych i samorządowych. 
Wydaje tygodnik "Nasza Gazeta". 
Związek jest uprawniony do wystawiania zaświadczeń potwierdzających aktywne 
zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości 
narodowej oraz do przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o 
przyznanie Karty Polaka 

W Wilnie znajdują się redakcje takich gazet jak: 
Nasz Czas, 
Kurier Wileński, 
Tygodnik Wileńszczyzny 
Magazyn Wileński 
oraz katolickie "Spotkania", które wydawane są w języku polskim. 

- Swoją siedzibę w Wilnie ma również Radio Znad Wilii, które swoje codzienne audycje 
nadaje w języku polskim. 

Od 2007 roku w Wilnie działa Polskie Centrum Prasowe i Konferencyjne - wydawca 
jedynego na Litwie niezależnego serwisu informacyjnego w języku polskim INFOPOL.LT, na
którym działa forum polskojęzyczne. 

Od 2002 roku działa witryna internetowa polskiego dziennika "Kurier Wileński", na której od 
2005 roku działa forum Czytelników pod publikowanymi tekstami. 

Swoją stronę internetową ma także radio Radio Znad Wilii oraz Nasz Czas, Tygodnik 
Wileńszczyzny i Magazyn Wileński. 

Polskie serwisy informacyjne w Internecie mają też Dom Kultury Polskiej w Wilnie oraz 
Instytut Polski w Wilnie. 



W każdą sobotę w Telewizji Litewskiej nadawany jest piętnastominutowy program dla 
Mniejszości Polskiej Albumy Wileńskie (lit. Vilniaus albumas). 
Codziennie w Litewskim Radiu jest nadawana 30-minutowa audycja w języku polskim. 

  Związek Polaków na Litwie 

e-mail: biuro@zpl.lt 
http://zpl.lt/ 
tel +370 5 2331056 
ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno 
Prezes Michał Mackiewicz

Stowarzyszenie Polaków Kiejdan, 
Oddział ZPL "Lauda"

e_mail: spklitwa@gmail.com 
www.spklitwa.org 
+370 687 76689, +370 655 33314, 
+48 791 722 860 
Prezes: Irena Duchowska 


