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Nie zwątpić w siebie 
i swoją przyszłość

– słowa-hasło naszego Wielkiego Rodaka, świętego Jana Pawła II, wydaje się, mogą dziś służyć nam –  
społeczności polskiej na Litwie – za motto naszego życia i działań. W szczególny sposób dotyczą one  
szkolnictwa, edukacji. Zarówno rodzice, oddając swoje dziecko do polskiej szkoły, jak i nauczyciele, którzy podejmują 
się kształcenia i wychowywania swoich uczniów w kulturze i duchu narodowym muszą być świadomi  
swego wyboru. To tu, w szkole z ojczystym językiem nauczania, wiernej tradycjom i kulturze narodowej,  
każdy młody człowiek powinien ukształtować w sobie mocny fundament moralny, pamięć historyczną,  
które nie pozwolą zwątpić, że tu, w swojej Ojczyźnie mają żyć godnie – jako równi wśród równych.  
W polskiej szkole na Litwie muszą się  nauczyć być dumnymi z tego, że ich przodkowie przed kilkuset laty 
podjęli się obowiązku wobec tego kraju i w ciągu wieków byli wierni tej ziemi. Walczyli o  jej wolność i  
pracowali dla niej. Więc oni – ich potomkowie – z podniesioną dumnie głową, świadomi swej chlubnej  
historii i bogatej kultury mają niezbywalne prawo budować swoją przyszłość jako Polacy na Litwie.  
Uroczysta gala – obchody 60-lecia Wileńskiej Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli (byłej nr 19) były pięknym 
świadectwem, że właśnie taką wizję wspólnie realizujemy.

UCZNIOWIE NA SCENIE DOMU POLSKIEGO PODCZAS JUBILEUSZOWEJ GALI



15 - 21 maja 2014 r., nr 20 (1109) www.zpl.lt2
?Szkoła im. Wł. Syrokom-

li jest najliczniejszą pod 
względem liczby uczniów 
wśród szkół polskich na 
Litwie. Jak się formowała 
ta placówka, której wypa-
dło kształcić polskie dzieci 
i młodzież nie tylko z Wil-
na, ale też okolicznych wio-
seczek – dziś nowych dziel-
nic miasta.
- Tak jak i większość szkół mia-
sta – rosła stopniowo, z siedmio-
latki w 1954 roku przekształ-
cona została w średnią. Na 
początku życiorysu jako szkoły 
dającej średnie wykształcenie, 
spotkał ją niespodziewany cios 
– tzw. repatriacja lat 56-58 prze-
rzedziła szeregi uczniów tak, że 
pierwsza matura w roku 1958 tu 
nie była składana. Z maturalnej 
klasy zostało 7 uczniów –  prze-
niesiono ich do ówczesnej szko-
ły średniej nr 11. Pierwsza pro-
mocja była więc w 1959 roku.  
16 uczniów wychowawcy Alek-
sandra Aleksiejenki – słynnego 
matematyka,  zapoczątkowa-
ło tak naprawdę żywot szkoły 
średniej. 
W latach 60. szkoła miała po 
jednym komplecie klas począt-
kowych, zaś w klasach podsta-
wowych już były dwa komple-
ty – właśnie je zasilały dzieci ze 
szkół w Fabianiszkach, Bujwi-
dziszkach i in. Kiedy wileńska 
młodzież opuszczała szkołę po 
ukończeniu siedmiu, później 
ośmiu, klas przychodził narybek 
m. in. z Jerozolimki. Pierwsze 
lata odrodzenia były dla naszej 
placówki naprawdę rekordowe 
– mieliśmy nawet 13 pierwszych 
klas (z braku miejsca musieli-
śmy je rozlokować w przedszko-
lach). W najbardziej „urodzaj-
nych” latach liczba uczniów 
sięgała blisko dwóch tysięcy. 
A w roku 2004 mieliśmy 154 
maturzystów. Pracowaliśmy na 
dwie zmiany. Dopiero od roku 
2010 w szkole lekcje odbywają 
się jedynie w pierwszej zmianie. 

?Jak dziś w cyfrach wygląda 
szkoła, która znajduje się 

praktycznie w nowoczesnym 
centrum stolicy.
Dziś mamy 868 uczniów. Pobie-
rają oni naukę w 12 kompletach 
klas początkowych (więc mamy 
w każdym pionie po trzy kla-
sy) oraz 26 kompletów klaso-
wych od V do XII. Tego roku bę-
dziemy mieli 93 maturzystów w  
4 klasach. No i bardzo cieszy, że 
już praktycznie mamy skomple-
towane trzy pierwsze klasy na 
rok szkolny 2014-2015 oraz ze-
rówkę – szesnaścioro maluchów.

?Z kolei kto uczy nasze 
dzieci.

W szkole dziś pracuje 101 na-
uczycieli, wśród których jest 
dwóch ekspertów, 245 meto-
dyków oraz 47 starszych na-
uczycieli. Nietrudno więc ob-
liczyć, że kadra jest doskonale 
wykształcona i nie odczuwamy 
braku specjalistów. No, może 
przydałoby się więcej mężczyzn 
w roli nauczycieli. 

Właśnie takie zadanie stawia-
ją po skończeniu pierwszej tury 
wyborów prezydenckich przed 
Zigmantasem Balčytisem ci, któ-
rzy nie oddali swych głosów dla 
obecnej prezydent. To właśnie 
kandydat socjaldemokratów stał 
się tym „szczęśliwcem”, który ma 
się zmierzyć w drugiej turze z pa-
nią Grybauskaitė. Los chciał, że 
to wypadło akurat na tego, kto 
w przedwyborczym maratonie 
nie wykazał się zbytnią chęcią 
zwrócenia na siebie uwagi. Jego 
wypowiedzi podczas organizo-
wanych debat były praktycznie 
całkowicie wypłukane z krytyki 
wyraźnej faworytki prezydenc-
kiej kampanii wyborczej, a lecą-
ca w telewizji reklama wręcz sza-
ra i nudna, żeby nie powiedzieć 
głupia. Wszystko to oglądając i 
słuchając naprawdę było szkoda 
ogromnych pieniędzy, których 
kosztowała socjaldemokratów 
kampania wyborcza.  

Widocznie jednak miały ja-
kiś wpływ na szeregowego wy-
borcę, skoro pan Balčytis znalazł 
się na drugim miejscu w pierw-
szej turze wyborów. Prawda, o 
ponad 30 procent głosów pozy-
skał mniej niż liderka. Pan Bal-
čytis zdołał wyprzedzić o niecały 
procent kandydata z ramienia 
Partii Pracy Artūrasa Paulauska-
sa, który nie krył swego rozcza-
rowania. W trakcie maratonu 
wyborczego, to akurat Paulau-
skas demonstrował wielką chęć 
wygrania, bodajże najostrzej 
krytykował obecną prezydent i 
snuł wizje, jak będzie zmieniał 
litewską rzeczywistość z wyso-
kości fotela prezydenckiego.

O swym rywalu od socjalde-
mokratów podczas konferencji 
prasowej tuż po pierwszej  turze 
wypowiedział się wręcz aroganc-

Zechcieć zostać prezydentem
ko: nie można siedzieć jednym 
t..kiem na dwóch stołkach, do-
dając, że ten kto idzie na wy-
bory ze spadochronem, nie jest 
pewny wygranej. Chodzi o to, że 
Zigmantas Balčytis nawet kiedy 
trafił do drugiej tury, zamierza 
nadal 25 maja startować zarów-
no jako kandydat na prezydenta 
i... eurodeputowanego. Niby tak 
ma być lepiej dla partii.

Co ma myśleć o takim kan-
dydacie wyborca? Cóż, to jego 
sprawa. Ale najprawdopodob-
niej może wpaść na myśl, że Bal-
čytis wcale nie chce zostać pre-
zydentem. I idąc po rozum do 
głowy z łatwością odpowie sobie 
dlaczego: gaża europarlamen-
tarzysty jest większa od prezy-
denta. Zresztą o tym, że kan-
dydat socjaldemokratów wcale 
nie chce wygrać wyborów, coraz 
głośniej mówią politycy i polito-
lodzy. A konserwatyści i libera-
łowie wręcz straszą, że w razie 
zwycięstwa  pana Balčytisa, cała 
władza w państwie może się zna-
leźć w rękach socjaldemokratów. 
A żeby było „jeszcze straszniej” 
dodają, że poparcie Partii Pra-
cy oraz Prawa i Sprawiedliwo-
ści, już nie mówiąc o „samym 
Tomaszewskim”, może jedynie 
zaszkodzić, a nie pomóc kandy-
datowi. Więc wychodzi na to, 
że i tak źle, i tak niedobrze: bez 
głosów kolegów z pierwszej tury 
Balčytis wyborów nie wygra, a z 
nimi – też raczej – nie (według 
opozycji). Liczyć może jeszcze 
na głosy tych, którzy nie brali 
udziału w pierwszej turze, tyl-
ko się przyglądali, czy w ogóle ta 
cała farsa ma sens, kiedy żadna 
partia nie wystawia kandydata 
mającego szanse stawienia czo-
ła pani prezydent.

Słyszy się też głosy, że kan-

dydat socjaldemokratów teore-
tycznie ma możliwość wygrania 
w drugiej turze, powinien tylko... 
zechcieć zostać prezydentem. 
Zmienić ton wypowiedzi, zabrać 
się do ostrej krytyki swej prze-
ciwniczki i zrezygnować z kan-
dydowania do Europarlamentu. 
Czy tak się stanie, przekonamy 
się już wkrótce. Dziś mają się od-
być pierwsze debaty w drugiej tu-
rze. Pani Dalia Grybauskaitė już 
od pierwszego dnia po wyborach 
zmieniła styl obcowania z dzien-
nikarzami i wyborcami: wyraziła 
chęć otwartej dyskusji, by „roz-
wiać mity”. Jakie? Ano, że jest 
arogancka, nie ma zamiaru tłu-
maczyć swoich posunięć i po-
dejmowanych decyzji. Najbar-
dziej wkurzyła dziennikarzy w 
noc wyborczą, kiedy oczekiwa-
nie na obiecywany komentarz 
pozwoliła sobie przeciągnąć do 
godz. 2.00 nad ranem, a jej wy-
stąpienie trwało dosłownie kil-
ka minut i sprowadziło się do la-
konicznego stwierdzenia faktu, 
że w drugiej turze ma nadzieję 
na to, że ci co za nią głosowali 
przyjdą i ponownie oddadzą jej 
swój głos. Nie wyraziła chęci od-
powiedzieć ani na jedno pytanie 
dziennikarzy. 

Nazajutrz tłumaczyła to 
tym, że po prostu... była senna. 
Należy do „słowików”, więc 
obawiała się, że tak późna pora 
mogła stać się przyczyną nie-
udanych wypowiedzi.  Ale już 
nazajutrz żartowała, że nie tyl-
ko każdy może z nią uciąć poga-
wędkę, ale też jej dotknąć i napić 
się z panią prezydent herbaty...

Wielki niepokój z powodu 
wyników pierwszej tury zrodził 
się zarówno u lewicy jak i prawi-
cy, ale bynajmniej nie z tego po-
wodu, że trudno będzie o sukces 

w drugiej turze, lecz z uzyskane-
go wyniku przez przewodniczą-
cego AWPL Waldemara Toma-
szewskiego. Warto podkreślić, 
że zdobyte w skali kraju 8,23 
proc. prawie dwukrotnie prze-
kraczają wyniki sprzed pięciu lat 
(4,7 proc.). Za kandydata bloku 
AWPL i Sojuszu Rosjan głoso-
wało prawie 110 tys. wyborców. 
Waldemar Tomaszewski znalazł 
się na pierwszym miejscu nie tyl-
ko w rejonach solecznickim, wi-
leńskim i Wisagini, ale zajął dru-
gą pozycję w rejonie trockim (na 
pierwszym miejscu jest pani pre-
zydent) oraz w Wilnie, a trzecią 
w Kłajpedzie. I to nie na żarty za-
niepokoiło wielu partyjniaków 
niezależnie od opcji politycznej.

Widmo polsko-rosyjskiego so-
juszu już w pierwszym dniu po 
głosowaniu, pobudziło już by-
łych kandydatów na prezydenta 
do rozpoczęcia dyskusji o tym, jak 
zadbać o to, by Polacy i Rosjanie 
zasilili szeregi „litewskich” par-
tii. Cóż, wydaje się, że trochę za 
późno o tym mówić, bowiem pa-
nowie nie chcą pamiętać, iż obiet-
nice – nawet te, dawane w czasie 
kampanii wyborczych – należy 
choć w minimalnym stopniu speł-
niać. Jak doskonale pamiętamy, 
praktycznie każdy z rodaków, 
który w litewskiej partii miał się 
stać Salomonem, który i z próżne-
go naleje i uszczęśliwi „swoich”, w 
najlepszym wypadku przystępo-
wał do robienia osobistej kariery.

Więc bez zmiany nie tylko 
myślenia, ale też polityki wobec 
mniejszości, „troskliwi” pano-
wie będą musieli po raz kolejny 
przetrawić myśl, że polityka nie 
jest religią, w której wystarczy 
tylko wiara.   

Janina Lisiewicz

Z okazji 25-lecia działalności Związku Polaków na Litwie pozdrowienia na ręce prezesa Michała Mackiewicza przesłała Marszałek  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz. 

Pan Michał Mackiewicz
Prezes
Związku Polaków na Litwie
Wilno

Szanowny Panie Prezesie,

Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w uroczystościach 25-lecia działalności Związku Polaków na Litwie, które od-
będą się w dniach 2-3 maja br. w Zułowie i w Wilnie.

Bardzo chciałabym wspólnie z Państwem świętować tę tak ważną rocznicę, jednak z przykrością muszę poinformować, iż uprzednio pod-
jęte zobowiązania uniemożliwiają mi spotkanie z Państwem w tym czasie.

Korzystając z okazji chciałabym za pośrednictwem Pana Prezesa przekazać wszystkim przedstawicielom Związku Polaków zamieszkałym 
na Litwie oraz uczestnikom spotkania, najserdeczniejsze życzenia, aby kolejne lata działalności Związku były okresem wielu sukcesów i po-
myślności w podejmowaniu przedsięwzięć mających na celu respektowanie niezbywalnych praw Polaków zamieszkałych na Litwie, w świetle 
obowiązujących regulacji oraz postanowień „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską o przyjaznej współpracy i dobro-
sąsiedzkich stasunkach”, od którego podpisania w tym roku mija 20 lat.

Życzę Państwu, aby tegoroczne uroczystości przyczyniły się także do zacieśniania wzajemnych więzi między Polakami zamieszkałymi na 
Litwie, a jednocześnie stały się czasem inspirujących rozmów i owocnych przemyśleń.

Z wyrazami szacunku
Ewa Kopacz
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dachem progimnazjum i gimna-
zjum (wymaga to jednak dodat-
kowych rozwiązań w postaci for-
malnie oddzielnych gmachów), 
jak też przekształcenia placów-
ki w ten sposób, by prowadziła 
ona ukierunkowane wychowa-
nie bądź nauczanie. Dziś stara-
my się o zatwierdzenie statusu 
szkoły, który pozwoli nam reali-
zować koncepcję długiego gim-
nazjum, które by miało wzmoc-
nione elementy wychowania 
chrześcijańskiego, ze strukturą 
klas: 1-4; 5-8, 9-10 oraz 11-12. 
Myślę, że jest to dobre rozwią-
zanie i życzmy sobie, by nam się 
udało je zatwierdzić i zrealizo-
wać. 

?Tak, wydaje się, że jest to 
słuszna droga, tym bar-

dziej, że, jak wiemy, w pol-
skich szkołach wychowanie 
w duchu wartości chrześci-
jańskich jest mocno ugrun-
towane, a zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na wyznawanie 
tych wartości pomoże szko-
le wychowywać szlachet-
nych ludzi, kierujących się 
w życiu Dekalogiem. Z ko-
lei chciałabym zapytać, co 
dziś pomaga pedagogom w 
wychowaniu dzieci, jakie 
mechanizmy może włączyć 
szkoła, by obronić dziecko, 
nastolatka i wyprostować te 
kręte ścieżki, na które cza-
sami wkraczają?
Możemy się pochwalić, że 
mamy dobrą współpracę z ro-
dzicami, aktywnie działa też 
Rada szkoły, której przewodni-
czy historyk-metodyk Wiktor 
Łowczyk (dodam, że pan Wik-
tor jest też prezesem koła ZPL 
– przyp. aut.). Pomoc dzieciom 

i młodzieży niesie też istnieją-
ca od kilku lat tzw. komisja na 
rzecz dobrobytu dziecka. W jej 
składzie są przedstawiciele ad-
ministracji, szkolny psycholog, 
logopeda, pielęgniarka... Jest 
więc ona w stanie przyjść dziec-
ku z pomocą w bardzo wielu sy-
tuacjach, tym bardziej, że ściśle 
współpracuje z osobami i struk-
turami zajmującymi się ochroną 
praw dziecka i pomocy w sto-
łecznym samorządzie. 

?A co, zdaniem pani, oprócz 
specjalistycznych posu-

nięć ma największy wpływ 
na to, byśmy z dzieckiem, 
uczniem mieli jak najlepszy 
kontakt?
45-letni staż pracy pedagogicz-
nej pozwala mi twierdzić, że 
największy efekt wychowawczy 
możemy osiągnąć wtedy, kiedy 
potrafimy zrozumieć dziecko i 
zdobyć jego zaufanie. Oczywi-
ście, musimy bardzo uważać, by 
raz zdobytego nie zawieść. Cho-
ciaż mówi się powszechnie, że 
dzieci, młodzież z „dawnych” i 
„obecnych” lat się różnią, że w 
tzw. epoce radzieckiej nie było 
tylu zagrożeń i problemów, to 
jednak opierając się na doświad-
czeniu, m. in. pracy w podwi-
leńskich wsiach, mogę z całą 
odpowiedzialnością twierdzić, 
że zarówno w latach 70. jak i 
obecnie, niestety, mieliśmy do 
czynienia z trudnymi dziećmi i 
znów powtórzę, niestety, w zde-
cydowanej większości przypad-
ków, winę za to ponosiły tzw. 
niepomyślne rodziny. Cóż mo-
głam wymagać od swego ucznia, 
który wracając do tzw. domu, 
miał za posiłek kubek zimnej 
wody, pajdę chleba i cebulę. To 
było w tak niekiedy gloryfiko-

wanych jako czasy socjalnej rów-
ności – latach władzy radziec-
kiej. Dziś też dzieci mają takie 
„domy”. No i są bardzo często 
zaniedbywane poprzez brak cza-
su na obcowanie, kontakt psy-
chologiczny.

?Nauczyciel, wychowawca 
ma sobie z tym poradzić, 

by móc uczyć?
Tak, bowiem z braku kontaktu, 
cierpi proces nauczania. 

?A jak się zaczęła pani dro-
ga do tego fachu, kiedy się 

zabiera do uczenia cudzych 
dzieci.
Od najmłodszych lat moim 
marzeniem było zostać na-
uczycielką. Pochodzę z gmi-
ny dziewieniskiej. Więc dro-
ga moja do Wilna, na studia, 
była, jak widać, dość daleka. 
Na szczęście po 9 klasach do-
stałam się do Szkoły Pedago-
gicznej w Nowej Wilejce. W 
niej kształcono wówczas na-
uczycieli klas początkowych 
dla polskich szkół. Była to 
placówka, w której pracowało 
wielu wspaniałych wykładow-
ców. Dbali nie tylko o to, by 
dla nas, dziewcząt (tych była 
zdecydowana większość) z róż-
nych terenów Wileńszczyzny 
dać niezbędną wiedzę, ale też 
uczyli nas kultury, poznawa-
nia świata, dbali o nasze wy-
chowanie. Na bardzo wysokim 
poziomie wykładano tu meto-
dykę nauczania. Odczułam to 
w trakcie samodzielnej pracy i 
bezbłędnie poznawałam kole-
żanki, które miały ukończoną 
tę szkołę: z metodyką naucza-
nia nie miały trudności. 

?Ale dziś pani prowadzi 
lekcje biologii. Więc szko-

ła pedagogiczna nie była je-
dynym źródłem zdobywania 
wiedzy pedagogicznej.
Rzeczywiście. Obok chęci zo-
stania nauczycielką, ciągle mnie 
wabił zawód medyka. Na leka-
rza się nie przekwalifikowałam, 
ale podjęłam studia w ówcze-
snym instytucie pedagogicz-

nym na kierunku biologia. Zaś 
w szkole przeszłam wszystkie 
stopnie: tu, w „Syrokomlówce” 
zaczynałam w roku 1984 jako 
wychowawczyni w świetlicy. Po-
tem były klasy początkowe, wy-
kładanie biologii i funkcje wice-
dyrektora w latach 1996-2005, a 
następnie – dyrektora (najpierw 
czasowo) i do chwili obecnej. 
Dziś się legitymuję II stopniem 
zarządzania. 

?Czego szkole i sobie – z 
okazji podwójnego jubi-

leuszu: szkolnej 60. i pani 
dwudziestolecia w tej pla-
cówce – pragnęłaby pani ży-
czyć?
Chociaż Szkoła im. Wł. Sy-
rokomli nie jest moją pierw-
szą placówką (pracowałam w 
Dworczanach, Niemenczy-
nie), to jednak minione 20 lat 
pozwoliły mi pokochać ludzi 
i mocno się zakorzenić w ze-
spole, utożsamiać się ze szkol-
ną społecznością, więc zawsze 
pracowałam i nadal pragnę to 
czynić dla jej dobra. Mamy 
jeszcze wiele do zrobienia: to i 
akredytacja, zadbanie o nowo-
czesne wyposażenie (chodzi o 
wymianę komputerów), upo-
rządkowanie terenu przylega-
jącego do szkoły (mamy w pla-
nie zamontowanie ogrodzenia, 
na ten cel 50 tys. Lt przydzielił 
nam samorząd). Osobiście zaś 
chciałabym, chyba jak każdy 
pedagog, uczyć młodzież i wi-
dzieć w jej oczach radość z po-
znawania świata, zdobywania 
wiedzy. Bo nauka otwiera przed 
nami świat. A nasi uczniowie, 
jak wskazuje sucha statystyka i 
osobiste obserwacje, wkraczają 
w dorosłe życie z dobrym baga-
żem. I cieszę się, że w nim jest 
cząstka mojej pracy i ludzi, z 
którymi od dwudziestu lat mam 
szczęście pracować. 
Dziękuję za rozmowę i ży-
czę powodzenia pani i szkole.

Rozmawiała  
Janina Lisiewicz

Podwójny jubileusz

?A jak wiekowo wygląda 
szanowne grono pedago-

giczne?
Mamy panie, które pracują w 
naszej szkole od 41 i 38 lat – Ire-
nę Suchocką i Albinę Drzewiec-
ką (ta ostatnia była uczennicą 
naszej szkoły), ale też jest w na-
szym gronie 26 osób, których 
cały staż pedagogiczny nie sięga 
10 lat. Myślę, że są to dobre pro-
porcje, które pozwalają połączyć 
doświadczenie z młodzieńczym 
entuzjazmem.

?Kierowana przez panią 
szkoła szczyci się chlubną 

historią i tradycją, że z poko-
lenia na pokolenie przycho-
dzą tu przedstawiciele wielu 
rodzin. Nie jest rzadkością 
w „Syrokomlówce” przypa-
dek, kiedy maturę zdawała 
tu babcia czy dziadek (a cza-
sem oboje), a teraz szykują 
się do niej wnukowie i nawet 
prawnukowie. Czy zbliżający 
się rok 2015 – kiedy szkoły 
średnie muszą zostać akre-
dytowane na gimnazja lub 
ulec skróceniu – czyli zostać 
podstawówkami, progimna-
zjami nie grozi tym, iż pla-
cówka utraci miano tej, co 
daje świadectwa dojrzałości.
Jest to bardzo aktualny i, przy-
znam, niełatwy problem, z któ-
rym społeczność szkoły próbuje 
poradzić. I wkłada wiele wysił-
ku i codziennej pracy. Przyjęli-
śmy za wyznacznik, że mamy 
zachować szkołę jako tę, która 
pozwoli dziecku przyjść tu w 
wieku 6 lat i opuścić jej mury 
jako dojrzały człowiek – będąc 
pełnoletnim. Jak wiadomo, mo-
gliśmy wybierać z takich opcji, 
jak umieszczenie pod jednym 

Na pytania o szkole-jubilatce, dwóch  
dziesięcioleciach spędzonych w jej murach i 
45 latach pedagogicznego życiorysu  
odpowiada dyrektor Wileńskiej Szkoły  
Średniej im. Władysława Syrokomli Danuta 
Silienė.
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DYREKTOR DANUTA SILIENĖ PRZY SZTANDARZE SZKOŁY

fot. Janina Lisiewicz

NAJMŁODSI UCZNIOWIE „W GOŚCINIE” U SWEGO PATRONA W BOREJKOWSZCZYŹNIE



15 - 21 maja 2014 r., nr 20 (1109) www.zpl.lt4

Przed 60 laty, w wileńskiej dzielnicy Śnipiszki powstała szkoła średnia nr 19 – 8 maja br. jako Szkoła im.  
Wł. Syrokomli świętowała w Domu Polskim w Wilnie swój jubileusz. Uroczysta gala zebrała na sali społeczność 
szkolną i gości, by uroczystą akademią, koncertem i przyjacielskim biesiadowaniem uczcić tę piękną datę.

Nie zwątpić w siebie i swoją przyszłość

NA SKRÓTY PRZEZ  
HISTORIĘ
Dla tysięcy tych, kto pochodzi 
z Łosiówki, Śnipiszek, Wirszu-
liszek, Fabianiszek, Żyrmun, 
Kalwaryjskiej, Jezorolimki ad-
res: Wiłkomierska 3 kojarzy się 
z ich szkołą. Wkraczając przez 
bramę vis-à-vis kościoła pw. św. 
Rafała witało nas szkolne po-
dwórko odgrodzone dwoma 
szkolnymi budynkami i dział-
ką-sadem. Właśnie tu, w kolej-
no zmieniających swą numera-
cję szkołach, w roku szkolnym 
1953-54 powstała Szkoła Śred-
nia nr 19.

Pierwszy dyrektor – Józef 
Subotkowski miał szczęście: do 
szkoły jeden po drugim przy-
chodzili wspaniali młodzi pe-
dagodzy, którzy na długie lata 
stali się symbolem tej placówki 
i dobrymi duchami jej wycho-
wanków. Tak obok pań, które 
wykładały, jak się to mówiło 
„jeszcze przed wojną”: Kazi-
miery Likszanki, Zofii Rze-
szowskiej, Weroniki Skupiowej, 
Heleny Wasilewskiej, Haliny 
Sylwii Mikołajunównej, zna-
leźli się: polonistka Helena Za-
charkiewicz, matematyk Alek-
sander Aleksiejenko, rusycystka 
Lidija Wasiljewa, nauczyciel-
ka klas początkowych Helena 
Marczyk, fizyk i chemik Jaro-
sław Stankiewicz, germanist-
ka Danutė Stravinskaitė, litu-
anistka Genovaitė Balčiūnienė, 
historyk  Ludmiła Kuszewska, 
rusycystka Irena Lisztwan, geo-
graf i biolog Helena Noreikienė, 
pan od klas początkowych i ry-
sunków Jan Sabiłło, lituanistka 
Michalina Narunienė, nauczy-

ciel śpiewu Bronius Žurauskas, 
polonistki (późniejsze dzien-
nikarki) Łucja Brzozowska i 
Jadwiga Kudirko, nauczyciel-
ka klas początkowych Janina 
Butienienė, fizyk Zygmunt Sta-
nilewicz, matematyczki Alina 
Laurinavičienė, Jadwiga Reutt 
i Zinaida Subačiuvienė (wielo-
letnia dyrektor) – nauczyciele-
-legendy byłej dziewiętnastki. 
Byli to ludzie różnych narodo-
wości: Polacy, Rosjanie, Litwini, 
Żydzi, wychowani w różnych 
kulturach, tradycjach... Jednak 
pracując w polskiej szkole w 
zdecydowanej większości byli 
jej patriotami. Wielu z nich wy-
chowywało się w kręgu polskiej 
kultury. Wszyscy mówili po pol-
sku. Dbali też o to, by uczniowie 
poprawnie mówili w swoim oj-
czystym języku. I za to wycho-
wankowie są im wdzięczni.

Prężnie rozwijającej się szko-
le mocno dała się we znaki dru-
ga fala tzw. repatriacji. W roku 
1958 nie odbyła się tu pierwsza 
matura – z kilkudziesięciooso-
bowej klasy zostało tylko sied-
mioro uczniów – reszta wyjecha-
ła z Wilna do Polski. Właśnie z 
tej przyczyny pierwsza promocja 
opuściła mury szkoły w 1959. W 
klasach I-IV było tylko po jed-
nym komplecie, prawda, były 
dość liczne – w ławkach zasia-
dało ponad 40 uczniów.

Kiedy szkoła obchodzić mia-
ła dziesięciolecie przyznania jej 
miana średniej,   stwierdzono, że 
jej dwa budynki są w awaryjnym 
stanie. Rok szkolny 1966-67 był 
bardzo smutny w jej życiorysie: 
klasy początkowe znalazły przy-
tułek w rosyjskiej szkole przy 

ul. Krakowskiej, zaś pozostałe 
– na Zwierzyńcu, w litewskiej 
nr 15. Lekcje odbywały się po 
południu, bo przecież byliśmy 
„lokatorami”.

Po trzech latach takiej tu-
łaczki szkoła otrzymała w 
„spadku” po rosyjskiej szkole 
im. Czerniachowskiego jej lokal 
– zabudowania dawnego klasz-
toru (dziś na ich miejscu usy-
tuowany jest gmach, w którym 
pracuje rząd). Nie były to luksu-
sowe warunki: klasy rozrzucone 
po kilku budynkach, wołających 
o remont. Ale radość nauczycieli 
i uczniów była wielka: wreszcie 
byliśmy wszyscy razem i na swo-
im. Uczyliśmy się na dwie zmia-
ny. Klasy były ogrzewane pieca-
mi, często przejściowe. Niestety 
i ten gmach uznano za awaryj-
ny, a szkołę próbowano zlikwi-
dować. Właśnie wtedy wykaza-
li się determinacją rodzice i stał 
się oczywistym patriotyzm na-
uczycieli wobec swojej szkoły. 
To dzięki niezrównanej  naszej 
pani od języka rosyjskiego Li-
dii Wasiljewej (była ona wycho-
wanką przedwojennego Gimna-
zjum im. Elizy Orzeszkowej w 
Wilnie), która miała rodzinne 
koligacje ze słynną dynastią Mi-
chałkowych, przedstawicielom 
komitetu rodzicielskiego Stani-
sławie Zawadzkiej i Tadeuszowi 
Milczarskiemu udało się przeka-
zać listy z prośbą o znalezienie 
możliwości wybudowania no-
wego gmachu dla polskiej szko-
ły dla ważnych moskiewskich 
urzędników. I w ten sposób spra-
wa budowy nowej polskiej szko-
ły w Wilnie została pozytywnie 
załatwiona. 

Szkołę na Śnipiszkach, przy 
ul. Linkmenų 8 budowaliśmy 
też my, ówcześni jej uczniowie. 
1 września 1971 roku było bar-
dzo podniosłym świętem – przy-
szliśmy do pachnącej farbą, wy-
posażonej w nowe meble szkoły. 
Jakże pokochaliśmy tę naszą sło-
neczną, białą szkołę. Cieszyli-
śmy się z nowocześnie wyposa-
żonych pracowni, ogromnej sali 
gimnastycznej, pięknej auli, sta-
dionu.

Lata tułaczki, budowa-
nia nowej szkoły i kształto-
wania młodszej generacji ka-
dry pedagogicznej wypadły na 
lata dyrektorowania Zinaidy 
Subačiuvienė. Pani dyrektor 
była świetnym matematykiem 
– potrafiła wspaniale tłuma-
czyć najbardziej skomplikowane 
twierdzenia i wzory. Była też wy-
magającym dyrektorem i admi-
nistratorem, dbała o dyscyplinę 
i renomę szkoły. Miała, prawda, 
rzec można, ułatwione zadanie, 
bo w szkole pracowało i przyszło 
w jej progi wielu wspaniałych, 
doświadczonych nauczycieli: 
Łucja Mołczanowicz, Jadwiga 
Kunicka, Alicja Klimaszewska, 
Regina Naumowicz, Irena Su-
chocka, Mirosława Rusak, Irena 
Matoszko, jak też jej absolwen-
ci: Halina Chmielewska, Wanda 
Juknevičienė, Halina Sakowicz 
i in. Nie sposób wszystkich wy-
mienić, bowiem w ciągu 60 lat 
na dłużej czy krócej w jej progi 
zawitało około 450 pedagogów. 

Niestety, bieg czasu jest nie-
ubłagalny i nauczyciele-wete-
rani opuszczali szkołę, a na 
ich miejsce przychodzili ludzie 
młodzi. To, że w szkole również 

obecnie pracuje 24 jej byłych ab-
solwentów, chyba jednak świad-
czy o tym, że mieli na kim się 
wzorować.

Bardzo ważnym wydarze-
niem zarówno dla prestiżu szko-
ły, jak i wychowania patriotycz-
nego uczniów było założenie w 
roku 1972 ludowego zespołu 
pieśni i tańca „Wilenka”. Wła-
dysław Korkuć, Helena Rotkie-
wicz, Henryk Sosnowski stali 
wraz z nauczycielami klas po-
czątkowych u jej źródła.

Na przedwiośniu odrodze-
nia narodowego – 22 maja 1989 
roku, przed 25 laty –   dzięki sta-
raniom zaangażowanych rodzi-
ców i nauczycieli szkole nadano 
imię poety Władysława Syro-
komli. Funkcje dyrektora szkoły 
pełnił wówczas Jan Tadeusz Do-
wgiało. Jak wspomina wilnian-
ka, polonistka, która w „Syro-
komlówce” przepracowała 38 
lat Łucja Mołczanowicz, chcąc 
pozyskać imię patrona, trzeba 
było nawiązać do jubileuszu z 
nim związanego. No i na szczę-
ście taki „jubileusz” się znalazł 
– okrągła rocznica napisania 
powszechnie znanego utworu 
„Pocztylion”.

Szkoła we wrześniu 1991 
roku otrzymała też w darze od 
Towarzystwa Miłośników Wil-
na i Ziemi Wileńskiej w Olsz-
tynie sztandar. Wielką sprawą 
na rzecz upamiętnienia patrona 
było założenie Izby Pamięci Pa-
trona. Powstała ona dzięki zaan-
gażowaniu i oddanej pracy polo-
nistki Łucji Mołczanowicz. Pani 
Łucja potrafiła nawiązać kon-
takt z ludźmi w Polsce, którzy 
bardzo aktywnie włączyli się do 
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Nie zwątpić w siebie i swoją przyszłość
realizacji zadania utworzenia 
swoistego muzeum poety. Bar-
dzo cennym jej elementem są 
wykonane profesjonalnie plan-
sze informujące o życiu i twór-
czości Wł. Syrokomli autorstwa 
Franciszka Wiśniewskiego, Ali-
ny Śliwki oraz fotografa z Gdań-
ska Stefana Figlarowicza. Bar-
dzo owocnym okazał się też 
odzew na artykuł zamieszczony 
w „Tygodniku Powszechnym”. 
Do szkoły trafiło wiele cennych 
pamiątek, wydań. Izba Pamię-
ci Patrona została uroczyście 
otwarta 11 października 1991 
roku, a przed dziesięciu laty, z 
okazji 50-lecia szkoły na jednej 
z jej ścian została umieszczona 
płaskorzeźba Władysława Syro-
komli, autorstwa Jacka Szpaka 
z Radomia.

Należy odnotować również 
wydarzenie, które miało miej-
sce z okazji 40-lecia szkoły: w 
kwietniu 1995 roku została po-
święcona szkoła i krzyże, które 
znalazły się w klasach.

CO  SZKOŁĘ STANOWI
Oczywiście, uczniowie. Tego 
roku mury szkoły opuści 56 pro-
mocja. Dotychczas świadectwa 
dojrzałości otrzymało 3269 ab-
solwentów. Chlubą szkoły byli 
jej najlepsi uczniowie: 48 zło-
tych, 45 srebrnych medalistów i 
165 absolwentów, którzy otrzy-
mali świadectwa maturalne z 
wyróżnieniem. Są wśród absol-
wentów  naukowcy (między in-
nymi Irena Nadolińska z III pro-
mocji i Anżela Zubel z XXXI), 
prawnicy, lekarze, sporo litera-
tów i dziennikarzy, wykładow-
ców, ludzi sztuki, doskonałych 
specjalistów w swoich dziedzi-
nach, sportowców. Dziś wielu 

z nich zajmuje odpowiedzialne 
stanowiska: Wiesława Ruskań 
jest sędziną w Najwyższym Są-
dzie Administracyjnym Litwy, 
a profesor Bogusław Grużew-
ski pełni funkcje dyrektora In-
stytutu Pracy i Badań Społecz-
nych Litwy. 

„Syrokomlówka” w cią-
gu ostatnich dziesięcioleci ra-
czej słynie z osiągnięć swych 
uczniów w dziedzinie przedmio-
tów humanistycznych: poloni-
ści, historycy, angliści i lituani-
ści mogą się szczycić sukcesami 
na olimpiadach oraz udziałem 
w różnorodnych projektach, co 
daje uczniom nie tylko dodatko-
wą wiedzę, ale też uczy otwar-
cia na świat, tak lansowanej dziś 
kreatywności.

Dzięki doskonałemu przy-
gotowaniu zawodowemu – a 
szczycić się nim mogą zarówno 
nauczyciele klas początkowych 
jak i przedmiotowcy, wśród któ-
rych jest wielu autorów podręcz-
ników, programów szkolnych 
– placówka ta jest w czołówce 
szkół polskich na Litwie we-
dług wskaźnika podejmowania 
przez jej absolwentów studiów 
na uczelniach zarówno na Li-
twie, jak też w Polsce i świecie.

Wielką rolę w wychowaniu 
młodzieży odgrywa odrodzone 
harcerstwo, działające zespo-
ły pieśni i tańca (wspomniana 
„Wilenka”), „Tęcza”, „Marze-
nie”, teatrzyki szkolne, koła 
zainteresowań, koło Związku 
Polaków na Litwie (prezes histo-
ryk Wiktor Łowczyk), z które-
go inicjatywy starsi uczniowie – 
mający 18 lat –   właśnie w szkole 
otrzymują Kartę Polaka.

Zarówno wymienione (jak 
i nie nazwane) formy twórczo-

ści, działalności pozwalają dzie-
ciom i młodzieży polskiej od-
krywać swoje talenty, uczyć się 
aktywności społecznej, zdoby-
wać nawyki gromadzenia wie-
dzy, rozwoju własnej osobowo-
ści. I to jest wielką i szlachetną 
misją współczesnej szkoły pol-
skiej na Litwie.

ŚWIĄTECZNA GALA
Szkoła posiada dawne tradycje 
dbania o swoją historię. Pięk-
nie służyły przez lata (i obecnie) 
podtrzymywaniu więzi pokoleń, 
budowania jedności społeczno-
ści szkolnej studniówki. Swo-
ją rolę odegrały w tym również 
uroczyste obchody kolejnych ju-
bileuszy. Szczególnie owocne w 
spotkania absolwentów, nauczy-
cieli i ówczesnych uczniów były 
obchody 40-lecia szkoły. W cią-
gu kilku dni programu świątecz-
nego szkołę odwiedziły setki jej 
absolwentów różnych roczni-
ków. Były to wzruszające spotka-
nia niekiedy po bardzo wielu la-
tach z nauczycielami, kolegami i 
taka nietypowa lekcja dla młod-
szych kolegów o tym, że nauka, 
to naprawdę potęgi klucz, a nie 
utarty frazes.

Obchody 60-lecia istnienia 
placówki rozpoczęto od Mszy 
św. odprawionej w kościele wi-
leńskim pw. św. Teresy. Podnio-
słe chwile modlitwy były tym 
bardziej wzruszające, że eucha-
rystię sprawowali wraz z księ-
dzem prałatem Janem Kasiu-
kiewiczem księża – absolwenci 
szkoły: Kazimierz Gwozdowicz 
i Tadeusz Matulaniec. A uroczy-
sta gala (tak samo jak i jej 50-le-
cie) miały miejsce w Domu Pol-
skim w Wilnie. Trochę szkoda, 
bo mury szkoły tworzą jednak 

niepowtarzalną atmosferę dla 
takich okazji, ale w gościnnym 
DP i scena, i sala są większe, a 
przecież Szkoła im. Wł. Syro-
komli – to prawie 800 uczniów, 
ponad setka nauczycieli, no i 
całe grono miłych gości – na-
uczycieli seniorów, przyjaciół 
szkoły i sympatyków.

Wierszami o Ojczyźnie i 
szkole witali uczniowie ze sce-
ny zebranych na sali uczestni-
ków uroczystości. Płynęły strofy 
poezji i słowa powitania w języ-
ku polskim i litewskim. Ucznio-
wie udowodnili, że posługują się 
tymi dwoma językami perfek-
cyjnie, jak i przystoi Polakom 
mieszkającym na Litwie. (Praw-
da, tej dwujęzyczności mogło 
być trochę mniej. Nawet w sła-
wetnych sowieckich czasach 
wszechobecnego języka rosyj-
skiego, jak mogli unikali polo-
niści szkoły – m. in. pani He-
lena Zacharkiewicz dbała o to, 
byśmy nawet nacechowane ide-
ologicznie piosenki śpiewali w 
języku polskim – sama je tłuma-
czyła). Ale uznajmy to za ładny 
gest nie tyle wobec gości – prak-
tycznie tylko kierownik wydzia-
łu oświaty miasta Džeraldas Da-
gys nie posługiwał się językiem 
polskim (dzięki naszej aktyw-
ności społecznej i politycznej 
mamy dziś w ministerstwach i 
samorządach pracujących roda-
ków), co względem nauczycie-
li-lituanistów, którzy rzetelnie 
dbają o to, by polskie dzieci zna-
ły państwowy język i to pozwala 
młodzieży dobrze radzić sobie 
na egzaminach maturalnych, 
studiach i w pracy. I należą się 
im za to słowa podziękowania 
(co też było uczynione podczas 
uroczystej gali – nauczycielom-
-lituanistom wręczono dyplomy 
uznania).

Dyrektor szkoły Danu-
ta Silienė w wielkim skrócie 
przedstawiając historię szkoły i 
jej dzień dzisiejszy podkreśliła 
to, co jest najważniejsze i stano-
wi zarówno o przeszłości, jak i 
rzutuje na stan dzisiejszy i przy-
szłość placówki. 

Wystąpienia licznych do-
stojnych gości i przyjaciół szko-
ły z Wilna, Polski i dalekiej, a 
bliskiej już od paru lat, Norwe-
gii, przeplatane były popisami 
uczniów. Doskonale, jak za-
wsze spisała się „Wilenka”. Na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
guje wzruszające wykonanie po-
loneza „Pożegnanie Ojczyzny” 
M. K.Ogińskiego przez chór. 
Bardzo miłe były popisy teatrzy-
ków: dobre i mądre przedsta-
wienie „Kotki”. Oklaski zbie-
rały popisy taneczne młodszych 
dzieci i rozśpiewany chór „Tę-
cza”. Podczas uroczystości zo-
stały podsumowane wyniki 

konkursu wśród uczniów po-
święconego jubileuszowi szko-
ły oraz zawodów w piłce nożnej, 
przeprowadzonych z tej okazji.

Pięknym gestem wobec na-
uczycieli-seniorów było zapro-
szenie ich przed scenę i wrę-
czenie jubileuszowego wydania 
– pamiątkowej książki z okazji 
60-lecia pt. „Szkoła Średnia im. 
Władysława Syrokomli w Wil-
nie. 60 lat minęło...”. Została 
ona wydana dzięki wsparciu fi-
nansowemu Ambasady RP w 
Wilnie, a jej autorami są nauczy-
cielki „Syrokomlówki”.

Dyplomy Uznania, Listy 
Gratulacyjne składali na ręce 
nauczycieli i pracowników szko-
ły zarówno administracja (obo-
wiązki wicedyrektorów pełnią: 
Helena Marcinkiewicz, Regina 
Lewicka, Ewa Żylińska oraz Ta-
deusz Narkiewicz), jak też do-
stojni goście. Eurodeputowany, 
przewodniczący AWPL Walde-
mar Tomaszewski, prezes ZPL, 
poseł Michał Mackiewicz, który 
też zapewnił, że Związek ufun-
duje „Wilence” instrumenty 
muzyczne oraz dofinansuje wy-
jazd do Bułgarii. 

Wsparcie zespołowi obieca-
ła też bardzo serdecznie wita-
jąc szkolną społeczność wice-
minister oświaty Litwy Edyta 
Tamošiūnaitė. Podziękowania 
nauczycielom w imieniu wice-
marszałka Sejmu RL Jarosława 
Narkiewicza wręczyła jego po-
mocnik Tatiana Czepukojć. Zaś 
pozdrowienia i prezent od absol-
wenta szkoły, ministra energety-
ki Litwy Jarosława Niewierowi-
cza, przekazała wiceminister tej 
placówki Renata Cytacka.

O sukcesach szkoły i udziale 
w imprezach organizowanych 
przez „Macierz Szkolną” mówił 
jej prezes, poseł Józef Kwiatkow-
ski. Życzenia w imieniu Amba-
sadora RP na Litwie Jarosława 
Czubińskiego składał II sekre-
tarz wydziału konsularnego 
Ambasady RP w Wilnie Łukasz 
Kaźmierczak. Odczytany został 
też list gratulacyjny od pani Se-
nator RP Anny Aksamit.

Przyjaciele szkoły z Norwe-
gii, Krakowa, Zagórowa, Marek 
chwalili sobie współpracę z „Sy-
rokomlówką” i serdecznie za-
praszali do dalszych kontaktów, 
składając uczniom, pedagogom i 
rodzicom życzenia pomyślności 
i sukcesów.

Wszystko, co dobre i miłe 
zawsze się kończy. Dobiegła 
też końca uroczysta gala po-
święcona 60-leciu szkoły, którą 
wieńczyły serdeczne powitania 
i rozmowy. Jedno się nie kończy 
– szkoła, bo wciąż się odmładza 
przyjmując pod swój dach coraz 
to nowe pokolenia. I, jak to do-
brze jest móc powiedzieć, mia-
łam szczęście – uczyłam się w tej 
szkole, ci wspaniali ludzie byli 
moimi nauczycielami.

Janina Lisiewicz,
absolwentka XVII promocji 
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DYPLOM UZNANIA Z RĄK WICEMINISTER OŚWIATY ODBIERA ABSOLWENTKA SZKOŁY, NAUCZYCIELKA 
KLAS POCZĄTKOWYCH, AUTOR PODRĘCZNIKÓW – TERESA KOLENDA
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Rodowód zespołu „Ejszysz-
czanie” sięga 1989 roku. Inicja-
tywa jego powstania zrodziła się 
w owym czasie w gronie pedago-
gów oraz medyków miasteczka. 
Założycielką i pierwszym kie-
rownikiem zepołu była pani Zo-
fia Więckiewicz, która z ogrom-
ną ofiarnością oddała się pracy 
na rzecz działalności polskiego 
zespołu folklorystycznego. Pani 
Zofia włożyła wiele serca i pra-
cy, by zespół zaistniał i twórczo 
się rozwijał. Od roku 1996 kie-
rownictwo zespołem przejęła Li-
lia Sawko.

 Obecnie jest to amatorski 
zespół środowiskowy, skupiają-
cy pracowników medycyny, na-
uczycieli, emerytów oraz mło-
dzież miasteczka, do którego 

„Ejszyszczanie” – ćwierć wieku na scenie

należy ponad 50 osób w wieku 
od 20 do 75 lat.

 „Ejszyszczanie” w swym do-
robku twórczym mają ponad 
400 koncertów. Zespół wie-
lokrotnie reprezentował swój 
kunszt artystyczny we wszyst-
kich zakątkach Wileńszczyzny, 
na Białorusi, Łotwie, w Rosji i 
Austrii. Z powodzeniem wystę-
pował na scenach w Macierzy: 
Gdańsku, Warszawie, Krako-
wie, Bydgoszczy, Łomży, Po-
znaniu, Lidzbarku Warmiń-
skim. Zespolacy mieli zaszczyt 
gościć na festiwalach w Mrągo-
wie i Koszalinie.

Na program artystyczny ze-
społu składają się polskie piosenki 
z Wileńszczyzny, pieśni sakralne 
i kolędy, piosenki patriotyczne i 

litewskie ludowe. Wizytówką ze-
społu jest „Pieśń o Ejszyszkach”, 
której autorem jest prezes zespołu 
Henryk Fedorowicz.

Zespół ma doskonale przy-
gotowaną grupę taneczną (cho-
reograf Wojciech Sawko), która 
ma w repertuarze tańce narodo-
we i regionalne – zarówno z Pol-
ski, jak też wileńskie. Może rów-
nież się szczycić własną świetną 
kapelą (kierownik Franciszek 
Daszkiewicz) w składzie sied-
miu muzyków, którzy grają na 
akordeonie, skrzypcach, klar-
necie, cymbałach, kontrabasie 
i bębnie.

Kolektyw rodem z Ejszyszek 
ma wiele tradycji, do których 
należy też udział w Bożonaro-
dzeniowych Świętach, festy-

nach: „Kwiaty Polskie”, „Znad 
Solczy”, „Znad Wilii”, „Kaziu-
ki-Wilniuki” i in. 

 W ich poczet można też 
zaliczyć to, że do zespołu nale-
żą całe rodziny, m.in. Sawków, 
Fedorowiczów, Więckiewiczów, 
Andruszkiewiczów, Bierżań-
skich, Jeswiłów, Iwanowskich, 
Antropików i innych.

Za swoją działalność na ni-
wie pielęgnowania i propagowa-
nia polskiej kultury zespół pie-
śni i tańca „Ejszyszczanie” był 
wielokrotnie nagradzany, otrzy-
mywał wyróżnienia, dyplomy, 
listy gratulacyjne. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego RP w 1998 roku przyznało 
zespołowi odznakę „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”.

Podczas jubileuszowego 
koncertu w Domu Kultury w 
Ejszyszkach widzom został po 
raz pierwszy zaprezentowany 
obrazek folklorystyczny. Ukazy-
wał on w piosenkach i tańcach 
(z różnych regionów Polski oraz 
Wileńszczyzny) przygody mło-
dzieńca Janka, który podróżu-
jąc po Litwie, Polsce i Białoru-
si szukał dla siebie narzeczonej 
– znalazł ją dopiero w rodzin-
nym miasteczku. W roli głów-
nego bohatera wystąpił Walde-
mar Antropik. 

W ponad półtoragodzinnym 
programie jubileuszowego kon-
certu widzowie mogli podziwiać 
piękno polskiej kultury, miej-
scowy folklor i twórczość. M.in. 
piosenkę o Ejszyszkach wykonał 
jej autor – Henryk Fedorowicz, 
zbierając wielkie brawa. Nie za-
brakło też popisów w języku li-
tewskim i białoruskim.

Na święto zespołu przybyli nie 
tylko miejscowi mieszkańcy, rodzi-
ny zespolaków, ale też zaszczyci-
li swą obecnością dostojni goście: 
eurodeputowany, przewodniczą-
cy AWPL Waldemar Tomaszew-
ski, poseł na Sejm RL Leonard Tal-
mont, mer rejonu solecznickiego, 
prezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL Zdzisław Pale-
wicz, radca-minister, kierownik 
wydziału konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Stanisław Cygnarow-
ski, władze miasteczka, osoby du-
chowne, goście z Polski i Kowna. 

Widzowie i goście dziękowa-
li artystom za piękny występ i 
składali wyrazy uznania za ich 
pracę na rzecz krzewienia rodzi-
mej kultury, pielęgnowania tra-
dycji. Jubilaci swą twórczą pracą 
zasłużyli na najwyższe uznanie 
i życzyć im wypada kolejnych 
owocnych lat działalności oraz 
dostojnych jubileuszy.

Anna Jesvilienė,  
dyrektor Domu Polskiego 

w Ejszyszkach

Na początku maja swój jubileusz ćwierćwiecza obchodził polski folklorystyczny zespół z 
rejonu solecznickiego „Ejszyszczanie”. W Domu Kultury rodzinnego miasteczka kolektywu 
odbył się świąteczny koncert, na który przybyła jakże liczna publiczność oraz dostojni  
goście. 

W kwietniu, w Domu Pol-
skim w Ejszyszkach, odbyła się 
impreza upamiętniająca kolejną 
– 9 rocznicę śmierci Jana Paw-
ła II. Z inicjatywy dyrektor DP 
Anny Jesvilienė oraz prezes od-
działu Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Ejszyszkach Józefy 
Chorościn została zorganizowa-
na wystawa książek i portretów 
Jana Pawła II oraz wyświetlo-
ny film o tym niezwykłym czło-
wieku. Na spotkanie zostali za-
proszeni nie tylko członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
ale też wszyscy mieszkańcy mia-
steczka, dla których postać na-
szego Rodaka jest bliska i droga.

Zagajając spotkanie Józe-
fa Chorościn mówiła o tym, że 

dziś święty Jan Paweł II – Ka-
rol Wojtyła od lat najmłodszych 
wyróżniał się szczególnym da-
rem – umiejętnością odczuwa-
nia cudzego bólu bardziej niż 
własnego. Przede wszystkim zaj-
mował go stosunek człowieka 
do Boga. Wcześnie pojął, że na 
świecie trwa nieustanna walka 
pomiędzy moralnością i upad-
kiem. Właśnie zanik moralnych 
wartości, jak podkreśliła prele-
gentka, staje się głównym pro-
blemem współczesnego świata.

Film, który mogli obej-
rzeć zebrani w Domu Polskim, 
przedstawiał drogę życiową Ka-
rola Wojtyły – przyszłego świę-
tego. Ludzie poznawali z ekranu 
osobowość nie tylko wybitnego 

pasterza, kaznodziei, ale też fi-
lozofa, poety i dramatopisarza. 
Mieli przed oczyma całą drogę 
życiową, która zaprowadziła 
studenta Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, miłośnika literatury i 
teatru, poety do seminarium du-
chownego, na studia w Rzymie, 
Szwajcarii, Belgii. Obserwowa-
li jego karierę jako duchowne-
go: konsekrowanie na biskupa 
w roku 1958, a w 1967 roku – 
na kardynała.

Wiele miejsca w filmie po-
święcono wielkiemu wydarze-
niu – wybraniu w 1978 roku 
Karola Wojtyły na papieża i  
26. latom jego pontyfikatu.

Po obejrzeniu filmu uczestni-
cy spotkania mieli możność po-

Ku czci Wielkiego Rodaka
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PODCZAS JUBILEUSZOWEGO KONCERTU WRAZ Z OBECNYM SKŁADEM ZESPOŁU WYSTĄPILI TEŻ WETERANI
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WYSTAWA KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II
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słuchać nagrania ulubionych pio-
senek świętego Jana Pawła II w 
wykonaniu studentów z Wyższej 
Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Z kolei kierownik DK w Ej-
szyszkach Teresa Suchocka czy-
tała opowiadania o wesołych i 
radosnych chwilach w życiu 
Wielkiego Rodaka, zaś człon-
kini Zarządu Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Rejonu So-
lecznickiego Regina Bućko opo-
wiedziała o swoich spotkaniach 
z Janem Pawłem II – o tym, jakie 
wrażenia na nią wywarły.

Ulubione wiersze papieża 
różnych autorów czytały Hele-
na Sankowska i Rozalia Juchnie-
wicz, zaś Józefa Chorościn za-
prezentowała wiersz autorstwa 
papieża „Do sosny polskiej”.

Uczestnicy spotkania, m. in. 
dowiedzieli się, że Jan Paweł II 

należy do najbardziej popular-
nych współczesnych autorów. 
Jego książka „Przekroczyć próg 
nadziei” została przetłumaczo-
na na 32 języki, a ogólny nakład 
sięga 10 mln egzemplarzy.

Siostra Maria z kongregacji 
Sióstr Misjonarek Świętej Ro-
dziny odczytała modlitwę, któ-
rą napisał nasz słynny Rodak i 
wszyscy wspólnie się modlili, 
czcząc jego pamięć w 9 roczni-
cę śmierci.

Kończąc spotkanie, jego 
uczestnicy zaśpiewali ulubio-
ną piosenkę Papieża – „Barka”. 

Organizatorki spotkania są 
wdzięczne przybyłym na impre-
zę ejszyszczanom i gościom za 
udział i dzielenie się wspomnie-
niami o świętym Janie Pawle II.

Jolanta Bogdziewicz

Pod takim tytułem odbyło się 
11 maja w restauracji „Pan Tade-
usz” w Domu Polskim  pierwsze 
spotkanie Krakowskiego Salonu 
Poezji w Wilnie. Przybyli nań 
bardzo licznie miłośnicy poezji i 
twórczości wybitnej polskiej ak-
torki Anny Dymnej. Bo to ona 
była pomysłodawcą – jak wyzna-
ła, marzyła o tym od dawna – by 
właśnie w Wilnie zaistniał Kra-
kowski Salon Poezji.

W Krakowie Salon otwo-
rzył swoje podwoje w 2002 
roku i stał się wydarzeniem 
kulturalnym. Już od 12 lat każ-
dej niedzieli o godzinie 12.00 
w foyer Teatru im. Juliusza 
Słowackiego wiersze wielkich 
poetów czytają wybitni akto-
rzy. Odbyło się  450 takich spo-
tkań. Wydawało się, zaznaczy-
ła aktorka, że poezja jest mało 
komu potrzebna. A jednak to 
nie jest prawda, tylko ma to 
być naprawdę wielka poezja i 
doskonali aktorzy.

Czterdziesty Krakowski Sa-
lon Poezji poza granicami Pol-
ski, a pierwszy w Wilnie –   Anna 
Dymna zrealizowała swoje ma-
rzenie. Jeszcze marzy o Lwowie. 
Salony działają w Montrealu, 
Ottawie, Berlinie… Wraz z  ak-

torem Teatru Narodowego Jac-
kiem Romanowskim otwierali 
je zawsze poezją ks. Jana Twar-
dowskiego, ostatnio – w Irlandii. 
To też tradycja, że Salony inau-
gurowane są tą poezją. Dlacze-
go? Bo jest prosta i mówi o ży-
ciu. Dociera do ludzi zarówno w 
Polsce jak i Nowym Jorku, gdzie, 
podkreśliła aktorka, też była z 
tym scenariuszem.

W Wilnie inauguracja Kra-
kowskiego Salonu Poezji odby-
ła się dzięki współpracy z Ireną 
Brazis – realizatorką projektów 
kulturalnych Domu Polskiego 
w Wilnie, która podjęła się or-
ganizowania Salonów. Bo ma to 
być, jak zaznaczyła Anna Dym-
na, impreza cykliczna, robiona 
za darmo, społecznie. I ma jej 
towarzyszyć oprawa muzycz-
na. Więc kolejna – w czerwcu. 
Będzie poświęcona poezji Marii 
Konopnickiej dla dzieci. Jak za-
powiedziała Irena Brazis – dzie-
ciaki będą mogły słuchać jej na 
trawie – dywanach ją imitują-
cych.

A tego niedzielnego połu-
dnia zebrani mogli wysłuchać 
poezji jakże prostej, mądrej, 
mówiącej o rzeczach doskona-
le znanych, a odkrywczo po-

strzeganych – tak umiejętnie 
poukładanych przez wspania-
łego poetę ks. Jana Twardow-
skiego, który wyznaje w jednym 
ze swych wierszy, że „nie pojmu-
je, ale rozumie”.

Słuchaliśmy czytania wier-
szy przez Annę Dymną i Jac-
ka Romanowskiego, którym 
towarzyszyły bardzo udane i 
wirtuozowsko wykonane na 
akordeonie wstawki muzycz-
ne. Pomiędzy poezję wplatał je 
młody akordeonista, zdobywca 
prestiżowych wyróżnień Dau-
mantas Stundžia.

Nawet ten, kto się nigdy nie 
zastanawiał głębiej nad słowem, 
po wysłuchaniu tych kilkuna-
stu wierszy musiał się zgodzić 
z Anną Dymną, że słowo jest 
największym przyjacielem czło-
wieka. Słowu można pomóc żyć, 
żeby godność temu słowu przy-
wrócić. 

Kończąc spotkanie w Salo-
nie Poezji Anna Dymna rozdała 
kilkadziesiąt autografów, chęt-
nie odpowiadała wraz z kolegą 
na pytania i zgodnie twierdzili, 
że Wilno jest uroczym miastem.

Janina Lisiewicz

Jestem, bo jesteś

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie 
Związku Polaków na Litwie osobiście, a także koła i oddzia-
ły Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety zamieszczać 
pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. 
Życzenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opła-
ty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby 
prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagaze-
ta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

WYMIANA LEGITYMACJI
Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, że zarówno po-
szczególne oddziały i koła, jak też każdy z członków ZPL oso-
biście, zgłaszając się do Biura Zarządu Związku (Dom Kultury 
Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we środy i czwartki od godz. 
11.00 do 16.00), o ile  ma opłacone składki, może otrzymać 
nową legitymację członkowską. Zapraszamy.
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ANNA DYMNA I JACEK ROMANOWSKI PODCZAS OTWARCIA SALONU W WILNIE

W 69. rocznicę zakończe-
nia II wojny światowej – zwycię-
stwa nad Niemcami hitlerowski-
mi koalicji antyfaszystowskiej 
– prezes Związku Polaków na 
Litwie Michał Mackiewicz wraz 
z członkami Rady ZPL oddał 
hołd poległym w walkach z fa-
szyzmem. Składając kwiaty i za-
palając znicze w miejscu zagłady 
dziesiątków tysięcy ofiar w Po-
narach, przy tablicach umiesz-
czonych w Domu Polskim w 

Hołd poległym
fot. archiwum

PRZY TABLICACH PAMIĘCI UCZESTNIKOM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wilnie ku czci rodaków, którzy 
walczyli na wszystkich fron-
tach tej najokrutniejszej z wo-
jen XX stulecia, w szeregach 
Armii Krajowej o wyzwolenie 
Wilna, członkowie ZPL wyrazi-
li wdzięczność pokoleniu, które 
dla nas – dziś żyjących – ofiarą 
swego życia dało możność żyć, 
pracować i tworzyć, cieszyć się 
wolnością. Za to winniśmy im 
pamięć i modlitwę. 
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Projekt/Program jest  
współfinansowany ze środków 
finansowych otrzymanych  
od Ministerstwa Spraw  
Zagranicznych RP.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie 

Państwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy na 2014 rok. Prenumerata na czerwiec i cały rok bę-
dzie trwała do 22 maja. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bezpłatna, 
zaś koszta miesięcznej prenumeraty 4,59 Lt obejmują opłatę pobieraną przez 
pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Li-
czymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Pola-
ków na Litwie – mieć w swoich domach. 

W wyniku zmagań na bo-
isku, odpowiednie lokaty zdo-
były: 

I miejsce – Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Wilnie; 

II miejsce – Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Wilnie;

III miejsce – Szkoła Śred-
nia im. Władysława Syrokomli 
w Wilnie.

Drużyna gospodarzy zajęła 
IV miejsce.

Najlepszym strzelcem tur-
nieju został Jarosław Ilcewicz 
(Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Wilnie) – zdobył 5 bramek.

Przyznane zostały również 
nagrody indywidualne dla naj-
lepszych graczy w drużynach. 
Otrzymali je: Dariusz Rudzia-
niec – Szkoła Średnia im. Szymo-
na Konarskiego, Ernest Moroz – 
Szkoła Średnia im. Władysława 
Syrokomli, Daniel Bardowski – 
Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza, R. Fiodorowicz – Gimna-
zjum im. Jana Pawła II.

Sponsorem turnieju był Za-
rząd Główny Związku Polaków 
na Litwie.

W imieniu sponsorów pu-
chary oraz medale wręczyli 
dyrektor Szkoły Średniej im. 
Szymona Konarskiego Teresa 
Michajłowicz oraz prezes szkol-
nego koła ZPL Walery Jagliński.

Zawody piłkarskie z okazji jubileuszu

7 maja, z okazji jubileuszu 50-lecia, w Szkole Średniej im. Szymona 
Konarskiego w Wilnie odbyły się piłkarskie zawody pomiędzy  
polskimi szkołami miasta Wilna. Organizatorami turnieju byli  
nauczyciel wf Romuald Sztura oraz Edward Tuczyński.

Szkoła Liderów Polonijnych 
Europy Środkowej

Rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych Europy Środkowej jest 
już otwarta – osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczno-
ści za granicą zapraszamy do aplikowania do 18 maja!

Jeśli chcesz:
• wzmonić swoje kompetencje liderskie,
• rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji 

Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
• nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów 

oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpra-
cujących z Polonią,

• nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zaj-
mującymi się podobnymi co Ty, rzeczami,

A ponadto:
* masz od 20 do 40 lat,
* mieszkasz na stałe na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, 

Węgier lub Słowacji,
* masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na 

rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
* znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczest-

nictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,
* od co najmniej 2 lat angażujesz się społecznie, kulturalnie lub 

politycznie,
* jesteś liderem/liderką w swoim środowisku.

Serdecznie zachęcamy do udziału w Szkole Liderów Polonijnych Eu-
ropy Środkowej, odbywających się  w ramach VI edycji projektu Szkoła 
Liderów Polonijnych, w dniach 18-29 czerwca 2014 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 18 maja 2014 roku!
Czym jest Szkoła Liderów Polonijnych?
Szkoła Liderów Polonijnych jest to dwutygodniowy cykl warsz-

tatów, wykładów, spotkań oraz wizyt studyjnych, adresowany do 
aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych. Szko-
ła odbywa się w Polsce, w Warszawie i kilku innych lokalizacjach.

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, 
przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich 
środowiskach polonijnych oraz lokalnych w krajach zamieszka-
nia. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia 
identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz 
przybliżenia im polskiej rzeczywistości, obecnej sytuacji społecznej 
i gospodarczej w kraju, a także kierunków jego rozwoju. Projekt re-
alizowany jest od 2009 roku i swoim zasięgiem objął już ponad 350 
osób z 35 krajów świata. Więcej informacji na stronie: 

http://szkola-liderów.pl/szkola liderów polonijnych.php.

Jak aplikować? 
Zgłoszenie składające się z:
• formularza zgłoszeniowego,
• CV,
• 2 rekomendacji lub innych materiałów dokumentujących i po-

twierdzających informacje zawarte w formularzu,
• podpisanych warunków uczestnictwa w projekcie,
• prosimy wysłać drogą elektroniczną do 18 maja na adres
• rekrutacja@szkola:liderow.pl 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na stronie http://www.szko-
la-liderow.pl do 23 maja.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do projektu oraz for-
mularz rekrutacyjny do pobrania na stronie http://szkola-liderow.pl/
slp_europy_srodkowej_2014.php

fo
t. 

ar
ch

iw
um

ZWYCIĘZCY TURNIEJU 
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DRAMATYCZNE CHWILE NA BOISKU

NAGRODY CZEKAŁY NA ZWYCIĘZCÓW




